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 األٕذاء
 

ىٚ ٍِ اطفأ اىَ٘د شَؼزٔ ٗ فبضذ سٗدٔ اىٚ اىشفٞق االػيٚ ربسمبً إ          

ٗساءُٓ قَشِٝ ْٝٞشاُ ٍب رجقٚ ٍِ طشٝقٔ،  إىٚ اعزبرٛ اىفبضو اىزٛ رؼجض 

زٞبس اىنيَبد ػِ ٗطفٔ، اىغبّذ ىٜ ٗ اىَششذ ثبىْظخ ٗ اىزظذٞخ ػْذ اخ

 ّجشاط ظبٕش ججشاىؼْ٘اُ اعزبرٛ اىَشدً٘  أىَششف أىذمز٘س 
إىٚ ٍِ عؼٚ ٗ شقٚ ألّؼٌ ثبىشادخ ٗ اىْٖبء، اىزٛ ىٌ ٝجخو ثشٜء ٍِ          

أجو دفؼٜ اىٚ طشٝق اىْجبح، إىٚ ٍِ اضبف اىٚ ارؼبثٔ ػْبء رنْٜ٘ٝ، 

 ٗاىذٛ اىغبىٜ               ،ٗسثبّٜ فأدغِ رشثٞزٜ
، اىذجٞجخ األٗىٚ ٗ ٍِ ٕٗجزْٜ اىذٞبح، ٗ ٍبصاىذ رقذً ىٜ ٝذ اىؼُ٘ إىٚ             

 اىغبىٞخ أٍٜ،                           اٟخٞشح
إىٚ ششٝنٜ فٜ اىذٞبح، ٍِ مبُ ىٜ عْذاً ٗ صسع االٍو فٜ قيجٜ، ٍِ          

 صٗجٜ اىذجٞت  ٜ،خالص ٗ طجّش ٍؼشجؼْٜ ثنو دت ٗ أ
 ،ىطشٝق ىٜ ٗػيَّٜ٘ اىظجش ٍَٖب رجذىذ اىظشٗفإىٚ ٍِ مبّ٘ا ٝضٞئُ٘ ا         

  ٜخ٘رأ                                                 
  ،إىٚ اً قَشٛ ٗ ٍيجأٛ ثؼذ هللا، ٍِ عبّذرْٜ ثبىظؼ٘ثبد سفٞقخ دسثٜ         

 أخزٜ                                                  
اىْ٘س ثؼذ، إذٛ ىل ثَشح جٖذٛ ىزظجخ فخ٘ساً اىزٛ ىٌ ٝشٙ طفيٜ إىٚ          

 .ثٜ فَٞب ثؼذ
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 ((شنش ٗثْبء))
 

ّٜ  ٗٗفقْكككٜ طٞيكككخ ٍشككك٘اسٛ، فبىذَكككذ ع            ِّ ػيككك خكككشاً  آٗ  أٗالً اىشكككنش ع رؼكككبىٚ ٍككك

اىكككٔ ػيٞكككٔ ٗ اىكككٔ عكككشاً ٗ جٖكككبساً  ػيكككٚ ّؼَكككٔ، ٗاىشكككنش ىيذجٞكككت اىَظكككطفٚ طكككيٚ 

ّٜ ثزككك٘فٞقه ثٞزكككٔ األآٗعكككيٌ ٗ  بسد طشٝقكككٜ الّٖكككٌ ٗعكككٞيزٜ ّكككٜ ٗإطٖكككبس ىفضكككيٌٖ ػيككك

 اى٘دٞذح ىَْبجبح اىجبسٛ ػض ٗجو.

ىكككٚ إاػزشافكككبً ٍْكككب ألٕكككو اىفضكككو ٗ رؼجٞكككشاً ػكككِ اٍزْبّكككب ارقكككذً ثبىشكككنش ٗ اى ْكككبء ٗ          

ثنككككو  اىككككزٛ اعككككزقجيْٜػقٞككككو عككككشدبُ ٍذَككككذ  األعككككزبر اىككككذمز٘ساعككككزبرٛ اىفبضككككو 

ّٜ ثبىْظكككبوخ ٗاىَؼيٍ٘كككبد  كككٜ ٗسدبثكككخ طكككذس ىنكككٜ امَكككو ٍشككك٘اسٛ اىجذ أشكككبس ػيككك

ٍككككِ اىزشككككجٞغ  أشككككشافٔ اىككككزٛ ىككككٌ ٝخككككوُ دغككككِ ر٘جٖٞككككٔ ٗاىقَٞككككخ، فأشككككنشٓ ػيككككٚ 

مجككش فككٜ اخككشاا اىشعككبىخ ػيككٚ ٕككزا اى٘جككٔ، فجككضآ هللا ثككش األٍَككب مككبُ ىككٔ األ اىككذاوٌ،

 جضاء فٜ اىذّٞب ٗاألخشح.اىػْٜ خٞش 

ٗىزككككٔ ٍككككِ سػبٝككككخ أىككككٚ ػَككككبدح ميٞككككخ اىقككككبُّ٘ ىَككككب إٍزْككككبُ بىشككككنش ٗاألر٘جككككٔ ثأٗ        

 .خاىذساعٞ غٞشرٜطٞيخ ٍ ػْبٝخٗ

ر٘جكككككٔ ثبىشكككككنش ٗ االٍزككككبُ اىكككككٚ اطكككككذبة اىشعككككبىخ اىغكككككبٍٞخ ٗاطكككككذبة أمَككككب            

اىفضككو ٍككِ ثؼككذ هللا عككجذبّٔ ٗرؼككبىٚ ٍككِ ٍٖككذٗا ىككٜ طشٝككق اىؼيككٌ اىغككٞذ ػَٞككذ ميٞككخ 

ميٞكككككخ اىقكككككبُّ٘ جبٍؼكككككخ اىقبدعكككككٞخ مبفكككككخ فٖكككككٌ  فبضكككككو فكككككٜعكككككبرزرٜ األأاىقكككككبُّ٘ ٗ

ّككككب ػيٞككككٔ األُ، ٗأخككككض ثبىشككككنش ٗاىزقككككذٝش أىككككٚ ٍككككب إاىَغككككزْذ األعبعككككٜ ى٘طكككك٘ىٜ 

ٗ  إلػكككبّزٜىَكككب ثزىكككٔ ٍكككِ جٖكككذ د. ٍذَكككذ مكككبظٌ ٍذَكككذ اىؼككك٘ادٛ  اىفبضكككواعكككزبرٛ 

ٕككككزٓ  إلرَككككبًمككككبُ اىَذفككككض ىي٘طكككك٘ه اىككككٚ ٕككككذفٜ ٗصٗدّككككٜ ثبىَؼيٍ٘ككككبد اىقَٞككككخ 

 اىشعبىخ.

ر٘جككٔ ثبىشككنش ٗ اىزقككذٝش ىضٍالوككٜ ٍككِ صسػكك٘ا اىزفككبىه فككٜ دسثككٜ ٗاىككٚ مككو أمَككب           

 األخككك٘اد ثخبطكككخ األعكككزبر سعككك٘ه ٗطكككذٝقبرٍٜكككِ قكككذً ىكككٜ اىكككذػٌ ٗ اىَغكككبػذح، ٗ

 ٍشادو اىشعبىخ.نبفخ اىَجزٗىخ ث ٌىجٖ٘دٕدػبء دَٞذ  – ٍْخ ٝبعِٞآ

 قيجٜ.دَو ىٔ االٍزْبُ فٜ أشنش مو ٍِ قظشد ثزمشٓ فأّب أثبألخٞش ٗ           

                                                                                                           

 اىجبد خ
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 المستخمص
 

يعػػػػد حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اوحدػػػػمل هػػػػف ارعجػػػػكد ارديكيػػػػو كددي ػػػػو ارظ ػػػػكر ح ػػػػ                
يػػػػو محظػػػػػيـ اطرنػػػػػم ارجمحكحيػػػػو كمدديػػػػػد اورمزاهػػػػػمت ارهمرم ػػػػو ح ػػػػػ  طر ٌيػػػػػ   ارسػػػػمدو ارجمحكحيػػػػػو هػػػػػف حمد

كمهمػػػػػد  مذػػػػػدة نػػػػػذا ارعجػػػػػد ارػػػػػ  اا ػػػػػر دػػػػػريدو  ػػػػػ  ارهامهػػػػػ  كنػػػػػ  اررا  ػػػػػو  مرد ػػػػػكؿ ح ػػػػػ  كدػػػػػدة 
حجمريػػػػػو ايػػػػػمن اػػػػػمف ارنػػػػػرض هح ػػػػػم كذرػػػػػؾ هػػػػػف اػػػػػ ؿ دازنػػػػػم مه يػػػػػدان ر د ػػػػػكؿ ح ي ػػػػػم  عػػػػػد امهػػػػػمـ 

ذ اػػػػمف هػػػػف ارهسػػػػ ـ  ػػػػ   محكحػػػػمن اف ارعجػػػػد همػػػػ  هػػػػم اح ػػػػب ار حػػػػمل كمػػػػك ير ارػػػػ هف ارػػػػ ـز ردػػػػراذ م  كا
ح ػػػػ  حجػػػػػمر  محػػػػػ  يسػػػػػم ـز حجػػػػػؿ ه ايمػػػػػ  ارػػػػػ  ارهدػػػػػمرم ا  احػػػػػ   ػػػػػ  حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث   يرمػػػػػب 
ام ا ػػػػػػػػر  حجػػػػػػػػؿ اره ايػػػػػػػػو اذ يجم ػػػػػػػػر حهػػػػػػػػؿ ارهسػػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػػمرم ح ػػػػػػػػ  داػػػػػػػػز اركدػػػػػػػػدة ارعجمريػػػػػػػػو 

ا  ػػػػػو  ػػػػػذرؾ   ا ػػػػػمت همر هداػػػػػكز رػػػػػ  هػػػػػ  ارمػػػػػزاـ ا ايػػػػػر  ػػػػػد   حسػػػػػ و هعيحػػػػػو هػػػػػف ارػػػػػ هف ارػػػػػ
 مهمـ حه يو ار حمل.كرياكف  ه م و ضهمحو إل

كي يػػػػػر هكضػػػػػكع ارط يعػػػػػو ارجمحكحيػػػػػو ر ػػػػػذا ارعجػػػػػد اػػػػػد ن ح ػػػػػ  هسػػػػػمكل ار جػػػػػ  ارجػػػػػمحكح   مرحسػػػػػػ و          
ر ػػػػػدكؿ ارهحظهػػػػػو رػػػػػ   ديػػػػػث يػػػػػذنب ارػػػػػ عض ح ػػػػػ  حػػػػػد  كحػػػػػدان  ػػػػػمر ي  هع ػػػػػؽ ح ػػػػػ  دػػػػػرط كا ػػػػػؼ 

 ضػػػػيؿ  كنحمرػػػػؾ هػػػػف يػػػػرل  محػػػػ  حجػػػػد هسػػػػمجؿ ذك ط يعػػػػو  يحهػػػػم يػػػػذنب ا اػػػػر ح ػػػػ  احػػػػ  كحػػػػدان  مرم
ام ػػػػو  ػػػػ  دػػػػيف يػػػػذنب ا ايػػػػر ح ػػػػ  احم ػػػػمر   يػػػػ   ػػػػمرعر كف  كرهػػػػم اػػػػمف نػػػػذا ارعجػػػػد هػػػػف ارعجػػػػكد 
اره زهػػػػػػو ر اػػػػػػػمح يف  محػػػػػػػ  يرمػػػػػػػب ارمزاهػػػػػػمت همجم  ػػػػػػػو ح ػػػػػػػ  ذهػػػػػػػو طر يػػػػػػ  كهمػػػػػػػ  هػػػػػػػم ااػػػػػػػؿ ادػػػػػػػدنـ 

  مرمزاهمم   مف ذرؾ يؤدم ار   يمـ ارهسؤكريو ارعجديو.
ك ا ػػػػػك ارمدػػػػػري  ارعرا ػػػػػ  هػػػػػف ح ػػػػػكص ممحػػػػػمكؿ محظػػػػػيـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد  ياػػػػػكف ارزاهػػػػػمن ح يحػػػػػم ار دػػػػػث         

  راـ ه ؿ ناذا حجد.ل ا ميم م إل   ارجكاحد ارعمهو رهعر و هد
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 المقدمة

 جوىر فكرة الدراسة :اوالً 
هم   دؾ  ي  اف ارجطمع ارعجمرم نك كادد هف انـ ارجطمحمت ارم  مدكر دكر  دراو  م   هٌ     

ارجطمحمت اآلارل  كنك هم يدنؿ  مؿ اردكؿ ارم  مسع  إر  محظيـ ا سم همر  ي م ح   حدك 
ازهو ارساف ارم  معد هف احجد ارهدماؿ ارم  مكاا  م ارهامهعمت ار دريو  يا ؼ هف كطذو 

 مسمدجمؽ اؿ داص  مرد كؿ ح   ساف ه ذـ ك ذؽ    نك دؽ مما ؿ اردكرو  ضهمف 
يزاركف يعمحكف هف نذ  اوزهو ارم  مزداد ديذمن  ديذمن م عمن  همف ارهكاطحيف إ  اارد كؿ ح ي   

ارا ير ح يمر إح   اردركب كاراكارث ارم  مس  ت     ارسامح  ح كةن  ر زيمدة ارهسمهرة    ارحهك
اف نذ  اوزهمت سمنهت      ل اسعمر   مإلضم و إر هف ار ح  ارمدميو كاركددات ارعجمريو  

  .سمحد ح   ارم مع سعر اركددات ارعجمريوهم هٌ هكاد ار حمل 
راد    دمؿ ه مدرم ـ ار حمل احجص  مف ارعرا يؿ ارم   د مكاا  ا    حف اؿ ذرؾ ك ض ن    

هر ارذم د    عض او  ا رة   ذا اردمفم ارا رة كارا ملة يكرد اردماو إر  ارمعم د ه  ادامص ذك 
ارمدريعمت ارجمحكحيو إر  س كؾ ح ج هنمير     ي  اركددات ارعجمريو هف ا ؿ إحدمل هاهعمت 

اطراؼ ارعجد ارهمه ؿ  مرهسم هر د دك اره ح  ي مـز ااحجمريو سكال امحت ر سماداـ ارساح  
كهف  ـ دازنم  -ارهداكز ر  -ارعجمرم   حمذ م دسب ارهكا  مت ارهم ؽ ح ي م ه  ارطرؼ اآلار

ك اكر  يسه   عجد داز ا ر  حجؿ ه ايو ارعجمر  كاسطو حجد مه يدم ام امرميب  هف  يرر  
حجمر حمدم  يهم  عد   عجد داز  ارذم يه د إر  إ راـ حه يو  ي  اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل

ارم  د عت اردماو اره دو إر  ظ كرنم     ارعجكداركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل كاددان هف 
اطكة مه يديو ر ي  حجمر هامهؿ  حمذ   ك د ادرات  عض ارجكاحيف   ك   ا كسمط ارجمحكحيو 

 فؿ ارهسم هريف ارعجمرييف ارذياردماو إر  نذا ارعجد كسعت إر  محظيه  دم   مت حج و حكحيو رعه
هه كاو رأل راد  امف يجم ر حه  ـ ح   اس كب مج يدم همه ؿ  إحامز احهمؿ  حمل ح   اراضً 

ك هكاب م مهيـ هعدة هف     ـ     ديف اف مح يذ حجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل يمـ 
هر ك هكا  مت هم ؽ هه كاو ر هسم   مس كب دديث يمضهف  حمل كددات حجمريو ح   اراضً 
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ح ي م كا سمعمحو  مدامص هما  يف هف ا رات  حيو    هامؿ اإلحهمر ح   حدك يضهف 
 يام من ح   ارحدمط ا  م مدم    ار  د.إمحديط دراو ارمامرة كارمداكؿ ارذم يحعاس  دكر  

 أىمية الدراسة :ثانياً 
هف انهيو ارعجكد ذات ارط يعو  ماهف انهيو دراسو حجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل    

ارمه يديو ارم  معمح  هف ارج كر ارمدريع  ر م   إذا امحت م ؾ ارعجكد ارمه يديو   مر   إر  
ف إ  اح م هارد اطكة ه دذيو ر عجد ارح مذ  ادراو ارعجد  ه  كه  ار ح  ارد يؽ ح   احم مر 

 مر يو ارعجكد ك  ؿ ا را  م     ينو ذ اف إ م كحف طريج م ممـ إ راـ ارعجكد ارح مذيو  سمطم ك 
اردماو إر  هرد و هس ك و  هاهكحو هف اراطكات مماسد   كرة حجد هس إ ح مذيو ماكف 
هم ياعؿ دراسو نذ  ارعجكد همدة ا  و ر مم يؿ كارمهديص حظران رجيهم م ارع هيو مه يدم  هٌ 
 كارعه يو.

  ك   ركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل حجد داز ا  هف ارحمديو ارع هيو  مظ ر انهيو دراسو    
اف  هف  يرحكاع ارعجكد ارهح  و ح   حجمر اناذا حكع هف  هدمكرو ه دذيو ر معهؽ    دراسو

 ر  حجؿ ه ايم  اهم نك ارنمرب    ارعجكد اركاردة ح   حجمر  دسب ارجكاحد ارعمهو    آم امرمب 
ح ي  م هف اردراسمت ارجمحكحيو كنذا هم ياعؿ  -ارمه يديو –ذ رـ محؿ نذ  ارعجكد إارجكاحيف ارهدحيو  

نذ  اردراسو ارهما  و  دايو ردراسمت آارل هف دمح م اف م رم ارهام مت ارجمحكحيو  مجديـ همدة 
 اديدة ماص نذا ارحهط هف احهمط ارعجكد ارم  ياكف هد  م حجمر  ير هحاز.

ا راد ارهامه    كرة حمهو اكح  هم هف ارحمديو ارعه يو  اف ر ذا ارعجد انهيو حه يو مطمؿ إ    
 مردو ر سماداـ ارساح  اك رههمرسو ام حدمط ه ح  آار   يدجؽ ارر منيو ارهمه  و  مك ير ه مفً 

 ض ن حف اره  دو ارم  يدجج م وطراؼ ارعجد   كرة ام و    مرحس و ر هسم هر ارعجمرم م رز 
ح ارهدركع ارعجمرم  حف انهيم  هف ا ؿ اس ح ض دمرو ارسكؽ  هف  ـ هعر و  رص حام

طريؽ اام مر هدل مج ؿ ارسكؽ ر  كارك كؼ ح   كضع  ا  م مدم  يهم إذا امف  مدران ح   
   ك  ؿ اف يجكـ ارهسم هر ارعجمرم  مإلح ف حف هدركح  ارمامرم ارذم  اكااهمؿ  حمل ارعجمر 

هم  عد كذرؾ حف طريؽ ير ب  إ مهم  سياكف هف ه  دم  اف يعرؼ حدد ارهج  يف ردرال ار حميو  ي
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اردمازيف ر عجمر هدؿ ارعجد   ض ن حف اونهيو ارم  مهحح ر هسم هر ارعجمرم ارم  مما    ماذ  
ف ينير إ  ر اردؽ  احطتارهجمرحو اردراسو  رك ت ارام   رمدديد ار هف راكف ا  ارمدريعمت هدؿ

 ت ارضركرة ذرؾ.ار هف ا دمهمر  ارذم ددد ححد إ راـ ارعجد ارمه يدم هم  هم ا مض
هم  مرحس و ر هداكز ر   مظ ر اونهيو ارعه يو ر ذا ارعجد  مح  ي يئ رألاير  ر و ا اميمر ا   

اف ي مـز  هف  ير يف ا ضؿ ارعركض ارهجدهو ر    ي ائ إر  داز كددة حجمريو    ه ح  هعيف 
ـ اوم مؽ ح      و ح مذيو  اهم ييهاح  هف ارد كؿ ح   م ؾ اركددة ارعجمريو  هكا  مت م

دي يمم م ا مدلان   كرة مهاح  هف ا سم مدة هح م ح   ارحدك ارها ص ر حمذ م  كهم  هم امف 
ح   د    هف اركددة ارعجمريو امه ون ححد إ راـ ارعجد ارمه يدم  محط  ر   ارهداكز ر   ير  مدر

 نذا ارعجد ارك ت ارام   رمد ير  رديف إ راـ حجد ار ي  ارح مذ .
اف ناذا حجد _حجدحم هكض  ار دث_ يسمنـ  داؿ ا ير    ارما يؼ هف   إر  ذرؾضؼ ا   

آزهو ارساف  اذ اف كاكد ادامص مما ؿ  إحداد هدركحمت حجمريو ح   حدك هامص يحعاس 
ح   اردكرو كيجط  ادكاطمن ا يرة  يهم يمع ؽ  إحامز اا ر حدد هف اركددات ارعجمريو و ايام ي  كرة 

من دا   ك   ً و  د يد ؿ  ي م ارهسم هر ارعجمرم ح   دحـ همر  هف اردكرو    هدة زهحيو هعجكر
 ه حيمن كهف  ـ يك ر ر دكرو ا د دؿ هدا و ارعدكاذيمت كارمامكز ح   اراضي م كههم امم م.

 اشكالية الدراسة  :ثالثاً 
و هف ارحمديح س م  د م دك  عض ارع  مت ارجمحكحيو  ظمنرنم همدم  و كهؤديو ارحممذج    
 م مديو   هم يد ؿ ح ي  ارهمعم د ه  هجمكؿ  حمل دار ساحيو نك ذام  هم يد ؿ ح ي  او

ف ارجكاحيف هدؿ اردراسو ارهجمرحو إ  اارهمعم د ارال داز دار ساحيو مه يدان ردراؤنم  يهم يعد  
ذ امحت ارجمحدة ار حظهت اؿه  عمهو هف نذ  ارع  مت محظيهمن هسمج ن ك ح كص  محكحيو هام  و  كا 

عجكد  ير ارهسهمة هف هحط ؽ ار   ارجمحكف ارهدح  ارعرا   م يح رأل راد إ راـ هم يدمؤكف هف 
 م رز ادامريو نذا ارهكضكع     عك و مدديد   دا س طمف اإلرادة اردريو ارمعم ديو كاضكحمن ره

اف ارط يعو ارجمحكحيو ر ذا ارعجد كهم ي مر  ا كص ذرؾ هف هدماؿ حظريو كحه يو  محم مر 
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ا دامـ ارجمحكحيو ارهحظهو و مر نذا ارعجد  ير هدددة هف   ؿ ارهدرع ارعرا   ك  دم  ار ج  
 هم ؽ  دمح م. ارجمحكح 

 رابعًا: االسئمة البحثية  
كنك هم هدل ا ميو ارجكاحد ارعمهو  مك ير ارضهمحمت   مسمؤؿ هرازماردراسو  م مر  دمف نذ    

 كددة حجمريو هم زارت  يد اإلحدمل؟ ر د كؿ ح   طراؼ ارعجدارام يو إل
   ؽ هاهكحو هف ارمسمؤ ت ار رحيو يهاف  يمح م ام م :محكهف نذا ارمسمؤؿ 

ه   كهم ارا ك يو ارم  يمهم    م هجمرحون  ؟هم ارهج كد  عجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل .2
  م   ارعجكد ارم  مح ب ح   حجمر اك ارعجكد ذات ارط يعو ارمه يديو؟

 ؟ يد اإلحدمل ارجمحكح  رعجد داز اركددات ارعجمريوكارماييؼ هم ارط يعو  .1
كهم ا ك يو ارهدؿ    إ راـ نذا  ؟هم همط  مت احعجمد حجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل .3

 ارعجد؟
كهم   ارعجد  هم ا رمزاهمت ارم  يرم  م حجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل ح   ا  طر  .4

 ارهمرمب ح   ا ا ؿ   ذ  ا رمزاهمت ارعجديو؟ارازال 
 منيجية الدراسة: اً خامس

سحعمهد هح ج ار دث ارهجمرف امس كب ر  دث    نذ  اردراسو ه  ارمدريعمت ارجمحكحيو هدؿ   
هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   هف ا و كارجمحكف ار رحس  كارجمحكف ارازاذرم هف ا و  اردراسو كن  اؿه 
 هكاب  -ه  كاكد اام ؼ    ارم م يؿ - ط  يح هم هف ديث محظيـ ارعجدآارل ركاكد مرا

 كاحيف ام و اجمحكف ار حمل كارساح  ار رحس  ك محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ  كنذا هف 
دمح  اف ي رم ارهكضكع حف طريؽ ارهجمرحو  يح هم ك يف ارجكاحد ارعمهو ارهارسو    ارجمحكف 

ذم يا ك هف محظيـ ه مدر ر عجد  ك  مجم ر ارهجمرحو ح    كاحد ارجمحكف ارهدح  ارهدح  ارعرا   ار
 إذ  ؿ ممعدانم إر   كاحيف ام و آارل ك دسب اردماو  اهم سحمطرؽ إر   يمف هك ؼ ارجضمل

ممضهف اردراسو  عض ارجرارات ارجضمذيو ارهمع جو  مرهكضكع ك  سيهم    ارجضمل ار رحس  ر معرؼ 
 جد كار دث  مرمزاهمم .ط يعو ارع   ح
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 ىيكمية الدراسة: ساً ساد
حظران رهم يحمسب هكضكع اردراسو  جد احمهدحم ارمجسيـ ار حمذ  امس كب ر  دث: ديث مطر حم        

رعجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل  هجسهيف ذرؾ  ارمم يؿ ارحظرمار  ؿ اوكؿ إر   يمف 
ـ حجد داز اركددات ارعجمريو هف ا ؿ معري   ك يمف ح   ه د يف  اره دث اوكؿ ر يمف ه  ك 

حجد  ارامفسهمم   ض ن حف هعر و ط يعم  ارجمحكحيو  اهم    اره دث ار مح   سمطرؽ  ي  إر  
  كحا ص ار  ؿ ار مح  ر معرؼ ر داز اركددات ارعجمريو هف حمديو ارهدؿ كا طراؼ ارهاكحو 

    اره دث  :ركددات ارعجمريو كذرؾ ح   ه د يفح   اوىدامـ ارجمحكحيو ارام و  عجد داز ا
هم    اره دث ار مح   سحمطرؽ إر  هعر و ارازال ا  ارطر يفا   يمف ارمزاهمت راوكؿ سحمطرؽ 

 ارهمرمب    دمؿ  يمـ ارهسؤكريو ارعجديو.
كف هم مك  حم إري  هف حممذج كهجمرح رهدركع  مح ـ ااممهحم دراسمحم ر ذا ارعجد  اممهو مضهف    

 .هامص  محظيه 
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 لفصل األولا
 لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء التأصيل النظري

   ػػػػػػ ف حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل يعػػػػػػد هػػػػػػف ارعجػػػػػػكد ددي ػػػػػػو ارظ ػػػػػػكر حسػػػػػػ يمن إ    
 ػػػػػراد ارهامهػػػػػ    ػػػػػكرة حمهػػػػػو ا  ػػػػػكل مما ػػػػػ  رػػػػػدل  انهيػػػػػو   حظػػػػػران رهػػػػػم ر سػػػػػاف هػػػػػف اركا ػػػػػ  ارعه ػػػػػ 

 جػػػػد حهػػػػدت  عػػػػض ارػػػػدكؿ إرػػػػ  مسػػػػ يؿ ا محػػػػمل م ػػػػؾ ارػػػػدكر ارسػػػػاحيو رأل ػػػػراد هػػػػف اػػػػ ؿ مجحػػػػيف  عػػػػض 
كمهيػػػػزت نػػػػذ  ارعجػػػػكد  مسػػػػ ي ت حػػػػدة ممه ػػػػؿ  إزادػػػػو  عػػػػض   ارعجػػػػكد ارمػػػػ  ممع ػػػػؽ  مرهاػػػػمؿ ارعجػػػػمرم

رمػػػػػػػ   ػػػػػػػد مػػػػػػػؤدم إرػػػػػػػ  حػػػػػػػدـ اسػػػػػػػب ار ػػػػػػػرد هحػػػػػػػم   مرد ػػػػػػػكؿ ح ػػػػػػػ  دار سػػػػػػػاحيو ه ذهػػػػػػػو ارعرا يػػػػػػػؿ ا
ر هعيدػػػػػو   عجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل  ػػػػػد حظػػػػػـ  هكاػػػػػب ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ار رحسػػػػػ  

اػػػػػمحكف ار ػػػػػمح   3ك ػػػػػمحكف ا رمػػػػػزاـ  ضػػػػػهمف حيػػػػػكب ار حػػػػػمل ار ػػػػػمدر  مػػػػػمري    2884ار ػػػػػمدر سػػػػػحو 
 ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ   ػػػػػػ    ك 2967رسػػػػػػحو  (574)ارهعػػػػػػدؿ  جػػػػػػمحكف ر ػػػػػػـ  2967رسػػػػػػحو 

 1829رسػػػػػحو  (873)ارهعػػػػػدؿ  هكاػػػػػب ارجػػػػػمحكف ر ػػػػػـ  2978رسػػػػػحو  ( يػػػػػ  ارعجػػػػػمرات ر  حػػػػػمل كارماديػػػػػد)
كهامحػػػػػمن رػػػػػ   ػػػػػ  ارمدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم سػػػػػكال  ػػػػػ   ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو رسػػػػػحو  كايضػػػػػمن رجػػػػػ  محظيهػػػػػمن 

 مرػػػػػػػػدكؿ   1822رسػػػػػػػػحو ( 22-84ر ػػػػػػػػـ )يػػػػػػػػو ارحم ػػػػػػػػذ اك  ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػػػو ارعجمر   نػػػػػػػػ ارهي  2986
ارهحظهػػػػو وىداػػػػمـ نػػػػذا ارعجػػػػد  مهػػػػت  مسػػػػم همر اهكار ػػػػم رهكاا ػػػػو ارط ػػػػب ارهمزايػػػػد  ػػػػ  هاػػػػمؿ ارسػػػػاف  

ر ػػػػـ  هػػػػ  اودػػػػمرة إرػػػػ  حػػػػدـ كاػػػػكد ام محظػػػػيـ رػػػػ   ػػػػ  ارك ػػػػت اردمضػػػػر  ػػػػ  ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  ارعرا ػػػػ 
 اك ارجكاحيف اآلارل ذات ار  و.  2952( رسحو 48)
  ػػػػ  نػػػػذا ار  ػػػػؿ سػػػػحمطرؽ  ػػػػ  ه د ػػػػ  اوكؿ إرػػػػ   يػػػػمف ه  ػػػػـك حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو     

 يػػػػد اإلحدػػػػمل هػػػػف اػػػػ ؿ هعر ػػػػو ارهعحػػػػ  ار ج ػػػػ  كارمدػػػػريع  رػػػػ  كايضػػػػمن  يػػػػمف انػػػػـ هػػػػم يمسػػػػـ  ػػػػ  هػػػػف 
سػػػػهمت  كهػػػػف  ػػػػـ سػػػػحعرج إرػػػػ  اسميضػػػػمح ارماييػػػػؼ ارجػػػػمحكح  ر عجػػػػد هدػػػػؿ ار دػػػػث كمهييػػػػز  حػػػػف انػػػػـ 

سػػػػح دث  ػػػػ  اراػػػػمف ارعجػػػػد سػػػػكال هػػػػف حمديػػػػو  كضػػػػمع  اهػػػػم  ػػػػ  اره دػػػػث ار ػػػػمح  هػػػػم يدػػػػم    ػػػػ  هػػػػف ا
 اررضم اك ارهدؿ ارذم يح ب ح ي .
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 المبحث األول
 مفيوم عقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء

يعػػػػػد حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل هػػػػػف ارعجػػػػػكد ارهرم طػػػػػو  دماػػػػػو ار ػػػػػرد ر سػػػػػاف     
ارهػػػػمكل ارهحمسػػػػب ر ػػػػـ  كرهػػػػم اػػػػمف ارعجػػػػد هدػػػػؿ ار دػػػػث هػػػػف ارعجػػػػكد ارددي ػػػػو انهيمػػػػ   مػػػػك ير  ظ ػػػػر م

م  اػػػػػرة  محكحيػػػػػو اديػػػػػدة يسػػػػػم ـز مدديػػػػػد ه  كه ػػػػػم اك ن اكحػػػػػ  ار كا ػػػػػو ارمػػػػػ  مهاححػػػػػم م ػػػػػمف دراسػػػػػم  كاػػػػػ
اركرػػػػكج  ػػػػػ  م م ػػػػػي   ر دمطػػػػػو  ػػػػ   كذرػػػػػؾ  ػػػػػمرمعريؼ  ػػػػػ  كارك ػػػػػكؼ ح ػػػػ  هعحػػػػػم   كاهػػػػػمـ ددا ػػػػػو نػػػػػذا 

  يامهػػػػؿ هػػػػف  يػػػػر مدديػػػػد ط يعػػػػو نػػػػذا ارعجػػػػد رمايي ػػػػ  كمهييػػػػز  حهػػػػم  ف مدديػػػػد ه  كهػػػػ إارهكضػػػػكع  ػػػػ
 يدم      هف اكضمع. 

 مححػػػػػػم سػػػػػػحمحمكؿ دراسػػػػػػمحم ر ػػػػػػذا اره دػػػػػػث  مجسػػػػػػيه  ح ػػػػػػ  هط  ػػػػػػيف:  احػػػػػػ   ك حػػػػػػملن ح ػػػػػػ  هػػػػػػم كرد    
ؼ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل  اهػػػػػم  ػػػػػ  ارهط ػػػػػب يػػػػػحا ػػػػػص ارهط ػػػػػب اوكؿ رمعر 

 مايي   ارجمحكح  كمهييز  حهم  د يدم      هف حجكد.  ي  ار مح   سحكضح
 

 المطمب األول
 التعريف بعقد حجز الوحدات العقارية

ارػػػػدكؿ ارمػػػػ  حظهمػػػػ   ػػػػ   رػػػػدلرجػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل انمهمهػػػػمن كاسػػػػعمن      
يػػػػػو كاسػػػػػعو هاهػػػػػؿ  كاحيح ػػػػػم ارهدحيػػػػػو اك  ػػػػػ  ارجػػػػػكاحيف اآلاػػػػػرل ذات ار ػػػػػ و  كذرػػػػػؾ رهػػػػػم رػػػػػ  هػػػػػف انه

مكضػػػػػ  هػػػػػف   ػػػػػؿ  ارمػػػػػ  همط  ػػػػػمتارك  ح ػػػػػ  ك ػػػػػؽ اراطػػػػػطسػػػػػاف  ذػػػػػؽ ر هػػػػػكاطحيف  مما ػػػػػ   ػػػػػ  مػػػػػك ير
ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  كر معريػػػػػػػؼ   ػػػػػػػذا ارعجػػػػػػػد  ػػػػػػػمف ذرػػػػػػػؾ يمط ػػػػػػػب  يػػػػػػػمف هعحػػػػػػػم  وسػػػػػػػما ص ا ػػػػػػػرز 
ارسػػػػػهمت ارمػػػػػ  يمسػػػػػـ   ػػػػػم  كح يػػػػػ  سحجسػػػػػـ اردراسػػػػػو  ػػػػػ  نػػػػػذا اره دػػػػػث ح ػػػػػ   ػػػػػرحيف: اوكؿ رمعريػػػػػؼ 

نػػػػذا  ا ػػػػمذصهحػػػػم ار دػػػػث حػػػػف  يمط ػػػػب اوهػػػػرت ارعجمريػػػػو  اهػػػػم ار ػػػػرع ار ػػػػمح   حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدا
 ارعجد  ك   م هسمرو ماهؿ هكضكع ارمعريؼ. 
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 الفرع األول
 تعريف عقد حجز الوحدات العقارية

  ػػػػػم  تر ك ػػػػػكؼ ح ػػػػػ  ارمعريػػػػػؼ  عجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو سػػػػػحمحمكؿ ارمعري ػػػػػمت ارمػػػػػ  اػػػػػمل    
رػػػػػ  كذرػػػػػؾ ح ػػػػػ    ج ػػػػػ دػػػػػؿ اردراسػػػػػو ارهجمرحػػػػػو  هػػػػػف  ػػػػػـ  يػػػػػمف ارمعريػػػػػؼ اره ارجػػػػػكاحيف ػػػػػ   مدػػػػػريعمتار

 ارحدك اوم : 
 تعريف التشريعي   لا :الً او 
   اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد ا حدػػػػػمل  ػػػػػد رجػػػػػ  انمهمهػػػػػمن كاسػػػػػعمن رػػػػػدل ارػػػػػدكؿ ارمػػػػػ  مكرػػػػػت    

 مرجكاحػػػػد  لاكهػػػػمن  ػػػػ  ار ػػػػد  ػػػػ  ارجػػػػمحكف ار رحسػػػػ  اػػػػمف  يػػػػ  ارههم اػػػػمت ارهسػػػػمج  يو اراديػػػػدة هدمحظيهػػػػ   
هػػػػػف   (2)(2263ارعمهػػػػػو ارػػػػػكاردة  ػػػػػ  ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ار رحسػػػػػ  ارهحظهػػػػػو رعجػػػػػد ار يػػػػػ   إذ مدػػػػػير ارهػػػػػمدة )

 ػػػػػػإف ارعجػػػػػػمر ارهسػػػػػػمج    يهاػػػػػػف اف ياػػػػػػكف هكضػػػػػػكحمن  1826ارهعػػػػػػدؿ رسػػػػػػحو  ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ار رحسػػػػػػ 
ـ يػػػػك ر ر هدػػػػمرم ضػػػػهمحو ام يػػػػو كرػػػػـ ف ذرػػػػؾ رػػػػـ ياػػػػف هحمسػػػػ من اػػػػدان ر ػػػػذ  ارعه يػػػػمت  حػػػػ  رػػػػإرعجػػػػد هػػػػم  ا  

ارمػػػ   ػػػد يحطػػػكم ح ي ػػػم ار حػػػمل  هػػػف  ػػػـ  جػػػداف اوهػػػكاؿ ارمػػػ  مجػػػدـ رمهكيػػػؿ ار حػػػمل   يسػػػع   هػػػف ارهاػػػمطر
هدػػػػػػػددان ر يػػػػػػػ  ارههم اػػػػػػػمت ارعجمريػػػػػػػو  كرمػػػػػػػدارؾ نػػػػػػػذ  ا اطػػػػػػػمر  جػػػػػػػد احدػػػػػػػم ارها ػػػػػػػس ارمدػػػػػػػريع  حظمهػػػػػػػمن 

  ػػػػػػػػ  ارجػػػػػػػػمحكف ارهػػػػػػػػدح  ار رحسػػػػػػػػ  دراج  عػػػػػػػػض اىدامهػػػػػػػػ  ارعمهػػػػػػػػوإ  كمػػػػػػػػـ 2967ارهسػػػػػػػػمج  يو  ػػػػػػػػ  حػػػػػػػػمـ 
 162كهػػػػػم  عػػػػػدنم(  كمػػػػػـ ادراج ار ػػػػػم    ػػػػػ   ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ )ارهػػػػػكاد  2682)

 .(1)كهم  عدنم(
( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ار رحسػػػػػػ  رمعػػػػػػرؼ حجػػػػػػد  يػػػػػػ  اره ػػػػػػمح   يػػػػػػد 2682 جػػػػػػد اػػػػػػملت ارهػػػػػػمدة )     

يدػػػػددنم  هػػػػدة ػػػػد ار ػػػػمذ    حػػػػمل حجػػػػمر اػػػػ ؿ  محػػػػ : يار يػػػػ  ارػػػػذم  هكا ػػػػ  يمع  اإلحدػػػػمل   ػػػػكرة حمهػػػػو
اػػػػػػؿ اك دسػػػػػػب اردمرػػػػػػو ارهسػػػػػػمج  يوي   يمضػػػػػػح هػػػػػػف ارهػػػػػػمدة احػػػػػػ   اف ارعجػػػػػػد كنػػػػػػك اهػػػػػػم اف ياػػػػػػكف إل

ارهدػػػػػػرع ار رحسػػػػػػ   ػػػػػػد كضػػػػػػ   ػػػػػػكرميف يهاػػػػػػف ر همعم ػػػػػػديف هػػػػػػف ا ر هػػػػػػم إ ػػػػػػراـ حجػػػػػػد  يػػػػػػ  اره ػػػػػػمح  
م:  يػػػػػ  اره ػػػػػمح  مدػػػػػت نهػػػػػك اآلاػػػػػرل  م هػػػػػف  يػػػػػرادػػػػػدانهمدػػػػػت اإلحدػػػػػمل  ممراػػػػػمن ر هػػػػػم دريػػػػػو ااميػػػػػمر 

اإلحدػػػػػمل ارهضػػػػػمؼ واػػػػػؿ كارمعم ػػػػػد دسػػػػػب اردمرػػػػػو ارهسػػػػػمج  يو ر  حػػػػػمل ارهعػػػػػركؼ ب)حجػػػػػد  يػػػػػ  ارعجػػػػػمر 

                                                 

 ..ي.اف هدؿ ا رمزاـ ياكف  اهم ادال دم ن اك هسمج  يمن . ي(2)
(2) Stéphane Glock, Op. Cit, p39. 
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   ػػػػػمر ي  اآلاػػػػػؿ يعػػػػػرؼ ك دسػػػػػب ار جػػػػػرة ار محيػػػػػو هػػػػػف ارهػػػػػمدة احػػػػػ    محػػػػػ : ي نػػػػػك (2)ح ػػػػػ  ارامرطػػػػػو(
 مسػػػػػم ه  كد ػػػػػ   ارعجػػػػػد ارػػػػػذم ي مػػػػػـز  هكا ػػػػػ  ار ػػػػػمذ   مسػػػػػ يـ اره حػػػػػ  ححػػػػػد إمهمهػػػػػ   كي مػػػػػـز ارهدػػػػػمرم

  ػػػػمت إمهػػػػمـ ار حػػػػمل  هكاػػػػب سػػػػحد إ هحػػػػ   مػػػػمري  ارمسػػػػ يـ  ح ػػػػ  اف يػػػػمـ احمجػػػػمؿ اره ايػػػػو  جػػػػكة ارجػػػػمحكف  
نػػػػذا ارمعريػػػػؼ اف اره ايػػػػو كح ػػػػ  ك ػػػػؽ مػػػػمري  ار يػػػػ ي   إرػػػػ رسػػػػه   كيحػػػػمج آ ػػػػمر    ػػػػكرة راعيػػػػو معػػػػكد 

 ػػػػم ر راعػػػػ   كي ػػػػدك اف    ححػػػػد إمهػػػػمـ حه يػػػػو ار حػػػػمل كراػػػػف احمجمر ػػػػم يسػػػػرمإارهدػػػػمرم  إرػػػػ   محمجػػػػؿ 
   ػػػػػكرة هػػػػػف  ػػػػػكر ار يػػػػػ  اآلاػػػػػؿ راكحػػػػػ    إحجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل هػػػػػم نػػػػػك 

   ديف إمهمـ ار حمل.إيجـك  حجؿ ام ه ايو ر هداكز ر  
اػػػػػػمحكف ار ػػػػػػمح   3( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف 22كحيظهػػػػػػت اىداػػػػػػمـ حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ ار دػػػػػػث  ػػػػػػ  حطػػػػػػمؽ ارهػػػػػػمدة )    

حػػػػػػ : )ارعجػػػػػػد ارػػػػػػذم ي مػػػػػػـز  هكا ػػػػػػ  إارعجػػػػػػد ارمه يػػػػػػدم  رمعر ػػػػػػ    ارهعػػػػػػدؿ مدػػػػػػت هسػػػػػػه  2967رسػػػػػػحو 
ارهدػػػػمرم  هجم ػػػػؿ ايػػػػداع ضػػػػهمف هجػػػػدـ  ػػػػ  دسػػػػمب اػػػػمص(   إرػػػػ ار ػػػػمذ   داػػػػز ارعجػػػػمر اك اػػػػزل هحػػػػ  

( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ   جػػػػػد اط ػػػػػؽ ح ػػػػػ  162-25اهػػػػػم  ػػػػػ  ظػػػػػؿ ارهػػػػػمدة )
رعجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ   ح ػػػػػت ارهػػػػػمدة ح ػػػػػ : ي  من نػػػػػذا ارعجػػػػػد مسػػػػػهيو ارعجػػػػػد اوكرػػػػػ  ارػػػػػذم ياػػػػػكف سػػػػػم ج

( حجػػػػػػػػد مه يػػػػػػػػدم ي مػػػػػػػػـز 162-28ياػػػػػػػػكز اف يسػػػػػػػػ ؽ ار يػػػػػػػػ  ارهح ػػػػػػػػكص ح يػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ارهػػػػػػػػمدة )-اك ن 
 ارهدػػػػػمرم هجم ػػػػػؿ ايػػػػػداع ضػػػػػهمف هجػػػػػدـ إرػػػػػ  هكا ػػػػػ  ار ػػػػػمذ    ما ػػػػػيص ه حػػػػػ  اك اػػػػػزل هػػػػػف ه حػػػػػ  

ع جػػػػػػػػو دسػػػػػػػػمب اػػػػػػػػمص  كياػػػػػػػػب اف يدػػػػػػػػمهؿ نػػػػػػػػذا ارعجػػػػػػػػد ح ػػػػػػػػ  ارهع كهػػػػػػػػمت ارضػػػػػػػػركريو ارهم إرػػػػػػػػ 
هدمػػػػػػػػكل ارهاػػػػػػػػمف  إرػػػػػػػػ  هدمكيػػػػػػػػمت اره حػػػػػػػػ  كحكحيػػػػػػػػو ار حػػػػػػػػمل كه ػػػػػػػػؿ إحاػػػػػػػػمز اودػػػػػػػػنمؿ  مإلضػػػػػػػػم و 

ارها ػػػػص ر ػػػػذا ارهدػػػػمرم ككضػػػػع  ك هحػػػػ   كماػػػػكف اوهػػػػكاؿ ارهكدحػػػػو ر ضػػػػهمف  يػػػػر  م  ػػػػو ر داػػػػز 
آاػػػػر  مردػػػػرال اك ار يػػػػ ي  ك ػػػػد اػػػػمف  كارم ػػػػرؼ   ػػػػم دمػػػػ  إ ػػػػراـ حجػػػػد ار يػػػػ   كيعم ػػػػر  ػػػػمط ن اػػػػؿ كحػػػػد

اا ػػػػر دػػػػهكريو كمحظيهػػػػمن رهدمػػػػكل نػػػػذا   ك ػػػػ  م  هك جػػػػمن ححػػػػد  ػػػػيم م  ر ػػػػذ  ارهػػػػمدة  ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ
ارعجػػػػد حظػػػػران رهػػػػم مدمكيػػػػ  هػػػػف ك ػػػػؼ رم ػػػػؾ ار يمحػػػػمت كارهسػػػػمحدات ار زهػػػػو إل راهػػػػ   اهػػػػم احػػػػ  اكضػػػػح 

 .ارهمرم و  هكا   ام و ارجمحكحيو اآل مر

                                                 

دؿ رـ يمـ احدمؤ   عد  ك هكاب نذا ارعجد يمع د ار مذ   محدمل حجمر هعيف حرؼ  مح  ي نك ذرؾ ارعجد ارذم يرد ح   ه (2)
اك كددة هعيحو ح   ك ؽ حهمذج هعيحو مدددنم ك مذؽ ارعجد  كاهم يمع د  حجؿ ه ايو نذا ارعجمر ار  ارهاممب اك مس يه  

هير ح د ارسهي  ا كف  د.س : احظرايم   ام ار  ارههم ؾ ارهدمرم    ارهسمج ؿ هجم ؿ  هف حجدم يد ع  ارهدمرم ر ي 
  هط عو ا دعمع ار حيو  2مه يؾ كددات ار حمل مدت ا حدمل كارضهمحمت ارام و رهدمرم اركددات ارساحيو  ط

 .9  ص1882ا ساحدريو  
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ديػػػػث حظػػػػـ ك دػػػػاؿ ه  ػػػػؿ كرػػػػـ ياػػػػف ارم ػػػػكر ارهمجػػػػدـ  عيػػػػدان حػػػػف هك ػػػػؼ ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم       
حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل ارهسػػػػه   ػػػػيف طيػػػػمت  محكحػػػػ   مسػػػػـ )حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ(  

  27/1/1822( ار ػػػػػػػػمدر  ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػحو 22-84 ػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػػو ارحم ػػػػػػػػذ ر ػػػػػػػػـ )
( رمعػػػػػػػرؼ نػػػػػػػذا ارعجػػػػػػػد  محػػػػػػػ : ي ارعجػػػػػػػد ارػػػػػػػذم ي مػػػػػػػـز  هكا ػػػػػػػ  ارهر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم 17 اػػػػػػػملت ارهػػػػػػػمدة )

سػػػػ يـ ارعجػػػػمر ارهجػػػػرر  حػػػػمؤ  اك  ػػػػ  طػػػػكر ار حػػػػمل ر ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ  ػػػػكر اح مذػػػػ   هجم ػػػػؿ مسػػػػ يؽ  م
يد عػػػػػ  نػػػػػذا اآلايػػػػػر رػػػػػدل نيذػػػػػو ضػػػػػهمف حه يػػػػػمت ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارهح ػػػػػكص ح ي ػػػػػم  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة 

 كيددد حهكذج حجد د ظ اردؽ حف طريؽ ارمحظيـي.  هف نذا ارجمحكف 56
 ػػػػذا ار ػػػػدد  م يح ػػػػب ح يػػػػ  نػػػػذا ارعجػػػػد   ػػػػمف مسػػػػمؤ ن ي ػػػػمر كرػػػػك ا مر حػػػػم هػػػػف داذػػػػرة ارهدػػػػؿ ارػػػػذ    

 ه مد  هم داـ ارعجد ارذم يرد ح   هدؿ هسمج    ريس ر  كاكد ك ت ارعجد؟
 ػػػػمرراكع إرػػػػ  ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو  ػػػػ  ارجػػػػكاحيف هدػػػػؿ اردراسػػػػو ارهجمرحػػػػو حاػػػػد او ػػػػؿ اف يػػػػرد ارهدػػػػؿ     

اف يػػػػػمـ ارمعمهػػػػؿ  مودػػػػيمل ارهسػػػػػمج  يو   (2)اػػػػمزتإح ػػػػ  دػػػػ ل هكاػػػػػكدا ك ػػػػت احعجػػػػمد ارعجػػػػػد  ا  اح ػػػػم 
   اػػػػؿ ارمػػػػزاـ هد ػػػػ   يػػػػر (1)هػػػػم رػػػػـ مػػػػرد ح ػػػػ  مراػػػػو احسػػػػمف ح ػػػػ   يػػػػد ارديػػػػمة اك ح ػػػػ  دػػػػؽ ارهؤرػػػػؼ

هكاػػػػػكد ك ػػػػػت ارمعم ػػػػػد راحػػػػػ  ههاػػػػػف اركاػػػػػكد هسػػػػػمج  ن   ػػػػػك اػػػػػمذز   ػػػػػمف اػػػػػمف ارهسػػػػػمج ؿ اهػػػػػر هدجػػػػػؽ 
 .(3)ارك كع يحعجد ارعجد واؿ

ا ػػػػ    ػػػػـ ياػػػػف نحػػػػمؾ محظيهػػػػمن رعجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اهػػػػم ح ػػػػ  هسػػػػمكل ارجػػػػمحكف ارعر      
كنػػػػذا اآلايػػػػر كاهػػػػم نػػػػك  اإلحدػػػػمل  كرهػػػػم اػػػػمف حجػػػػدحم هكضػػػػ  ار دػػػػث هػػػػف ارعجػػػػكد ارػػػػكاردة ح ػػػػ  حجػػػػمر

                                                 

 اهم ادال دم ن اك ياكف: ياف هدؿ ا رمزاـ 1826( هف ارجمحكف ارهدح  ار رحس  ارذم مـ معدي   سحو 2263ارهمدة ) (2)
: يياكز اف ياكف هدؿ ا رمزاـ ديذمن 2975رسحو  (58-75) هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم ر ـ (91هسمج  يمن..ي  ارهمدة )

هسمج  ن   ير اف ارمعمهؿ    مراو احسمف ح    يد ارديمة  مطؿ كرك امف  رضم   ا     ا دكاؿ ارم  حص ح ي م 
يياكز اف ياكف هدؿ ا رمزاـ هعدكهمن ك ت ارمعم د اذا امف ههاف  رعرا  :( هف ارجمحكف ارهدح  ا2/219ارجمحكف  ارهمدة )

 .  ير اف ارمعمهؿ    مراو احسمف ح    يد ارديمة  مطؿي.1ارد كؿ    ارهسمج ؿ كحيف معييحمن حم يمن ر ا مرو ك ارنرر. 
م رؼ ارهؤرؼ    هاهكع  : ييعم ر  مط ن 2972رسحو  (3)( هف  محكف دهميو ارهؤرؼ ارعرا   ر ـ 39همدة )ار (1)

 احمما  ار ارم ارهسمج ؿي.
د. ح د  .266  ص2978  هط عو ارهعمرؼ   نداد  2ط   اركايز    ارعجكد ارهسهمة  ج كفد.  ح  دسيحظر:  (3)

د.  .358ص  2981اراكيت  ارد  دامزم  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ ك جمن ر جمحكف اراكيم  )دراسو هجمرحو(  ارها د ا كؿ  
  .118  ص1823  هك ـ ر حدر  ارازاذر  3    ي ر   ا رمزاهمت ارحظريو ارعمهو ر عجد  طح
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 ػػػػر  حجػػػػؿ ا   ػػػػ  يرمػػػػب ام (2)هعػػػػركؼ يسػػػػاؿ اػػػػؿ م ػػػػرؼ همع ػػػػؽ  ػػػػ   ػػػػ  داذػػػػرة ارمسػػػػايؿ ارعجػػػػمرم
اػػػػػمد محظػػػػػيـ اػػػػػمص ر ػػػػػذا ايمرم  رػػػػػذا هػػػػػف ارضػػػػػركرم اره ايػػػػػو اك ارمسػػػػػايؿ رػػػػػدل داذػػػػػرة ارمسػػػػػايؿ ارعجػػػػػ

    ارهامه . ارعجد حظران ونهيم ً 
 التعريف الفقييثانيًا: 

ارديكيػػػػػو  ػػػػػ  هػػػػػف ارعجػػػػػكد  يعػػػػػدهٌهػػػػػم  دػػػػػؾ  يػػػػػ  اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل     
 اط ػػػػػؽك ػػػػد   (1)  كنػػػػػك اطػػػػكة اكريػػػػو مسػػػػػ ؽ ارمك يػػػػ  ح ػػػػ  ارعجػػػػػد ارح ػػػػمذ  ر يػػػػ  ارعجػػػػػمراركا ػػػػ  ارعه ػػػػ 

  ح ي  مسهيمت حدة امرعجد اوكر  اك حجد ارداز اك حجد د ظ اردؽ كسحمحمكؿ  يمح م م محمن:
  حػػػػرؼ حاػػػػد   ػػػػرز ارمعري ػػػػمت ارمػػػػ  حػػػػرؼ   ػػػػم حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػواححػػػػد ار دػػػػث  ػػػػ     
اف  : )ار يػػػػ  ارػػػػذم ي مػػػػـز  يػػػػ  همرػػػػؾ هدػػػػركع ار حػػػػمل  حجػػػػؿ ه ايػػػػو اره حػػػػ  ححػػػػد مهػػػػمـ ار حػػػػمل  يػػػػر إحػػػػ 

اره ايػػػػػو محمجػػػػػؿ  ػػػػػم ر راعػػػػػ  هػػػػػف ك ػػػػػت ارمعم ػػػػػد   هػػػػػف مػػػػػمري  مهػػػػػمـ ار حػػػػػمل  ك  ي ػػػػػـز ارهدػػػػػمرم  ػػػػػد   
ام  سػػػػػط هػػػػػف ارػػػػػ هف   ػػػػػؿ مهػػػػػمـ ار حػػػػػمل راػػػػػف  هجػػػػػدكر ارهمعم ػػػػػديف اوم ػػػػػمؽ ح ػػػػػ  اف يػػػػػكدع ارهدػػػػػمرم 

  (3) مسػػػػػػه  كديعػػػػػػو حجديػػػػػػو ه ػػػػػػر يو اضػػػػػػهمف ر ػػػػػػمدب ارهدػػػػػػركع  ػػػػػػد   ارػػػػػػ هف ححػػػػػػد إمهػػػػػػمـ ار حػػػػػػمل(
ححػػػػػد إمهػػػػػمـ ارعجػػػػػد  ػػػػػؿ  عػػػػػد إمهػػػػػمـ    محمجػػػػػؿ  ػػػػػكران  هػػػػػف ارمعريػػػػػؼ احػػػػػ    اف ه ايػػػػػو ارعجػػػػػمر كي دػػػػػظ

ف ر هداػػػػكز رػػػػ  اوكركيػػػػو  ػػػػ  مه ػػػػؾ م ػػػػؾ اركدػػػػدة ارعجمريػػػػو هدػػػػؿ ا   ر راعػػػػ   ك محه يػػػػو ار حػػػػمل كراػػػػف  ػػػػ
 م رمزاهػػػػمت اره جػػػػمة ح يػػػػ   هػػػػ  حػػػػدـ ارمزاهػػػػ   ػػػػد   ام  سػػػػط هػػػػف ا سػػػػمط ار حػػػػمل هػػػػم   ً ذػػػػارعجػػػػد  عػػػػد اي م

يؤااػػػػذ نػػػػذا ارمعريػػػػؼ احػػػػ  اط ػػػػؽ م   كهػػػػ(4)ا ه  ػػػػ  هػػػػم يسػػػػه   كديعػػػػو ضػػػػهمف اك ارمسػػػػ يؽ ارحجػػػػدمحػػػػد
ح ػػػػ  نػػػػذا ارعجػػػػد مسػػػػهيو  يػػػػ   ػػػػ  دػػػػيف اف ارعجػػػػد   يمضػػػػهف  يػػػػ   ػػػػمرهعح  ارجػػػػمحكح  كاحهػػػػم يجم ػػػػر 

  جط ح   داز كددات حجمريو  مإلهامف اف محم    يهم  عد إر  حه يو  ي  حجمر حمدم.
حػػػػ : )حجػػػػد اكرػػػػ   يدػػػػم ظ  هكا ػػػػ  ارهدػػػػمرم إدـ نحػػػػمؾ هػػػػف حػػػػرؼ حجػػػػد ارداػػػػز  ك مره ػػػػؿ رهػػػػم مجػػػػ   

 دجػػػػػ   ػػػػػ  مه ػػػػػؾ اردػػػػػجو ارسػػػػػاحيو ك جػػػػػمن ر اطػػػػػط كارهكا ػػػػػ مت ارهكضػػػػػكحو هسػػػػػ جمن  كذرػػػػػؾ  مإلسػػػػػمحمد 
ارهعػػػػػدؿ  2978رسػػػػػحو  (871) ( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ر ػػػػػـ162-25ارهػػػػػمدة ) إرػػػػػ 

                                                 

( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  : ي ي  ارعجمر   يحعجد ا  اذا ساؿ    ارداذرة ارهام و كاسمك   ارداؿ 588ارهمدة ) (2)
 ارذم حص ح ي  ارجمحكفي.

   معريؼ ارعجد هف ارحمديو ار نكيو كذرؾ ررسكا     ارذنف ارجمحكح .إرم يادر اإلدمرة اري  اححم رـ حمطرؽ هه  (1)
  1822  هحدكرات زيف اردجك يو   يركت  2حدمل)دراسو هجمرحو(  طد. ح ل دسيف ح   حجد  ي  اره مح  مدت اإل (3)

 .18ص
    ارمزاهمت ارهداكز ر .  ححد ار دثكمايي   ارجمحكح  كاي يو د ع  ر   يمف مسهيو نذا اره    ارحجدم إسحمطرؽ  (4)



لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء التأصيل النظري                        الفصل االول:                   
 

 
12 

ر     ػػػػك حجػػػػد  ريػػػػد هػػػػف حكحػػػػ  كح يػػػػ    يهاػػػػف م ػػػػكر  ام حجػػػػد آاػػػػر  يػػػػ ـارػػػػذم دظػػػػر ك دػػػػاؿ مػػػػم
  كحػػػػرل هػػػػف اػػػػ ؿ نػػػػذا ارمعريػػػػؼ اف انػػػػـ هػػػػم يهيػػػػز نػػػػذا (2)آاػػػػر سػػػػم ؽ امركحػػػػد  ػػػػمر ي  هػػػػ  ام حجػػػػد

ارعجػػػػد حػػػػف  يػػػػر  هػػػػف ارعجػػػػكد نػػػػ  ار ػػػػ و ارهعطػػػػمة رػػػػ  ارهمه  ػػػػو ب )اوكركيػػػػو(  ك مرك ػػػػت ح سػػػػ  هػػػػدل 
ف هػػػػم يعيػػػػب ح ػػػػ  كاضػػػػع  إآاػػػػر  ا   جػػػػداطكرمػػػػ   ديػػػػث ا طػػػػؿ هعػػػػ  ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ  إ ػػػػراـ ام ح

 إحػػػػ  رػػػػـ ياػػػػف معري ػػػػمن امهعػػػػمن ي ػػػػيف همنيػػػػو ارعجػػػػد كرػػػػـ ي ػػػػيف  يػػػػ  ا رمزاهػػػػمت ارحمماػػػػو ححػػػػ   سػػػػكال م ػػػػؾ 
 ارم  مج  ح   حممؽ ارهسم هر ارعجمرم اك ح   ارهداكز ر .

ػػػػػرؼ        كا ػػػػػ  رزاهػػػػػ  هدػػػػػدد هجم ػػػػػؿ اويػػػػػداع  يمع ػػػػػد  هإحػػػػػ : )حجػػػػػد ا مػػػػػداذ  إك ػػػػػ  ذات ارهعحػػػػػ  حي
آاػػػػػػر  ػػػػػػمر ي  اك اردػػػػػػرال يعػػػػػػد  ػػػػػػمط ن  كيهاػػػػػػف  ار ػػػػػػمذ   داػػػػػػز كدػػػػػػدة سػػػػػػاحيو ر هدػػػػػػمرم كاف ام كحػػػػػػد

ار حػػػػػمل  اك د ػػػػػؿ ح ػػػػػ  إذف  ارضايضػػػػػمن اف ي ػػػػػـر ذرػػػػػؾ ارعجػػػػػد اوكرػػػػػ  دمػػػػػ    ػػػػػؿ اف يهم ػػػػػؾ ار ػػػػػمذ  
ماطػػػػػػػيط  كيدػػػػػػػدد ارحظػػػػػػػمـ اوسمسػػػػػػػػ  اردػػػػػػػد اودحػػػػػػػ  هػػػػػػػف ارهع كهػػػػػػػػمت ارهمع جػػػػػػػو  مرعجػػػػػػػمر )هسػػػػػػػػمدو 

د ارنػػػػػرؼ...(  كاػػػػػذرؾ اػػػػػكدة اره حػػػػػ  كارهكاحيػػػػػد ارح مذيػػػػػو إلحاػػػػػمز ارعهػػػػػؿ  ضػػػػػ ن حػػػػػف ارطكا ػػػػػؽ كحػػػػػد
ح ػػػػ  ار ػػػػمذ  رداػػػػز كدػػػػدة هسػػػػاف كح ػػػػ  ارهدػػػػمرم  هك ػػػػ  ارعجػػػػمر كسػػػػعر    يضػػػػ  نػػػػذا ارعجػػػػد ارمزاهػػػػمن 

ارمعريػػػػػؼ احػػػػػ  اػػػػػمل  دػػػػػرح  نػػػػػذا   كي دػػػػػظ ح ػػػػػ (1)% هػػػػػف ارسػػػػػعر(5اف يػػػػػد   كديعػػػػػو   مزيػػػػػد حػػػػػف
هسػػػػػػمرو اف ارهسػػػػػػم هر  ا ػػػػػػمرماػػػػػػو ر ػػػػػػم ضػػػػػػهف ارمعريػػػػػػؼ  اهػػػػػػم احػػػػػػ  هسػػػػػػ ب همضػػػػػػهحمن رم م ػػػػػػيؿ   د

ارعجػػػػػػػمرم  ػػػػػػػد ي ػػػػػػػـر حجػػػػػػػد ارداػػػػػػػز هػػػػػػػ  ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ  دمػػػػػػػ    ػػػػػػػؿ اف يهم ػػػػػػػؾ م ػػػػػػػؾ اورض   ايػػػػػػػؼ 
يم ػػػػػػػرؼ ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  عجػػػػػػػمر   يه اػػػػػػػ   عػػػػػػػد ؟  نػػػػػػػذا اوهػػػػػػػر سػػػػػػػح يح  ححػػػػػػػد اراػػػػػػػ ـ ح ػػػػػػػ  

 م   يهم  عد.مارمزاه
ب ارمػػػػزاـ ح ػػػػ  ار ػػػػمذ   مودم ػػػػمظ ر هدػػػػمرم  ه حػػػػ  اك اػػػػزل حػػػػ : )حجػػػػد مه يػػػػدم  يرمػػػػإاهػػػػم يعيػػػػرؼ    

هػػػػػػػف اره حػػػػػػػ  ارهػػػػػػػراد مدػػػػػػػييد   كنػػػػػػػك  مرمػػػػػػػمر  ارمػػػػػػػزاـ يرا جػػػػػػػ  دػػػػػػػرط مح يػػػػػػػذ هدػػػػػػػركع ار حػػػػػػػمل  ػػػػػػػ  حجػػػػػػػد 
سػػػػػ ؽ ذاػػػػػر   إحػػػػػ  ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اوكؿ نػػػػػك داػػػػػز م ػػػػػؾ اركدػػػػػدة  هٌهػػػػػم  يمضػػػػػح (3)ارداػػػػػز(

جػػػػػ   هػػػػػف  ػػػػػـ دو ميػػػػح يػػػػذ ارعجػػػػػد   ػػػػػكرة ما ػػػػػؿ دهارعجمريػػػػو  مسػػػػػـ ارهداػػػػػكز رػػػػ  كنػػػػػك ارهسػػػػػؤكؿ حػػػػػف م
                                                 

.(1) Commisson de droit immobilier, contrat de reservation Et avant-contrat, compet rendu 
de la reunion du 21 septembre 2011 , p.2.        
(2)  . Stéphane Glock, REAL PROPERTY LAW PROJECT FRANCE, p.49. 
(3)  . Christiane Loyer-Larher, VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE / Contrat 
préliminaire  / Qualification juridique / Obligations du réservant, Études et dossiers (Institut 
d'études judiciaires de Rennes), p.14. 
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حػػػػػػف ارمزاهػػػػػػ   إاهػػػػػػمؿ  يعػػػػػد نػػػػػػك ارهسػػػػػػؤكؿ حػػػػػف ارمعػػػػػػرض  ػػػػػػ  دمرػػػػػػو هزادهػػػػػو اآلاػػػػػػريف رػػػػػػ    ضػػػػػ ن 
  اححػػػػم رػػػػـ ح دػػػػظ  ػػػػ  طيػػػػمت ارمعريػػػػؼ ام  يػػػػمف  رمزاهػػػػمت ارهداػػػػكز رػػػػ   كي دػػػػظ ح ػػػػ  إار حػػػػمل  

كر ر عجػػػػػػكد ارمه يديػػػػػػو  ارمعػػػػػػري يف احػػػػػػ    اف  ػػػػػػ  ظػػػػػػؿ حطػػػػػػمؽ ارجػػػػػػمحكف ار رحسػػػػػػ  يكاػػػػػػد  ػػػػػػ ث  ػػػػػػ
هرد ػػػػػو  : ياركحػػػػػد ار يػػػػػ  كاركحػػػػػد  مرم ضػػػػػيؿ يكاػػػػػد ارعجػػػػػد او مػػػػػداذ   ك ػػػػػد حػػػػػرؼ  إحػػػػػ  إرػػػػػ   مإلضػػػػػم و 

ارعجػػػػػد او مػػػػػداذ  هدػػػػػركحمن هماػػػػػمه ن  إذ يعػػػػػدارح ػػػػػمذ    دكسػػػػػط  هػػػػػم  ػػػػػيف اره مكضػػػػػمت ارعجديػػػػػو كارعجػػػػػ
ي ػػػػػػم اوطػػػػػػراؼ ححػػػػػػد مت ارمػػػػػػ  نػػػػػػدؼ ارميػػػػػػر معم ػػػػػػد كرػػػػػػ  حػػػػػػدة هظػػػػػػمنر  محكحيػػػػػػو مام ػػػػػػؼ  ػػػػػػمام ؼ ارن

إ ػػػػراـ ناػػػػذا حجػػػػد  إرػػػػ   كاف اوطػػػػراؼ  مر ػػػػمن هػػػػم مح ػػػػرؼ ارادم ػػػػـ (2)يإحدػػػػمل نػػػػذا ارحػػػػكع هػػػػف ارمعم ػػػػد
 ػػػػػػ  ارهيػػػػػػداف ارعجػػػػػػمرم  رمػػػػػػك ير ارك ػػػػػػت ارػػػػػػ ـز ر هداػػػػػػكز رػػػػػػ  ريمماػػػػػػد هػػػػػػف هػػػػػػدل اديػػػػػػو ارهسػػػػػػم هر 

م  هعر ػػػػو دسػػػػب هػػػػم ام ػػػػؽ ح يػػػػ  هػػػػف هكا ػػػػ مت  كرمهاػػػػيف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمر  ارعجػػػػمرم   حػػػػمل ارعجػػػػمر 
 دمرو ارسكؽ كهدل  درم  ارهمريو إلمهمـ ار حمل.

ك ػػػػػػد حػػػػػػرؼ اػػػػػػذرؾ  محػػػػػػ : )حجػػػػػػد اػػػػػػمص  يداػػػػػػز  هكا ػػػػػػ  ارهدػػػػػػمرم حجػػػػػػمر هػػػػػػمزاؿ  ػػػػػػ  طػػػػػػكر     
ار ػػػػػمذ   كيمضػػػػػهف مك يػػػػػ  ارعجػػػػػد اكركيػػػػػو اردػػػػػرال رػػػػػ  إذ  إرػػػػػ  هػػػػػف اػػػػػ ؿ د ػػػػػ  كديعػػػػػو ضػػػػػهمف اإلحاػػػػػمز

عريػػػػػػؼ ارهػػػػػػذاكر حػػػػػػدـ مرميػػػػػػب ام دػػػػػػؽ    ي ػػػػػػدك هػػػػػػف اػػػػػػ ؿ ارم(1)اػػػػػػمف اره حػػػػػػ   ػػػػػػد اامهػػػػػػؿ  مر عػػػػػػؿ(
ر هداػػػػػػكز رػػػػػػ  ح ػػػػػػػ  ذرػػػػػػؾ ارعجػػػػػػػمر ارهداػػػػػػكز سػػػػػػػكل اكركيػػػػػػو دػػػػػػراؤ   ػػػػػػػ  دمرػػػػػػو إحاػػػػػػػمز ار حػػػػػػمل  ػػػػػػػ  

 ارهسمج ؿ.
حػػػػػ : )حجػػػػػد ارداػػػػػز نػػػػػك ذرػػػػػؾ ارعجػػػػػد ارػػػػػذم يماػػػػػذ دػػػػػاؿ حجػػػػػد اكرػػػػػ   ام داػػػػػز إ  (3) يحهػػػػػم يعػػػػػرؼ    

ظ ارهسػػػػػاف ارهامػػػػػمر اك د ػػػػػظ حجػػػػػمر هػػػػػم هػػػػػ  ارمجيػػػػػد  جكاحػػػػػد ارزاهيػػػػػو هدػػػػػددة  كارنػػػػػرض هحػػػػػ  نػػػػػك د ػػػػػ
كمدديػػػػػػػػػد ححم ػػػػػػػػػر  اوسمسػػػػػػػػػيو يك ػػػػػػػػػؼ ارههم اػػػػػػػػػمت  كارسػػػػػػػػػعر  كاراػػػػػػػػػدكؿ ارزهحػػػػػػػػػ  ر مسػػػػػػػػػ يـي...(  

                                                 

 راـ ارعجكد ارح مذيو   دث هدمرؾ    د. ح د ارجمدر ارعرحمرم  ارط يعو ارجمحكحيو ارم  ر م م مت ارمه يديو ارم  مس ؽ إ (2)
 .82ارهؤمهر ارامهس حدر ر  يذمت اردرحيو ر هؤسسمت ارهمريو اإلس هيو  ارهنرب  ص

(2)  . Acheter sur plan, Ce qu’il faut savoir avant de signer, p1. Publié sur le lien 
https://edito.selogerneuf.com/conseils-d-experts/acheter/vefa-5-points-scruter-avant-
de-signer-votre-contrat-de-reservation-article-13988.htmland 
https://www.immoneuf.com/conseils/les-6-points-cles-d-une-vente-sur-plans-
reussie/a6030  

  (3). LA VENTEEN L ENTAT FUTUR  D-Achevement, Article publie par Notaires Paris- 
ill- de- France, p.3.  

https://edito.selogerneuf.com/conseils-d-experts/acheter/vefa-5-points-scruter-avant-de-signer-votre-contrat-de-reservation-article-13988.html
https://edito.selogerneuf.com/conseils-d-experts/acheter/vefa-5-points-scruter-avant-de-signer-votre-contrat-de-reservation-article-13988.html
https://www.immoneuf.com/conseils/les-6-points-cles-d-une-vente-sur-plans-reussie/a6030
https://www.immoneuf.com/conseils/les-6-points-cles-d-une-vente-sur-plans-reussie/a6030
https://www.immoneuf.com/conseils/les-6-points-cles-d-une-vente-sur-plans-reussie/a6030
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ا رمزاهػػػػػمت ارمػػػػػ  يرم  ػػػػػم حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ  إرػػػػػ دػػػػػمرة اكي دػػػػػظ ح ػػػػػ  ارمعريػػػػػؼ احػػػػػ  اػػػػػمل امريػػػػػمن هػػػػػف ام 
 ار دث.

رهدػػػػػددة حػػػػػ : )نػػػػػك ذرػػػػػؾ ارعجػػػػػد ارػػػػػذم يمع ػػػػػد  هكا ػػػػػ  ار ػػػػػمذ   داػػػػػز ا هػػػػػماف اإحػػػػػرؼ   كاػػػػػذرؾ    
ارحهػػػػػمذج ارهح ػػػػػكص  إرػػػػػ ر هدػػػػػمرم هجم ػػػػػؿ كديعػػػػػو ارمػػػػػمهيف ارمػػػػػ  يػػػػػد ع م اآلايػػػػػر كذرػػػػػؾ  مإلسػػػػػمحمد 

ارػػػػػكاردة ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ار رحسػػػػػ   ديػػػػػث يدػػػػػهؿ ارحهػػػػػكذج  2682هػػػػػف ارهػػػػػمدة  3ح ي ػػػػػم  ػػػػػ  ار جػػػػػرة 
هك ػػػػػ  اره حػػػػػ  كاراطػػػػػط ارهر جػػػػػو كاػػػػػكدة اإلحدػػػػػمل  كاػػػػػذرؾ اودػػػػػعمر ارك ػػػػػ   ارهػػػػػكاز ارهر ػػػػػؽ   ػػػػػذا 

جػػػػػػد كارهك ػػػػػػ  هػػػػػػػف   ػػػػػػؿ اوطػػػػػػػراؼ كارػػػػػػذم يجػػػػػػػر دمهػػػػػػؿ ارداػػػػػػػز  مسػػػػػػم ـ حسػػػػػػػاو هحػػػػػػ   كاف م ػػػػػػػؾ ارع
  (2)ارهسػػػػػػػمحدات ارهجدهػػػػػػػو ممضػػػػػػػهف يادػػػػػػػػعمر ك ػػػػػػػ    ػػػػػػػمرهكاز كاطػػػػػػػػو ارمح ػػػػػػػؤ ر ه ػػػػػػػمح  ارهامػػػػػػػػمرةي(

ك ػػػػ    إحػػػػ  حػػػكع هػػػػف احػػػػكاع ارمع ػػػدات  كنػػػػك   ػػػػذا ارهعحػػػػ   إرػػػ  ي ػػػدك هػػػػف ارمعريػػػػؼ احػػػ   احػػػػ  راػػػػم 
 ديػػػػػػػػث يدػػػػػػػػهؿ اإلرادة   ػػػػػػػػر مت ارجمحكحيػػػػػػػػو )ارمع ػػػػػػػػدات(   ػػػػػػػػكرة حمهػػػػػػػػو  ػػػػػػػػد اداػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػ  ام ػػػػػػػػو ارم

م ػػػػػؾ ارهسػػػػػمحدات  انهيػػػػػوح ػػػػػ   ارهح ػػػػػردة كارعجػػػػػد  كي دػػػػػظ ايضػػػػػمن اف كاضػػػػػ  ارمعريػػػػػؼ دػػػػػمكؿ ارمرايػػػػػز
 ارهر جو  مرعجد ارم  م يف اردمرو ارح مذيو ر  حمل كهدل هطم جم م ر  ححد اوامهمؿ.

ارمػػػػػػػزاـ ح ػػػػػػػ  حػػػػػػػممؽ ارهر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم )ارهسػػػػػػػػم هر ذرػػػػػػػؾ ارعجػػػػػػػد ارػػػػػػػذم يرمػػػػػػػب  )كحػػػػػػػٌرؼ  محػػػػػػػ :    
ارعجػػػػمرم(  ما ػػػػيص ارعجػػػػمر ارهجػػػػرر  حػػػػمؤ  اك  ػػػػ  طػػػػكر ار حػػػػمل ر هداػػػػكز رػػػػ  كحجػػػػؿ ه ايمػػػػ  رػػػػ   عػػػػد 

  هػػػػػف ديػػػػػث إ  ك  يام ػػػػػؼ نػػػػػذا ارمعريػػػػػؼ حػػػػػف سػػػػػم ج  (1)(آاػػػػػر اوحم ػػػػػمل هػػػػػف ار حػػػػػمل  هكاػػػػػب حجػػػػػد
مػػػػـ هؤااذمػػػػ  ح ػػػػ  سػػػػم ج   ػػػػ  احػػػػ  رػػػػـ ارمسػػػػهيمت ارمػػػػ  اط ج ػػػػم ح ػػػػ  اطػػػػراؼ ارعجػػػػد كيؤااػػػػذ ح يػػػػ  هػػػػم 

ياػػػػػف معري ػػػػػمن امهعػػػػػمن  ديػػػػػث اػػػػػمل هجم ػػػػػران   يػػػػػمف ارمزاهػػػػػمت ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم هػػػػػف  يػػػػػر ام ذاػػػػػر 
  رمزاهمت ارهداكز ر .

 ح :إك   ضكل هم مجدـ هف معري مت  يهاححم اف حسمحمج معري من ر ذا ارعجد كحعر     
اإلحدػػػػػػػمل  ي مػػػػػػػـز  هكا ػػػػػػػ  ارهسػػػػػػػم هر  هػػػػػػػم زاؿ  يػػػػػػػد   هح ػػػػػػػب ح ػػػػػػػ  حجػػػػػػػمرو رسػػػػػػػهحجػػػػػػػد مه يػػػػػػػدم   

ارعجػػػػمرم  داػػػػز كدػػػػدة حجمريػػػػو  مسػػػػـ ارهداػػػػكز رػػػػ   هػػػػ  ارمػػػػزاـ اآلايػػػػر  ػػػػد   ه  ػػػػ  هػػػػف ارحجػػػػكد رػػػػدل 

                                                 

 (1) CONTRAT DE RESERVATION. Logement en V.E.F.A. Publié sur le lien 
https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/la_vefa_vente_en_letat_futur_dachevement
_mai_2016.pdf. 

ظر: هدهد  ف حمهر  حجد د ظ اردؽ امجحيو ر مر يو ارعجمريو ارام و    هامؿ ارساف    ارمدري  ارازاذرم   دث ( يح1)
 .344  ص1  حدد1824هحدكر    ها و اردراسمت ارجمحكحيو  امهعو يدي   مرس  ارهديو  

https://notairesdugrandparis/
https://notairesdugrandparis/
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 آاػػػػر ارا ػػػػو ارهام ػػػػو  ػػػػذرؾ  ح ػػػػ  اف يػػػػمـ ار يػػػػ  كحجػػػػؿ اره ايػػػػو رػػػػ  ححػػػػد اوامهػػػػمؿ هػػػػف ار حػػػػمل  عجػػػػد
 .ؾرعجد ارح مذ  ححد اوم مؽ ح   ذريسه   م

 انيالفرع الث      
 عقد حجز الوحدات العقارية خصائص

 حػػػػملن ح ػػػػ  هػػػػم مػػػػـ ارمك ػػػػؿ اريػػػػ  هػػػػف معريػػػػؼ رعجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل  يهاػػػػف    
  يمف سهمت نذا ارعجد ح   ارحدك اوم :

 اً تمييدي اً عقد حجز الوحدات العقارية عقد: اوالً 
ض ح   ارعجد   ك مك رؼ اآلاير  إح  ارم   كييعمن مه يدي ان حجد يعد حجد داز اركددات ارعجمريو    

د كؿ ام مؿ ه مدر اك  ير ه مدر  يف دا يف اك اا ر  هجمض  ام مؽ  يح ـ  يمـ هف ا ر  
م مدؿ كا مت ارحظر ك ذؿ ارهسمح  ارهدمراو   دؼ ارك كؿ إر  م كر هدمرؾ إل راـ حجد    

عجد ارح مذ  ارهحدكد كارذم ياكف  دكر    ك د حيرؼ ايضمن  إح  ارعجد ارذم يس ؽ إ راـ ار(2)ارهسمج ؿ
 . (1)هه دان ر ذا اآلاير  كيمرمب ح   هامر م  ارهسؤكريو ارعجديو كاف رـ ي ـر ارعجد ارح مذ 

اف امف ارم رؼ ارجمحكح   ام وو كر عجكد ارمه يديو دكر ه ـ    حه يو إ راـ حجد ار ي  ارح مذ      
عجمر هم زاؿ    طكر اإلحامز رـ يامهؿ  حمؤ   عد  ديث ارذم يدمكؿ اوطراؼ اوم مؽ ح ي  همع ؽ  

طرؼ إر  هعر و ارم م يؿ ارام و  مرعجد كاسم جمل دريم     حدـ ارمعم د  داؿ ح مذ   ؿ يمط   ا
هف دريو  ـههاحو رهم ر  هدةإر  ديف ردظو اوم مؽ ارح مذ    يسع  اوطراؼ إر  ارهدم ظو اطكؿ 

 كاردركط ارم  يحص ح ي م ارعجد. معم ديو  رهعر و ام و ارم م يؿ
دامـ حجدحم هكض  ار دث مع يرات هام  و ح رت هف ا ر م حف كاسمعه ت ارمدريعمت ارهحظهو إلً    

ارهعدؿ  2967( هف  محكف 22ح  يس ؽ حجد ار ي  ارح مذ    جد املت ارهمدة )إارسهو ارمه يديو ر  ك 
ـ  هكا   ار مذ   داز ارعجمر اك ازل هح  إر  ارهدمرم  ح : )نك ارعجد ارذم ي مز إرمعرؼ ارعجد ارمه يدم  

( هف  محكف ار حمل 162-25هجم ؿ ايداع ضهمف هجدـ    دسمب امص(  كهف  ـ املت ارهمدة )
كارساح  ار رحس  ارهعدؿ رم يف رحم   و ارمه يد رعجد داز اركددات ارعجمريو رمحص ح  : )ياكز اف 

                                                 

  2998ح ضو ارعر يو  ارجمنرة  )دراسو مم ي يو هجمرحو(  دار ار   ارم مكض ح   ارعجدا ر  يحظر: راب اريـ ح د (2)
 .63ص
يحظر: اهمؿ  مار ارحامس  ارعجكد كا م م مت ارهه دة ر معم د كانهيو ارم ر و  يف ارعجد كا م مؽ    ارهرد و ارسم جو  (1)

  .24  ص2996  ا كؿ  همرس ها و اردجكؽ اراكيميو  ارعدد  دث هحدكر     ح   ارعجد 
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حجد اكر  يمع د  هكا   ار مذ  هجم ؿ ايداع ضهمف  162-28يس ؽ ار ي  ارهح كص ح ي     ارهمدة 
 .هجدـ إر  دسمب امص  إف يدم ظ ر هدمرم  ه ح  اك ازل  ير ه ح ...(

  ح   حجد ارداز ممرةن   ي دظ ح   هم س ؽ ذار   اف ارهدرع ار رحس   د اط ؽ   و ارعجد اوكر    
آارل   ارهعدؿ ممرةن  2967( هف  محكف 22 ض ن حف مسهيم  ر   مرعجد ارمه يدم    ظؿ ارهمدة )

هم ن  ا  ذات هعح  كادد   (2)(Avant-Contrat) ك مرراكع إر  ارهعماـ ار رحسيو كادحم اف ح مرة
آار نك   د احم ر ارهدرع ار رحس  حجد ارداز اطكة مه يديو إل راـ حجدك  م سر اح م اكر  اك مه يد  

    مرحس و ر هداكز ر      اردريو ارعجد ا  اطراؼر دو حجد ار ي  ارح مذ   ديث يياهف  هكا   ه 
 يف ا ضؿ ارعركض ارهجدهو ر  هف  ير اف ي مـز    و ح مذيو ح   اهؿ اف يظ ر ر   يهم  عد   مواميمر
آارل  آار ك دركط ا ضؿ  اهم اح    يحكم اف ير ض م   كرة ح مذيو اك من هف اف   ياد  ر و حرض

ارهسم هر ارعجمرم مما   هف ا ؿ ارك كؼ ح   اهامحيو مح يذ ارهدركع  ي ام ا ضؿ هح م  اهم ه  دو 
إر  داز اره ح  ر هداكز ر  ك يع  ر  ححد اامهمؿ ار حمل   عد اف يمـ ارمعرؼ ح   دمرو ارسكؽ  كايضمن 
حامز ا حهمؿ   د ي ؿ اوهر     عض اوديمف إر  هجمسهو ارهداكز ر     مدهؿ  عض ارهسؤكريمت كا 

 .(1) هح     دمرو اوم مؽ ح ي م هس جمن  د ن 
ري  ارهدرع ار رحس   هحح سهو ارمه يد ر ذا ارعجد    ي  إك د ا دل ار ج  ار رحس  ممييد  رهم ذنب     

اره مح  ارساحيو ذات اوسماداـ ارهام ط كاره مح  ارها  و رذكم اره ف  عد اامهمؿ  حمذ م    
اكر (  هجمضم  يدم ظ ارهداكز ر   مركددة ارعجمريو هدؿ ارعجد ط جمن ارهسمج ؿ  يمـ هف ا ؿ إ راـ )حجد 
 . (3)ار ي  ارمجديرم ارذم مـ اوم مؽ ح ي  هم  يف ارهمعم ديف ر ك مؼ كاراطط ارهدددة كسعر

كاػػػػػػمل هك ػػػػػػؼ ارهدػػػػػػرع ارازاذػػػػػػرم هام  ػػػػػػمن دسػػػػػػب ارجػػػػػػكاحيف ارمػػػػػػ  حظهػػػػػػت نػػػػػػذ ارعجػػػػػػد    ػػػػػػ   ػػػػػػمحكف    
(  جكر ػػػػػم: )يدػػػػػرر ارعجػػػػػد ارمه يػػػػػدم ارهسػػػػػه  32اػػػػػملت ارهػػػػػمدة ) 2986رسػػػػػحو  هي نػػػػػ ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ار

 عجػػػػػد د ػػػػػظ اردػػػػػؽ  ػػػػػ  دػػػػػاؿ حر ػػػػػ ...(   ػػػػػي دظ هػػػػػف ارػػػػػحص احػػػػػ   اف ارهدػػػػػرع   ػػػػػد ادػػػػػمر  ػػػػػرادون 
ارنيػػػػػػت اىداػػػػػػمـ نػػػػػػذا ارجػػػػػػمحكف  هكاػػػػػػب  ػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو إحػػػػػػ   ر سػػػػػػهو ارمه يديػػػػػػو ر ػػػػػػذا ارعجػػػػػػد  ا 

                                                 

(1) (Avant- Contrat ) مؽ ي ـر   كرة هؤ مو هف ااؿ ا راـ حجد اار    ارهسمج ؿ  يحظر:  نك ام 
Dictionnaire Larousse poche, 2018,Ed. Annivrrsayre bicntenaire Pierre Larousse, Parise: 
DL 2017, 1 vol, p.98. 

 .74يحظر: د. ح ل دسيف ح    ه در سم ؽ  ص (1)
(3). Commisson de droit immobilier, Op. Cit,  p.1 . 



لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء التأصيل النظري                        الفصل االول:                   
 

 
17 

  إرػػػػ  دػػػػيف  ػػػػدكر ارجػػػػمحكف ارحم ػػػػذ (2)ف طيممػػػػ  ام كاػػػػكد ر ػػػػذا ارعجػػػػدارػػػػذم رػػػػـ يدهػػػػؿ  ػػػػي 2993رسػػػػحو 
( هحػػػػػػ  ارهسػػػػػػ ك و ارػػػػػػذار  17   هكاػػػػػػب ارهػػػػػػمدة ) ارػػػػػػذم احػػػػػػمد محظيهػػػػػػ 1822)ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو( رسػػػػػػحو 

ارمػػػػ  رػػػػـ مػػػػحص  ػػػػرادو ح ػػػػ  ارسػػػػهو ارمه يديػػػػو رعجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ كراػػػػف  ػػػػد يسػػػػمحج ذرػػػػؾ ضػػػػهحمن  ح ػػػػ  
)ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم( كارهداػػػػػكز رػػػػػ   يػػػػػر ه مػػػػػزهيف   ػػػػػكرة ح مذيػػػػػو احم ػػػػػمر اف اػػػػػ  ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم 

 إل راـ ارعجد ارح مذ  ارحم ؿ ر ه ايو.
جػػػػػد ك ػػػػػؽ ارجػػػػػمحكف ارازاذػػػػػرم ارحم ػػػػػذ  ه ػػػػػرريف ذرػػػػػؾ عف نحػػػػػمؾ هػػػػػف ا ػػػػػر  مرسػػػػػهو ارمه يديػػػػػو ر ػػػػػذا ارإ ا    

رػػػػ  ارمعػػػػرؼ هػػػػم زاؿ  ػػػػ  طػػػػكر ار حػػػػمل  يػػػػمهاف ارهداػػػػكز رػػػػ  هػػػػف ا   إحم ػػػػمر  حجػػػػد ا مػػػػداذ  ر يػػػػ  حجػػػػمر
ح ػػػػػػ  هػػػػػػدل اديػػػػػػو ارهدػػػػػػركع كهػػػػػػدل مكا جػػػػػػ  هػػػػػػ  ارهكا ػػػػػػ مت اوسمسػػػػػػيو رأل حيػػػػػػو ارهم ػػػػػػؽ ح ي ػػػػػػم هػػػػػػ  

ف ماػػػػكف همريػػػػو مهاف اآلايػػػػر هػػػػف دراسػػػػو حه يػػػػو ار حػػػػمل هػػػػف اكاحػػػػب همعػػػػددة اػػػػمارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  كريػػػػ
اك مجحيػػػػػو...ار   كام ػػػػػو  يهػػػػػم يمع ػػػػػؽ  مهكيػػػػػؿ ارهدػػػػػركع هػػػػػف اػػػػػ ؿ ارد ػػػػػكؿ ح ػػػػػ  ارجػػػػػركض ديػػػػػث 

 .(1)(  ر  ذرؾ22-84مز ارجمحكف )اا
اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل  ػػػػ  ظػػػػؿ ارجػػػػمحكف اػػػػز ارجػػػػمحكف ارعرا ػػػػ   إحػػػػ  رػػػػـ يػػػػحظـ حجػػػػد داهػػػػم    

 ػػػػػػ  داػػػػػػـ كنػػػػػػذا يجكدحػػػػػػم  ػػػػػػدكر  رسػػػػػػؤاؿ ه ػػػػػػمد  نػػػػػػؿ اف   ارهػػػػػػدح  اك ارجػػػػػػكاحيف اآلاػػػػػػرل ذات ار ػػػػػػ و
دامه ػػػػػػػم ح ػػػػػػػ  نػػػػػػػذا ارعجػػػػػػػد ارجػػػػػػػمحكف ارهػػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػػ  هػػػػػػػم مسػػػػػػػرم اى  ػػػػػػػ  ارجكاحػػػػػػػد ارعمهػػػػػػػو ارهجححػػػػػػػو 

 ارمه يدم؟ 
رجػػػػػػػمحكف ف ا( هػػػػػػػ92حظػػػػػػػـ ارجػػػػػػػمحكف ارعرا ػػػػػػػ  اىداػػػػػػػمـ ارعجػػػػػػػد او مػػػػػػػداذ  اك ارمه يػػػػػػػدم  ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )   

اوم ػػػػػػمؽ او مػػػػػػداذ  ارػػػػػػذم يمع ػػػػػػد -2مدػػػػػػت هسػػػػػػه  اركحػػػػػػد  مرمعم ػػػػػػد ديػػػػػػث ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ) ارهػػػػػػدح 
ياػػػػػػكف  ػػػػػػديدمن ا  إذ   هكا ػػػػػػ  اػػػػػػ  ارهمعم ػػػػػػديف اك ادػػػػػػدانهم  ػػػػػػإ راـ حجػػػػػػد هعػػػػػػيف  ػػػػػػ  ارهسػػػػػػمج ؿ  

 ػػػػػػإذا ادػػػػػػمرط  -1دػػػػػدد ارهسػػػػػػمذؿ اراكنريػػػػػو ر عجػػػػػػد ارهػػػػػراد إ راهػػػػػػ  كارهػػػػػدة ارمػػػػػػ  ياػػػػػب اف ي ػػػػػػـر  ي ػػػػػم.
ارجػػػػػػمحكف ر عجػػػػػػد اسػػػػػػمي مل دػػػػػػاؿ هعػػػػػػيف   ػػػػػػذا اردػػػػػػاؿ ياػػػػػػب هراحممػػػػػػ   ػػػػػػ  اوم ػػػػػػمؽ او مػػػػػػداذ  ارػػػػػػذم 

كؿ  إحػػػػػ  كهػػػػػف يمضػػػػػهف كحػػػػػدا  ػػػػػإ راـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد(  كاسػػػػػمحمدان إرػػػػػ  ارم ػػػػػكر ارهمجػػػػػدـ ذاػػػػػر  يهاػػػػػف ارجػػػػػ
ديػػػػػث اره ػػػػػدا  مإلهاػػػػػمف إ ػػػػػراـ حجػػػػػد داػػػػػز رمه يػػػػػؾ حجػػػػػمر  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل إذا هػػػػػم اسػػػػػمك   نػػػػػذا ارعجػػػػػد 

                                                 

(   دث هحدكر    ها و 22-84يحظر: د. اكا رة سمهيو  ارمزاهمت ارهاممب ك مدب د ظ اردؽ     ارجمحكف ) (2)
مدريعمت ارمعهير كار حمل  ها و اامديهيو دكريو م  ي يو هداهو معح   مك ير ار دكث كاردراسمت    ارهامؿ ارعهراح   

 .96  ص1828اف    اك 6م در حف امهعو ا ف ا دكف  ميمرت  حدد
 ف يكسؼ  ف -يحظر: حايو  ف دهمـ  حجد د ظ اردؽ  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ  امهعو ارازاذر (1)

 .7  ص1826ادة  
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ا مػػػػػداذ  اهػػػػػم ح ػػػػػت ار جػػػػػرة اوكرػػػػػ  هػػػػػف ارهػػػػػمدة   رامحػػػػػ  كدػػػػػركط  ح ػػػػػ  احم ػػػػػمر احػػػػػ  حجػػػػػد مه يػػػػػدما
 حػػػػػ  كرهػػػػػم اػػػػػمف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات هح ػػػػػ من ح ػػػػػ  حجػػػػػمر  إحػػػػػ  ك دسػػػػػب ار جػػػػػرة ار محيػػػػػوإ  ااحػػػػػ    

هػػػػف ارهػػػػمدة ح سػػػػ م يح نػػػػ  اف يسػػػػمك   اردػػػػا يو ار زهػػػػو كنػػػػ  ارمسػػػػايؿ  ػػػػ  داذػػػػرة ارمسػػػػايؿ ارعجػػػػمرم 
كح ػػػػ  ارحدػػػػك ارػػػػذم  2972رسػػػػحو  (43)كنػػػػك هػػػػم ي ػػػػطدـ هػػػػ  اىداػػػػمـ  ػػػػمحكف ارمسػػػػايؿ ارعجػػػػمرم ر ػػػػـ 

 سحمحمكؿ  يحم  م  ي ن ححد ار دث    رسهيو نذا ارعجد.
 يػػػػػدم حمػػػػػمذج ا رزنػػػػػم: حػػػػػدـ احمجػػػػػمؿ اره ايػػػػػو ردظػػػػػو كيمرمػػػػػب ح ػػػػػ  اػػػػػكف ارعجػػػػػد اآلايػػػػػر حجػػػػػد مه    

إ راهػػػػػػ  ح ػػػػػػ  ارػػػػػػر ـ هػػػػػػف مرمي ػػػػػػ   رمزاهػػػػػػمت ام ػػػػػػو امرمدػػػػػػييد هػػػػػػف   ػػػػػػؿ ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم كد ػػػػػػ  
كديعػػػػػو ارضػػػػػهمف هػػػػػف   ػػػػػؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   كايضػػػػػمن اهامحيػػػػػو ارراػػػػػكع حػػػػػف ارعجػػػػػد اػػػػػ ؿ هػػػػػدة هعيحػػػػػو 

 ارجمحكف مدسب هحذ ردظو إ راـ ارعجد ارمه يدم. كهدددة  حص
 عقد حجز الوحدات العقارية عقد رسمي: ثانياً 
 ح ػػػػ  ك ػػػػؽ اوكضػػػػمعيػػػػراد  مرعجػػػػد اررسػػػػه  نػػػػك يارعجػػػػد ارػػػػذم ي ػػػػدر هػػػػف هكظػػػػؼ حػػػػمـ هاػػػػمص    

كاف رسػػػػػػهيو   (2)ارمػػػػػ  يدػػػػػددنم ارجػػػػػمحكف  يػػػػػمـ ا ػػػػػراغ رضػػػػػمل ارطػػػػػر يف  ػػػػػ  امم ػػػػػو اك هدػػػػػرر رسػػػػػه ي
اػػػػف اف يسػػػػمدؿ ضػػػػهحمن هػػػػف هه احهػػػػم  ك  دػػػػاؿ  ػػػػريح ي ػػػػمرػػػػـ يػػػػحص ح  ارعجػػػػد رػػػػدل ارجػػػػمحكف ار رحسػػػػ 
( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ارمػػػػػ  مػػػػػحص 162-19اػػػػػ ؿ هػػػػػم كرد  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )

ح ػػػػػػػ : ي يػػػػػػػمـ ايػػػػػػػداع ارضػػػػػػػهمحو  ػػػػػػػ  دسػػػػػػػمب اػػػػػػػمص  مسػػػػػػػـ ارهدػػػػػػػمرم  ػػػػػػػ  ه ػػػػػػػرؼ اك هؤسسػػػػػػػو 
هما  ػػػػػو   ػػػػػذا ارهاػػػػػمؿ اك رػػػػػدل اممػػػػػب ارعػػػػػدؿ..ي    هػػػػػم اف اوهػػػػػكاؿ ارمػػػػػ  يكدح ػػػػػم ارهداػػػػػكز رػػػػػ  

حجػػػػد  إذف اػػػػمص اػػػػؿ هػػػػم ي ػػػػدر هحػػػػ  يعػػػػد رسػػػػهيمن ارعػػػػدؿ كاآلايػػػػر هػػػػم نػػػػك ا  هكظػػػػؼ هرػػػػدل اممػػػػب 
 داز اركددات ارعجمريو رسهيمن.

حم ػػػػػمر  سػػػػػهيف و ح ػػػػػ ف ار جػػػػػ  ار رحسػػػػػ   ػػػػػدكر  احجسػػػػػـ إكح ػػػػػ  ضػػػػػكل نػػػػػذا ارم ػػػػػكر ارهمجػػػػػدـ  ػػػػػ     
      ارجمحكف ار رحس ؟ كحجد ارداز رسهيمن ا

 ـ  ػػػػػػ  ماييػػػػػػؼ ارعجػػػػػػد ح سػػػػػ     حػػػػػػمؾ امحػػػػػػب هػػػػػػف ار جػػػػػػ  اػػػػػم  كاػػػػػمل نػػػػػػذا اواػػػػػػم ؼ حمياػػػػػػو إل    
ار رحسػػػػػػ  هػػػػػػف ياي ػػػػػػ   إحػػػػػػ  كحػػػػػػدان  ػػػػػػمر ي  كح يػػػػػػ  ياضػػػػػػ  ر رسػػػػػػهيو   ي ػػػػػػ ح حجػػػػػػدان رسػػػػػػهيمن ككااػػػػػػب 

/ا ( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ارضػػػػػػراذب ارعمهػػػػػػو ار رحسػػػػػػ  كذرػػػػػػؾ رماحػػػػػػب 2848مسػػػػػػاي   اسػػػػػػمحمدان إرػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )

                                                 

 –ارعجد  -يحظر: د. ادهد دك   ح د ارردهف  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ ) اره مدر ا راديو ك ير ا راديو ر رمزاـ (2)
هدهد ارزيف  ارحظريو  .21  ص1888 دكف دار كهامف حدر  ا  رال    س ب(   -ارهسؤكريو ارهدحيو -ا رادة ارهح ردة

 .76  ص2997  مكحس  1ارعمهو ر رمزاهمت )ارعجد(  ط
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هػػػػػم يػػػػػرل ارامحػػػػػب اآلاػػػػػر  إحػػػػػ  رػػػػػيس    يح(2)ارنػػػػػش  ػػػػػيف طر ػػػػػ  ارعجػػػػػد كرضػػػػػهمف اسػػػػػمجرار ارهعػػػػػمه ت
هػػػف  ػػػـ اف   (1)ارزاهيػػػمن ااطػػػكة اكريػػػو مسػػػايؿ حجػػػد ارداػػػز ح ػػػ  احم ػػػمر اح ػػػـ رػػػـ ياي ػػػك  كحػػػدان  ػػػمر ي 

إاػػػػرالات مسػػػػايؿ ارعجػػػػد رػػػػيس ارزاهيػػػػو كراػػػػف هػػػػف ارههاػػػػف مسػػػػاي   إلحطػػػػمل ارعجػػػػد ممرياػػػػمن هعيحػػػػمن يػػػػمـ 
جػػػػػػد   ػػػػػػكرة عف م ػػػػػػرغ هدمكيػػػػػػمت ارهػػػػػػف ا رػػػػػػ  م  يػػػػػػت اردجػػػػػػكؽ كمدديػػػػػػد ا رمزاهػػػػػػمت   ػػػػػػ  يدػػػػػػمرط ا

رسػػػػػػهيو م ػػػػػػدر هػػػػػػف هكظػػػػػػؼ هاػػػػػػمص  ػػػػػػؿ ياػػػػػػكز اف يدررنػػػػػػم ارهمعم ػػػػػػديف  ك يجػػػػػػو حر يػػػػػػو كمسػػػػػػاؿ 
   ك حراح ارامحب ا اير راكح  ا رب ر كا   ارعه  .(3) يهم  عد ردل ارا مت ارهام و

ادػػػػػمرط  2986رسػػػػػحو  نػػػػػ ح ػػػػػ  حطػػػػػمؽ ارجػػػػػمحكف ارازاذػػػػػرم   ػػػػػمف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو اره اهػػػػػم    
اف ياػػػػػػكف حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل)د ظ اردػػػػػػؽ( رسػػػػػػهيمن كاف اػػػػػػمف  ػػػػػػد احطػػػػػػ  

حػػػػػػ  ادػػػػػػمرط ح ػػػػػػي ـ ارمسػػػػػػايؿ  يهػػػػػػم  عػػػػػػد  اسػػػػػػمحمدان ر هػػػػػػمدة إ امم مػػػػػػ   يهػػػػػػم  يػػػػػػح ـ ا   اردريػػػػػػو وطرا ػػػػػػ ً 
( ارمػػػػػ  ح ػػػػػت ح ػػػػػ : )يدػػػػػرر ارعجػػػػػد ارمه يػػػػػدم ارهسػػػػػه   عجػػػػػد د ػػػػػظ اردػػػػػؽ  ػػػػػ  دػػػػػاؿ حر ػػػػػ  32)

الات ارمسػػػػايؿ(  كيؤااػػػػذ ح ػػػػ  ارهػػػػمدة احػػػػ    اف ارهدػػػػرع رػػػػـ يدػػػػدد هػػػػدة يػػػػمـ ا ر ػػػػم كياضػػػػ  إلاػػػػر 
 هسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم هاػػػػػػرد احاػػػػػػمر ار ف ذرػػػػػػؾ يػػػػػػؤدم إرػػػػػػ   ػػػػػػمح ارهاػػػػػػمؿ ر م حػػػػػػب مسػػػػػػايؿ ارعجػػػػػػد إل

 .هف ارمزاهمم  كهسؤكريمم  يم رب رمك يع 
رػػػػذم رػػػػـ يػػػػحظـ  ػػػػيف طيممػػػػ  اره نػػػػ  ا 2993 ػػػػ  هرد ػػػػو  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارازاذػػػػرم رسػػػػحو اهػػػػم    

ة ارزهحيػػػػو كهػػػػم   ػػػػؿ  ػػػػدكر  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو هػػػػداىداػػػػمـ حجػػػػدحم هدػػػػؿ ار دػػػػث  حاػػػػد اػػػػ ؿ م ػػػػؾ ار
ي ػػػػيف هػػػػف ا رػػػػ  رسػػػػهيو ارعجػػػػد هكضػػػػ  ار دػػػػث   دسػػػػب  ان ارحم ػػػػذ اف ارجضػػػػمل ارازاذػػػػرم  ػػػػد ا ػػػػدر  ػػػػرار 

ح( ضػػػػػػد هؤسسػػػػػػو - ػػػػػػ   ضػػػػػػيو )ع 18/6/1887 هػػػػػػم اػػػػػػمل  جػػػػػػرار ارهداهػػػػػػو ارع يػػػػػػم ار ػػػػػػمدر  مػػػػػػمري 
مر يػػػػػو ارسػػػػػاف ارعػػػػػمذ   وـ ار ػػػػػكا    ديػػػػػث ر ضػػػػػت نػػػػػذ  اآلايػػػػػرة مسػػػػػ يـ ارسػػػػػاف هكضػػػػػكع حجػػػػػد د ػػػػػظ 
 اردػػػػػػؽ إرػػػػػػ  ارهمعم ػػػػػػد  داػػػػػػو اف ارعجػػػػػػد   يامسػػػػػػ  ار ػػػػػػينو اررسػػػػػػهيو  ديػػػػػػث اػػػػػػمل  ػػػػػػ  مسػػػػػػ يب ارجػػػػػػرار

ارعجػػػػػد  فإارسػػػػػم جو ارػػػػػذار  ػػػػػ 32مر عػػػػػؿ رهػػػػػم ي يػػػػػر  ارطػػػػػمحف  ػػػػػ  هد ػػػػػ  ذرػػػػػؾ اف ارهجػػػػػرر  محكحػػػػػمن  مرهػػػػػمدة  )
ارمه يػػػػدم ارهسػػػػه   عجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ  ػػػػ  اطػػػػمر ار يػػػػ  اآلاػػػػؿ  يدػػػػرر  ػػػػ  دػػػػاؿ حجػػػػد حر ػػػػ  كياضػػػػ  

                                                 

  هؤسسو ارهاد ارامهعيو ر دراسمت ر حدر 2ايرـك نكيي   ارهطكؿ    ارجمحكف ارهدح  )ارعجكد اررذيسيو ارام و(  ط (2)
 .447  ص1883 ك ارمكزي  

Commission de droit immobillierm,Op. Cit, p.3 (2) 
يحظر: د. ادهد ا رانيـ ارديمرم  دهميو ارهدمرم     ي  ار حمل مدت اوحدمل )دراسو هجمرحو    ارجمحكحيف ار رحس   (3)

 .382ص  1889  33   ارسحو4كا ردح (   دث هحدكر    ارها و اراكيميو  ارعدد
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إلاػػػػػػػرالات ارمسػػػػػػػايؿ    ػػػػػػػك حجػػػػػػػد رسػػػػػػػه  حػػػػػػػماز يرمػػػػػػػب ارمزاهػػػػػػػمت هم مدرػػػػػػػو   ياػػػػػػػكز مامن  ػػػػػػػم كنػػػػػػػ  
 .(2)ا رمزاهمت ارم  يمعيف مح يذنم ط جمن رهم ادمهؿ ح ي  ك دسف حيو(

(   ي ػػػػػدك اف هك ػػػػػؼ ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم ررسػػػػػهيو ارعجػػػػػد 22-84حم ػػػػػذ )ك  ػػػػػدكر اىداػػػػػمـ ارجػػػػػمحكف ار   
( هػػػػف ارجػػػػػمحكف احػػػػػ   ارمػػػػػ  ح ػػػػػت ح ػػػػػ : )...اػػػػػؿ 15اػػػػمف كاضػػػػػدمن   عحػػػػػد اوطػػػػػ ع ح ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )

حجػػػػد  هػػػػف طػػػػرؼ ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم ياػػػػب اف يعػػػػٌد  محكحػػػػم  ػػػػ  دػػػػاؿ رسػػػػه (  ك هػػػػم احػػػػ  حجػػػػد ارداػػػػز 
عجػػػػػػػمرم )ارهر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم(   ياػػػػػػػب اف يعػػػػػػػد )د ػػػػػػػظ اردػػػػػػػؽ( اطرا ػػػػػػػ  ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ  كارهسػػػػػػػم هر ار

-23اسػػػػػػكة  عجػػػػػػد  يػػػػػػ  ارعجػػػػػػمر ح ػػػػػػ  ارم ػػػػػػمهيـ  كاػػػػػػمل ارهرسػػػػػػـك ارمح يػػػػػػذم ر ػػػػػػـ ) ورسػػػػػػهي   ػػػػػػكرة
ارهدػػػػدد رحهػػػػكذج حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ كحجػػػػد ار يػػػػ  ح ػػػػ   1821ديسػػػػه ر رسػػػػحو  28( ارهػػػػؤرخ  ػػػػ  432

 ػػػػػظ اردػػػػػؽ اهػػػػػمـ ارم ػػػػػمهيـ ر هػػػػػ ؾ ارعجمريػػػػػو ريؤاػػػػػد رسػػػػػهيو ارعجػػػػػد  إذ حػػػػػص ح ػػػػػ  مدريػػػػػر حجػػػػػد د
هك ػػػػػػؽ كارجيػػػػػػػمـ  مسػػػػػػػاي    اهػػػػػػم حػػػػػػػص  ػػػػػػػرادو ح ػػػػػػ  اح مذػػػػػػػ  هػػػػػػػف ارمػػػػػػزاـ ا دػػػػػػػ مر ارعجػػػػػػػمرم رػػػػػػػدل 

               (.1)ارهدم ظو ارعجمريو
 ػػػػػػمرراكع إرػػػػػػ  اىداػػػػػػمـ ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو ارهجػػػػػػررة  ػػػػػػ  ارجػػػػػػمحكف ك  ػػػػػػ  اطػػػػػػمر ارمدػػػػػػري  ارعرا ػػػػػػ   اهػػػػػػم    

   مرمسػػػػايؿ  ػػػػ  إ  محعجػػػػد  ػػػػديدو  ام ػػػػو رف ارم ػػػػر مت ارجمحكحيػػػػو ارهح ػػػػ و ح ػػػػ  حجػػػػمإارهػػػػدح   ػػػػ
( هػػػػػػػف 1/92ارسػػػػػػػاؿ ارعجػػػػػػػمرم دمػػػػػػػ   مرحسػػػػػػػ و ر عجػػػػػػػد او مػػػػػػػداذ   دسػػػػػػػب هػػػػػػػم احم ػػػػػػػت اريػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )

ارمجحػػػػيف ارهػػػػدح  ارمػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ : ) إذا ادػػػػمرط ارجػػػػمحكف ر عجػػػػد اسػػػػمي مل دػػػػاؿ هعػػػػيف   ػػػػذا اردػػػػػاؿ 
ف ذرػػػػػػػؾ إنػػػػػػػذا ارعجػػػػػػػد(  ا  ياػػػػػػػب هراحممػػػػػػػ   ػػػػػػػ  اوم ػػػػػػػمؽ او مػػػػػػػداذ  ارػػػػػػػذم يمضػػػػػػػهف كحػػػػػػػدان  ػػػػػػػإ راـ 

.ارم ػػػػػرؼ ارعجػػػػػمرم 2( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمسػػػػػايؿ ارعجػػػػػمرم ارمػػػػػ  مػػػػػحص ح ػػػػػ : )3ي ػػػػػطدـ هػػػػػ  ارهػػػػػمدة )
نػػػػك اػػػػؿ م ػػػػرؼ هػػػػف دػػػػمح  إحدػػػػمل دػػػػؽ هػػػػف اردجػػػػكؽ ارعيحيػػػػو او ػػػػ يو اك ارم عيػػػػو اك حج ػػػػ  اك منييػػػػر  

  إ .   يحعجػػػػػػد ارم ػػػػػػرؼ ارعجػػػػػػمرم1اك زكارػػػػػػ  كاػػػػػػؿ م ػػػػػػرؼ هجػػػػػػرر ردػػػػػػؽ هػػػػػػف اردجػػػػػػكؽ ارهػػػػػػذاكرة. 
 . مرمسايؿ    داذرة ارمسايؿ ارعجمرم(

                                                 

  1  هحدكر    ها و ارهداهو ارع يم  حدد18/6/1887   ممري  371339ر هف ارنر و ارهدحيو ر ـ  رار  مد (2)
1887. 

ه دم دعكة  مطكر ارهراز ارجمحكح  ر هر   ارعجمرم ارامص    ارمدري  ارازاذرم  اطركدو دامكرا     ارجمحكف  (1)
هحمكرم  سحطيحو     ا يو اردجكؽ  امهعو ا اكةارامص  ما ص  محكف حجمرم   رع  محكف ار يذو كارمعهير  هجدهو ار

 .267  ص1825-1824’ ارازاذر
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  (2) اػػػػػؿ  م ػػػػػرؼ   يحدػػػػػم ام هػػػػػف اردجػػػػػكؽ احػػػػػ     يسػػػػػاؿ  دسػػػػػب  ػػػػػمحكف ارمسػػػػػايؿ ارعجػػػػػمرم   
  مػػػػػػداؿ  ػػػػػػػ  حطػػػػػػمؽ ارم ػػػػػػػر مت  -هػػػػػػف ضػػػػػػػهح م حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ ار دػػػػػػػث -  ػػػػػػذ  ارعجػػػػػػكد ارمه يديػػػػػػػو

هػػػػف  ػػػػـ اح ػػػػم   مسػػػػاؿ راػػػػكف ارعجمريػػػػو ارمػػػػ  كضػػػػعم م ارهػػػػمدة ار مر ػػػػو هػػػػف  ػػػػمحكف ارمسػػػػايؿ ارعجػػػػمرم  
هػػػػم يمرمػػػػب ح ي ػػػػم نػػػػك دجػػػػكؽ دا ػػػػيو  جػػػػط كرػػػػيس حيحيػػػػو ك هػػػػم احػػػػ  كاػػػػد معػػػػمرض هػػػػم  ػػػػيف ارجػػػػمحكف 

( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ارمسػػػػػػػايؿ ارعجػػػػػػػمرم   حػػػػػػػراح هػػػػػػػم حػػػػػػػص 3( كارهػػػػػػػمدة )92/1ارهػػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )
 .(1)ح ي   محكف ارمسايؿ ارعجمرم  إحم مر اف ارجمحكف ارامص يجيد ارجمحكف ارعمـ

 عقد  حجز الوحدات العقارية عقد غير ناقل لمممكية :ثالثاً 
معػػػػد ارم ػػػػر مت ارمػػػػ  مجػػػػ  ح ػػػػ  حجػػػػمر  هػػػػف انػػػػـ ارم ػػػػر مت ارجمحكحيػػػػو ارمػػػػ  حػػػػص ارجػػػػمحكف ح ػػػػ     

كاػػػػػكب مسػػػػػاي  م  ػػػػػ  ارسػػػػػا ت اررسػػػػػهيو  كذرػػػػػؾ ردهميػػػػػو ارهدػػػػػمرم هػػػػػف حاػػػػػكؿ ار ػػػػػمذ  حػػػػػف مسػػػػػايؿ 
 ػػػػكؿ ح ػػػػ  دجػػػػ  هػػػػف ارػػػػ هف   هػػػػف انػػػػـ ارسػػػػهمت ارعجػػػػمر  مسػػػػه   كرمػػػػك ير ضػػػػهمف اا ػػػػر ر  ػػػػمذ   مرد

ارمػػػػ  يمهيػػػػػز   ػػػػم حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػػو كارمػػػػ  يح ػػػػػرد   ػػػػػم حػػػػف  يػػػػػر  هػػػػف ارعجػػػػػكد ارهح ػػػػػ و 
 يػػػػػر حم ػػػػػؿ ر ه ايػػػػػو   هاهػػػػػؿ ارمدػػػػػريعمت ارمػػػػػ  حظهمػػػػػ  ا م ػػػػػرت ح ػػػػػ   ان ح ػػػػػ  ارعجػػػػػمر   اكحػػػػػ  حجػػػػػد

 يو ر .  دؽ ارهسم هر ارعجمرم  داز ارعجمر ر هداكز ر  كحدـ حجؿ اره ا
( هػػػػف 22  مرحسػػػػ و ر مدػػػػري  ار رحسػػػػ   ك ػػػػ  ضػػػػكل محظيهػػػػ  رعجػػػػدحم هكضػػػػ  ار دػػػػث  ػػػػ  ارهػػػػمدة )    

ارهعػػػػدؿ ارمػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ  احػػػػ  ينػػػػك ارعجػػػػد ارػػػػذم ي مػػػػـز ار ػػػػمذ   داػػػػز حجػػػػمر اك اػػػػزل  2967 ػػػػمحكف 
هحػػػػ  إرػػػػ  ارهدػػػػمرم  ػػػػ  هجم ػػػػؿ ايػػػػداع ضػػػػهمف  ػػػػ  دسػػػػمب اػػػػمصي  ي دػػػػظ احػػػػ  ا م ػػػػر  جػػػػط ح ػػػػ  

  إمر هدػػػػؿ ارعجػػػػد إرػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ  هػػػػف  يػػػػر حجػػػػؿ ه ايمػػػػ    عجػػػػد ارداػػػػز هػػػػم نػػػػك داػػػػز ذرػػػػؾ ارعجػػػػ
هه ػػػػػد إل ػػػػػراـ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ر ه ايػػػػػو   ي جػػػػػ  ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم همراػػػػػمن ر عجػػػػػمر هدػػػػػؿ ارعجػػػػػد 
إرػػػػػ  دػػػػػيف إمهػػػػػمـ حه يػػػػػو ار حػػػػػمل  ك ػػػػػد احطػػػػػ  ارهدػػػػػرع اردريػػػػػو إرػػػػػ  اوطػػػػػراؼ ححػػػػػد إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد  ػػػػػ  

                                                 

  دار اردمهد 2يحظر: د. طمرؽ امظـ حايؿ  حظريو ارا  و ارام و    ارم ر مت ارجمحكحيو )دراسو هجمرحو(  ط (2)
 .184  ص1828ا ردف  -ر حدر ك ارمكزي   حهمف

دمرع  -ارهجمكرو(  هام و ارسح كرم   نداد -ا يامر -د ارهدحيو )ار ي يحظر: د. اع ر ار ض    اركايز    ارعجك  (1)
 .44ص  1827ارهمح    



لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء التأصيل النظري                        الفصل االول:                   
 

 
22 

ارمػػػػ  ياػػػػب  ي ػػػػم إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ر ه ايػػػػو  عػػػػد ااهػػػػمؿ حه يػػػػو ار حػػػػمل  اوم ػػػػمؽ ح ػػػػ  ارهػػػػدة
 .(2)  ـ يدددنم  هكاب حص  محكح  ممرامن ذرؾ إر  هدض ارادم ـ

م ػػػػكر ذامػػػػ  اػػػػمل هك ػػػػؼ ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم   ػػػػر ـ مع ػػػػؽ حجػػػػد ارداػػػػز)د ظ اردػػػػؽ( كح ػػػػ  ك ػػػػؽ ار    
   هكاػػػػب ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ر ه ايػػػػو إب اردػػػػؽ حػػػػ    يحجػػػػؿ اره ايػػػػو إرػػػػ   ػػػػمدإ ه ايػػػػو حجػػػػمر  ا  

  ح ػػػػ  اف دػػػػ ر ارعجػػػػمر   ياػػػػص اىداػػػػمـ حجػػػػد ارداػػػػز) د ػػػػظ اردػػػػؽ( (1) عػػػػد اإلمهػػػػمـ هػػػػف إحاػػػػمز ار حػػػػمل
   مرهدػػػػػرع كاسػػػػػمحمدان رهػػػػػم اػػػػػمل  ػػػػػ  ارهرسػػػػػكـ (3) ػػػػػؿ يمع ػػػػػؽ  مرعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  ارػػػػػذم ي ػػػػػـز ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم

ره دػػػػػؽ ار ػػػػػمح  اراػػػػػمص  حهػػػػػكذج حجػػػػػد د ػػػػػظ اردػػػػػؽ   ػػػػػإف   ك ػػػػػ  ضػػػػػكل ا(4)(432-23ارمح يػػػػػذم ر ػػػػػـ )
حجػػػػػدحم ياضػػػػػػ  ر مسػػػػػايؿ ط جػػػػػػمن وىداػػػػػمـ  ػػػػػػمحكف ارمسػػػػػايؿ كارطػػػػػػم   كنػػػػػك هع ػػػػػػ  هػػػػػف ارمزاهػػػػػػمت اردػػػػػػ ر 
ارعجػػػػمرم   يعػػػػد حجػػػػدان  يػػػػر حم ػػػػؿ ر ه ايػػػػو  كاف حجػػػػؿ اره ايػػػػو ياػػػػكف  هكاػػػػب  هاػػػػرد ارمك يػػػػ  ح ػػػػ  ارعجػػػػد 

 .(5)ارح مذ  اره ـر  يف ارطر يف اهمـ ارهك ؽ
ك هػػػػػػم اف حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو رػػػػػػـ يػػػػػػحظـ  ػػػػػػيف طيػػػػػػمت اىداػػػػػػمـ ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػ     

رح ػػػػكص ارجػػػػػكاحيف ارهحظهػػػػو ر عجػػػػػمر  هكاػػػػب ارجػػػػػمحكف  جػػػػمن كارجػػػػكاحيف اآلاػػػػرل ذات ار ػػػػػ و   ػػػػ  يهاػػػػػف ك 
 حم اهػػػػم اسػػػػ –ارهػػػػدح  اك ارجػػػػكاحيف اآلاػػػػرل اف ي ػػػػـر   ػػػػم نػػػػذا ارعجػػػػد  راػػػػكف اػػػػؿ م ػػػػرؼ همع ػػػػؽ  مرعجػػػػمر 

ياػػػػب اف محمجػػػػؿ اره ايػػػػو  ػػػػ  هػػػػف اػػػػ ؿ ام ػػػػمع اردػػػػا يو ارمػػػػ  يػػػػحص ح ي ػػػػم ارجػػػػمحكف  كراػػػػف  هػػػػم  -ذاػػػػر 
حػػػػػػ  حجػػػػػػدان مه يػػػػػػديمن   ػػػػػػك يرمػػػػػػب دجػػػػػػمن دا ػػػػػػيمن حاػػػػػػد اسمسػػػػػػ   ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد اك اوم ػػػػػػمؽ إهػػػػػػف  احم يحػػػػػػمححػػػػػػم إ

                                                 

(1) Mohammed KHerradji, Ia vente sur plan ou La vente en Letat future dachevement 
entre Le droit Francais et Le droit  algerien, Master, Universite de de Perpignan, 2007, 
p.18  

حسيهو هكس   ضهمحمت مح يذ حجد رمر يو ارعجمريو )حجد  ي  ارعجمر    طكر ا حامز(  اطركدو دامكرا  هجدهو ار   (1)
 .288  ص1825ا يو اردجكؽ امهعو ارازاذر 

ؤ ت اد ر ادد ا    ح   ا ر ا سم ـ اره 3هف  محكف ارمر يو ارحم ذ: ي ي مـز ارهر   ارعجمرم  عد  (33)ارهمدة  (3)
ر  حميو اك ازل هح م   محداد حجد  ي  ار حميو ارهد كظو اك ازل هح م  اهمـ هك ؽ هجم ؿ ارمسديد ارا   ر  هف هف طرؼ 

  مدب د ظ اردؽي.
ي يمـ حجؿ ه ايو اره ؾ هكضكع  :مدت ححكاف حجؿ اره ايو كاحداد حجد ار ي  ارح مذ  (432-23)ارهرسـك ارمح يذم  (4)

 رد ارمك ي  ارهدمرؾ رعجد ار ي  ارح مذ   اهمـ ارهك ؽ هجم ؿ د   اره    ارهم ج  ر  ي ي.حجد د ظ اردؽ نذا   ها
(  رسمرو هماسمير هجدهو 22-84طك مش   ؿ  حجد  ي  ارعجمر ح   ارم مهيـ    ظؿ  محكف ر ـ )  -هرحمش   ؿ (5)

 .16  ص1825  ارازاذر-هيرة   اميوار  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو   سـ  محكف ا حهمؿ  امهعو ح د ارردهف 
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رػػػػ   ػػػػػ  او مػػػػداذ  )اركحػػػػد  مرمعم ػػػػػد( كح يػػػػ   إحػػػػػ    يحجػػػػؿ اره ايػػػػػو كاحهػػػػم يرمػػػػب دػػػػػؽ دا ػػػػ  ر هكحػػػػػكد 
 .هكاا و اركاحد

 عقد معاوضة و ممزم لمجانبين :رابعاً 
   (2) يػػػػػ  اػػػػػؿ هػػػػػف ارهمعم ػػػػػديف هجػػػػػم  ن رهػػػػػم يماػػػػػذ يعطػػػػػ يػػػػػراد  عجػػػػػد ارهعمكضػػػػػو  نػػػػػك ارعجػػػػػد ارػػػػػذم    

اػػػػػمح يف   جػػػػػد حػػػػػرؼ  محػػػػػ : ارعجػػػػػد ارػػػػػذم يحدػػػػػئ ارمزاهػػػػػمت  ك ػػػػػد كردت حػػػػػدة معػػػػػمريؼ ر عجػػػػػد اره ػػػػػـز ر
حػػػػ : إ  كحػػػرؼ اػػػذرؾ  (1)طػػػرؼ داذحػػػمن كهػػػديحمن  ػػػػ  ارك ػػػت ذامػػػ همجم  ػػػو  ػػػيف طر ػػػ  ارعجػػػد   ياػػػػكف اػػػؿ 

ارهمعم ػػػػػػديف  اعجػػػػػد ار يػػػػػػ  ارػػػػػذم ي مػػػػػػـز ار ػػػػػػمذ   ارعجػػػػػد ارػػػػػػذم يحدػػػػػئ ارمزاهػػػػػػمت همجم  ػػػػػو  ػػػػػػ  ذهػػػػػػو اػػػػػ 
  كحجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد (3) مسػػػػػػ يـ اره يػػػػػػ   ػػػػػػ  هجم ػػػػػػؿ ارمػػػػػػزاـ ارهدػػػػػػمرم  ػػػػػػد   ارػػػػػػ هف

 يف اكحػػػػػػ  يرمػػػػػػب ارمزاهػػػػػػمت همجم  ػػػػػػو ح ػػػػػػ  طر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد  اإلحدػػػػػػمل يمسػػػػػػـ  اكحػػػػػػ  حجػػػػػػدان ه ػػػػػػـز ر اػػػػػػمح
 مرهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ه مػػػػػـز  داػػػػػز ارعجػػػػػمر إرػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ   كاآلايػػػػػر ي مػػػػػـز  ػػػػػد   كديعػػػػػو ضػػػػػهمف 

 مجدـ إر  دسمب امص.
( 22رهػػػػػمدة )ا ك ػػػػػؽ كح ػػػػػ  هسػػػػػمكل ارجػػػػػمحكف ار رحسػػػػػ   يعػػػػػد حجػػػػػد ارداػػػػػز حجػػػػػدان ه ػػػػػـز ر اػػػػػمح يف     

رعجػػػػػمرات ارهجػػػػػرر  حمؤنػػػػػم كا رمػػػػػزاـ  ضػػػػػهمف حيػػػػػكب ار حػػػػػمل ارمػػػػػ  دػػػػػددت ارجػػػػػمحكف ارهمع ػػػػػؽ   يػػػػػ  ا هػػػػػف
هم ه ػػػػػػؿ  داػػػػػز ارعجػػػػػػمر اك من ارمزاهػػػػػمت اطػػػػػػراؼ ارعجػػػػػد   يجػػػػػػ  ح ػػػػػ  حػػػػػػممؽ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم ارمزاهػػػػػ

اػػػػزل هحػػػػ  ر هداػػػػكز رػػػػ  كاآلايػػػػر ي مػػػػـز  ػػػػد   كديعػػػػو ضػػػػهمف ك مسػػػػه  إرػػػػ  دسػػػػمب اػػػػمص  كمام ػػػػؼ 
( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل 18-162ارهػػػػػػػمدة ) اػػػػػػػملاهػػػػػػػم   ام ؼ هػػػػػػػدة ارعجػػػػػػػد ح سػػػػػػػ إنػػػػػػػذ  اركديعػػػػػػػو  ػػػػػػػ

ح ػػػػػ : )  ياػػػػػكز اف يماػػػػػمكز ه  ػػػػػ  كديعػػػػػو ارضػػػػػهمف حػػػػػف  ارمػػػػػ  ح ػػػػػتكارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ 
% هػػػػف سػػػػعر ارعجػػػػمر ارهمك ػػػػ  اف امحػػػػت هػػػػدة ارعجػػػػد   مماػػػػمكز سػػػػحو كادػػػػدة  كنػػػػذ  ارحسػػػػ و مجم ػػػػر 5

                                                 

  2يحظر: د. ح د ارهايد اردايـ  ارهكاز    درح ارجمحكف ارهدح  )ه مدر ا رمزاـ( ه  ارهجمرحو  مر ج  ا س ه   ج (2)
د. همهكف اراز رم  حظريو ا رمزاهمت    ضكل  محكف  .43  ص2963  دراو ارط   كارحدر ا ن يو   نداد  1ط

د. ادهد دك   ح د  .37ص  2971   يركت  1ه مدر ا رمزاـ(  ط –كد ارهنر   )ارها د ا كؿا رمزاهمت كارعج
 .23ارردهف  ه در سم ؽ  ص

د. ح هت ح د ارهايد  ار  حظريو ارعجد    ارجكاحيف ارهدحيو ارعر يو )دراسو هجمرحو  يف ارجكاحيف ارهدحيو يحظر:  (1)
دد  مإلدمرة ار  ادامـ ار ج  ا س ه  كدكر مجحيمت ا م مؿ ارددي و    ا راـ ارعر يو كهدركع ارجمحكف ارهدح  ارعر   ارهك 

  دمج ارعر    ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم ارازل د. . 68ر حمف  ص-ارعجد(  دار ارامب ارع هيو   يركت
 .225  ص1824ا كؿ ) اره مدر ا راديو(  دار نكهو  

  هام و اركددة ر حدر 1  ط2كم ا زنرم  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )ه مدر ا رمزاـ(  جحظر: هدهد ح   ار دي (3)
 .39  ص1828كارمكزي   
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يف  ك  ي مػػػػػػـز ارهدػػػػػػمرم %  جػػػػػػط هػػػػػػف سػػػػػػعر ارعجػػػػػػمر اف امحػػػػػػت هػػػػػػدة ارعجػػػػػػد   مماػػػػػػمكز سػػػػػػحم1ح ػػػػػػ  
 ػػػػد   ام كديعػػػػو اف امحػػػػت هػػػػدة ارعجػػػػد مماػػػػمكز ارسػػػػحميف(  كاف نػػػػذا اوهػػػػر  ػػػػد ي يػػػػر ادػػػػام ن   دسػػػػب 
هػػػػم اػػػػمل  ػػػػ  ارهػػػػمدة احػػػػ   اف امحػػػػت هػػػػدة ارعجػػػػد مماػػػػمكز ارسػػػػحميف  إحػػػػ    ي مػػػػـز ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػد   

   ايػػػػػػؼ يعػػػػػػد حجػػػػػػد ام ه  ػػػػػػ  اكديعػػػػػػو ضػػػػػػهمف ك  يدػػػػػػؽ ر هسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم هطمر مػػػػػػ   ػػػػػػذرؾ ايضػػػػػػمن 
اػػػػػمح يف كنػػػػػك هرمػػػػػب ارمػػػػػزاـ يجػػػػػ  ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  جػػػػػط  داػػػػػز ارعجػػػػػمر إرػػػػػ   ه زهػػػػػمن ر

ارهداػػػػكز رػػػػ   ام ػػػػون اف ارمػػػػزاـ اآلايػػػػر  ػػػػد    ػػػػم    هػػػػف ارعجػػػػمر ر هسػػػػم هر ارعجػػػػمرم   ياػػػػكف ك ػػػػؽ 
رهدػػػػػػرع نػػػػػػذا ارعجػػػػػػد كاحهػػػػػػم  هكاػػػػػػب ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ  ارػػػػػػذم سػػػػػػي ـر  يهػػػػػػم  عػػػػػػد   اػػػػػػمف اواػػػػػػدر ح ػػػػػػ  ا

 ار رحس  اف يجـك  مدديد حس و رم ؾ اركديعو مد   ه هم امحت هدة ارعجد.
( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ 17ارهػػػػػمدة ) إف مرحسػػػػػ و رهك ػػػػػؼ ارجػػػػػمحكف ارازاذػػػػػرم   ػػػػػاهػػػػػم     

ح ػػػػػت ح ػػػػػ : )نػػػػػك ارعجػػػػػد ارػػػػػذم   إذ اكضػػػػػدت ارمزاهػػػػػمت ارطػػػػػر يف  ػػػػػ  حجػػػػػد ارداػػػػػز )د ػػػػػظ اردػػػػػؽ(
ارعجػػػػػمرم  مسػػػػػ يـ ارعجػػػػػمر ارهجػػػػػرر  حػػػػػمؤ  اك  ػػػػػ  طػػػػػكر ار حػػػػػمل ر ػػػػػمدب د ػػػػػظ  ي مػػػػػـز  هكا ػػػػػ  ارهر ػػػػػ 

اردػػػػػػػؽ  ػػػػػػػكر اح مذػػػػػػػ   هجم ػػػػػػػؿ مسػػػػػػػ يؽ يد عػػػػػػػ  نػػػػػػػذا اآلايػػػػػػػر رػػػػػػػدل نيذػػػػػػػو ضػػػػػػػهمف حه يػػػػػػػمت ارمر يػػػػػػػو 
ارعجمريػػػػو(   ػػػػمرمزاـ ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم يمه ػػػػؿ  مسػػػػ يـ ارعجػػػػمر  عػػػػد إمهػػػػمـ حه يػػػػو إحاػػػػمز ار حػػػػمل ر هداػػػػكز 

% هػػػػف  هػػػػف ارعجػػػػمر ارمجػػػػديرم 18ؿ  ػػػػد   ه  ػػػػ  ارمسػػػػ يؽ ارػػػػذم يدػػػػدد برػػػػ   اهػػػػم ارمػػػػزاـ اآلايػػػػر  يمه ػػػػ
ححػػػد إ ػػػراـ حجػػػػد ارداػػػز )د ػػػػظ اردػػػؽ(  كراػػػف نػػػػذا اره  ػػػ  ارحجػػػػدم ارهػػػد كع هػػػف   ػػػػؿ ارهداػػػكز رػػػػ    

  رعػػػػػؿ نػػػػػذا اوهػػػػػر يػػػػػد عحم إرػػػػػ  سػػػػػؤاؿ هدػػػػػكر   ايػػػػػؼ (2)يدػػػػػؽ ر هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اف يم ػػػػػرؼ  ػػػػػ 
  ـ هف هح  ارهسم هر ارعجمرم   ؟امح يف  مرر  يهاف احم مر ارعجد ه ـز ر

( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو ارازاذػػػػػػرم ارحم ػػػػػػذ 31-1 مإلسػػػػػػمحمد إرػػػػػػ  هػػػػػػم اػػػػػػمل  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )    
% هػػػػف ه  ػػػػ  ارمسػػػػ يؽ 25 مرمسػػػػ يؽ ارهػػػػمر  رػػػػ  انهيػػػػو  ػػػػ   سػػػػ  ارعجػػػػد  اػػػػكف ارهداػػػػكز رػػػػ  ياسػػػػر 

ارعجػػػػػػكد ارم مدريػػػػػػو يعػػػػػػد  هػػػػػػف   (1)رام  ػػػػػػ  دػػػػػػمؿ حدكرػػػػػػ  حػػػػػػف دػػػػػػرال ارعجػػػػػػمر ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ     حػػػػػػمؾ
ارحم  ػػػػػو راػػػػػكف نػػػػػذا ا رمػػػػػزاـ اركا ػػػػػ  ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  يمػػػػػ ار ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم )ارهر ػػػػػ  
ارعجػػػػػػمرم(  م سػػػػػػم مدة هحػػػػػػ  كممهراػػػػػػز اسػػػػػػم مدم   دػػػػػػمرميف  اهػػػػػػم  ػػػػػػ  دمرػػػػػػو ار سػػػػػػ  كهػػػػػػف  ػػػػػػـ ياسػػػػػػر 

ل هػػػػػف % هحػػػػػ   اك  ػػػػػ  دمرػػػػػو إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل كمدريػػػػػر ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ   يدمسػػػػػب ااػػػػػز 25ارهداػػػػػكز رػػػػػ  

                                                 

 سحمطرؽ ار  هعر و ارماييؼ ارجمحكح  ر ذا اره    ارحجدم كاكاز ارم رؼ    هف حده     ار  ؿ ار مح . (2)
   ي  ارساحمت ارمر كيو  اطركدو دامكرا  هجدهو ار  ا يو يحظر: س مـ هسار  ارمزاهمت ارهر   ارعجمرم ارهمرم و ح  (1)

 .159-158  ص1826 سحطيحو  -اردجكؽ كارع ـك ا داريو  امهعو ا اكة  هحمكرم
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ارػػػػػ هف  ا  احػػػػػ  ك اػػػػػؿ دػػػػػمؿ هػػػػػف ا دػػػػػكاؿ حػػػػػدـ د ػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ر ػػػػػذا ارمسػػػػػ يؽ يػػػػػؤدم إرػػػػػ  حػػػػػدـ 
داػػػػػز ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ارعجػػػػػمر رػػػػػ   كنػػػػػذا هػػػػػم مؤاػػػػػد  اوداػػػػػمـ ارجضػػػػػمذيو    جػػػػػد ااػػػػػدت ارهداهػػػػػو 

كذرػػػػػؾ  مإلسػػػػػمحمد إرػػػػػ   رارنػػػػػم  اػػػػػمح يف ارع يػػػػػم ح ػػػػػ  اف حجػػػػػد ارداػػػػػز )د ػػػػػظ اردػػػػػؽ( نػػػػػك حجػػػػػد ه ػػػػػـز ر
 ػػػػػػػ   ضػػػػػػػيو )س  ف( ضػػػػػػػد ارهؤسسػػػػػػػو ارك ذيػػػػػػػو رمر يػػػػػػػو ارسػػػػػػػاف ارعػػػػػػػمذ    ػػػػػػػمـ  8/4/1889ارهػػػػػػػؤرخ 

ه ػػػػػـز  مسػػػػػديد نػػػػػذا اره  ػػػػػ  ارهدػػػػػدد هػػػػػف امحػػػػػب كادػػػػػد  )ارطػػػػػمحف  يػػػػػر  ضػػػػػت ح ػػػػػ :ار ػػػػػكا    ديػػػػػث 
ا  إذا كا ػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػ  ذرػػػػػػػؾ  إرادمػػػػػػػ  طمرهػػػػػػػم احػػػػػػػ   يػػػػػػػر هكاػػػػػػػكد  ػػػػػػػ  حجػػػػػػػد د ػػػػػػػظ اردػػػػػػػؽ ارػػػػػػػذم يػػػػػػػر ط 

يػػػػد اف نػػػػذا اره  ػػػػ   ػػػػد مػػػػـ اوم ػػػػمؽ ح يػػػػ   دمػػػػ  يهاػػػػف ارػػػػزاـ ارطػػػػر يف  ك  يكاػػػػد اهػػػػمـ ارجضػػػػمل هػػػػم ي 
اػػػػػػمح يف كرػػػػػػيس  ف ط يعػػػػػػو حجػػػػػػد د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ ه ػػػػػػـز رارطػػػػػػمحف  مسػػػػػػديد  اك اراػػػػػػركج هػػػػػػف ارسػػػػػػاف  إل

 .(2) عجد إذحمف(
ح ػػػػ  هسػػػػمكل ارجػػػػمحكف ارعرا ػػػػ   ك ػػػػمرراكع إرػػػػ  ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو ارهجػػػػررة  ػػػػ  ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  اهػػػػم    

( هػػػػف ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  ارعرا ػػػػ   ػػػػد حر ػػػػت ارعجػػػػد 73 حاػػػػد اف ارهػػػػمدة ) ارمػػػػ  ماػػػػمص  محظػػػػيـ ارعجػػػػد 
 محػػػػ : ينػػػػك ارم ػػػػمط اإلياػػػػمب ار ػػػػمدر هػػػػف ادػػػػد ارعم ػػػػديف  ج ػػػػكؿ اآلاػػػػر ح ػػػػ  كاػػػػ  ي  ػػػػت ا ػػػػر   ػػػػ  
ارهعجػػػػكد ح يػػػػ ي   مرعجػػػػد نػػػػك م ػػػػرؼ  ػػػػمحكح  يماػػػػكف  مطػػػػم ؽ ارادمػػػػيف را ػػػػؽ دمرػػػػو اديػػػػدة  ػػػػ  ك ػػػػت 

  ك هػػػػػم اف حجػػػػػدحم (1)رجػػػػػمحكح  ار ػػػػػمدر هػػػػػف إرادة كادػػػػػدةهسػػػػػمج ؿ كنػػػػػك   ػػػػػذا يام ػػػػػؼ حػػػػػف ارم ػػػػػرؼ ا
هكضػػػػ  ار دػػػػث اهػػػػم اكضػػػػدحم هػػػػف   ػػػػؿ هحدػػػػئ ارمزاهػػػػمت مجػػػػ  ح ػػػػ  حػػػػممؽ ارطػػػػر يف كايضػػػػمن هرمػػػػب 

اػػػػػمح يف كيمرمػػػػػب  ردجػػػػػكؽ دا ػػػػػيو ر هداػػػػػكز رػػػػػ  كارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم   يعػػػػػد حجػػػػػد هعمكضػػػػػو ه ػػػػػـز ر
 ارعجديو. ار س  كارمعكيض ح   اسمس ارهسؤكريو ح   هامر و اىدامه ً 

 
 
 
 
 

                                                 

   حج ن حف:143  ص1889  1يحظر: ها و ارهداهو ارع يم ارازاذريو  حدد (2)
  www.elmohami.comـ   87:7ػممري  اار زيمرة  18/8/1818

يحظر: د. هحذر ار ضؿ  اركسيط     درح ارجمحكف ارهدح  ) دراسو هجمرحو  يف ار ج  ا س ه  كارجكاحيف ارهدحيو  (1)
 .37  ص1886ارعراؽ   –ارعر يو ك ا اح يو هعززة   رال ار ج  كادامـ ارجضمل  دار ذمراس ر ط محو كارحدر  ار يؿ 
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 لمطمب الثانيا
 التكييف القانوني لعقد حجز الوحدات العقارية وتمييزه عما يشتبو بو من عقود

  اػػػػػ ؼ  ػػػػػ  ارجػػػػػكاحيف ارهحظهػػػػػو ر ػػػػػذا ارعجػػػػػد دػػػػػكؿ ارط يعػػػػػو ارجمحكحيػػػػػو ر ػػػػػذا ارم ػػػػػرؼ ارجػػػػػمحكح     
كاهػػػػم   حػػػػػم  يهػػػػػم هح ػػػػػردة كاحهػػػػػم م ػػػػرؼ  ػػػػػ   ػػػػكرة حجػػػػػد  إرادة إحم ػػػػمر  حجػػػػػدان    ػػػػك رػػػػػيس  كا عػػػػو اك 

ف إايضػػػػػػػمن هعمكضػػػػػػػو كه ػػػػػػػـز ر اػػػػػػػمح يف  ا  ك سػػػػػػػ ؽ  حجػػػػػػػدان مه يػػػػػػػدم  رسػػػػػػػه    يػػػػػػػر حم ػػػػػػػؿ ر ه ايػػػػػػػو 
 اوهػػػػػره  ػػػػكـ نػػػػذا ارعجػػػػد   يامهػػػػؿ هػػػػػف  يػػػػر  يػػػػمف مايي ػػػػ  ارجػػػػمحكح    ف  يػػػػػمف نػػػػذا ارماييػػػػؼ نػػػػك 

هػػػػػف اوسػػػػػمس ارهماػػػػػؿ ح يػػػػػ  ررسػػػػػـ آ ػػػػػمر ارعجػػػػػد كرمهييػػػػػز  حهػػػػػم  ػػػػػد يدػػػػػم    ػػػػػ  هػػػػػف اكضػػػػػمع  كيهاححػػػػػم 
كهػػػػم يمرمػػػػب ح ي ػػػػم هػػػػف م عػػػػمت  محكحيػػػػو  اوطػػػػراؼاػػػػ ؿ هعر مػػػػ  اف حه ػػػػد رمدديػػػػد ارمزاهػػػػمت كدجػػػػكؽ 

    دمؿ هامر م م.
رػػػػػذا سػػػػػحمحمكؿ  ػػػػػ  نػػػػػذا ارهط ػػػػػب مدديػػػػػد ذرػػػػػؾ ارماييػػػػػؼ  هػػػػػف اػػػػػ ؿ حػػػػػرض ا ػػػػػرز اآلرال ار ج يػػػػػو    

 ػػػػـ حعػػػػرج ارمػػػػ   ي ػػػػت  ي ػػػػم كمػػػػرايح ا حسػػػػب هح ػػػػم كذرػػػػؾ  ػػػػ  ار ػػػػرع اوكؿ هػػػػف نػػػػذا ارهط ػػػػب  كهػػػػف 
هػػػػػف ذات إرػػػػػ  مهييػػػػػز  حػػػػػف  عػػػػػض ارعجػػػػػكد ارمػػػػػ  ممدػػػػػم   هعػػػػػ  كنػػػػػذا هػػػػػم سػػػػػح د    ػػػػػ  ار ػػػػػرع ار ػػػػػمح  

 ارهط ب كح   ارحدك اوم :
 ألفرع األول   

 التكييف القانوني لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء
 ػػػػػ  ارجػػػػػمحكح  دػػػػػكؿ مايي ا يػػػػػران   ػػػػػمر اػػػػػد ن اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل   ػػػػػد إ    

 ػػػػػػػيف  ج ػػػػػػػمل ارجػػػػػػػمحكف  اوهػػػػػػػر ارػػػػػػػذم يجكدحػػػػػػػم إرػػػػػػػ  ضػػػػػػػركرة حػػػػػػػرض اومامنػػػػػػػمت ارهام  ػػػػػػػو ارهمع جػػػػػػػو 
 ار ج  كارجضمل كح   ارحدك اوم : ماييؼ نذا ارعجد ح   هسمكل 

 موقف الفقو والقضاء في فرنسا: اوالً 
دث كا ؼ ردل ار ج  ف ارماييؼ ارجمحكح  رعجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل امف هدؿ  إ    

 :اوم   رذا سحدمكؿ اف حد ؿ هك ؼ ا  هح ـ كح   ارحدك  كارجضمل ار رحس
 التكييف الفقيي في فرنسا:  -1

 اام ؼ ار ج مل ار رحسييف  يهم  يح ـ  دمف نذا ارماييؼ كظ رت امامنمت حدة كاموم :
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 بالتفضيل القائل بإنو وعدٌ  أ_ األتجاه
إرػػػػػ  ماييػػػػػؼ حجػػػػػد ارداػػػػػز ارهسػػػػػه   ػػػػػيف طيػػػػػمت  ػػػػػمحكف  يػػػػػ    (2)سػػػػػ ذنػػػػػب رام هػػػػػف ار جػػػػػ  ار رح    

نػػػػػك اػػػػػؿ    كيج ػػػػػد  ػػػػػمآلاير(1) مرم ضػػػػػيؿ ارعجػػػػػمرات ارهجػػػػػرر  حػػػػػمؤ  ب )ارعجػػػػػد ارمه يػػػػػدم(  إحػػػػػ  كحػػػػػده 
ام ػػػػمؽ ي ػػػػـر   ػػػػكرة اكريػػػػو يمع ػػػػد  هكا ػػػػ  اركاحػػػػد  م ضػػػػيؿ ارهكحػػػػكد رػػػػ  حػػػػف  يػػػػر   ػػػػ  دمرػػػػو م ػػػػر   

ردمرػػػػػػو نػػػػػػك ارػػػػػػ هف ارػػػػػػذم يعرضػػػػػػ  ارنيػػػػػػر كيرضػػػػػػ   ػػػػػػ   ػػػػػػمرعيف اره يعػػػػػػو  كياػػػػػػكف ارػػػػػػ هف  ػػػػػػ  نػػػػػػذ  ا
 مرم ضػػػػيؿ هسػػػػمحديف ح ػػػػ   ح ـ ذن ػػػػكا إرػػػػ  ماييػػػػؼ حجػػػػد ارداػػػػز ح ػػػػ  احػػػػ  كحػػػػده إ ػػػػ هػػػػف  ػػػػـ  (3)اركاحػػػػد

 ذرؾ  عدة اكا : 
اف ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ   ػػػػػػػ  حجػػػػػػػد داػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػو يمهمػػػػػػػ   ػػػػػػػذات اردجػػػػػػػكؽ  الوجـــــــو األول:   

    يهػػػػم ياػػػػص ارعجػػػػمر هدػػػػؿ حجػػػػد ارداػػػػز  كنػػػػذا هػػػػم كا هميػػػػمزات ارمػػػػ  يمهمػػػػ    ػػػػم ارهكحػػػػكد  م ضػػػػي
يؤيػػػػػػػػػد  ار ج ػػػػػػػػػمل ار رحسػػػػػػػػػييف ح ػػػػػػػػػ  احم ػػػػػػػػػمر اف ارعح ػػػػػػػػػر ارهدػػػػػػػػػمرؾ  ػػػػػػػػػيف ارعجػػػػػػػػػديف نػػػػػػػػػك ط يعػػػػػػػػػو 

    ػػػػػ  ا نهػػػػػم   ياػػػػػكف ارهمرػػػػػؾ ها ػػػػػران ح ػػػػػ  ار يػػػػػ   ػػػػػؿ يمػػػػػرؾ رػػػػػ  اردريػػػػػو ححػػػػػد اامهػػػػػمؿ (4)ارمراضػػػػػ 
رػػػػ  ح ػػػػ   يػػػػر   هػػػػ  مػػػػرؾ اردريػػػػو ار حػػػػمل ك ػػػػ  دمرػػػػو مػػػػكا رت حيػػػػو ار يػػػػ  رديػػػػ   إحػػػػ  ي ضػػػػؿ ارهداػػػػكز 

 ارامه و ر   مر ي  هف حده .
كي دػػػػظ ح ػػػػ  ارػػػػرام احػػػػ   اف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم رػػػػيس هايػػػػران   يػػػػ  ارعجػػػػمر إرػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ      

ححػػػػد اامهػػػػمؿ ار حػػػػمل هػػػػف حدهػػػػ    ػػػػؿ احػػػػ  ارمػػػػزاـ يجػػػػ  ح ػػػػ  حممجػػػػ  ك   ػػػػد اف يجػػػػـك   يعػػػػ  رػػػػ  هػػػػم رػػػػـ 
هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم حػػػػػف ار يػػػػػ  كمعػػػػػكيض ارهداػػػػػكز رػػػػػ  حػػػػػف يمضػػػػػهف ارعجػػػػػد دػػػػػرطمن يجضػػػػػ   مرااػػػػػ  ار

اػػػػمح يف  يرمػػػػب ارمزاهػػػػمت همجم  ػػػػػو  ارح جػػػػمت ك يرنػػػػم  ح ػػػػ  احم ػػػػمر اف حجػػػػد ارداػػػػز نػػػػك حجػػػػد ه ػػػػـز ر

                                                 

(1) R. Saint- Alary, La vente d’immeuble a’ construire et l ‘obligation de garantie a’ raison 
des vices de construction, JCP, 1968, p.47. 

( هدح  2213/2كحر      ارهمدة ) 1826اف ارهدرع ار رحس   د حظـ اركحد  مرم ضيؿ  هكاب ارمعديؿ ار مدر     (1)
 كح   ارحدك ا م  :

‘’Le pacte de preference est le contrat par lequel une partie s’engage a’proposer 
priotairement a’son beneficiaire de traiter avec lui pour le cas ouelle deciderait de 
contracter’’.    

    دمرو اذ  رر اركاحد ارمعم د. ام اح  ارعجد ارذم  يمع د  هجمضم  ادد ا طراؼ  اف يعط  ا  ض يو ر هسم يد هف اركحد
 .88  ص2988ارجمنرة  حجدم ار ي  ك ارهجميضو  دار ارح ضو ارعر يو  ارعجكد ارهسهمة درح د. احكر س طمف   (3)

(4) . Francois Collart Dutilleu, les contrats preparatoires a’ la vente d’immeub’e, ed 
Sireym  1988, p.103-104.  
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اهػػػػػمؿ  حمذػػػػػ  كحجػػػػػؿ ه ايمػػػػػ   راػػػػػ  اطػػػػػراؼ ارعجػػػػػد   ػػػػػمرمزاـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم يمه ػػػػػؿ  داػػػػػز ارعجػػػػػمر كا 
ي مػػػػػـز اآلايػػػػػر  ػػػػػػد   اره  ػػػػػ  ارحجػػػػػػدم  ػػػػػ  ار ػػػػػػدل  إرػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػػ   هكاػػػػػب ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػمذ    يحهػػػػػػم

 حجد ار ي  ارح مذ  ه  ارهسم هر ارعجمرم ححد إحامز ار حمل.  كا  راـ
 مرم ضػػػػػيؿ ح ػػػػػ   نحػػػػػمؾ هػػػػػف يراػػػػػ  سػػػػػ ب ماييػػػػػؼ حجػػػػػد ارداػػػػػز ح ػػػػػ  احػػػػػ  كحػػػػػده  الوجـــــو الثـــــاني:   

ياػػػػػكز رػػػػػ  احم ػػػػمر اف ر كاحػػػػػد  ػػػػػ  اركحػػػػػد  مرم ضػػػػػيؿ اف يجػػػػػـك  عػػػػدة معػػػػػدي ت ح ػػػػػ  هدػػػػػؿ اركحػػػػػد  إذ 
م م ػػػػرؼ  ػػػػمحكح  ح ػػػػ  هدػػػػؿ اركحػػػػد همحػػػػدا  يعػػػػ  إرػػػػ  ارنيػػػػر   ػػػػؿ حرضػػػػ  ح يػػػػ   ح ػػػػ  إاف يجػػػػكـ  ػػػػ

ف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات إاف   مػػػػػؤدم م ػػػػػؾ ارمعػػػػػدي ت إرػػػػػ   طػػػػػ ف ارعجػػػػػد  كح ػػػػػ  ارسػػػػػيمؽ ح سػػػػػ   ػػػػػ
ارعجمريػػػػػػػػو ياػػػػػػػػكف ر دػػػػػػػػماز  يػػػػػػػػ  اف يجػػػػػػػػـك  عػػػػػػػػدة معػػػػػػػػدي ت ح ػػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػػمر ارهجػػػػػػػػرر احكحيػػػػػػػػو ارهػػػػػػػػكاد 

حػػػػػمل اك م يذمػػػػػ   هػػػػػ  اآلاػػػػػذ  عػػػػػيف اوحم ػػػػػمر اف   مػػػػػؤدم م ػػػػػؾ ارمعػػػػػدي ت إرػػػػػ  منييػػػػػر ارهسػػػػػمادهو ر  
  كحػػػػػرل  ػػػػػكاب نػػػػػذا ارم ريػػػػػؽ  ػػػػػيف (2) ػػػػػ  ارهكا ػػػػػ مت اوسمسػػػػػيو ر عجػػػػػمر ارهم ػػػػػؽ ح ي ػػػػػم  ػػػػػ  ارعجػػػػػد

 ارعجديف.
نػػػػ  ارعح ػػػػر اوسػػػػمس كارهدػػػػمرؾ  ػػػػيف ارعجػػػػديف      ك ػػػػ  م(1): يسػػػػمحد ح ػػػػ  ارهػػػػدةالوجــــو الثالــــث   

 مرم ضػػػػيؿ ياػػػػب اف مدػػػػدد ارهػػػػدة ار زهػػػػو إل ػػػػراـ ارعجػػػػد ارمػػػػ  يػػػػمـ ار يػػػػ  ا ر ػػػػم ا مػػػػدال    ػػػػ  اركحػػػػد 
 ػػػػإذا اظ ػػػػر اركاحػػػػد ر  مػػػػ   ػػػػمر ي  كارهكحػػػػكد رػػػػ  ر  مػػػػ   مردػػػػرال يػػػػمـ ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ   اهػػػػم إذا احجضػػػػت 

 مركحػػػػد  ارهػػػػدة كرػػػػـ يظ ػػػػر اركاحػػػػد ر  مػػػػ   ػػػػمر ي   اك إذ اظ ػػػػر ر  مػػػػ  كرػػػػـ يحػػػػكم ارهكحػػػػكد رػػػػ  اردػػػػرال
 ػػػػػػيف ارعجػػػػػػديف   من   كي دػػػػػػظ اف اآلاػػػػػػذ   ػػػػػػذا اركاػػػػػػ  هحطجػػػػػػ  اػػػػػػكف حح ػػػػػػر ارهػػػػػػدة هدػػػػػػمرا(3)جطيسػػػػػػ

( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  162-25ديػػػػػػث ادػػػػػػمرط ارهدػػػػػػرع ار رحسػػػػػػ  ك ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )
ارهعػػػػػدؿ ح ػػػػػ  اف ياػػػػػكف هدػػػػػدد ارهػػػػػدة كذرػػػػػؾ  جكرػػػػػ : )... ياػػػػػب اف يمضػػػػػهف نػػػػػذا ارعجػػػػػد ارهع كهػػػػػمت 

و اره حػػػػػػػ  كحكحيػػػػػػػو كاػػػػػػػكدة ار حػػػػػػػمل كارك ػػػػػػػت ارػػػػػػػ ـز إلمهػػػػػػػمـ ارعهػػػػػػػؿ...(  اوسمسػػػػػػػيو ارهمع جػػػػػػػو  ط يعػػػػػػػ
  ياب مدديد ارهدة ار زهو إلمهمـ ار حمل كذرؾ إلحطمل  ارة حف ممري  مس يـ ار حميو.

نػػػػذا كيػػػػذنب امحػػػػب هػػػػف اوماػػػػم  ارػػػػذم يايػػػػؼ نػػػػذا ارعجػػػػد ح ػػػػ  احػػػػ  كحػػػػد  مرم ضػػػػيؿ إرػػػػ  ارمهييػػػػز    
ؿ إحاػػػػمز هدػػػػركع ار حػػػػمل اك  عػػػػد    ػػػػإذا إ ػػػػـر ارعجػػػػد   ػػػػؿ إمهػػػػمـ  يهػػػػم إذا اػػػػمف حجػػػػد ارداػػػػز  ػػػػد إ ػػػػـر   ػػػػ

                                                 

 .14  صه در سم ؽدهمـ   حايو  ف (2)
ظر: هدهد راضمرم  حجد د ظ اردؽ) دراسو هجمرحو  يف ارجمحكف ارازاذرم كار رحس  (   دث هحدكر    امهعو يح (1)

 .372  ص1818  2ارازاذر  ارها د اردمدم حدر  حدد  سيدم   ع مس
اسو هجمرحو(   دث هحدكر    ارها و ظر: ادهد ا رانيـ دسيف ارديمرم  ارمحظيـ ارمدريع  ر كحد  مرم ضيؿ )در يح (3)

 .7ص  1826  3حدد  8ا ردحيو    ارجمحكف كارع ـك ارسيمسيو  ارها د
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ار حػػػػػػمل   ػػػػػػك يعػػػػػػد كسػػػػػػي و  ام ػػػػػػمر دمرػػػػػػو ارسػػػػػػكؽ كهعر ػػػػػػو هػػػػػػدل  ػػػػػػدرة ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم إلاهػػػػػػمؿ 
هدػػػركح  ارعجػػػمرم  كح ػػػػ  نػػػذا ارحدػػػك  إحػػػػ    يعػػػد كحػػػد  مرم ضػػػػيؿ  اهػػػم إذا اػػػمف ارعجػػػػد  ػػػد إ ػػػـر  عػػػػد 

 ػػػػػراـ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ره ايػػػػػو ار حػػػػػمل   يمرمػػػػػب ح ػػػػػ  إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل    ػػػػػك حجػػػػػدان مه يػػػػػدم إل
ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ػػػػ  نػػػػذ  اردمرػػػػو اف يجػػػػـك  م ضػػػػيؿ ارهداػػػػكز رػػػػ  حػػػػف  يػػػػر  هػػػػف ارػػػػرا  يف  دػػػػرال 

  كيؤاػػػػذ ح ػػػػ  نػػػػذا اوماػػػػم   إحػػػػ  رػػػػيس نحػػػػمؾ  ر ػػػػمن  ػػػػ  دمرػػػػو هػػػػم إذ امػػػػـ ار حػػػػمل اك    (2)نػػػػذا ارعجػػػػمر
ا  ر مريػػػػػث   ػػػػػؿ إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  ر مماػػػػػد هػػػػػف دمرػػػػػو ارسػػػػػكؽ  راػػػػػكف ارعجػػػػػد  ػػػػػ  اردػػػػػمرميف هػػػػػم نػػػػػك

 مرحسػػػػػ و ر هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم كرهعر ػػػػػو هػػػػػدل اهامحيمػػػػػ  إلاهػػػػػمؿ ار حػػػػػمل  ك مرحسػػػػػ و ر هداػػػػػكز رػػػػػ  ح ػػػػػ  
اف   ي مػػػػـز  ػػػػمم  ػػػػ   ح مذيػػػػو  ممػػػػرؾ رػػػػ  ار ر ػػػػو  ػػػػإف يامػػػػمر هػػػػف ا ضػػػػؿ ارعػػػػركض ارهجدهػػػػو رػػػػ   

 هف  ـ   دماو ر م ر و اح  .
 ػػػػد كااػػػػ  ماييػػػػؼ ارعجػػػػد ح ػػػػ  احػػػػ  كحػػػػدان  مرم ضػػػػيؿ احمجػػػػمدات كامحػػػػت اكاػػػػ  ارػػػػرد ح يػػػػ  همعػػػػددة  ك     

 ػػػػإف اركحػػػػد  مرم ضػػػػيؿ ي مػػػػرض كاػػػػكد محػػػػم س ح ػػػػ  هدػػػػركع ار حػػػػمل ارػػػػذم هػػػػم زاؿ  (1)  حػػػػمؾ هػػػػف يػػػػرل
مدػػػت اإلحدػػػمل  ػػػيف اا ػػػػر هػػػف دػػػاص هٌهػػػم يػػػػؤدم إرػػػ  ارمػػػزاـ ار ػػػمذ   م ضػػػػيؿ ادػػػد اودػػػامص ح ػػػػ  

ار حػػػػمل   يحهػػػػم اف  اػػػػرة ك ميػػػػو ارعجػػػػد ممحػػػػم   مهمهػػػػم حػػػػف ذرػػػػؾ   ػػػػمطراؼ ارعجػػػػد ارادا  يػػػػر  ححػػػػد إمهػػػػمـ 
اف ياػػػػػكف اػػػػػكنر ارعجػػػػػد نػػػػػك ارمماػػػػػد هػػػػػف دمرػػػػػو ارسػػػػػكؽ كارمماػػػػػد هػػػػػف اديػػػػػو ارهدػػػػػركع كارجػػػػػدرة ح ػػػػػ  

 ااهمر  كمح يذ .
كيػػػػػذنب رام إرػػػػػ  اف ار ػػػػػرؽ  ػػػػػيف ارعجػػػػػديف ياػػػػػكف هػػػػػف حمديػػػػػو مجػػػػػدير ارػػػػػ هف   ػػػػػمر هف  ػػػػػ  اركحػػػػػد     
ضػػػػػيؿ رػػػػػيس هػػػػػف ارضػػػػػركرم اف يدػػػػػدد ا مػػػػػدال   جػػػػػد   ماػػػػػكف نحػػػػػمؾ ام حيػػػػػو  يػػػػػ  هكاػػػػػكدة رػػػػػدل  مرم 

اركاحػػػػد   يمػػػػرؾ مدديػػػػد ارػػػػ هف إرػػػػ  ارك ػػػػت ارػػػػذم يجػػػػرر  يػػػػ  اركاحػػػػد ار يػػػػ    ك جػػػػم ره ػػػػدا سػػػػ طمف اإلرادة 
  (3)اف اركاحػػػػػد  يػػػػػر ه ػػػػػـز  مدديػػػػػد ارػػػػػ هف ر هكحػػػػػكد رػػػػػ   ػػػػػؿ يا ػػػػػ   جػػػػػط  إظ ػػػػػمر ارر  ػػػػػو رػػػػػ   ػػػػػمر ي 

 ػػػػمف حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو يدػػػػدد ا حػػػػمل إ ػػػػراـ ارعجػػػػد  كاف ارهدػػػػرع  ذرػػػػؾ مهمهػػػػمن كح ػػػػ  حاػػػػس 

                                                 

(1) .CL Thibierge, La nouvelle réglementation des ventes d’immeubles à construire, 
rev.eco.et.dr.imm, n 28, 1967, p 17.  

امهعو  -هحدكر    ها و ارع ـك ا حسمحيو  ا يو اردجكؽ  دث رعجد د ظ اردؽ حج ن حف: هاحمش احزة  ارط يعو ارجمحكحيو 
418  ص1828ا  د   ارها 58 سحطيحو  ارازاذر  حدد  

 .75د. ح ل دسيف ح    ه در سم ؽ  ص (1)
 رمزاـ  د. ح د اررزاؽ ادهد ارسح كرم  اركسيط    درح ارجمحكف ارهدح  اراديد  حظريو ا رمزاـ  كا  حمـ  ه مدر ا (3)
 .72   ص1889  ارها د ا كؿ  هحدكرات ارد    اردجك يو   يركت  2ج
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اػػػػمز اف يدػػػػدد ارػػػػ هف إ   وح مذيػػػػ   ػػػػكرةار رحسػػػػ   ػػػػ  حجػػػػدحم هدػػػػؿ ار دػػػػث رػػػػـ يدػػػػمرط مدديػػػػد ارػػػػ هف 
 ػػػػ  ارعجػػػػد او مػػػػداذ   دػػػػاؿ مجري ػػػػ  يراحػػػػ   ي ػػػػم ارمعػػػػدي ت ارمػػػػ  ط   ػػػػم ارهداػػػػكز رػػػػ   دجػػػػمن اك ام 

 .(2)يددث مضاـ همر   د
ح ػػػػػ  حدػػػػػك كاضػػػػػح   يحهػػػػػم  ػػػػػ  حجػػػػػد داػػػػػز ان  ػػػػػ  اركحػػػػػد  مرم ضػػػػػيؿ ياػػػػػب اف ياػػػػػكف ارهدػػػػػؿ هدػػػػػدد    

د يجػػػػمن  هػػػػ  احطػػػػمل اردػػػػؽ ر هداػػػػكز رػػػػ   مدديػػػػدان  اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو   ياػػػػكف ارعجػػػػمر هدػػػػؿ ارعجػػػػد هدػػػػددان 
اسػػػػػمرداد إذا طػػػػػرا ام منييػػػػػر ح ػػػػػ  هدػػػػػركع ار حػػػػػمل اف يحسػػػػػدب هػػػػػف ارعجػػػػػد ك  ي ػػػػػـر ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  هػػػػػ  

 .(1)ارضهمف ارذم اكدح 
 مرم ضػػػػػػػيؿ  كذرػػػػػػػؾ  سػػػػػػػ ب   إحػػػػػػػ    يهاػػػػػػػف اف يايػػػػػػػؼ حجػػػػػػػد ارداػػػػػػػز كحػػػػػػػده   (3)كنحػػػػػػػمؾ هػػػػػػػف يػػػػػػػرل    

ار يمحػػػػػػمت ارمػػػػػػ  يمضػػػػػػهح م اػػػػػػ  ارعجػػػػػػديف    ػػػػػػ  اركحػػػػػػد  مرم ضػػػػػػيؿ ياػػػػػػب اف يػػػػػػمـ مدديػػػػػػد م ػػػػػػؾ ار يمحػػػػػػمت 
جػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات  دػػػػػػاؿ ح ػػػػػػمذ  ك  ػػػػػػكرة  يػػػػػػر  م  ػػػػػػو ر معػػػػػػديؿ   يحهػػػػػػم ماػػػػػػكف م ػػػػػػؾ ار يمحػػػػػػمت  ػػػػػػ  ح

 ارعجمريو مجري يو  م  و ر معديؿ دسب ارظركؼ ارهسمادة.
   يهاػػػػػػف ارجػػػػػػكؿ  عػػػػػػدـ  ػػػػػػكا   احػػػػػػ    ػػػػػػ  ارماييػػػػػػؼ ك عػػػػػػد اسػػػػػػمعراض اآلرال ارهؤيػػػػػػدة كارهعمرضػػػػػػو    

  كنػػػػػ  اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو إاسػػػػػمحمدان إرػػػػػ  هسػػػػػمرو اكنريػػػػػو م ػػػػػرز ار ػػػػػرؽ  ػػػػػيف ارعجػػػػػديف 
 يػػػػ   داػػػػز اركدػػػػدة ارعجمريػػػػو إرػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ  هجم ػػػػؿ ارمػػػػزاـ اآلايػػػػر  من ه مزهػػػػ ياػػػػكف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم

ط م ػػػػػ  ح ػػػػ  اركحػػػػػد مح ػػػػد   كديعػػػػو ضػػػػػهمف هجدهػػػػو إرػػػػػ  دسػػػػمب اػػػػػمص  كنػػػػذا اوهػػػػر   يهاػػػػػف ارجػػػػكؿ  
 مرم ضػػػػػيؿ راػػػػػكف ارهكحػػػػػكد رػػػػػ   يػػػػػر ه مػػػػػـز  ػػػػػد   ام ضػػػػػهمف إرػػػػػ  اركاحػػػػػد ارػػػػػذم ياػػػػػكف ارمزاهػػػػػ   ػػػػػمر ي  

 .كريس ارداز
    القائل بإنو وعد بالبيع معمق عمى شرط واقفب_ األتجاه 

آاػػػػػػر هػػػػػف ار جػػػػػػ  ار رحسػػػػػ  ح ػػػػػػ   اوكؿ  محمجػػػػػػمدات حػػػػػدة  ذنػػػػػػب امحػػػػػب ك عػػػػػد اف كٌاػػػػػػ  ارػػػػػرام      
 كنػػػك إمهػػػػمـ إ  ػػػمر ي  هع ػػػؽ ح ػػػ  دػػػػرط كا ػػػؼ  حجػػػد داػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػو  يػػػد اإلحدػػػمل كحػػػػده  حػػػدٌ 

                                                 

( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ: يياب اف ي يف  مرعجد: ار هف ارمجديرم ر  ي   كححد 16-162. ارهمدة ) (2)
 ا  مضمل طرؽ احمدة ارحظر  ي     ارددكد كاردركط اره دكظو...ي

(2) . Michel Dagot, vente d’ immeuble a’ construire, 1983, p.133.  
  .378حج ن حف : هدهد راضمرم  ه در سم ؽ  ص

يحظر: سي ؿ اع ر دما  حهر  ضهمحمت حجد  ي  اره مح  مدت ا حدمل  اطركدو دامكرا  هجدهو ار  ا يو ارجمحكف  (3)
 .89  ص1822ار يؿ    كارسيمسو  امهعو   ح ارديف
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ط ارػػػػػذم يمك ػػػػػؼ ح يػػػػػ  كاػػػػػكد ا رمػػػػػزاـ   ػػػػػإذا   كارهج ػػػػػكد  مردػػػػػرط اركا ػػػػػؼ نػػػػػك اردػػػػػر (2)إحاػػػػػمز ار حػػػػػمل
ذا ما ػػػػؼ ما ػػػػؼ ا رمػػػػزاـ  كيهاػػػػف ارجػػػػكؿ  ػػػػإف ا رمػػػػزاـ ارهع ػػػػؽ ح ػػػػ   مدجػػػػؽ اردػػػػرط مدجػػػػؽ ا رمػػػػزاـ كا 

 .(1)درط كا ؼ نك ارمزاـ  ير هؤاد اركاكد
  إ يػػػػػرل ا ػػػػػدمب نػػػػػذا اوماػػػػػم   ػػػػػػإف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل  هػػػػػم نػػػػػػك      
 ػػػػػمر ي  هع ػػػػػؽ ح ػػػػػ  دػػػػػرط كا ػػػػػؼ كنػػػػػك  يػػػػػمـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل ح ػػػػػ  اح ػػػػػرادم  كحػػػػػده 

 ػػػػػ   ااهػػػػؿ  ػػػػػكرة  كح يػػػػػ  ياػػػػػكف ه زهػػػػػمن  ػػػػػمر ي  همػػػػػ  هػػػػػم امػػػػػـ اإلحاػػػػػمز  كيعػػػػػد نػػػػػذا اردػػػػػرط  ػػػػػديدمن 
ارهمريػػػػػو هح ػػػػػم  ممجيػػػػػد إرادة ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ػػػػػ   ػػػػػؿ ماػػػػػكف هرم طػػػػػو  ػػػػػمرظركؼ ارامرايػػػػػو كام ػػػػػون 

ع ار حػػػػػمل   ػػػػػم رمزاـ ارػػػػػذم يجػػػػػ  ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اا ػػػػػمرم ارمػػػػػ  مسػػػػػهح  إمهػػػػػمـ هدػػػػػرك 
 يحهػػػػػػم   يكاػػػػػػد ام ارمػػػػػػزاـ يجػػػػػػ  ح ػػػػػػ  حػػػػػػممؽ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   مردػػػػػػرال ر ػػػػػػـ ايداحػػػػػػ  كديعػػػػػػو ارضػػػػػػهمف 

  ا  (3))ارمسػػػػػ يؽ ارهػػػػػمر (  ك  يكاػػػػػد ام سػػػػػ يؿ ر ايػػػػػر  ػػػػػمرزاـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ح ػػػػػ  إمهػػػػػمـ ار يػػػػػ 
حػػػػػػػ  إكاف رػػػػػػػـ ياػػػػػػػف نحػػػػػػػمؾ ام ارمػػػػػػػزاـ ر هداػػػػػػػكز رػػػػػػػ   مردػػػػػػػرال ا    رػػػػػػػؾيهاححػػػػػػػم اف حػػػػػػػرد ح ػػػػػػػ  ذ حػػػػػػػمحإ

( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل 162-32ك ه  ػػػػػػػـك ارهامر ػػػػػػػو رهػػػػػػػم اػػػػػػػمل  ػػػػػػػ  ارهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )
   ػػػػػ  دػػػػػمؿ إكارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ  يحػػػػػت اف ارهداػػػػػكز رػػػػػ    يمحػػػػػمزؿ حػػػػػف كديعػػػػػو ارضػػػػػهمف 

 ػػػػ  دمرػػػػو حػػػػدـ ادمػػػػراـ ااػػػػمؿ د ػػػػر كنػػػػ  ي مػػػػك ر سػػػػ ب هػػػػف اوسػػػػ مب ارمػػػػ  ذارنػػػػم ح ػػػػ  سػػػػ يؿ ار
%  اك  سػػػػػ ب حػػػػػدـ مد ػػػػػيؿ ار ػػػػػمذ  ارجػػػػػرض 5ارعجػػػػػد  ك ػػػػػ  دمرػػػػػو ماػػػػػمكز حسػػػػػ و ارضػػػػػهمف حػػػػػف اؿ 

ذ رػػػػػػػـ يد ػػػػػػػؿ ار ػػػػػػػمذ  ايضػػػػػػػمن ح ػػػػػػػ  اركسػػػػػػػمذؿ 28حػػػػػػػف ارمهكيػػػػػػػؿ كدسػػػػػػػم   يجػػػػػػػؿ حػػػػػػػف  كحاػػػػػػػز %  كا 
ما ػػػػػيض  ػػػػػ  كارهعػػػػػدات ار زهػػػػػو إلمهػػػػػمـ اإلحاػػػػػمز  كآايػػػػػران اف امحػػػػػت حكحيػػػػػو ار حػػػػػمل ارهحاػػػػػز يمط ػػػػػب 

 همػػػػػػ  هػػػػػػم احعػػػػػػدهت نػػػػػػذ  اوسػػػػػػ مب ح ػػػػػػ  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  اف %ي  28ارػػػػػػ هف ارمجػػػػػػديرم  حسػػػػػػ و م ػػػػػػكؽ 
 ي جد ه    اركديعو ره  دو ارهسم هر ارعجمرم.

                                                 

(1) .Frank Steinmetz, les ventes d’immeubles à construire, hèse, Montpelier, 1970, p 316.  
د. ايهمف طمرؽ  .84نارم  ص 2367دسف ح   ارذحكف  ادامـ ا رمزاـ  هط عو ارهعمرؼ   نداد  د. يحظر: (1)

  1828ر حمف   –ركت   هام و زيف اردجك يو ك ا د يو   ي2اردارم  ا ر اردرط    داـ ارعجد )دراسو هجمرحو(  ط
اردكارو  -د. ح د اررزاؽ ارسح كرم  اركسيط    درح ارجمحكف ارهدح  اراديد )حظريو ا رمزاـ  كا  حمـ ا ك مؼ .29ص
هدهد دمم ا ك سعد  اردرط اك ؼ ر مراض  . 36ر حمف  ص    دار اديمل ارمراث ارعر     يركت3ا حجضمل(  ج –

 .  14  ص2988جدهو ار  ا يو اردجكؽ امهعو ارجمنرة  )دراسو هجمرحو(  اطركدو دامكرا  ه
(3)  Frank Steinmetz, Op. Cit, p316.  
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 ػػػػػمر ي  هع ػػػػػؽ ح ػػػػػ   ح ػػػػػ  ماييػػػػػؼ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  إحػػػػػ  كحػػػػػده   (2)ماك ػػػػػد اسػػػػػمحد ر    
 : ) ي طػػػػػؿ اػػػػػؿ كحػػػػػد2967( هػػػػػف  ػػػػػمحكف 22هػػػػػم اػػػػػمل  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة ) ه  ػػػػػـك ارهامر ػػػػػو ردػػػػػرط كا ػػػػػؼ 

هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ  (1)(162-25آاػػػػػر  ػػػػػمر ي  كاردػػػػػرال(  اػػػػػذرؾ ارهػػػػػمدة )
آاػػػػػػر(   ػػػػػػ  يهاػػػػػػف اف يسػػػػػػ ؽ ارعجػػػػػػمر  ارمػػػػػػ  ااػػػػػػدت ذرػػػػػػؾ: ) يعم ػػػػػػر  ػػػػػػمط ن ام كحػػػػػػد دػػػػػػرال اك  يػػػػػػ 
سػػػػرحمف هػػػػم كااػػػػ  نػػػػذا ام ػػػػو  ك  اىداػػػػمـارهجػػػػرر  حػػػػمؤ  ام حجػػػػد  يػػػػر حجػػػػد ارداػػػػز ارهػػػػحظـ  هكاػػػػب 

ارماييػػػػػؼ  ػػػػػمرر ض ح ػػػػػ  احم ػػػػػمر اف ارهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ  رػػػػػـ يج ػػػػػد هػػػػػف م ػػػػػؾ ارهػػػػػكاد ارجمحكحيػػػػػو احطػػػػػمل 
ام ماييػػػػؼ ر عجػػػػػد ارمه يػػػػػدم )حجػػػػػد ارداػػػػز(  احهػػػػػم اػػػػػمل مجحيحػػػػػ  ردهميػػػػو ارهداػػػػػكز رػػػػػ  هػػػػػف اسػػػػػمن ؿ 

ارهػػػػػػػكاد ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  كا مهػػػػػػػو مػػػػػػػكازف  ػػػػػػػيف ارطػػػػػػػر يف   همػػػػػػػ  هػػػػػػػم اػػػػػػػمر كا اوطػػػػػػػراؼ اىداػػػػػػػمـ 
ارهسػػػػػ ك و ارػػػػػذار ياػػػػػكف اػػػػػزال ام م ػػػػػمم ـ ارهسػػػػػ جو رعجػػػػػد ار يػػػػػ   نيػػػػػر  ػػػػػكرة ارعجػػػػػد ارمه يػػػػػدم )حجػػػػػد 

 ارداز( ار ط ف.
سػػػػػمس اف اك ػػػػػد مػػػػػـ ارػػػػػرد ح ػػػػػ  ماييػػػػػؼ ارعجػػػػػد  اكحػػػػػ  كحػػػػػد  ػػػػػمر ي  هع ػػػػػؽ ح ػػػػػ  دػػػػػرط كا ػػػػػؼ  ح ػػػػػ      

ارػػػػذم ح ػػػػؽ ح يػػػػ  ر  ػػػػمحكم اػػػػمرج حػػػػف ارعجػػػػد  ػػػػ  دػػػػيف اف إمهػػػػمـ إحاػػػػمز ار حػػػػمل اهػػػػ  إاردػػػػرط هػػػػم نػػػػك 
ذا   حػػػػم  ػػػػإف نػػػػذا ارعجػػػػد نػػػػك كحػػػػد  ػػػػمر ي  هع ػػػػؽ ح ػػػػ  دػػػػرط  اركحػػػػد  مرمعم ػػػػد نػػػػك اػػػػكنر ك ميػػػػو ارعجػػػػد  كا 

 اوهػػػػػػر  ػػػػػػذا يسػػػػػػمكاب  ػػػػػػإف ارعجػػػػػػد ياػػػػػػكف  ػػػػػػد اسػػػػػػماه  ام ػػػػػػو ححم ػػػػػػر    ػػػػػػؿ اف يمدجػػػػػػؽ اردػػػػػػرط  يحهػػػػػػم 
 .(3)امر هف كار حمل رـ مددد    و ح مذيو ويام ؼ    حجد ارداز  ف ححم ر  اررذيس

ك عػػػػػد اسػػػػػمعراض هػػػػػػف ايػػػػػد احم ػػػػػػمر حجػػػػػد ارداػػػػػػز كحػػػػػد  ػػػػػمر ي  هع ػػػػػػؽ ح ػػػػػ  دػػػػػػرط كا ػػػػػؼ كهػػػػػػف     
 ػػػػػمر ي     ػػػػػد هػػػػػف  دػػػػػث هسػػػػػمرو اكنريػػػػػو ممع ػػػػػؽ  كحػػػػػده اكحػػػػػً  ح دػػػػػظ احػػػػػ  رػػػػػك سػػػػػ هحم اػػػػػد ن    امر ػػػػػ 

( هػػػػػف  ػػػػػمحكف 2848 مإلسػػػػػمحمد إرػػػػػ  ارهػػػػػمدة )حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  هػػػػػدل إهامحيػػػػػو مسػػػػػايؿ 
حجػػػػػػػػد حر ػػػػػػػػ    ياضػػػػػػػػ   ان ر رحسػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ  دػػػػػػػػيف يعم ػػػػػػػػر حجػػػػػػػػد ارداػػػػػػػػز ا مػػػػػػػػدالارضػػػػػػػػراذب ارعمهػػػػػػػػو ا

( ارمػػػػ  ا ط ػػػػػت  ط حػػػػػمن هط جػػػػػمن 2848إلاػػػػرالات ارمسػػػػػايؿ  كنػػػػػذا يمحػػػػم   هػػػػػ  هػػػػػم اػػػػمل  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )
   عجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو   (4)يػػػػػمـا 28ام كحػػػػػد  ػػػػػمر ي  حر ػػػػػ  هػػػػػم رػػػػػـ يسػػػػػاؿ اػػػػػ ؿ هػػػػػدة 

                                                 

(1) . François Magnin, la distinction entre contrat de réservation et promesse unilatérale de 
vente d’immeuble, recueil Dalloz, sommaire commenté, 1993, p 36.  

".nulle toute autre promesse d’achat ou vent”.    (2)  
 .75د. ح ل دسيف ح    ه در سم ؽ  ص (3)
 ايمـي 28ي ي طؿ اؿ كحد  مر ي  هم رـ يساؿ    هدة  (4)
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   ضػػػػػ ن حػػػػػف اف هسػػػػػمرو امهػػػػػمـ ا حدػػػػػػملات ك (2) ػػػػػمر ي  يسػػػػػاؿ ا مػػػػػدال  هػػػػػف  ػػػػػـ  إحػػػػػ    يعػػػػػد كحػػػػػػده 
مسػػػػػػػديد ارػػػػػػػ هف ارامهػػػػػػػؿ نػػػػػػػ  ارمزاهػػػػػػػمت يعمهػػػػػػػد احامزنػػػػػػػم ح ػػػػػػػ  ارادة ارهمعم ػػػػػػػديف ك  يهاػػػػػػػف اف يحػػػػػػػمط 

 .(1)ماييؼ اردرط اركا ؼ ح   ارادة ارهمعم ديف  ؿ يمع ؽ ذرؾ  مركا عو اردرطيو ذام م
 ت العقارية قيد اإلنشاءج_ األتجاه القائل بالتكييف المزدوج لعقد حجز الوحدا

  اف ارعجػػػػػػد ارمه يػػػػػػدم )حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو( ذك ماييػػػػػػؼ هػػػػػػزدكج  (3)نحػػػػػػمؾ هػػػػػػف يػػػػػػرل   
آاػػػػرل دسػػػػب ه  سػػػمت كظػػػػركؼ اوم ػػػػمؽ كم عػػػمن ر ػػػػزهف ارػػػػذم ي ػػػـر  يػػػػ  نػػػػذا  يام ػػػؼ هػػػػف دمرػػػػو إرػػػ 

ا إ ػػػػـر   ػػػػؿ ار ػػػػدل ارعجػػػػد  ام اف ماييػػػػؼ ارعجػػػػد يام ػػػػؼ هػػػػم إذا إ ػػػػـر   ػػػػؿ ار ػػػػدل  مر حػػػػمل اك  عػػػػد    ػػػػإذ
 مر حػػػػػػمل يعػػػػػػد اداة  ام ػػػػػػمر دمرػػػػػػو ارسػػػػػػكؽ كر ك ػػػػػػكؼ ح ػػػػػػ  اراػػػػػػدكل او م ػػػػػػمديو هػػػػػػف مح يػػػػػػذ هدػػػػػػركع 
ار حػػػػمل   ػػػػإذا اسػػػػمطمع  ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم مح يػػػػذ هدػػػػركع ار حػػػػمل  إحػػػػ  ي جػػػػ  ح يػػػػ  اردػػػػد اودحػػػػ  هػػػػف 

ؿ  اهػػػػػم إذا  مرم ضػػػػػي ا رمزاهػػػػػمت كنػػػػػك م ضػػػػػيؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  حػػػػػف  يػػػػػر  ححػػػػػد ار يػػػػػ   يعػػػػػد نحػػػػػم كحػػػػػده 
ارعجػػػػد  عػػػػد ار ػػػػدل  مر حػػػػمل  إحػػػػ    ياػػػػكف كسػػػػي و  ام ػػػػمر ارسػػػػكؽ  احهػػػػم ي ػػػػ ح كسػػػػي و ر اػػػػركج  إ ػػػػـر

 مر ي .ده  هف اره مكضمت  ي  ح ارمزاـ ارهسم هر ارعجمرم ارمزاهم  مرمعم د   مرعجد نحم يعد كح
يمنيػػػػػػر  دسػػػػػػب كادػػػػػػد    ياػػػػػػب اف ياػػػػػػكف رألم ػػػػػػمؽ ماييػػػػػػؼه  محػػػػػػ   ك ػػػػػػد احمجػػػػػػد نػػػػػػذا ارػػػػػػرام ايضػػػػػػمن    

ا دػػػػػػػكاؿ كارظػػػػػػػركؼ ارمػػػػػػػ  يهػػػػػػػر   ػػػػػػػم ارعجػػػػػػػد  ك عاسػػػػػػػ  يهاػػػػػػػف اف ياػػػػػػػكف كسػػػػػػػي و ر سػػػػػػػمن ؿ  يػػػػػػػد 
 .(4)هف ا رمزاهمت اركا عو ح   حممج ا ص ارهسم هر ارعجمرم ر م

 د_ األتجاه القائل بإن عقد حجز الوحدات العقارية ذو طبيعة خاصة     
  (5)حم هدػػػؿ ار دػػػػث   جػػػد ذنػػػػب اوماػػػم  اررا ػػػػ  يػػػػر هػػػف اػػػػدؿ كاسػػػ  دػػػػكؿ ماييػػػؼ حجػػػػداحظػػػران رهػػػم    

إرػػػػ  ماييػػػػؼ نػػػػذا ارعجػػػػد ح ػػػػ  احػػػػ  حجػػػػد ذك ط يعػػػػو ام ػػػػو  اسػػػػمحمدان رط يعػػػػو  رمزاهػػػػمت ارحمدػػػػذو هػػػػم 
                                                 

  (1) Commisson de droit immobilier, Op,Cit , p2.        
  1822  هحدكرات ارد    اردجك يو  2 ه ايو اره ي  ) دراسو هجمرحو(  ط دسيف اراع    ادم مظ ار مذ نمدم  د. ((1
 .53-49ص

 (3) Jean Louis Bergel, les contrats préliminaire de réservation dans les ventes, 
d’immeubles à construire, unité ou dualisme ? ,J.C.P, 1974.1 , N0 14 . p 2669.   

دع مف حيمد   حجد  ي  ارعجمر  حمل ح   ارم مهيـ )دراسو هجمرحو  يف ارجمحكف ارازاذرم كار رحس (  اطركدو  :حف حج ن  
 .91ص  1821-1822حو   سحطي-مدامكرا  هجدهو ار  ا يو اردجكؽ  امهعو هحمكر 

 .76يحظر: د. ح ل دسيف ح    ه در سم ؽ  ص (4)
(5)  Daniel Sizaire, vente immruble a’ construire, Ed Juris-Classeur, Fascicule 83-50, 

2002, p17. 
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 ػػػػػيف اطرا ػػػػػ   اك  سػػػػػ ب ارعه يػػػػػو ارهعجػػػػػدة ارحمماػػػػػو هػػػػػف إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد اك  ػػػػػمرحظر إرػػػػػ  ارنميػػػػػو ارهراػػػػػكة 
 ػػػػـ   يهاػػػػف اف يعػػػػد كحػػػػد اح ػػػػرادم  ػػػػمر ي    يػػػػرل هحػػػػ     ػػػػك   يػػػػرم ط  حظػػػػمـ اركحػػػػد  مرمعم ػػػػد  هػػػػف 

ا ػػػػػػػػدمب نػػػػػػػػذا ارػػػػػػػػرام ح ػػػػػػػػ  اف ارعجػػػػػػػػد ارمه يػػػػػػػػدم )حجػػػػػػػػد ارداػػػػػػػػز( رػػػػػػػػيس اط يعػػػػػػػػو  ػػػػػػػػم   ارعجػػػػػػػػكد 
 ػػػػػ   يجػػػػػكـ  ػػػػػدكر ه ػػػػػـحػػػػػ  إارمه يديػػػػػو اآلاػػػػػرل  كاف اػػػػػمف يعم ػػػػػر هػػػػػف ام م ػػػػػمت هػػػػػم   ػػػػػؿ ارمعم ػػػػػد  ا  

 اام مر دمرو ارسكؽ كهعر و ارادكل او م مديو ر  حمل.
 تكييف القضائي لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء في فرنسا: ال2
ف هك ػػػػػؼ ارجضػػػػػػمل ار رحسػػػػػ  اػػػػػػمف همػػػػػردد كهمحػػػػػػم ض دػػػػػكؿ هسػػػػػػمرو ماييػػػػػؼ حجػػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػػدات إ    

آاػػػػرل ح ػػػػ  احػػػػ  حجػػػػد ذك ط يعػػػػو ام ػػػػو    ػػػػ   ارعجمريػػػػو   جػػػػد ايػػػػؼ مػػػػمرة ح ػػػػ  احػػػػ  كحػػػػدان  ػػػػمر ي  كمػػػػمرة
ارمػػػػػ  إ رهػػػػػػت  : ) ػػػػػ   ضػػػػػػيو ا حسػػػػػو28/21/2973مػػػػػمري   ػػػػػرار  ػػػػػمدر هػػػػػػف هداهػػػػػو يػػػػػف ار رحسػػػػػػيو  

حجػػػػػػد مه يػػػػػػدم )حجػػػػػػد داػػػػػػز(  هػػػػػػ  دػػػػػػراو هدحيػػػػػػو مػػػػػػدح  رداػػػػػػز دػػػػػػجو  ػػػػػػ  هاهػػػػػػ  حجػػػػػػمرم   جمهػػػػػػت 
 مهػػػػػت اردػػػػػراو  مسػػػػػمدحمل ا حسػػػػػو رمك يػػػػػ  حجػػػػػد  24/21/2972 إحطػػػػػمل كديعػػػػػو ضػػػػػهمف ر ػػػػػـ  ك مػػػػػمري  

ي   كط  ػػػػػت هػػػػػف اردػػػػػراو اسػػػػػمرداد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  اهػػػػػمـ ارهك ػػػػػؽ   جمهػػػػػت اآلايػػػػػرة  ػػػػػر ض ارجيػػػػػمـ  ػػػػػمرمك 
كديعػػػو ارضػػػػهمف ارمػػػػ   مهػػػػت  ػػػػد ع م كذرػػػػؾ ح ػػػػ  اسػػػمس اف ارعجػػػػد اره ػػػػـر  يح هػػػػم رػػػػـ يػػػػمـ مسػػػػاي   اػػػػ ؿ 

( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف 2848ايػػػػػػمـ هػػػػػػف هكحػػػػػػد إ راهػػػػػػ   كح يػػػػػػ  يعػػػػػػد  ػػػػػػمط ن  مإلسػػػػػػمحمد إرػػػػػػ  حػػػػػػص ارهػػػػػػمدة ) 28
حم ػػػػػػرت ارعجػػػػػػد ارمه يػػػػػػدم    جػػػػػػد حظػػػػػػرت ارهداهػػػػػػو  ػػػػػػ  نػػػػػػذ  ارجضػػػػػػيو كا(2)ارضػػػػػػراذب ارعمهػػػػػػو ار رحسػػػػػػ (

كحػػػػدا اح راديػػػػمن  ػػػػمر ي  ه ػػػػـز هػػػػف امحػػػػب اردػػػػماز  جػػػػط  ك يدػػػػؽ ر حسػػػػو اسػػػػمرداد كديعػػػػو ارضػػػػهمف  ك ػػػػ  
آاػػػػر  ػػػػمدر هػػػػف ارجضػػػػمل ار رحسػػػػ   ػػػػد ح ػػػػ   يػػػػ   ػػػػ و اركحػػػػد  ػػػػمر ي  ح ػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات   ػػػػرار

اامػػػػػػك ر رسػػػػػػحو  17ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل  ديػػػػػػث رات ارهداهػػػػػػو ارع يػػػػػػم  هكاػػػػػػب  رارنػػػػػػم ار ػػػػػػمدر  ػػػػػػ  
   ػػػػػإف ارعجػػػػػد اوكرػػػػػ  )حجػػػػػد ارداػػػػػز( نػػػػػك حجػػػػػد ذك ط يعػػػػػو ام ػػػػػو كرػػػػػيس كحػػػػػدان  ػػػػػمر ي   ػػػػػ  (1)2975

 ػػػػمر ي  اػػػػكف اوطػػػػراؼ  ػػػػررت حػػػػدـ مجديهػػػػ  إرػػػػ  ااػػػػرالات  ي ػػػػـز مسػػػػاي     مرعجػػػػد ارمه يػػػػدم   يعػػػػد كحػػػػده 
   ضػػػػػػػػت  هكا ػػػػػػػػ  هداهػػػػػػػػو 2975/اامػػػػػػػػك ر/17 ػػػػػػػػمدر  ػػػػػػػػ   آاػػػػػػػػرارمسػػػػػػػػايؿ اررسػػػػػػػػهيو  ك ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػرار 

حجض ار رحسػػػػيو  ػػػػػمف: ) حجػػػػض ارجػػػػرار ار ػػػػػمدر هػػػػف هداهػػػػػو ريػػػػف ار رحسػػػػيو  كاي ػػػػػت ارعجػػػػد ارمه يػػػػػدم ارػػػػ
                                                                                                                                                        

  .372هدهد راضمرم  ه در سم ؽ  ص :حج  حف
(1)  Alain Castel, vente d immeuble a coustraic E tudes et documents de L. I. E. de 

Runnes, volume 3, N2, p 36-35.  
(2)  Cass. Civ.III Bull. Civ. 29 January 1979 : 

ChristianeLoyer-Larher, Op. Cit, p15 حج ن حف:    .          
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اػػػػػػمح يف يمضػػػػػػهف ارمزاهػػػػػػمت هم مدرػػػػػػو  ديػػػػػػث ي مػػػػػػـز  كؿ هػػػػػػرة  إحػػػػػػ  حجػػػػػػدان ذك ط يعػػػػػػو ام ػػػػػػو ه ػػػػػػـز ركإل
ار ػػػػمذ   ػػػػ  هجم ػػػػؿ كديعػػػػو ارضػػػػهمف اف يداػػػػز ر هدػػػػمرم ارهدمهػػػػؿ حجػػػػمران اك اػػػػزلان هػػػػف حجػػػػمر  كهػػػػف  ػػػػـ 

 2848ؿ ناػػػػذا حجػػػػد ياػػػػب اف   ياػػػػم ط  مركحػػػػد ا ح ػػػػرادم  ػػػػمر ي   ػػػػمرهعح  ارػػػػكارد  ػػػػ  ارهػػػػمدة  ػػػػمف ه ػػػػ
ااػػػػػػػػدت  (1)1827ا ريػػػػػػػػؿ  17 ػػػػػػػػمدر  مػػػػػػػػمري   آاػػػػػػػػر  ك ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػرار (2)هػػػػػػػػف  ػػػػػػػػمحكف ارضػػػػػػػػراذب ارعمهػػػػػػػػو(

 ػػػػػمر ي    ح ػػػػػ : ) اف حجػػػػػد ارداػػػػػز   يهاػػػػػف اف يعػػػػػٌد كحػػػػػده   ضػػػػػتديػػػػػث ارػػػػػرام ارهدػػػػػماـ ار رحسػػػػػيو نػػػػػذا 
 ه ـز   ي  ارعجمر إر  ارهدمرم(.اكف ار مذ   ير 

ذك ط يعػػػػػػو  حجػػػػػػده   حػػػػػػدٌ  ا ػػػػػػكص ماييػػػػػػؼ ارعجػػػػػػد  هػػػػػػم مك ػػػػػػؿ اريػػػػػػ  ارجضػػػػػػمل ار رحسػػػػػػ  آاػػػػػػركاف    
ام ػػػػػو كهسػػػػػمجؿ حػػػػػف حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ارػػػػػذم ي ػػػػػـر  عػػػػػد إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل   اػػػػػمل  ػػػػػ   ػػػػػرار هداهػػػػػو 

: ت  ػػػػ  ح ػػػػ  جضػػػػارػػػػحجض ار رحسػػػػيو ا ػػػػرت  يػػػػ   ػػػػإف حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو نػػػػك حجػػػػد هسػػػػمجؿ 
)حجػػػػػد ارداػػػػػز كحجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ر عجػػػػػمر ر ػػػػػـ  ػػػػػإف ارعه يمػػػػػمف يجعػػػػػمف ح ػػػػػ  ح ػػػػػس ارعجػػػػػمر  كح ػػػػػ  

حػػػػػػ  حجػػػػػػد إ  هه ػػػػػػد إل ػػػػػػراـ ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  ر عجػػػػػػمر ا  إارػػػػػػر ـ هػػػػػػف اف إ ػػػػػػراـ حجػػػػػػد ارداػػػػػػز هػػػػػػم نػػػػػػك 
جػػػػػمر هسػػػػػمجؿ  كحجػػػػػد ااميػػػػػمرم ايضػػػػػمن  ػػػػػ  ي ػػػػػـز ارطػػػػػرؼ ارهدػػػػػم ظ  ػػػػػمر ي  كراػػػػػف ي زهػػػػػ   مودم ػػػػػمظ  مرع

 اػػػػػمل ارجضػػػػػمل ار رحسػػػػػ  1829هػػػػػمرس  12ر  مػػػػػمري  د ػػػػػ (4)  ك ػػػػػ   ػػػػػرار آاػػػػػر(3)هػػػػػف ااػػػػػؿ ار يػػػػػ (
ح ػػػػػ :) اف حجػػػػػد ارداػػػػػز نػػػػػك حجػػػػػد هسػػػػػمجؿ ك مرمػػػػػمر   ط حػػػػػ      ضػػػػػ ديػػػػػث  نػػػػػذا ارماييػػػػػؼ ريؤاػػػػػد 

 يؤ ر ح   حجد ار ي  ارح مذ (.
 

 ثانيًا: موقف الفقو والقضاء في الجزائر   
كح  رعجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  ػػػػػػ  ارمدػػػػػػري  ار رحسػػػػػػ    جػػػػػػد ح ػػػػػػ   ػػػػػػرار ارماييػػػػػػؼ ارجػػػػػػمح    

اام ػػػػػؼ ار ج ػػػػػمل اك ار ػػػػػمد يف  ػػػػػ  ارازاذػػػػػر دػػػػػكؿ ارماييػػػػػؼ ارجػػػػػمحكح  ر ػػػػػذا ارعجػػػػػد  كنػػػػػذا هػػػػػم سػػػػػحدمكؿ 
 اف ح يح  كح   ارحدك اوم :

 
 

                                                 

(1) . Cass. Civ 27 oct 1975.. 
(2) . Cass. 3e civ, n.15519-16, 27 April 2017.  
(3)  Cass. Civ.III , n.  25.451-10, 30 Nov, 2011.       
(4) Cass. Civ.III, n. 11707-18, 21 March 2019.  
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 (2)التكييف الفقيي لعقد حجز الوحدات العقارية في الجزائر -1
 ماييؼ حجدحم هدؿ ار دث هف ا ؿ حدة ارال:ار ج  ارازاذرم  د حرج إر   إف   

 أ_ عقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء بيع بالعربون
  كيج ػػػػد  ػػػػ  نػػػػك (3)ط يعػػػػو حجػػػػدحم هكضػػػػ  ار دػػػػث نػػػػك  يػػػػ   ػػػػمرعر كف   ػػػػإف (1)نحػػػػمؾ هػػػػف يػػػػرل    

ام ػػػػمؽ ارهمعم ػػػػديف ح ػػػػػ  اهيػػػػ  ارهسػػػػػمذؿ اراكنريػػػػو  ػػػػػ  ارعجػػػػد هػػػػ  د ػػػػػ  ادػػػػدنهم ه  نػػػػػمن ر اػػػػر ححػػػػػد 
ادػػػد ارطػػػر يف   هػػػف  ػػػراـ ارعجػػػد رياػػػكف  ه م ػػػو اػػػزال ر عػػػدكؿ حػػػف ارعجػػػد  ػػػ  دمرػػػو  سػػػ  ارعجػػػد  سػػػ بإ

ك ػػػػد اسػػػػمدركا  ػػػػ  نػػػػذا ارماييػػػػؼ ح ػػػػ  اسػػػػمس اف ارهداػػػػكز رػػػػ  ) ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ( يػػػػد   مسػػػػ يجمن 
 مسػػػػػه  رػػػػػدل  ػػػػػحدكؽ ارضػػػػػهمف كارا مرػػػػػو ارهم مدرػػػػػو  كنػػػػػك هػػػػػم يسػػػػػهح رػػػػػ   مرعػػػػػدكؿ حػػػػػف إ ػػػػػراـ ار يػػػػػ  

  ح ػػػػػ  احم ػػػػػمر اف (4) ػػػػػؿ ره ايػػػػػو ارعجػػػػػمر  كراػػػػػف سػػػػػرحمف هػػػػػم كااػػػػػ  نػػػػػذا ارماييػػػػػؼ  مرحجػػػػػدارح ػػػػػمذ  ارحم
ه  ػػػػػػ  ارمسػػػػػػ يؽ ارحجػػػػػػدم ارػػػػػػذم يد عػػػػػػ  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  نػػػػػػك رػػػػػػيس ر هسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم كاحهػػػػػػم ر ػػػػػػحدكؽ 

 ػػػػ  دمرػػػػو حػػػػدكؿ ارهدػػػػمرم  ػػػػ  ار يػػػػ   ػػػػمرعر كف  إحػػػػ  ي جػػػػد ه  ػػػػ   كاػػػػذرؾارضػػػػهمف كارا مرػػػػو ارهم مدرػػػػو  
حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث إذا حػػػػػدؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ) ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ( كاامػػػػػمر  ارعر ػػػػػكف  يحهػػػػػم  ػػػػػ 

ر يػػػػػػ   ػػػػػػمرعر كف إذا ك ػػػػػػ  ا% هػػػػػػف ه  ػػػػػػ  ارمسػػػػػػ يؽ ارهػػػػػػد كع  25 سػػػػػػ  ارعجػػػػػػد  إحػػػػػػ  ي جػػػػػػد  جػػػػػػط حسػػػػػػ و 
حػػػدؿ ار ػػػمذ   إحػػػ  يجػػػػـك  ػػػرد هػػػم   ضػػػػ  اك ه  ػػػ   يحهػػػم  ػػػػ  حجػػػدحم هدػػػؿ ار دػػػػث  ػػػمف ارهر ػػػ  ارعجػػػػمرم 

                                                 

نحمؾ هف احار ارماييؼ ارذم م حم  ار عض هف ار ج  ار رحس  رعجدحم هكض  ار دث اهم اس  حم ذار   مح  كحدان  مر ي   (2)
رامحب كادد   هجم ؿ ارمزاـ ارهسم هر ارعجمرم  امح يف كريس ه ـز هف حمديو اف حجد )د ظ اردؽ( نك حجد ه ـز ر

 ما يص ارعجمر ر هداكز ر  ي مـز ا اير  د   اره    ارحجدم  كهف حمديو اارل   ياض  حجدحم هكض  ار دث إلارال 
ا د مر ارعجمرم  ديث حص ارهدرع ارازاذرم ك  داؿ  ريح ح   اح  هع   هف ا د مر ارعجمرم دسب ارهرسـك 

ار ي  ح   ارم مهيـ(: يهع   حجد ا ظ اردؽ هف ارمزاـ  -ارامص  حهكذج )حجد د ظ اردؽ( 432-23)ـ ارمح يذم ر 
ا د مر ارعجمرمي ح   ا ؼ اركحد   ي  ارعجمر ارذم ياب اف يد ر دسب هم امل     محكف ارهمريو ارازاذرم رسحو 

  .27  ص  حايو  ف دهمـ  ه در سم ؽ83دع مف حيمد   ه در سم ؽ  ص. يحظر: 1883
ار ي  ح   ارم مهيـ(  هحدكرات دار ارا دكحيو  ارازاذر   –دك    حمس   حجد ارمر يو ارعجمريو )حجد د ظ اردؽ (1)

 .91  ص1829
( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم: ييهحح د   ارعر كف ك ت ا راـ ارعجد راؿ هف ارهمعم ديف اردؽ    ارعدكؿ 71ارهمدة ) (3)

ح ي   ا  اذا  ض  ا م مؽ  نير ذرؾ   إذا حدؿ هف د   ارعر كف  جد ...كاذا حدؿ هف   ض  رد   حح  ا ؿ ارهدة ارهم ؽ
كرك رـ يمرمب ح   ارعدكؿ ام ضرري  يحظر: د. دكدك يهيحو  حجد ار ي     ارجمحكف ارازاذرم  دار   جيس ر حدر    كه 

 .48 ص1826كارمكزي   ارازاذر  
ارعجمريو ارام و    هامؿ ارساف    ارمدري  ارازاذرم  اطركدو دامكرا  هجدهو ار  يحظر: ايهمف  كسمو  ارمر يو  (4)

 .373  ص1827 سارة  ارازاذر    ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو  امهعو هدهد ايضر
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عػػػػػدكؿ حػػػػػف ارعجػػػػػد كاحهػػػػػم ياػػػػػكف رػػػػػ  اردػػػػػؽ  ػػػػػ   سػػػػػ  ارعجػػػػػد  ػػػػػ  )ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم(   يدػػػػػؽ رػػػػػ  ار
 .(2)دمرو إذ هم ااؿ ارهداكز ر   مرمزاهمم  ارعجديو

 ب_ عقد حجز الوحدات العقارية عقد تمييدي لعقد البيع النيائي
رعجػػػػد ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ره ايػػػػو  من مه يػػػػدي ان هدػػػػؿ ار دػػػػث حجػػػػد حػػػػٌد حجػػػػدحمإرػػػػ    (1)ماكيػػػػذنب ر     

إلسػػػػمحمد إرػػػػ  هػػػػم اػػػػمل  ػػػػ  حهػػػػكذج حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ ارهػػػػحظـ  هكاػػػػب ارهرسػػػػـك ارمح يػػػػذم ارعجػػػػمر   م
: ييػػػػمـ حجػػػػؿ ه ايػػػػو اره ػػػػؾ هكضػػػػكع حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ نػػػػذا   هكاػػػػب ارمك يػػػػ  ارهدػػػػمرؾ ( 23-432)

رعجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  اهػػػػػػمـ ارهك ػػػػػػؽ هجم ػػػػػػؿ د ػػػػػػ  اره  ػػػػػػ  ارهم جػػػػػػ  ر  يػػػػػػ ي  كيهاححػػػػػػم اف حػػػػػػراح نػػػػػػذا 
سػػػػػػػمج ريم  حػػػػػػػف  عػػػػػػػض ارعجػػػػػػػكد إجػػػػػػػدحم هدػػػػػػػؿ ار دػػػػػػػث هػػػػػػػ  اودم ػػػػػػػمظ  رع ا  ػػػػػػػرب ارماييػػػػػػػؼ اكحػػػػػػػ ي 

 ارمه يديو اآلارل امركحد  مر ي  ه  ن.
 التكييف القضائي .2
ارجضػػػػمل ارازاذػػػػرم ك دػػػػدكد اط ححػػػػم رػػػػـ يمطػػػػرؽ إرػػػػ   يػػػػمف ارماييػػػػؼ ارجػػػػمحكح  رعجػػػػدحم هكضػػػػ   إف   

رجػػػػػمحكح   هح ػػػػػم ار دػػػػػث  ػػػػػؿ اام ػػػػػ   م ػػػػػدار  ػػػػػرارات  يحػػػػػت سػػػػػهمت ارعجػػػػػد هػػػػػف  يػػػػػر  يػػػػػمف مايي ػػػػػ  ا
هػػػػػػف ارهداهػػػػػػو ارع يػػػػػػم  ػػػػػػ  ارازاذػػػػػػر ديػػػػػػث 18/6/1887ار ػػػػػػمدر  مػػػػػػمري   (371339)  رارنػػػػػػم ر ػػػػػػـ
كياضػػػػػ   )يدػػػػػرر حجػػػػػد د ػػػػػظ اردػػػػػؽ  ػػػػػ  هاػػػػػمؿ ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو   ػػػػػ  دػػػػػاؿ حر ػػػػػ  : ضػػػػػ  ح ػػػػػ 

هػػػػػػف  287إلاػػػػػػرالات ارمسػػػػػػايؿ  كيرمػػػػػػب ارمزاهػػػػػػمت هم مدرػػػػػػو  ػػػػػػيف ارهمعم ػػػػػػديف  هػػػػػػ  هراحػػػػػػمة ارهػػػػػػمدة 
   ارازاذرم(.ارجمحكف ارهدح

ح ػػػػ : )ارطػػػػمحف  يػػػػر ه ػػػػـز  مسػػػػديد نػػػػذا اره  ػػػػ  ارهدػػػػدد هػػػػف امحػػػػب   ضػػػػت (3)آاػػػػرك ػػػػ   ػػػػرار    
  إذا كا ػػػػػؽ ح ػػػػػ  ذرػػػػػؾ  إرادمػػػػػ  طمرهػػػػػم احػػػػػ   يػػػػػر هكاػػػػػكد  ػػػػػ  حجػػػػػد د ػػػػػظ اردػػػػػؽ ارػػػػػذم يػػػػػر ط إكادػػػػػد 

ـ ارطػػػػر يف  ك  يكاػػػػد اهػػػػمـ ارجضػػػػمل هػػػػم ي يػػػػد اف نػػػػذا اره  ػػػػ   ػػػػد مػػػػـ اوم ػػػػمؽ ح يػػػػ   دمػػػػ  يهاػػػػف ارػػػػزا
اػػػػػػمح يف كرػػػػػػيس  ف ط يعػػػػػػو حجػػػػػػد د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ ه ػػػػػػـز رارطػػػػػػمحف  مسػػػػػػديد  اك اراػػػػػػركج هػػػػػػف ارسػػػػػػاف  إل

احػػػػػ     يػػػػػمف سػػػػػهمت نػػػػػذا ارعجػػػػػد  اكحػػػػػ  دػػػػػا   كرسػػػػػه  كه ػػػػػـز   م ػػػػػرت ارجػػػػػرارتم عجػػػػػد إذحػػػػػمف(   
 .ر امح يف

 

                                                 

 هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ. 31يحظر: ارهمدة  (2)
 .88د   ه در سم ؽ  ص  دع مف حيم96دك    حمس   ه در سم ؽ  ص  (1)
 .143  صارهداهو ارع يم ارازاذريو  ه در سم ؽ  1889 رار  مدر رسحو  (3)
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 التكييف القانوني في العراق: الثاً ث
ف ارػػػػػ عض إف ارهدحيػػػػػو ارعرا يػػػػػو  ا   ػػػػػمرر ـ هػػػػػف حػػػػػدـ محظػػػػػيـ اىداػػػػػمـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد  ػػػػػ  ظػػػػػؿ ارجػػػػػكاحي   

 يػػػػمف مايي ػػػػ  ارجػػػػمحكح   ديػػػػث نحػػػػمؾ هػػػػف اي ػػػػ   إحػػػػ   ػػػػكرة هػػػػف  ػػػػكر دػػػػمكؿ هػػػػف اردػػػػراح ارعػػػػرا ييف 
حجػػػػكد ارم ػػػػمكض ارسػػػػم جو ح ػػػػ  إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ   ح ػػػػ  احم ػػػػمر اف ارنميػػػػو اوسمسػػػػيو ارهراػػػػكة هػػػػف 

عم ػػػػد  دػػػػاؿ ح ػػػػمذ    ػػػػمرداز  دسػػػػب ارحيػػػػو رطر ػػػػ  ارعجػػػػد  ػػػػم رمزاـ  مرم نػػػػذا  ارعجػػػػد نػػػػ  حػػػػدـ مػػػػك ر
ااػػػػػػػرال  ػػػػػػػمحكح  ر سمادػػػػػػػمؼ ارمعم ػػػػػػػدم  هػػػػػػػف ا رػػػػػػػ  يػػػػػػػمهاف  إ كا ػػػػػػػو حظػػػػػػػر اوطػػػػػػػراؼ هػػػػػػػم نػػػػػػػك 

اردػػػػػػػماز كنػػػػػػػك ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم هػػػػػػػف هعر ػػػػػػػو دمرػػػػػػػو ارسػػػػػػػكؽ  كماػػػػػػػكف رديػػػػػػػ  ارجػػػػػػػدرة ح ػػػػػػػ  مجيػػػػػػػيـ 
ؿ هدػػػػػػركح  سػػػػػػكال هػػػػػػف ارحمديػػػػػػو ارمامريػػػػػػو اك ارهمريػػػػػػو  كهػػػػػػف اػػػػػػ ؿ هػػػػػػدة ارداػػػػػػز يسػػػػػػمطي  ارد ػػػػػػك 

ح ػػػػػػػ  ام ػػػػػػػو ارمػػػػػػػراايص كارهسػػػػػػػمحدات اوداريػػػػػػػو كاػػػػػػػذرؾ ارمهكيػػػػػػػؿ ارػػػػػػػ ـز ر  حػػػػػػػمل امرد ػػػػػػػكؿ ح ػػػػػػػ  
 ػػػػػرض  كارهداػػػػػكز رػػػػػ  هػػػػػف ا رػػػػػ  يػػػػػمهاف هػػػػػف ارك ػػػػػكؼ ح ػػػػػ  اديػػػػػو ارهدػػػػػركع  كاهامحيػػػػػو مح يػػػػػذ  اك 
    يػػػػػرل  ػػػػػمدب نػػػػػذا اوماػػػػػم  اف ارنميػػػػػو هػػػػػف نػػػػػذا ارعجػػػػػد   يهاػػػػػف اف ممدجػػػػػؽ  مركحػػػػػد  مرمعم ػػػػػد  

ال اػػػػمف هػػػػف ار ػػػػمذ  اك ارهدػػػػمرم ياػػػػكف ه زهػػػػمن  ػػػػإ راـ ارعجػػػػد همػػػػ  هػػػػم اظ ػػػػر ارطػػػػرؼ راػػػػكف اركاحػػػػد سػػػػك 
ر  مػػػػػ   ػػػػػذرؾ   يم ػػػػػؽ اػػػػػؿ هػػػػػف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم كارهداػػػػػكز رػػػػػ  ر ػػػػػداكؿ  عجػػػػػد م مكضػػػػػ   اآلاػػػػػر

 .(2)نك حجد ارداز إ هس ؽ رعجد ار ي  ارح مذ  
 مرمعم ػػػػد  ك ػػػػد  ك  كحػػػػده  مرم ضػػػػيؿ  ح ػػػػ  احػػػػ  معم ػػػػدان ح مذيػػػػمن    ػػػػك رػػػػيس كحػػػػده   (1) يحهػػػػم يػػػػرل اآلاػػػػر   

ح ػػػػ  ذرػػػػؾ  ػػػػإف ارداػػػػز يػػػػمـ حػػػػمدة  عػػػػد اف يػػػػمـ اوحم ػػػػمل هػػػػف م ػػػػهيـ ار حػػػػمل كمدديػػػػد كددامػػػػ   داسػػػػمح
كارػػػ هف ارهدػػػدد راػػػؿ كدػػػدة هح ػػػم   ػػػمرداز ححػػػدهم يجػػػ  ح ػػػ  كدػػػدة هعيحػػػو  يػػػدؿ ح ػػػ  احػػػ  مػػػـ مدديػػػد 

  حمل.ف امف ار هف  م ؿ ر منيير  عد اوحم مل هف اراارهدؿ كار هف  ك 
 : خالصة القول

دػػػػكؿ هسػػػمرو ماييػػػؼ حجػػػد داػػػز اركدػػػدات ارعجمريػػػو  يػػػػد  ان  عػػػد حػػػرض ا ػػػرز هػػػم  يػػػؿ  ج ػػػمن ك ضػػػمل   
ارجػػػػمحكف  ح ػػػػ  ك ػػػػؽ اىداػػػػمـ ػػػػمر ي   اإلحدػػػػمل    ػػػػؿ يهاػػػػف اف حايػػػػؼ حجػػػػدحم هكضػػػػ  ار دػػػػث  إحػػػػ  كحػػػػده 

 ارهدح  ارعرا  ؟ 
يػػػػػر ا ػػػػػرز هػػػػػم يهيػػػػػز  حػػػػػف ارعجػػػػػكد  ػػػػػمر ي  هدػػػػػؿ حظػػػػػر  اػػػػػكف اآلا هسػػػػػمرو مايي ػػػػػ   اكحػػػػػ  كحػػػػػده  إف   

مت مجػػػػػ  ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ اركاحػػػػػد  جػػػػػط  ػػػػػ  دػػػػػيف اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات رمزاهػػػػػاآلاػػػػػرل نػػػػػك مرمي ػػػػػ   
                                                 

 .77د. ح ل دسيف ح    ه در سم ؽ  ص (2)
 .89سي ؿ اع ر دما  حهر  ه در سم ؽ  ص  (1)
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ارعجمريػػػػػػػو يرمػػػػػػػب ارمزاهػػػػػػػمت هم مدرػػػػػػػو هدػػػػػػػددة  ػػػػػػػحص ارجػػػػػػػمحكف مجػػػػػػػ  ح ػػػػػػػ  حػػػػػػػممؽ ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم 
ل هػػػػػف حمديػػػػػو اردػػػػػا يو اػػػػػكف اػػػػػؿ م ػػػػػرؼ يجػػػػػ  ح ػػػػػ  حجػػػػػمر  ػػػػػ  آاػػػػػر  كارهداػػػػػكز رػػػػػ   كهػػػػػف ا ػػػػػو

مر اىداػػػػػػمـ اركحػػػػػػد  ػػػػػػمر ي    ػػػػػػد اف يسػػػػػػاؿ  ػػػػػػ  داذػػػػػػرة ارمسػػػػػػايؿ ارعجػػػػػػمرم  اسػػػػػػمحمدان إرػػػػػػ  اىداػػػػػػمـ طػػػػػػإ
ارجػػػػػمحكف ارمسػػػػػايؿ ارعجػػػػػمرم  محم ػػػػػمر اف نػػػػػذا ارجػػػػػمحكف يػػػػػحص  ػػػػػرادو ح ػػػػػ  مسػػػػػايؿ اردجػػػػػكؽ ارعيحيػػػػػو 

حػػػػػػ  إ  دػػػػػؽ دا ػػػػػػ  كرػػػػػػيس حيحػػػػػػ   ا  إكهػػػػػػم يحػػػػػػمج حػػػػػف اركحػػػػػػد  ػػػػػػمر ي  هػػػػػػم نػػػػػػك   جػػػػػػط اك ارم عيػػػػػو
حػػػػػ    إؿ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو نػػػػػك حجػػػػػمر رػػػػػـ يامهػػػػػؿ  حػػػػػمؤ   عػػػػػد ا   ػػػػػمرر ـ هػػػػػف اف هدػػػػػ

 يساؿ    داذرة ارمسايؿ ارعجمرم.
 ػػػػمر ي     ػػػػؿ يهاػػػػف اف حاي ػػػػ   إحػػػػ   ػػػػكر  هػػػػف  ػػػػكر   عػػػػد اف  يحػػػػم ر ضػػػػحم رماييػػػػؼ ارعجػػػػد  إحػػػػ  كحػػػػده    

 ر جمحكف ارهدح  ارعرا  ؟إلدامـ  ي  اوديمل ارهسمج  يو ك جمن 
يػػػػػػ  اودػػػػػػيمل اك اوهػػػػػػكاؿ ارهسػػػػػػمج  يو  نػػػػػػك ارهػػػػػػمؿ ارػػػػػػذم   كاػػػػػػكد رػػػػػػ  ك ػػػػػػت ارمعم ػػػػػػد ك  ارهج ػػػػػػكد      

هػػػػم اف ياػػػػكف مآاػػػػرل    ياػػػػكف هكاػػػػكد  ػػػػ  ذهػػػػو هػػػػف يمهػػػػؿ ارد ػػػػكؿ ح يػػػػ  كاف اػػػػمف هكاػػػػكد  ػػػػ  ذهػػػػو
   مردػػػػ ل ارهسػػػػمج    إذا اػػػػمف هدػػػػ ن رعجػػػػد ار يػػػػ    ياػػػػكف نػػػػذا (2)هحػػػػزؿ رػػػػـ يػػػػ فى  عػػػػد اك ركدػػػػو رػػػػـ مرسػػػػـ

 ي ػػػػػ ح ارعجػػػػػد نحػػػػػم هػػػػػف ارعجػػػػػكد اودمهمريػػػػػو   هػػػػػؿاكاػػػػػمه ن كاحهػػػػػم ياػػػػػكف هاػػػػػرد ادمهػػػػػمؿ اك ارهدػػػػػؿ  ممػػػػػمن 
 ف ارهدػػػػػمرم ياػػػػػمطر  ػػػػػ  كاػػػػػكد اره يػػػػػ   ػػػػػ  ذامػػػػػ  اك اهيمػػػػػ   ك  يمرمػػػػػب ح ػػػػػ  ار ػػػػػمذ   هكاػػػػػب حجػػػػػد 

اردػػػػؽ ر ايػػػػر  هطمر ػػػػو   يػػػػ  اودػػػػيمل ارهسػػػػمج  يو ام ارمػػػػزاـ  حجػػػػؿ اره ايػػػػو إرػػػػ  ارهدػػػػمرم  ػػػػكران ك  يعطػػػػ 
  دا ػػػػػ  ياكرػػػػػ  مػػػػػر ص اره يػػػػػ   همػػػػػ  هػػػػػم إ   حجػػػػػؿ ه ايػػػػػو  محم ػػػػػمر اف دػػػػػؽ ارهدػػػػػمرم هػػػػػم نػػػػػك ار ػػػػػمذ

 .(1)مدجؽ كاكد  اهم ا   جكة ارجمحكف
 ع ػػػػػ  ارػػػػػر ـ هػػػػػف اػػػػػكف حجػػػػػدحم هكضػػػػػ  ار دػػػػػث كحجػػػػػد  يػػػػػ  اودػػػػػيمل ارهسػػػػػمج  يو   يػػػػػحج ف اره ايػػػػػو    

  اودػػػػػيمل ارهسػػػػػمج  يو   يجػػػػػـك ا مػػػػػدالن ا  احػػػػػ    يهاػػػػػف اف حاي ػػػػػ   ػػػػػذرؾ  راػػػػػكف ارهدػػػػػمرم  ػػػػػ  حجػػػػػد  يػػػػػ
 ػػػػد   ام  هػػػػف ك  يمرمػػػػب ح يػػػػ  ام ارمػػػػزاـ   يحهػػػػم  ػػػػ  حجػػػػدحم هدػػػػؿ ار دػػػػث  ػػػػمف كااػػػػب ح ػػػػ  ارهداػػػػكز 

ف حجػػػػد  يػػػػ  اودػػػػيمل ارهسػػػػمج  يو همػػػػ  هػػػػم ارػػػػ   ػػػػد   ه  ػػػػ  حجػػػػدم إرػػػػ  ا ػػػػو هما  ػػػػو ر ػػػػذا ارنػػػػرض  ك 
جػػػػػدحم هكضػػػػػػ  ار دػػػػػث   يحجػػػػػػؿ ف حإمدجػػػػػؽ كاػػػػػكد اره يػػػػػػ   إحػػػػػ  يجػػػػػػـك  حجػػػػػؿ اره ايػػػػػػو إرػػػػػ  ارهدػػػػػػمرم ا  

                                                 

-ردجكؽ اردا يو)ه مدر ا د. حكرم دهد امطر  درح ارجمحكف ارهدح  ا ردح  -يحظر: د. حدحمف ا رانيـ ارسردمف (2)
 .269  ص2997ا رمزاهمت( دراسو هجمرحو  ار ار ر ط محو  

 -يحظر: سحمف ح د اردهزة ممي  ار ديرم   ي  ا هكاؿ ارهسمج  يو  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو ارح ريف ر دجكؽ (1)
 .28  ص1882امهعو  نداد  
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 هسػػػػػمجؿ مهمهػػػػػمن     هكاػػػػػب حجػػػػػد آاػػػػػرإف مدجػػػػػؽ كاػػػػػكد ارهدػػػػػؿ )ارعجػػػػػمر( ح ػػػػػ  ارض اركا ػػػػػ  ااره ايػػػػػو ك 
 حف حجدحم يسه   مرعجد ارح مذ  ارحم ؿ ر ه ايو.

نػػػػذا ارعجػػػػد هػػػػف ارعجػػػػكد  يػػػػر ارهسػػػػهمة  ػػػػ  ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح   حػػػػدٌ ك ػػػػ  ظػػػػؿ   هػػػػف  ػػػػـ يهاححػػػػم ارجػػػػكؿ   
حيف اآلاػػػػػػرل ذات ار ػػػػػػ و   ماييػػػػػػؼ ارعجػػػػػػد  إحػػػػػػ  هػػػػػػف ارعجػػػػػػكد ارمه يديػػػػػػو ذات ارعرا ػػػػػػ  ك   ػػػػػػ  ارجػػػػػػكا

ارط يعػػػػو ارام ػػػػو يرمػػػػب ارمزاهػػػػػمت هم مدرػػػػو ح ػػػػ  حػػػػػممؽ طر ػػػػ  ارعجػػػػد هػػػػػ  كاػػػػكد ضػػػػهمحمت مضػػػػػهف 
مح يػػػػذ نػػػػذ  ا رمزاهػػػػمت  كنػػػػذا هػػػػم يظ ػػػػر ضػػػػركرة محظػػػػيـ نػػػػذا ارعجػػػػد اػػػػكف ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو  ػػػػ  ارجػػػػمحكف 

 . د ارمه يديو  ير ام يو ك ير ضمهحو ردجكؽ ارطر يفارهدح  ارعرا   ارام و  مرعجك 

 الفرع الثاني
 ىآخر  تمييز عقد حجز الوحدات العقارية عما يشتبو بو من عقود

ل  اوهػػػػػر ارػػػػػذم  ػػػػػد ي يػػػػػر آاػػػػػر  يجمػػػػػرب حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل هػػػػػف حجػػػػػكد   
   رػػػػػذا سػػػػػح رد  جػػػػػرة راػػػػػؿ هػػػػػف ف ر ػػػػػذا ارعجػػػػػد ا ػػػػػمذص كاىداػػػػػمـ مهيػػػػػز  حػػػػػف  يػػػػػر إاردػػػػػ    يح هػػػػػم  ا  

 نذ  ارعجكد ر ك كؼ ح   اكا  ارد   كاوام ؼ كح   ارحدك اوم : 
 تمييز عقد حجز الوحدات العقارية عن عقد البيع عمى الخريطة: اوالً 

حجػػػػػد  يػػػػػ  ارعجػػػػػمر ح ػػػػػ  اراريطػػػػػو هػػػػػف ارعجػػػػػكد ارهسػػػػػمدد و ارمػػػػػ  احمدػػػػػرت  ػػػػػ  ظػػػػػؿ كاػػػػػكد ازهػػػػػو  إف   
رمػػػػػػػ  ا( هػػػػػػػف ارجػػػػػػػمحكف ارهػػػػػػػدح  2682-2ار رحسػػػػػػػ   هكاػػػػػػػب ارهػػػػػػػمدة ) ارسػػػػػػػاف  مػػػػػػػكر  محظيهػػػػػػػ  ارهدػػػػػػػرع

مػػػػحص ح ػػػػ  ي  يػػػػ  ارعجػػػػمر ارهجػػػػرر  حػػػػمؤ  ارػػػػذم ي مػػػػـز  هكا ػػػػ  ار ػػػػمذ    حػػػػمل اك ا مهػػػػو حجػػػػمر اػػػػ ؿ هػػػػدة 
يدػػػػػددنم ارعجػػػػػدي  كح ػػػػػ  ضػػػػػكل ذرػػػػػؾ اػػػػػملت )ار جػػػػػرة ار مر ػػػػػو هػػػػػف ارهػػػػػمدة احػػػػػ  ( رم ػػػػػيف رحػػػػػم  ػػػػػكرة حجػػػػػد 

 : ينػػػػك ارعجػػػػد ارػػػػذم  هكا ػػػػ  يحجػػػػؿ ار ػػػػمذ   ػػػػكران إرػػػػ  ارهدػػػػمرم دجك ػػػػ  ار يػػػػ  ح ػػػػ  اراريطػػػػو   عر مػػػػ   محػػػػ
ح ػػػػػػ  اورض اضػػػػػػم و ره ايػػػػػػو او حيػػػػػػو ارهكاػػػػػػكدة  كاإلحدػػػػػػملات اوميػػػػػػو م ػػػػػػ ح ه ايػػػػػػو ارهدػػػػػػمرم م محػػػػػػمن 

 ه  إمهمـ ارمح يذ  كي مـز ارهدمرم  د    هح م م عمن رمجدـ اودنمؿي.
جػػػػػد ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  ارم ػػػػػمهيـ كحظهػػػػػ   هكاػػػػػب ارهػػػػػمدة كح ػػػػػ  هسػػػػػمكل ارمدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم   جػػػػػد اسػػػػػهم   ع   
( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ ارمػػػػػ  مػػػػػحص ح ػػػػػ : يحجػػػػػد ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  ارم ػػػػػمهيـ ر حميػػػػػو اك 18)

اػػػػزل هػػػػػف  حميػػػػػو هجػػػػػرر  حمؤنػػػػػم اك  ػػػػػ  طػػػػػكر ار حػػػػمل  نػػػػػك ارعجػػػػػد ارػػػػػذم يمضػػػػػهف كياػػػػػرس مدكيػػػػػؿ دجػػػػػكؽ 
ة ارهاممػػػػب هػػػػكازاة هػػػػ  مجػػػػدـ اودػػػػنمؿ  ك ػػػػ  اورض كه ايػػػػو ار حميػػػػمت هػػػػف طػػػػرؼ ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم ر مذػػػػد

 ارهجم ؿ ي مـز ارهاممب  مسديد ارسعر ا هم مجدـ اإلحامزي.
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هػػػػف امحػػػػب اردراسػػػػمت ارجمحكحيػػػػو ايضػػػػمن   جػػػػد حػػػػرؼ  إحػػػػ   يػػػػ  رعجػػػػمر رػػػػـ ححميػػػػو ك ػػػػد حػػػػمؿ نػػػػذا ارعجػػػػد    
 .(2)ار ي  يديد  عد  ي مـز ار مذ   مدييد  كحجؿ ه ايم  إر  ارهدمرم  مدامؿ هام  و دسب حكع

 ػػػػػ  ارعػػػػػراؽ   جػػػػػد دػػػػػمكؿ  عػػػػػض ار ػػػػػمد يف معري ػػػػػ   محػػػػػ : ينػػػػػك ذرػػػػػؾ ارعجػػػػػد ارهح ػػػػػب ح ػػػػػ   يػػػػػ  اهػػػػػم    
حجػػػػمر رػػػػـ يدػػػػرع   حمذػػػػ  اك  ػػػػ  طػػػػكر اإلحدػػػػمل  ي مػػػػـز  هجمضػػػػم  ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  إحاػػػػمز  اػػػػ ؿ ااػػػػؿ 

مػػػػـز  ػػػػدكر  هدػػػػدد ح ػػػػ  ك ػػػػؽ ارهرمسػػػػهمت كاراػػػػراذط ارهم ػػػػؽ ح ي ػػػػم كحجػػػػؿ ه ايمػػػػ  إرػػػػ  ارهدػػػػمرم ارػػػػذم ي 
 ػػػػد   ارػػػػ هف ا سػػػػمطمن م عػػػػمن رمجػػػػدـ حسػػػػب اإلحاػػػػمز هجم ػػػػؿ ضػػػػهمحمت  محكحيػػػػو رأل سػػػػمط ارهد كحػػػػو كضػػػػهمف 

 .(1)إمهمـ ارعهؿ كدسف إحامز ي
 اوجو الشبو:

كح ػػػػ  ضػػػػكل هػػػػم سػػػػ ؽ ذاػػػػر   ح دػػػػظ اف نحػػػػمؾ اكاػػػػ  دػػػػ    يحػػػػ  ك ػػػػيف حجػػػػدحم هدػػػػؿ اردراسػػػػو يهاػػػػف    
 ح   ارحدك اوم :  ك  يمح م
هػػػم زاؿ  ػػػ  طػػػكر اإلحاػػػمز اك ار حػػػمل رػػػـ  ف ارهدػػػؿ  ػػػ  اػػػ  ارعجػػػديف نػػػك حجػػػمرإ: وحـــدة المحـــل  . ا

(  ػػػػػػػ  2682-3يامهػػػػػػػؿ  عػػػػػػػد    مرحسػػػػػػػ و رعجػػػػػػػد ار يػػػػػػػ  ح ػػػػػػػ  اراريطػػػػػػػو  إحػػػػػػػ   دسػػػػػػػب ارهػػػػػػػمدة )
ارهحاػػػػػزات ارهسػػػػػمج  يو(  ام هدػػػػػؿ ارعجػػػػػد نػػػػػك اػػػػػؿ )سػػػػػهٌ  ارهدػػػػػؿ ب (3)ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ار رحسػػػػػ 

حجػػػػػد ار يػػػػػ  -سػػػػػ  سػػػػػمر ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم   ػػػػػإف يػػػػػرد حجػػػػػمر يحاػػػػػز هسػػػػػمج  ن  كح ػػػػػ  ارهحػػػػػكاؿ ح 
 عػػػد   ح ػػػ  حجػػػمر  ػػػ  طػػػكر ار حػػػمل اك رػػػـ يحاػػػز  عػػػد ح ػػػ   حميػػػو رػػػـ مػػػ فى  -ارم ػػػمهيـ اهػػػم اسػػػهم 

: يحجػػػػد ار يػػػػ  ح ػػػػ  1822( هػػػػف  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو 18دسػػػػب هػػػػم اسػػػػما ص هػػػػف ارهػػػػمدة )
 ر حملي. ارم مهيـ ر حميو اك ازل هف  حميو هجرر  حمؤنم اك     طكر ا

( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف 162-25اػػػػػػػذرؾ اردػػػػػػػمؿ  مرحسػػػػػػػ و رهدػػػػػػػؿ حجػػػػػػػد ارداػػػػػػػز   ػػػػػػػك ك مإلسػػػػػػػمحمد ر هػػػػػػػمدة )   
ياػػػػػػكز اف يسػػػػػػ ؽ ار يػػػػػػ  ارهح ػػػػػػكص ح يػػػػػػ   ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة -اك ن  ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػػدؿ: ي

( حجػػػػػػػد مه يػػػػػػػدم ي مػػػػػػػـز  هكا ػػػػػػػ  ار ػػػػػػػمذ    ما ػػػػػػػيص ه حػػػػػػػ  اك اػػػػػػػزل هػػػػػػػف ه حػػػػػػػ  إرػػػػػػػ  28-162)

                                                 

ارهددد رجكاحد حدمط ارمر يو ارعجمريو   (4-22)حكف ر ـ يحظر:  هيو امك  حجد  ي  ارعجمر ح   ارم مهيـ    ارجم (2)
 .36  ص1823رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو  امهعو ميزم كزكك  

امهعو ار  ل  ارعراؽ  -هدهد امظـ هدهد  حجد ار ي  ح   اراريطو  اطركدو دامكرا  هجدهو ار  ا يو ارجمحكف (1)
 .23  ص1825

( ارجمحكف ارهدح  ار رحس : يار ي   مردمرو ارهسمج  يو نك ارعجد ارذم  هكا   يحجؿ ار مذ   كران ار  3-2682دة )ارهم (3)
كاكدة  كا حدملات ا ميو م  ح ه ايو ارهدمرم م محمن ه  امهمـ ارهدمرم دجك   ح   اورض اضم و ار  ه ايو ا  حيو اره

 رمجدـ ا دنمؿي. ارمح يذ  كي مـز ارهدمرم  د    هح م م عمن 
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( 28-162اع ضػػػػػػػػهمف هجػػػػػػػػدـ إرػػػػػػػػ  دسػػػػػػػػمب اػػػػػػػػمص..ي  ك هػػػػػػػػم اف ارهػػػػػػػػمدة )ارهدػػػػػػػػمرم هجم ػػػػػػػػؿ ايػػػػػػػػد
ام ػػػػػو  عجػػػػػد ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  اراريطػػػػػو  يػػػػػدؿ ح ػػػػػ  اف ارهدػػػػػؿ  ػػػػػ  اػػػػػ  ارعجػػػػػديف كادػػػػػد  كاوهػػػػػر اػػػػػذرؾ 

( ارمػػػػػ  مػػػػػحص ح ػػػػػ : ) مسػػػػػ يـ ارعجػػػػػمر 17 مرحسػػػػػ و رجػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ ك دسػػػػػب ارهػػػػػمدة )
 ارهجرر  حمل  اك    طكر ار حمل...(.

ف ارعجػػػػػكد ارهسػػػػػهمة نػػػػػ  ارمػػػػػ  إىمـــــا عقـــــد مســـــمى بالنســـــبة لمتشـــــريعات التـــــي نظمتيمـــــا: كال . ب
مػػػػكر  ارهدػػػػرع محظيه ػػػػم كا ػػػػ م  مسػػػػـ هعػػػػيف حظػػػػران را ػػػػرة دػػػػيكح م  ػػػػيف ارحػػػػمس كدماػػػػو ارهامهػػػػ  

  كاف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو كحجػػػػػد ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  اراريطػػػػػو ا نهػػػػػم هػػػػػف ارعجػػػػػكد (2)اري ػػػػػم
ححػػػػػػد محظيه ػػػػػػم   سػػػػػػه  حجػػػػػػد داػػػػػػز  ححميػػػػػػو ا يػػػػػػرةعمت ارجمحكحيػػػػػػو ارمدػػػػػػري  ػػػػػػمارهسػػػػػػهمة ارمػػػػػػ  اكرم

 اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  عجػػػػػد ارداػػػػػز كارعجػػػػػد ارمه يػػػػػدم  ػػػػػ  اطػػػػػمر  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ 
 ػػػػػػ  ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ار رحسػػػػػػ  ححػػػػػػد محظيهػػػػػػ  ر يػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرات  اآلاػػػػػػؿ  كاػػػػػػذرؾ  ػػػػػػمر ي  ارهعػػػػػػدؿ

سػػػػػػػه   م سػػػػػػػـ ذامػػػػػػػ   ػػػػػػػ   ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل   اهػػػػػػػم حجػػػػػػػد ار يػػػػػػػ  ح ػػػػػػػ  اراريطػػػػػػػو  (1)ارهعػػػػػػػدة ر  حػػػػػػػمل
  كاط ػػػػػؽ ح يػػػػػ  مسػػػػػهيو ار يػػػػػ  دسػػػػػب اردمرػػػػػو ارهسػػػػػمج  يو  ػػػػػ  ارمجحػػػػػيف ارهعػػػػػدؿ كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ 

 (.3-2682ارهدح  ار رحس     ضكل ارهمدة )
 ػػػػػػػط ح حجػػػػػػػد د ػػػػػػػظ اردػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػ  حجػػػػػػػد داػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات مهػػػػػػػم ح ػػػػػػػ  حطػػػػػػػمؽ ارجػػػػػػػمحكف ارازاذػػػػػػػرم   إ   

   ح   ارم مهيـ ح   حجد ار ي  ح   اراريطو.ارعجمريو  يد اإلحدمل  كحجد ار ي
 عجػػػػد  يػػػػ  ارعجػػػػمر ح ػػػػ  اراريطػػػػو محػػػػ  اػػػػمل امريػػػػمن هػػػػف محظػػػػيـ اػػػػ  ارعجػػػػديف   ارهدػػػػرع ارعرا ػػػػ   هػػػػم إ   

كحجػػػػد داػػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػػمل يعػػػػد ا نهػػػػػم هػػػػف ارعجػػػػػكد  يػػػػر ارهسػػػػػهمة  ػػػػ  ظػػػػػؿ حطػػػػػمؽ 
 ارمدري  ارعرا  .

ح ػػػػت إذ  ػػػػ  ارامرطػػػػو  هكاػػػػب ارجػػػػمحكف ار رحسػػػػ  حجػػػػدان رسػػػػهيمن  يعم ػػػػر حجػػػػد ار يػػػػ  ح الرســــمية: . ت
( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل كارسػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػ  ارهعػػػػػػػدؿ: يياػػػػػػػب اف ي ػػػػػػػـر ارعجػػػػػػػد 22-162ارهػػػػػػػمدة )

اػػػػػػػذرؾ اردػػػػػػػمؿ  مرحسػػػػػػػ و رعجػػػػػػػد داػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػو إذ مػػػػػػػذنب   هكاػػػػػػػب سػػػػػػػحد رسػػػػػػػه ...( 
ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ   مرحسػػػػػ و   كاػػػػمف هك ػػػػػؼ  عػػػػض ارجػػػػكاحيف ارهحظهػػػػػو رػػػػ   مضػػػػ مل  ػػػػػ و اررسػػػػهيو

                                                 

  ديكاف 5ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم(  طيهمف  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )يحظر: د. ح   ح   س  (2)
دهد حزه  ار ارم  هكسكحو ار ج  كارجضمل كارمدري     ارجمحكف . د. ه14  ص1883ارهط كحمت ارامهعيو  ارازاذر  
 .28ارجمنرة  ص -  مب ارا ؽ -دمرع سمه  ار مركدم 9(  ارها د ار مح   دار هدهكد  ارهدح  اراديد )ه مدر ا رمزاـ

( ارجمحكف ارهدح  ار رحس : ي ي  ارعجمر ارهعد ر  حمل نك ار ي  ارذم ي مـز  ي  ار مذ   محدمل  حمل    2-2682ارهمدة ) (1)
 يو ر حامزيه  و هدددة    ارعجد  يهاف اف يعجد ار ي  آلاؿ اك  مردمرو ارهسمج  
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سػػػػمد ؿ ح ػػػػ  اوحػػػػ  يهاػػػػف إإرػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل  يػػػػر كاضػػػػح  ا  
( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػػدؿ ارمػػػػػػ  مػػػػػػحص 19-162اررسػػػػػػهيو هػػػػػػف ارهػػػػػػمدة )

ح ػػػػػػ : ييػػػػػػمـ ايػػػػػػداع ارضػػػػػػهمحو  ػػػػػػ  دسػػػػػػمب اػػػػػػمص  مسػػػػػػـ ارهدػػػػػػمرم  ػػػػػػ  ه ػػػػػػرؼ اك هؤسسػػػػػػو 
ارمػػػػػ  يكدح ػػػػػم ارهداػػػػػكز  اوهػػػػػكاؿهاػػػػػمؿ اك رػػػػػدل اممػػػػػب ارعػػػػػدؿ..ي    هػػػػػم اف هما  ػػػػػو   ػػػػػذا ار

  هكظػػػػػػػؼ هاػػػػػػمص  يػػػػػػػدؿ ح ػػػػػػػ  اف حجػػػػػػػد داػػػػػػػز إرػػػػػػ  رػػػػػػػدل اممػػػػػػػب ارعػػػػػػػدؿ كاآلايػػػػػػر هػػػػػػػم نػػػػػػػك 
 اركددات ارعجمريو رسهيمن.

اف  ديػػػػػث سػػػػػمر ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم  إذ ادػػػػػمرط اررسػػػػػهيو  ػػػػػ  اػػػػػ  ارعجػػػػػديفح سػػػػػ  كح ػػػػػ  ارسػػػػػيمؽ    
( دػػػػػػػػدد حهػػػػػػػكذج حجػػػػػػػد ارداػػػػػػػػز )د ػػػػػػػظ اردػػػػػػػؽ( كحجػػػػػػػػد ار يػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػ  432-23ارهرسػػػػػػػـك ارمح يػػػػػػػذم )

اػػػػػػ  ارعجػػػػػػديف  ػػػػػػ   غاراريطػػػػػػو ) ار يػػػػػػ  ح ػػػػػػ  ارم ػػػػػػمهيـ(  كاكاػػػػػػب  يػػػػػػ  ارهدػػػػػػرع ارازاذػػػػػػرم اف ي ػػػػػػر 
 داؿ رسه  كاف يمضهف ام و ار يمحمت ار زهو كارك مذؽ ارهراعيو.

ـــــزم لمجـــــانبين:  . د ح هػػػػػم يرم ػػػػػم يدػػػػػمرؾ حجػػػػػد ارداػػػػػز هػػػػػ  حجػػػػػد ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  اراريطػػػػػو  ممعاوضـــــة ومم
عجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ح ػػػػػػ  اراريطػػػػػػو يعػػػػػػد هػػػػػػف ارعجػػػػػػكد اره زهػػػػػػو  ارمزاهػػػػػػمت هم مدرػػػػػػو ح ػػػػػػ  حػػػػػػممؽ طر ي هػػػػػػم  

   مرهدػػػػػػمرم اآلاػػػػػػر اػػػػػمح يف ايضػػػػػػمن  إذ ي مػػػػػػـز  يػػػػػػ  اػػػػػؿ طػػػػػػرؼ هػػػػػػف ارعجػػػػػػد  ػػػػػمرمزاـ يجم ػػػػػػؿ ارطػػػػػػرؼ ر
ي مػػػػـز  ػػػػد   ارػػػػ هف ارػػػػذم ياػػػػكف ح ػػػػ  دػػػػاؿ ا سػػػػمط ماػػػػكف دسػػػػب مجػػػػدـ ا حهػػػػمؿ   ػػػػ  دػػػػيف ي مػػػػـز 

رهعػػػػػػميير ار حيػػػػػػو ارهم ػػػػػػؽ ح ي ػػػػػػم  ا ح ػػػػػػ  ك ػػػػػػؽر ارعجػػػػػػمرم  حجػػػػػػؿ اره ايػػػػػػو اره يػػػػػػ  كمسػػػػػػ يه  ارهسػػػػػػم ه
 مإلضػػػػػم و إرػػػػػ  اه ػػػػػو هػػػػػف ارضػػػػػهمحمت ارجمحكحيػػػػػو ارمػػػػػ  ممه ػػػػػؿ  ػػػػػ  ضػػػػػهمف دسػػػػػف اإلحاػػػػػمز  كسػػػػػير 

  كاػػػػػػػذرؾ اردػػػػػػػمؿ رعجػػػػػػػد ارداػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػو ديػػػػػػػث يرمػػػػػػػب ارمزاهػػػػػػػمت (1)ححم ػػػػػػػر ارما يػػػػػػػز
اػػػػ ؿ ارمػػػػزاـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  داػػػػز كمدػػػػييد ار حػػػػمل ارػػػػذم هػػػػم  هم مدرػػػػو ح ػػػػ  اطػػػػراؼ ارعجػػػػد  هػػػػف

اآلايػػػػر  ػػػػد   كديعػػػػو ضػػػػهمف ك زاؿ  ػػػػ  طػػػػكر اإلحاػػػػمز كحجػػػػؿ ه ايمػػػػ  إرػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ   هػػػػ  ارمػػػػزاـ 
 هسا و  مسه     دسمب امص معم ر اكديعو ضهمف اك مس يؽ همر    ؿ إمهمـ ار هف.

 اوجو األختالف: 
ف نحػػػػػػمؾ اكاػػػػػػ  ااػػػػػػم ؼ كاضػػػػػػدو يهاػػػػػػف  يمح ػػػػػػم إرعجػػػػػػديف   ػػػػػػح ػػػػػػ  ارػػػػػػر ـ هػػػػػػف اكاػػػػػػ  اردػػػػػػ    ػػػػػػيف ا

  موم :

                                                 

داح  دهداح   ارحظمـ ارجمحكح  رعجد  ي  ارعجمر ح   ارم مهيـ    ارمدري  ارازاذرم  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو  (2)
 .28  ص1823ار كيرة  ارازاذر  -اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو  امهعو اا   هدحد اكردمج
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ــــة: . ا ــــال الممكي ــــث أنتق يعػػػػد حجػػػػد  يػػػػ  ارعجػػػػمر ح ػػػػ  اراريطػػػػو هػػػػف ارعجػػػػكد ارحم  ػػػػو ر ه ايػػػػو  مــــن حي
( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ار رحسػػػػػػ  ارمػػػػػػ  مػػػػػػحص ح ػػػػػػ : 2682-3كيظ ػػػػػػر ذرػػػػػػؾ  د رػػػػػػو ارهػػػػػػمدة )

مرم دجك ػػػػػ  ح ػػػػػ  اورض اضػػػػػم و إرػػػػػ  نػػػػػك ارعجػػػػػد ارػػػػػذم  هكا ػػػػػ  يحجػػػػػؿ ار ػػػػػمذ   ػػػػػكران إرػػػػػ  ارهدػػػػػي
كاػػػػكدة  كاإلحدػػػػملات اوميػػػػو م ػػػػ ح ه ايػػػػو ارهدػػػػمرم م محػػػػمن هػػػػ  إمهػػػػمـ ارمح يػػػػذ  اره او حيػػػػوه ايػػػػو 

كي مػػػػػػـز ارهدػػػػػػمرم  ػػػػػػد    هح ػػػػػػم م عػػػػػػمن رمجػػػػػػدـ اودػػػػػػنمؿي   ػػػػػػي دظ هػػػػػػف ارهػػػػػػمدة احػػػػػػ   اف اره ايػػػػػػو 
 هرادػػػػؿ ماػػػػكف اكر ػػػػم ححػػػػد محمجػػػػؿ ححػػػػد إ ػػػػراـ نػػػػذا ارعجػػػػد إرػػػػ  ارهدػػػػمرم كراػػػػف رػػػػيس  ماه  ػػػػم  ػػػػؿ 

إ ػػػػػػػراـ ارعجػػػػػػػد هح ػػػػػػػ و ح ػػػػػػػ  اورض كارهدػػػػػػػيدات ارهكاػػػػػػػكدة ح ي ػػػػػػػم معج  ػػػػػػػم هرادػػػػػػػؿ همعػػػػػػػددة  إذ 
اه ػػػ  ححػػػد إيحمجػػػؿ اػػػؿ اػػػزل يػػػمـ  حمذػػػ  هػػػف   ػػػؿ ارهسػػػم هر ارعجػػػمرم إرػػػ  دػػػيف يػػػمـ احمجػػػمؿ ارعجػػػمر  

رهدػػػػػمرم اوحم ػػػػمل هػػػػػف ار حػػػػػمل  هػػػػػ  اآلاػػػػػذ  عػػػػػيف اوحم ػػػػػمر م ػػػػػؾ ا  سػػػػػمط ارمػػػػػ  مػػػػػد   هػػػػػف   ػػػػػؿ ا
كارهمحمسػػػػػػ و هػػػػػػ  مجػػػػػػدـ ذرػػػػػػؾ ار حػػػػػػمل  ح ػػػػػػ  اػػػػػػ ؼ حجػػػػػػد ارداػػػػػػز   ػػػػػػ  محمجػػػػػػؿ ام ه ايػػػػػػو ححػػػػػػد 

  (2)إ راهػػػػػ    ػػػػػؿ يجم ػػػػػر ح ػػػػػ  داػػػػػز ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ر كدػػػػػدة ارعجمريػػػػػو  مسػػػػػـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ 
هػػػػ  ارمػػػػزاـ اآلايػػػػر  ػػػػػد   كديعػػػػو ارضػػػػهمف ارمػػػػػ  رػػػػـ يػػػػحص ارهدػػػػرع ار رحسػػػػػ  ح ػػػػ  اكح ػػػػم اػػػػػزلان 

 هف ار هف.
كل ذرػػػػػػؾ اػػػػػػمل هك ػػػػػػؼ ارهدػػػػػػرع ارازاذػػػػػػرم   عجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ح ػػػػػػ  اراريطػػػػػػو )ار يػػػػػػ  ح ػػػػػػ  كح ػػػػػػ  ضػػػػػػ   

  ام ػػػػػػو اػػػػػػرالات ارمسػػػػػػايؿ ارعجمريػػػػػػوإلحم ػػػػػػؿ ره ايػػػػػػو ارعجػػػػػػمر كياضػػػػػػ   من ارم ػػػػػػمهيـ( نػػػػػػك حجػػػػػػدان ح مذيػػػػػػ
ي...نػػػػػػػك ارعجػػػػػػػد ارػػػػػػػػذم  (22-84) ( هػػػػػػػف  ػػػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػو18كسػػػػػػػحدحم  ػػػػػػػ  ذرػػػػػػػؾ ارهػػػػػػػمدة )

ض كه ايػػػػػػػو ار حميػػػػػػػمت هػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ ارهر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم ر مذػػػػػػػدة يمضػػػػػػػهف كياػػػػػػػرس مدكيػػػػػػػؿ دجػػػػػػػكؽ اور 
ارهاممػػػػػػب هػػػػػػكازاة هػػػػػػػ  مجػػػػػػدـ اودػػػػػػػنمؿ  ك ػػػػػػ  ارهجم ػػػػػػػؿ ي مػػػػػػـز ارهاممػػػػػػػب  مسػػػػػػديد ارسػػػػػػػعر ا هػػػػػػم مجػػػػػػػدـ 
اإلحاػػػػػمزي   ه ايػػػػػو ارعجػػػػػمر محمجػػػػػؿ  ػػػػػ  حجػػػػػد  يػػػػػ  ارعجػػػػػمر ح ػػػػػ  اراريطػػػػػو هػػػػػكازاة هػػػػػ  مجػػػػػدـ اودػػػػػنمؿ 

   يحهمحجػػػػدحم هكضػػػػ  ار دػػػػث (1)  ػػػػ و دكريػػػػوكمسػػػػديد ارهاممػػػػب ارػػػػ هف رهػػػػم نػػػػك هحاػػػػز هػػػػف ار حميػػػػو ك 
 .(3)  يحجؿ اره ايو  احهم محمجؿ ححد إ راـ ارعجد ارح مذ 

                                                 

عدؿ: ي..حجد مه يدم ي مـز  هكا   ار مذ   ما يص ه ح  ( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  اره25-162ارهمدة ) (2)
 .ياك ازل هف ه ح  ار  ارهدمرم هجم ؿ ايداع ضهمف هجدـ ار  دسمب امص

سهيو  كرديو  هجمؿ  عحكاف: هظمنر دهميو ارهسم  ؾ    حجد ار ي  ح   ارم مهيـ  هحدكر ح   ارهك   ا رامركح :  (1)
  . soumiabou85@gmail.com.11\1\1818ـ  1:1ممري  اار زيمرة: 

( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ: ييمـ مدكيؿ ه ايو حجمر هكضكع حجد د ظ اردؽ ححد ممري  32ارهمدة ) (3)
 دري  ارهعهكؿ   ي.ارمسديد ارح مذ  رسعر ارعجمر ارهد كظ  كياب احداد حجد ار ي  اهمـ هك ؽ ط جمن ر م

mailto:soumiabou85@gmail.com
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رهػػػػم اػػػػمف اػػػػ  ارعجػػػػديف هػػػػف ارعجػػػػكد اره زهػػػػو ر اػػػػمح يف   ياػػػػكز اف يط ػػػػب ادػػػػد مــــن حيــــث الفســــخ:  . ب
حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ح ػػػػػػ   ارمزاهػػػػػػ     مرحسػػػػػػ و ر  سػػػػػػ   ػػػػػػ اآلاػػػػػػر ارهمعم ػػػػػػديف ار سػػػػػػ  إذ رػػػػػػـ يح ػػػػػػذ ارطػػػػػػرؼ 

ح ػػػػػػ  سػػػػػػ يؿ  ف اىدامهػػػػػػ  ماضػػػػػػ  ر جكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو  ػػػػػػ  ارجػػػػػػمحكف ار رحسػػػػػػ  كرػػػػػػـ مػػػػػػذارإ ػػػػػػ  اريطػػػػػػوار
ارد ػػػػر    هاػػػػرد حػػػػدـ مح يػػػػذ ادػػػػد اوطػػػػراؼ  رمزاهػػػػ  ياػػػػكز ر طػػػػرؼ اآلاػػػػر  سػػػػ  ارعجػػػػد   اػػػػ ؼ 
اىداػػػػمـ ار سػػػػ   ػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات  يػػػػد اإلحدػػػػمل ديػػػػث اكردنػػػػم ارمدػػػػري  ار رحسػػػػ  ح ػػػػ  سػػػػ يؿ 

 سحمحمكؿ  يمح  ححد ار دث    اىدامـ نذا ارعجد. ارد ر ح   ارحدك ارذم 
( درػػػػػت ح ػػػػػ  22-84( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو )31 ػػػػػ  ارمدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم  ػػػػػمف ارهػػػػػمدة )اهػػػػػم    

اف يهاػػػػػػف  سػػػػػػ  حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل )د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ (   ػػػػػػ  ام ك ػػػػػػت اػػػػػػ ؿ 
ط   ػػػػكؿ ارطػػػػرؼ اآلاػػػػر  اهػػػػم  ػػػػ  هػػػػم ياػػػػص إحاػػػػمز ارهدػػػػركع ارعجػػػػمرم  ط ػػػػب هػػػػف ادػػػػد ارهمعم ػػػػديف  دػػػػر 

-84( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف )53حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ح ػػػػػػ  ارم ػػػػػػمهيـ  جػػػػػػد اكرد ارهدػػػػػػرع ارازاذػػػػػػرم ك ػػػػػػ  حػػػػػػص ارهػػػػػػمدة )
( ح ػػػػػ : ييمعػػػػػيف ح ػػػػػ  ارهاممػػػػػب  ػػػػػ  حجػػػػػد ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  ارم ػػػػػمهيـ د ػػػػػ  ارمسػػػػػديدات ارمػػػػػ  مجػػػػػ  ح ػػػػػ  22

هر ػػػػ  ارعجػػػػمرم  دػػػػؽ مك يػػػػ  حممجػػػػ   ػػػػ  ا اػػػػمؿ ارهح ػػػػكص ح ي ػػػػم  ك ػػػػ  دمرػػػػو حػػػػدـ ارمسػػػػديد  يدػػػػم ظ ار
حجك ػػػػو ح ػػػػ  اره  ػػػػ  ارهسػػػػمدؽ. كيمرمػػػػب ح ػػػػ  حػػػػدـ مسػػػػديد د عمػػػػيف هممػػػػمريميف  سػػػػ  ارعجػػػػد  داػػػػـ ارجػػػػمحكف 

ي  نػػػػػمف حػػػػػف طريػػػػػؽ ارهدػػػػػرر ارجضػػػػػمذ  كرػػػػػـ يػػػػػمـ ارػػػػػرد  من يكهػػػػػ 25 عػػػػػد احػػػػػذاريف هػػػػػدة اػػػػػؿ كادػػػػػد هح هػػػػػم 
ر ػػػػػػرض ارعجك ػػػػػػو ح ػػػػػػ  ح ي هػػػػػػمي   ي ػػػػػػدك اف ارهدػػػػػػرع ارازاذػػػػػػرم  ػػػػػػد احطػػػػػػ   ػػػػػػ ديو ر هر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم 

ارهاممػػػػػػػب اػػػػػػػزال حػػػػػػػدـ ارمسػػػػػػػديد  كهػػػػػػػم ي دػػػػػػػظ ح يػػػػػػػ  اف هػػػػػػػدة اوحػػػػػػػذار  ػػػػػػػ  حجػػػػػػػد  يػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمر ح ػػػػػػػ  
 رػػػػ ارم ػػػػمهيـ مه ػػػػؿ ح ػػػػؼ هػػػػدة اوحػػػػذار  ػػػػ  حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ    هداػػػػكز رػػػػ  ) ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ( 

 .(2)دهميو اا ر هف ارهاممب هف ا ؿ ارهدة ارههحكدو ر   مرك مل  مرمزاهمم 
ك ػػػػػمرراكع إرػػػػػ   ارجػػػػػكاحيف ارهدحيػػػػػوراؽ   ػػػػػمرر ـ هػػػػػف حػػػػػدـ محظػػػػػيـ اػػػػػ  ارعجػػػػػديف  هكاػػػػػب  ػػػػػ  ارعػػػػػاهػػػػػم    

اىداػػػػػمـ ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو ارػػػػػػكاردة  ػػػػػ  ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػ    ػػػػػػ  ضػػػػػير  ػػػػػػ  مط يػػػػػػؽ اىداػػػػػػمـ ار سػػػػػػ  
 مرمزاهػػػػػػػػمم ـ  ػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػد ار يػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػ   اوطػػػػػػػػراؼاػػػػػػػػ ؿ إارام ػػػػػػػػو  عجػػػػػػػػد ار يػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػ  ارحهػػػػػػػػكذج ححػػػػػػػػد 

إلحدػػػػػػمل  مط ػػػػػػؽ ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو ارهمع جػػػػػػو  يػػػػػػد احجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو هػػػػػػم  ػػػػػػ    ا(1)اراريطػػػػػػو
  مرهسؤكريو ارعجديو. اآلا ؿ مرازالات ارهمرم و ح   ارطر يف    دمرو 

                                                 

ريـ ر يعو رعكر  حجد ار ي  ح   ارم مهيـ    ارجمحكف ارازاذرم كارجمحكف ار رحس   اطركدو دامكرا  هجدهو ار  ا يو  (2)
 .19-18ص  1829-1828ارازاذر  -اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو  امهعو كنراف

 ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  .528ارهمدة ) (1)
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 تمييز عقد حجز الوحدات العقارية عن البيع بالتقسيط: ثانياً 
 سػػػػمط ح ػػػػ  اف اح ػػػػ  حػػػػدة  يج ػػػػد  ػػػػمر ي   مرمجسػػػػيط نػػػػك ار يػػػػ  ارػػػػذم ياػػػػكف سػػػػداد ارػػػػ هف  يػػػػ  هاػػػػزلان     

( 534  ك ػػػػػد حظػػػػػـ اىداػػػػػمـ نػػػػػذا ار يػػػػػ   ػػػػػ  ظػػػػػؿ ارهػػػػػمدة )(2) دجػػػػػمن ح ػػػػػ  مسػػػػػ ـ اره يػػػػػ   ػػػػػمياػػػػػكف اػػػػػزلان هح
. إذا اػػػػػػمف ار يػػػػػػ  هؤاػػػػػػؿ ارػػػػػػ هف اػػػػػػمز ر  ػػػػػػمذ  اف 2هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػ  ارمػػػػػػ  مػػػػػػحص ح ػػػػػػ : )

.  ػػػػػإذا اػػػػػمف ارػػػػػ هف يػػػػػد   1يدػػػػػم ظ  مره ايػػػػػو إرػػػػػ  اف يسػػػػػمك   ارػػػػػ هف ا ػػػػػ  دمػػػػػ  رػػػػػك مػػػػػـ مسػػػػػ يـ اره يػػػػػ . 
ا سػػػػمطمن اػػػػمز ر هم ػػػػميعيف اف يم جػػػػم ح ػػػػ  اف يسػػػػم ج  ار ػػػػمذ  اػػػػزلان هحػػػػ  معكيضػػػػمن رػػػػ  حػػػػف  سػػػػ  ار يػػػػ  إذا 
رػػػػػػـ مسػػػػػػدد اهيػػػػػػ  ا  سػػػػػػمط كهػػػػػػ  ذرػػػػػػؾ ياػػػػػػكز ر هداهػػػػػػو م عػػػػػػمن ر ظػػػػػػركؼ اف ما ػػػػػػض ارمعػػػػػػكيض ارهم ػػػػػػؽ 

ذ سػػػػػددت ا  سػػػػػمط اهيعػػػػػمن 3وىداػػػػػمـ ارمعكيضػػػػػمت اوم م يػػػػػو.  ح يػػػػػ  ك جػػػػػمن  احمج ػػػػػت ه ايػػػػػو اره يػػػػػ  إرػػػػػ   . كا 
. كمسػػػػػػرم اىداػػػػػػمـ ار جػػػػػػرات 4ارهدػػػػػػمرم هػػػػػػف ك ػػػػػػت ار يػػػػػػ  ا  إذا كاػػػػػػد ام ػػػػػػمؽ يجضػػػػػػ  ح ػػػػػػ   يػػػػػػر ذرػػػػػػؾ. 

 ار  ث ارسم جو دم  كرك سه  ارهمعم داف ار ي  ايامران(. 
هٌهػػػػم مجػػػػػدـ ي دػػػػظ ادػػػػػمراؾ حجػػػػػد ار يػػػػ   مرمجسػػػػػيط هػػػػػ  حجػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل   

   كح   ارحدك اوم :آارل مرا  عح   حكاد  حكاد  كا 
 اوجو الشبو:

ـــــثمن:  .1 ـــــث ال ارػػػػػ هف  ػػػػػ  حجػػػػػد ار يػػػػػ   مرمجسػػػػػيط يماػػػػػذ  ػػػػػكرميف  اهػػػػػم اف ياػػػػػكف  دػػػػػاؿ  إفمـــــن حي
ا سػػػػػمط دكريػػػػػو اك  دػػػػػاؿ  هػػػػػف هؤاػػػػػؿ يػػػػػد    عػػػػػػد احمجػػػػػمؿ اره ايػػػػػو  كار ػػػػػكرة اآلايػػػػػرة مدػػػػػمرؾ هػػػػػػ  

 مػػػػـز ارهداػػػػكز رػػػػ   ي ػػػػم  عػػػػد احمجػػػػمؿ  ػػػػكرة د ػػػػ  ارػػػػ هف  ػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  ارػػػػذم ي
 .اره ايو  د    هف ارعجمر ارهحاز

هػػػػف ارعجػػػػكد  إلحػػػػ ف حجػػػػد ار يػػػػ   مرمجسػػػػيط يعػػػػد هػػػػف حجػػػػكد اوذمهػػػػمف  إ مــــن حيــــث ســــمة األئتمــــان: .2
ارمػػػػ  يمػػػػ ار مح يػػػػذ ا رمزاهػػػػػمت ارهمرم ػػػػو  ػػػػ  ذهػػػػػو ادػػػػد طر يػػػػ  حػػػػف مح يػػػػػذ اآلاػػػػر   سػػػػهو اوذمهػػػػػمف 

ا ػػػػر هحػػػػ  اوهػػػػف ا سػػػػمط ارػػػػ هف مدػػػػاؿ اراػػػػزل  ي مػػػػـز  ػػػػد   حػػػػددان مظ ػػػػر هػػػػرة  امحػػػػب ارهدػػػػمرم ارػػػػذم 
  ػػػػؿ مسػػػػ ـ اره يػػػػ  اك حجػػػػؿ اره ايػػػػو اريػػػػ   كمظ ػػػػر هػػػػرة آاػػػػرل  امحػػػػب ار ػػػػمذ  ارػػػػذم يسػػػػ ـ اره يػػػػ  إرػػػػ  

كاوهػػػػػر ح سػػػػػ  يحط ػػػػػؽ ح ػػػػػ  حجػػػػػد ارداػػػػػز    ػػػػػ و , (1)ارهدػػػػػمرم   ػػػػػؿ سػػػػػداد اآلايػػػػػر ارػػػػػ هف  ماه ػػػػػ 

                                                 

  2984  اراكيت    هط عو ارامهعو2سك   ا ك ار يؿ  ار ي   مرمجسيط كار يكع ا ذمهمحيو ا ارل  طدارا رانيـ  د. (2)
 .18ص
 .51هدهد امظـ هدهد  ه در سم ؽ  صيحظر:  (1)
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اػػػػػكز رػػػػػ   ػػػػد   ه  ػػػػػ  هػػػػػف ارهػػػػمؿ هجم ػػػػػؿ ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػػم هر اوذمهػػػػمف مظ ػػػػػر  مرحسػػػػػ و إرػػػػ  ارمػػػػػزاـ ارهد
 .اإلحامز إمهمـارعجمرم  حجؿ ه ايو ذرؾ ارعجمر  عد 

 اوجو األختالف:
 ػػػػ  حجػػػد ار يػػػػ   مرمجسػػػػيط ياػػػكز اف يم ػػػػؽ ارهمعم ػػػداف ح ػػػػ  اف محمجػػػػؿ   مـــن حيــــث أنتقــــال الممكيــــة: .2

اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد  حجػػػػػد داػػػػػز هػػػػػم يمسػػػػػـ  ػػػػػ    يحهػػػػػم اف انػػػػػـ (2)اره ايػػػػػو  يػػػػػ  كراح ػػػػػم هك ك ػػػػػو
 حجدان  ير حم ؿ ر ه ايو  مم كا  هف اركاك .   اإلحدمل  اح

ـــث المحـــل: .1 ـــن حي ف ارهدػػػؿ ارػػػذم يػػػرد ح ػػػ  اػػػ  ارعجػػػديف نػػػك اره يػػػ  كارػػػ هف   ػػػمره ي    يمنيػػػر إ م
اهػػػػم ارػػػػ هف   هكاػػػػب حجػػػػد ار يػػػػ   مرمجسػػػػيط يدػػػػدد   ػػػػكرة ح مذيػػػػو  يػػػػر  م  ػػػػو ر منييػػػػر  يهػػػػم  عػػػػد   ػػػػ  

هدػػػػػػمرم اف يج ػػػػػػؿ ك  ار ػػػػػػمذ  اف يزيػػػػػػد هػػػػػػف هجػػػػػػدار  ححػػػػػػد حجػػػػػػؿ اره ايػػػػػػو كذرػػػػػػؾ  هكاػػػػػػب يسػػػػػػمطي  ار
ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو ارام ػػػػػػو  ػػػػػػمر ي    يحهػػػػػػم ارػػػػػػ هف  ػػػػػػ  حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو ياػػػػػػكف  ػػػػػػم  ن 

حطػػػػػ  اردػػػػػؽ ارػػػػػذم ا  (1)ر منييػػػػػر ححػػػػػد إ ػػػػػراـ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ    سػػػػػهح  ػػػػػذرؾ ارهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ 
ر  ػػػػػمر هف ححػػػػد إ ػػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػػمذ  حظػػػػران رهػػػػػم  ػػػػد يسػػػػػماد ا حػػػػمل هرد ػػػػػو ر هسػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اف ينيػػػػ

عاػػػػػس هػػػػػف ذرػػػػػؾ اػػػػػمل هك ػػػػػؼ ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم اراإلحاػػػػػمز هػػػػػف زيػػػػػمدة  ػػػػػ  ماػػػػػمريؼ ار حػػػػػمل  كح ػػػػػ  
ارػػػػػذم رػػػػػـ يػػػػػحص ح ػػػػػ  منييػػػػػر ارسػػػػػعر ححػػػػػد إ ػػػػػراـ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو دمػػػػػ   ػػػػػ  دػػػػػمؿ 

 .(3)كاكد ه ررات م رر ذرؾ
كاسػػػػعمن  ػػػػ  ظػػػػؿ ارجػػػػكاحيف  ف حجػػػػد ار يػػػػ   مرمجسػػػػيط  ػػػػد رجػػػػ  محظيهػػػػمن إ القــــانوني:مــــن حيــــث التنظــــيم  .3

كهػػػػػػػف ضػػػػػػػهح م ارجػػػػػػػمحكف ارهػػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػػ  ح ػػػػػػػ  حاػػػػػػػس حجػػػػػػػد داػػػػػػػز   ػػػػػػػ  هعظػػػػػػػـ ارػػػػػػػدكؿ ارهدحيػػػػػػػو
اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػػمل ارػػػػػذم ا م ػػػػػػر مجحيحػػػػػ  ح ػػػػػػ   عػػػػػض ارجػػػػػػكاحيف ارمػػػػػ  ح ػػػػػػت ح يػػػػػػ  

 ػػػػػػ  ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػ  اك ارجػػػػػػكاحيف  هػػػػػػرة  هػػػػػػف  يػػػػػػر اف ح دػػػػػػظ ام كاػػػػػػكد رػػػػػػ آ ح ػػػػػػكص 
 اآلارل ذات ار  و    ارك ت اردمر . 

                                                 

. كاذ سددت ا  سمط اهيعمن احمج ت ه ايو اره ي  ار  ارهدمرم هف 3( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  : ي..534ارهمدة ) (2)
 ا  اذا كاد ام مؽ يجض  ح    ير ذرؾي. ك ت ار ي 

( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ: يياب اف ي يف    ارعجد ار هف ارمجديرم ر  ي   16-162يحظر: ارهمدة ) (1)
 كححد ا  مضمل طرؽ احمدة ارحظر  ي     ارددكد ك اردركط اره دكظو..ي.

رم احط  ام يو منيير ارسعر رعجد  ي  ارعجمر ح   ارم مهيـ دكف حجدحم هم يادر ا دمرة اري  اف ارهدرع ارازاذه (3)
ي   اؿ ا دكاؿ ياب م رير  :( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ38ارهمدة ) هم ح ت ح ي  هدؿ ار دث  دسب
 منييرات ارسعر..ي.
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ـــــة:  .4 ـــــال الممكي ـــــر أنتق ـــــث اث  ػػػػػ  ار يػػػػػ   مرمجسػػػػػيط إذ اك ػػػػػ  ارهدػػػػػمرم ارػػػػػ هف اػػػػػمه ن مدجػػػػػؽ مـــــن حي
اردػػػػرط كمحمجػػػػؿ اره ايػػػػو إرػػػػ  ارهدػػػػمرم  ػػػػم ر راعػػػػ   راػػػػف  هػػػػم اف ارجمحػػػػدة ريسػػػػت هػػػػف ارحظػػػػمـ ارعػػػػمـ 

ف نػػػػػػذا اوم ػػػػػػمؽ هك ػػػػػػكؼ إاوم ػػػػػػمؽ ح ػػػػػػ  احمجمر ػػػػػػم   ػػػػػػؿ د ػػػػػػ  ا  سػػػػػػمط  ا    إحػػػػػػ   إهاػػػػػػمف ارطػػػػػػر يف
آاػػػػر  سػػػػط  هػػػػف  ػػػػـ محمجػػػػؿ اره ايػػػػو  ػػػػم ر راعػػػػ   هكاػػػػب ارجػػػػمحكف اك  ح ػػػػ  دػػػػرط كا ػػػػؼ كنػػػػك د ػػػػ 

   يحهػػػػم  ػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  ػػػػمف اره ايػػػػو (2)هػػػػف ك ػػػػت مدجػػػػؽ اردػػػػرط  دسػػػػب اوم ػػػػمؽ
 حف حجدحم هدؿ ار دث. سمجؿ مهمهمن   محمجؿ ا   هكاب حجد  ي  ح مذ  ه

 تمييز عقد حجز الوحدات العقارية عن المفاوضات العقدية :ثالثاً 
ارمعم ػػػػػػد  يهػػػػػػم سػػػػػػ ؽ اػػػػػػمف يمهيػػػػػػز  مرسػػػػػػ كرو كارهركحػػػػػػو    هاػػػػػػرد اف يعػػػػػػرض ادػػػػػػدنـ إياػػػػػػػمب  إف   

  سػػػػػػرحمف هػػػػػػم مطػػػػػػكر ارمعم ػػػػػػد إحػػػػػػح ػػػػػػ  اآلاػػػػػػر ارػػػػػػذم ي  ػػػػػػث إرػػػػػػ  ارهكا جػػػػػػو ح يػػػػػػ   يحعجػػػػػػد ارعجػػػػػػد  ا  
 ح يهػػػػر  عه يػػػػمت هرا ػػػػو كهعجػػػػدة اػػػػدان ك كسػػػػمذؿ همعػػػػددة  حظػػػػران إرػػػػ  مطػػػػكر او م ػػػػمد كارماػػػػمرة كا ػػػػ

 دػػػػاؿ ه دػػػػكظ كظ ػػػػكر ارعجػػػػكد ارهرا ػػػػو اك ارهعجػػػػدة ارمػػػػ  مدمػػػػمج إرػػػػ  ه مكضػػػػمت حػػػػدة   ػػػػؿ اف يػػػػمـ 
إ ػػػػػػػراـ ارعجػػػػػػػد ارح ػػػػػػػمذ    يج ػػػػػػػد  مره مكضػػػػػػػمت ارعجديػػػػػػػو نػػػػػػػ  ارمدػػػػػػػمكر كارهحم دػػػػػػػو كم ػػػػػػػمدؿ او اػػػػػػػمر 

  اهػػػػػػم ارجػػػػػػكاحيف (1)هػػػػػػم  ػػػػػػراـ حجػػػػػػدإل ض ارك ػػػػػػكؿ إرػػػػػػ  ام ػػػػػػمؽ  ػػػػػػيف اوطػػػػػػراؼ ارهم مكضػػػػػػوكاآلرال رنػػػػػػر 
اري ػػػػػم إذ كرد  ح ػػػػػم ادػػػػػمرت ضػػػػػهحمن إاركضػػػػػعيو   ػػػػػـ مػػػػػحص  دػػػػػاؿ ه مدػػػػػر ح ػػػػػ  م ػػػػػؾ اره مكضػػػػػمت ا  

. يطػػػػػم ؽ ارج ػػػػػكؿ اإلياػػػػػمب 2( هػػػػػف ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ارعرا ػػػػػ  ارمػػػػػ  مػػػػػحص ح ػػػػػ : ي86 ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )
سػػػػػػمذؿ اراكنريػػػػػػو ارمػػػػػػ  م مكضػػػػػػم  ي ػػػػػػم. اهػػػػػػم اوم ػػػػػػمؽ ح ػػػػػػ   عػػػػػػض نػػػػػػذ  إذا ام جػػػػػػم ارطر ػػػػػػمف ح ػػػػػػ  اره

ذا ام ػػػػؽ ارطر ػػػػمف 1ارهسػػػػمذؿ  ػػػػ  يا ػػػػ   رمػػػػزاـ ارطػػػػر يف دمػػػػ  رػػػػك ا  ػػػػت نػػػػذا اوم ػػػػمؽ  مرامم ػػػػو.  . كا 
ح ػػػػ  اهيػػػػ  اركسػػػػمذؿ اراكنريػػػػو  ػػػػ  ارعجػػػػد ك ادم ظػػػػم  هسػػػػمذؿ م  ػػػػي يو يم جػػػػمف ح ي ػػػػم  يهػػػػم  عػػػػد كرػػػػـ 

عجػػػػػػد ححػػػػػػد حػػػػػػدـ اوم ػػػػػػمؽ ح ػػػػػػ  نػػػػػػذ  ارهسػػػػػػمذؿ  يعم ػػػػػػر ارعجػػػػػػد  ػػػػػػد يدػػػػػػمرطم اف ارعجػػػػػػد ياػػػػػػكف  يػػػػػػر هح
ـٌ..ي.  م

                                                 

ايو    ار ي   مرمجسيط   دث هحدكر    دمرث ظمنر ارد مغ  دكر درط ا دم مظ  مره  -يحظر: د. اع ر ار ض   (2)
 .31ص  1883  امهعو ارهك ؿ-  ا يو اردجكؽ26(  حدد2-)ارسحو ار مهحو ها و اررا ديف ر دجكؽ  ارها د

كحكد اممب ا ح مرم  اره مكضمت ارعجديو ح ر ا حمرحيت   .61صه در سم ؽ    ر يحظر: راب اريـ ح د ا  (1)
د.  .188  ص1889امهعو ار  ل  ارها د ا كؿ  ارعدد ار مح   -ؽ  ا يو ارجمحكف دث هحدكر    ها و رسمرو اردجك 

  1888  ارها د ا كؿ  ارجمنرة  3دسمـ ارديف امهؿ اآلنكاح   ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )اره مدر ا راديو ر رمزاـ(  ط
 .97ص
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حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو ك  ع ػػػػ  ضػػػػكل هػػػػم سػػػػ ؽ ذاػػػػر   يم ػػػػيف رحػػػػم اف اره مكضػػػػمت ارعجديػػػػو       
 كا  اام ؼ:إكا  د    يهم  يح هم كي معداف حف  عض هم  إيجمر مف  

 اوجو الشبو:
 مره مكضػػػػػمت ارعجديػػػػو م ػػػػدؼ إرػػػػػ  اوحػػػػداد كارمدضػػػػػير : ن إلبــــرام العقـــــد النيــــائياكالىمــــا مميـــــد .2

  كنػػػػك اوهػػػػػر حيحػػػػ   ػػػػ  حجػػػػػد داػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػو ارػػػػػذم (2)إل ػػػػراـ حجػػػػد ح ػػػػػمذ   ػػػػ  ارهسػػػػػمج ؿ
 يعد حجد اكر  يه د إر  إ راـ حجد  ي  ح مذ  ر عجمر هدؿ ارعجد.

ئ ارمزاهػػػػػمت : معػػػػػد اره مكضػػػػػمت ارعجديػػػػػو هػػػػػف اوم م ػػػػػمت ارهؤ مػػػػػو ارمػػػػػ  محدػػػػػكالىمـــــا مؤقـــــت المـــــدة .1
   هػػػػػدة هدػػػػػددة إهؤ مػػػػػو ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارطػػػػػر يف اك ادػػػػػدنهم رمحظػػػػػيـ ارع  ػػػػػو ارم مكضػػػػػيو   ػػػػػ  مكاػػػػػد 

 ػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو ارػػػػذم يعػػػػد هػػػػف حجػػػػكد ارهػػػػدة  ذامػػػػ   كاوهػػػػر (1)يسػػػػمنر  م ارطػػػػر يف
 ػػػػػؽ ارهؤ مػػػػػو ارمػػػػػ  محم ػػػػػ   ػػػػػإ راـ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ    مرهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ  حظػػػػػـ هدمػػػػػ   دػػػػػاؿ كاضػػػػػح كح

حسػػػػػ و كديعػػػػػو ارضػػػػػهمف  ػػػػػ   ح ػػػػػ  احػػػػػ  إذا اػػػػػمف ارعجػػػػػد ي ػػػػػـر اػػػػػ ؿ سػػػػػحو  حسػػػػػ و كديعػػػػػو ارضػػػػػهمف 
ذا اػػػػػمف رهػػػػػدة سػػػػػحميف  ػػػػػ1ماػػػػػكف  ذا5ف حسػػػػػ و كديعػػػػػو ارضػػػػػهمف ماػػػػػكف إ% كا   واا ػػػػػر هػػػػػف    ػػػػػ % كا 

 سحكات    ي مـز ارهداكز ر   د   ام ه   .
ــــائي .3 ــــا واجــــب األعــــالم عــــن العقــــد الني يع ػػػػـ ارطػػػػرؼ اآلاػػػػر  :  ياػػػػب ح ػػػػ  ارهم ػػػػمكض افكالىم

حػػػػػػف اػػػػػػؿ هػػػػػػم رديػػػػػػ  هػػػػػػف هع كهػػػػػػمت ك يمحػػػػػػمت همع جػػػػػػو  مرم ػػػػػػمكض ارعجػػػػػػدم طمرهػػػػػػم ر ػػػػػػم انهيػػػػػػو  ػػػػػػ  
  كاوهػػػػػر ذامػػػػػ  (3)ارمعم ػػػػػد  ريعطػػػػػ   ػػػػػكرة ممهػػػػػو حػػػػػف هضػػػػػهكف ارعجػػػػػد ارهػػػػػراد إ راهػػػػػ   ػػػػػ  ارهسػػػػػمج ؿ

( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  25-162كا ػػػػػػت ارهػػػػػػمدة )إ ػػػػػػ  حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو   
سػػػػػػػ  ارهعػػػػػػػدؿ ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  إحطػػػػػػػمل ام ػػػػػػػو ارم م ػػػػػػػيؿ ارهمع جػػػػػػػو  عجػػػػػػػد ار يػػػػػػػ  ارح ػػػػػػػمذ  ار رح

 . كاح ـ ارهداكز ر   ك ؼ ارعجمر ك  من د يجمن كممهمن 
 
 

                                                 

عم د  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو يحظر: ه ط   اضير حده   ارحظمـ ارجمحكح  ر ه مكضمت ارمه يديو ر م (2)
 .22  ص1824امهعو اردرؽ ا كسط  ارازاذر  -اردجكؽ

ع ر ايت س همف  ارمحظيـ ارعجدم رهرد و ارم مكض  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو  ا (1)
 .28  ص1828-1827كر  و  ارازاذر   -امهعو  م دم هر مح

كاد سهيسـ  هرادؿ ارعجد  يف ا رادة ارعجديو كارمدريعيو )دراسو مد ي يو هجمرحو(   دث هحدكر    د. اكاد امظـ ا (3)
 .91  ص1828  1  ج1  ارعدد 3ها و امهعو ماريت ر دجكؽ  ارها د 
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 األختالف: اوجو
ــــزام:  .2 ــــوع االلت ــــث ن ــــن حي اره مكضػػػػمت ارعجديػػػػو مرمػػػػب ارمػػػػزاـ   ػػػػذؿ ححميػػػػو يجػػػػ  ح ػػػػ  اطرا  ػػػػم   إفم

رػػػػػػػػزاه ـ يجم ػػػػػػػػر ح ػػػػػػػػ  إ ػػػػػػػػراـ م ػػػػػػػػؾ إ ػػػػػػػػإ راـ ارمعم ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػمطراؼ اره مكضػػػػػػػػمت ريسػػػػػػػػكا ه ػػػػػػػػزهيف
ف ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  و اره مكضػػػػػمت  دسػػػػػف حيػػػػػو   عح ػػػػػر اودمهػػػػػمؿ همػػػػػكا ر  ػػػػػ  اره مكضػػػػػمت ك ا ػػػػػرة

  اهػػػػم حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  إحػػػػ  ارمػػػػزاـ  مدجيػػػػؽ حمياػػػػو كنػػػػ  إ ػػػػػراـ (2)رػػػػيس هؤاػػػػدان إ راهػػػػ 
 حجد ار ي  ارح مذ  ر عجمر ارهحاز.  

 ػػػػػػ  ي مػػػػػػـز ام طػػػػػػرؼ  ػػػػػػ  اره مكضػػػػػػمت ارعجديػػػػػػو  ػػػػػػد   ام ه  ػػػػػػ  اكديعػػػػػػو  لضــــــمان:مــــــن حيــــــث ا .1
ضػػػػهمف  يحهػػػػم  ػػػػ  حجػػػػد ارداػػػػز  ػػػػمرهداكز رػػػػ  ه مػػػػـز  ػػػػد   ه  ػػػػ  هػػػػف ارحجػػػػكد إرػػػػ  ا ػػػػمت هام ػػػػو 

 . ذرؾ
   (2)ار جػػػػػ  رػػػػػدلارػػػػػرااح ح ػػػػػ  ك ػػػػػؽ ارػػػػػرام  مره مكضػػػػػمت ارعجديػػػػػو  مـــــن حيـــــث نـــــوع المســـــؤولية:  .3

م  رػػػػذا   ػػػػ  حهػػػػؿ هػػػػمدم يجػػػػكـ  ػػػػ  ارهم مكضػػػػيف ك  ماػػػػكف نحػػػػمؾ مجػػػػيـ ام را طػػػػو حجديػػػػو  ػػػػيف طر ي ػػػػ
ام هسػػػػػػؤكريو رهػػػػػػف حػػػػػػدؿ حح ػػػػػػم ا  إذا ا مػػػػػػرف نػػػػػػذا ارعػػػػػػدكؿ  اطػػػػػػم   حػػػػػػم ياػػػػػػب ارمعػػػػػػكيض ح ػػػػػػ  

ح ػػػػػم مجػػػػػـك ح ػػػػػ  إ   ػػػػػ  حطػػػػػمؽ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  اهػػػػػم (3)اسػػػػػمس ارهسػػػػػؤكريو ارمج ػػػػػيريو
مػػػػػك ر  يػػػػػ  اهيػػػػػ  اوراػػػػػمف هػػػػػف محجػػػػػدان  حػػػػػ ً اسػػػػػمس ارهسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػو  مإلسػػػػػمحمد إرػػػػػ  ط يعمػػػػػ   اك 

 رضم كهدؿ كس ب.
 
 
 

                                                 

د. نمح  ح د ارعمط  ح د ارهعط  ارنيممكم  اره مكضمت كا رنم ح   ارمكازف ارعجدم )دراسو هجمرحو(   دث هحدكر  (2)
 .223  ص43  ارعدد3   امهعو  ح م  ج

د. دهدم هدهكد  مركد  ارط يعو ارجمحكحيو ر هسؤكريو     .235يحظر: د. ح د ارهايد اردايـ  ه در سم ؽ  ص (1)
دمرو ارعدكؿ حف ه مكضمت ارعجد   دث هحدكر    ها و ارامهعو ا س هيو ر دراسمت ا  م مديو كا داريو  ا يو 

 .563  ص1821 زة  ارها د ارعدركف  ارعدد ار مح     راردجكؽ  امهعو ا زن
نحمؾ هف يرل  مف هارد ارداكؿ    ه مكضمت يحدئ  يف ا طراؼ ام مؽ كنذا ا م مؽ اهم ياكف  ريدمن اك ضهحيمن   (3)

  مذا ااؿ ادد ا طراؼ  مره مكضمت  إح  يسمؿ حف معكيض ارطرؼ ا ار  موضرار ارحمدذو حف نذا ا ا ؿ ك جمن 
إلدامـ ارهسؤكريو ارعجديو اسمحمداي ار  نذا ا م مؽ ار ريح اك ارضهح . يحظر: س يهمف  راؾ  اره مكضمت ارعجديو )دراسو 

 .84-85  ص2998امهعو ارح ريف   -هجمرحو(  رسمرو هماسمير  دهت ار  ا يو اردجكؽ
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 المبحث الثاني
 إبرام عقد حجز الوحدات العقارية

حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػو حجػػػػػػدان اسػػػػػػمذر ارعجػػػػػػكد ياضػػػػػػػ  ر جكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو هػػػػػػف ديػػػػػػػث  إف   
ضػػػػركرة مػػػػك ر ارامحػػػػ  هػػػػف رضػػػػم كهدػػػػؿ كسػػػػ ب  كحدػػػػير نحػػػػم إرػػػػ  احػػػػ    يكاػػػػد دػػػػ ل اديػػػػد يجػػػػمؿ 

ف ار دػػػػػػث  ػػػػػػ  راحػػػػػػ  اررضػػػػػػم كارهدػػػػػػؿ إب حهػػػػػػم يجػػػػػػمؿ  ػػػػػػ  ارحظريػػػػػػو ارعمهػػػػػػو ر عجػػػػػػد  ا   ػػػػػػ  ارسػػػػػػ 
رهػػػم رػػػ  هػػػف ا ك ػػػيو مهيػػػز  حػػػف نػػػذا ارعجػػػد يسػػػمدح  هحػػػم  يػػػمف اطػػػراؼ حجػػػد ارداػػػز ك يػػػمف هدػػػؿ 

  م   ارعجكد اآلارل.
يحػػػػػم مجسػػػػػيـ نػػػػػذا اره دػػػػػث ح ػػػػػ  هط  ػػػػػيف  حا ػػػػػص اوكؿ هحػػػػػ  ر دػػػػػث اررضػػػػػم  اهػػػػػم ار ػػػػػمح  مارم رػػػػػذا

 :كح   ارحدك اوم   ر دث راف ارهدؿ    حجد ارداز م ردحم  

 المطمب األول

 الرضا في عقد حجز الوحدات العقارية
  حجػػػػد اسػػػػمذر ارعجػػػػكد ارمػػػػ     ػػػػد هػػػػف إحجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل هػػػػم نػػػػك  إف   

 يػػػػ    ػػػػ  مػػػػكا ر اررضػػػػم  ي ػػػػم راػػػػ  يحعجػػػػد   ػػػػكرة  ػػػػديدو كهحػػػػمج رام ػػػػو اآل ػػػػمر ارجمحكحيػػػػو ارهمرم ػػػػو ح
 ػػػد هػػػف  ػػػدكر إياػػػمب هػػػف ادػػػد ارعم ػػػديف ريجم  ػػػ    ػػػكؿ هػػػف   ػػػؿ ارهمعم ػػػد اآلاػػػر هم جػػػيف  يػػػ  ح ػػػ  
ام ػػػػػػػو اردي يػػػػػػػمت كارهسػػػػػػػمذؿ ارم  ػػػػػػػي يو اركااػػػػػػػب ذارنػػػػػػػم  ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػد  كياػػػػػػػب اف ماػػػػػػػكف إرادة اػػػػػػػػ  
ارطػػػػر يف )ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم كارهداػػػػكز رػػػػ ( امريػػػػو هػػػػف ام حيػػػػب  ػػػػد يعمري ػػػػم هػػػػف حيػػػػكب اإلرادة  

  ر  محكح  هددد.آما و حدك ادداث كه
نػػػػػػذا ارعجػػػػػػد  رحا ػػػػػػص ار ػػػػػػرع اوكؿ هحػػػػػػ   اطػػػػػػراؼسحجم ػػػػػػر  ػػػػػػ  هط  حػػػػػػم نػػػػػػذا ح ػػػػػػ   يػػػػػػمف  ذارػػػػػػ   

ر يػػػػمف معريػػػػؼ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم كهػػػػم انػػػػـ اردػػػػركط اركااػػػػب مك رنػػػػم  يػػػػ  ريامسػػػػب م ػػػػؾ ار ػػػػ و  اهػػػػم 
رػػػػػ   كح ػػػػػ  ارحدػػػػػك ار ػػػػػرع ار ػػػػػمح   سػػػػػياكف ر معػػػػػرؼ  يػػػػػ  ح ػػػػػ  ارطػػػػػرؼ اآلاػػػػػر ارهمه ػػػػػؿ  ػػػػػمرهداكز 

 اوم :
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 الفرع األول
 المستثمر العقاري

نػػػػـ  ػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل  ا ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم يعػػػػد نػػػػك ارطػػػػرؼ  إف   
ك ػػػػػػد اط ػػػػػػؽ ح يػػػػػػ  مسػػػػػػهيمت هام  ػػػػػػو    ػػػػػػ  حطػػػػػػمؽ ارجػػػػػػمحكف ار رحسػػػػػػ  ا ػػػػػػط ح ح يػػػػػػ  اسػػػػػػـ يهمع ػػػػػػد 

  ب )ارهر ػػػػػػ  ارعجػػػػػمرم(  ك ػػػػػػ  ارعػػػػػػراؽ ك ػػػػػػ  اوحهػػػػػمل ارعجػػػػػػمرمي  اهػػػػػػم  ػػػػػػ  ارجػػػػػمحكف ارازاذػػػػػػرم  يسػػػػػػه
 جػػػػػػػد  1825رسػػػػػػػحو  (58)ارهعػػػػػػػدؿ  جػػػػػػػمحكف ر ػػػػػػػـ  1886رسػػػػػػػحو  (23)ظػػػػػػػؿ  ػػػػػػػمحكف ا سػػػػػػػم همر ر ػػػػػػػـ 

 .(2)(  مسهيو )ارهطكر  ارهطكر ار محكم(2( هف ارهمدة )23-21ري   مر جرميف )إادمر 
ر ارعجػػػػمرم  ػػػػ  ظػػػػؿ اوكرػػػػ  هح ػػػػم ماػػػػمص  معريػػػػؼ ارهسػػػػم ه :سحجسػػػػـ نػػػػذا ار ػػػػرع ح ػػػػ   جػػػػرميفرػػػػذا    

هعر ػػػػػو هاهػػػػػؿ اردػػػػػػركط ارجمحكحيػػػػػو اركااػػػػػب مك رنػػػػػػم  ارجػػػػػكاحيف ارمػػػػػ  حظهمػػػػػػ   اهػػػػػم ار محيػػػػػو  سػػػػػػمامص 
 كح   ارحدك اوم :    

 تعريف المستثمر العقاري: اوالً 
 ػػػػػػػػد حر ػػػػػػػػت ارهسػػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػػمرم ححػػػػػػػػد محظيه ػػػػػػػػم رعجػػػػػػػػد ار يػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػ   (1)هعظػػػػػػػػـ ارمدػػػػػػػػريعمت إف   

رعجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل  ححميػػػػو رمػػػػ  اكرػػػػت إت اراريطػػػػو  اهػػػػم  مرحسػػػػ و ر مدػػػػريعم
 حرانػػػػػم امريػػػػػو هػػػػػف احطػػػػػمل معريػػػػػؼ رػػػػػ   مرهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ  رػػػػػـ يعر ػػػػػ   كا م ػػػػػر دكر   مدديػػػػػد هاهػػػػػؿ 

 اوحهػػػػػملارمػػػػػ  يجػػػػػـك   ػػػػػم اآلايػػػػػر هػػػػػف اػػػػػ ؿ معري ػػػػػ  ر مر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو اك هػػػػػم يسػػػػػه   عجػػػػػد  ا حدػػػػػطو
محكف ارهػػػػػػػدح  ار رحسػػػػػػػ  ارمػػػػػػػ  مػػػػػػػحص ح ػػػػػػػ :ي اف حجػػػػػػػد ( هػػػػػػػف ارجػػػػػػػ2832-2ارعجػػػػػػػمرم  ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )

ارعجػػػػػمرم نػػػػػك مكايػػػػػؿ ذك ه ػػػػػ دو هدػػػػػمراو  هكا ػػػػػ  ي مػػػػػـز دػػػػػاص يػػػػػدح  )همع ػػػػػد اوحهػػػػػمل  اوحهػػػػػمل
ارعجػػػػمرم( ماػػػػم   ػػػػمدب ار يػػػػمف  ػػػػإف يجػػػػـك كرجػػػػمل  هػػػػف هم ػػػػؽ ح يػػػػ  ك هكاػػػػب حجػػػػكد ااػػػػمرة  ػػػػحمحو 

                                                 

ؿ ح   اامزة اوسم همر ر هدمري  يارهطكر: اؿ داص ط يع  اك هعحكم دم ح ت ح  :  21( ار جرة 2ارهمدة ) (2) 
ا سمراميايو     طمح   حمل ارهدف ارساحيو كارهحمطؽ ا سم همريو اك ام  طمع محهكم اار مج  امرج ارم هيـ ا سمس 

ح ت ح  : اؿ داص ط يع  اك هعحكم محمجؿ اري  ه ايو ازل  23مجمرد  ار يذو كيكا ؽ ح ي م ها س اركزرالي  اهم ار جرة 
ا سم همرم رنرض مطكير  ضهف هدمري  ارهدف ارساحيو ارا رل كارهحمطؽ ا سم همريو اك ام  طمع اار مج   هف ارهدركع

 امرج ارم هيـ ا سمس مجمرد  ار يذو كيكا ؽ ح ي  ها س اركزرال ك جمن ر م هيـ اوسمس  ر هدركعي.
مح :  ارم  حر ت ارهسم هر ارعجمرم  1824رسحو  (6) ( هف  محكف محظيـ ارمطكير ارعجمرم ارجطرم1ظر: ارهمدة )يح (1)

( 1) يارداص ارط يع  اك ارهعحكم ارهراص ر    هزاكرو حدمط درال ك ي  ارعجمرات  نرض مطكيرنم..ي. ك اذرؾ ارهمدة
ارذم اط ؽ ح ي  مسهيو ارهطكر  1887رسحو ( 8) هف  محكف دسمب ضهمف ارمطكير ارعجمرم    اهمرة د   ار مدر ر ـ

 اص ارط يع  اك ارهعحكم ارهراص ر   هزاكرو حدمط درال ك ي  ارعجمرات  نرض مطكيرنم...ي.ي اردح ت ح  : 



لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء التأصيل النظري                        الفصل االول:                   
 

 
53 

ه ػػػػػػمف  اهػػػػػػم اف ي مدػػػػػػر  اك حجػػػػػػكد م ػػػػػػزيـ   مدجيػػػػػػؽ هدػػػػػػركع  حػػػػػػمل هؤرػػػػػػؼ هػػػػػػف طػػػػػػم ؽ كادػػػػػػد اك حػػػػػػدة
اػػػػػػر هم ػػػػػػؽ ح يػػػػػػ   اػػػػػػؿ اك  عػػػػػػض ارعه يػػػػػػمت ارجمحكحيػػػػػػو كاوداريػػػػػػو ا ذامػػػػػػ  اك  كاسػػػػػػطو  يػػػػػػر   هجم ػػػػػػؿ 

كارهمريػػػػػو ارهؤديػػػػػو إرػػػػػ  ذات ارنػػػػػرض  كنػػػػػذا ارهمع ػػػػػد  موحهػػػػػمل يضػػػػػهف مح يػػػػػذ ا رمزاهػػػػػمت ارهكضػػػػػكحو 
 ح   حممؽ اودامص ارذيف معمهؿ هع ـ  مسـ  مدب ارهحدمة اك ارهدركعي.

 محم ػػػػػػػمر اف ارهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ  رػػػػػػػـ يهيػػػػػػػز  ػػػػػػػيف رب ارعهػػػػػػػؿ  ان رمعريػػػػػػػؼ احمجػػػػػػػمد ػػػػػػػذا ا ػػػػػػػد كاػػػػػػػ  رك    
 راػػػػػػكف و ر ايػػػػػػر مػػػػػػحجص هػػػػػػف  يهمػػػػػػ ً اوسػػػػػػمج ري عػػػػػػدـ احطػػػػػػمل  كارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم ارهحاػػػػػػز ر عجػػػػػػمر

و   يهاػػػػف اوسػػػػمج ريارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم نػػػػك رػػػػيس در ػػػػ  اك ه حػػػػ   جػػػػدر اكحػػػػ  مػػػػماران  ك نيػػػػر م ػػػػؾ 
 ان اك هدػػػػػػيد   حه يػػػػػػو إحاػػػػػػمز ار حػػػػػػمل   مرهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم نػػػػػػك رػػػػػػيس  جػػػػػػط كاػػػػػػي ن رعػػػػػػب ام دكر  ػػػػػػ

ر عجػػػػػمر  ػػػػػؿ احػػػػػ  كسػػػػػيط ا م ػػػػػمدم اك  ػػػػػمحكح   ػػػػػيف اودػػػػػامص ارػػػػػذيف رػػػػػدي ـ هػػػػػؤن ت  حيػػػػػو ام يػػػػػو 
 .(2)ر جيمـ  عه يمت ارمر يو ارعجمريو

عريػػػػػػػؼ ح ػػػػػػػ  نػػػػػػػذ  ارهػػػػػػػمدة ركضػػػػػػػ  م احمهػػػػػػػد ارجضػػػػػػػمل ار رحسػػػػػػػ  اف  ك ػػػػػػػمرر ـ هػػػػػػػف ا حمجػػػػػػػمد احػػػػػػػ   
ر هسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  ػػػػػػ  حه يػػػػػػو ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو   عر ػػػػػػ  ح ػػػػػػ  احػػػػػػ  نػػػػػػك ياردػػػػػػاص ارط يعػػػػػػ  اك 
ارهعحػػػػػكم ارػػػػػذم يماػػػػػذ اره ػػػػػمدرة كي ػػػػػذؿ ارعحميػػػػػو اررذيسػػػػػيو كاوسمسػػػػػيو  مرعه يػػػػػو ارعجمريػػػػػو   يما ػػػػػؿ  ػػػػػإف 

 .(1)هطم جمن رجكاحد ار ف  كامريمن هف ارعيكبي ييس ـ اك ي ي  اك يكرد حجمران 
سػػػػػػمكل ارمدػػػػػػري  ارازاذػػػػػػرم   جػػػػػػد امحػػػػػػت ه حػػػػػػو ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  يػػػػػػر هجححػػػػػػو ام رػػػػػػـ كح ػػػػػػ  ه   

مػػػػحظـ  دػػػػاؿ كاضػػػػح   ػػػػؿ  ػػػػدكر  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارحم ػػػػذ    ػػػػـ يمط ػػػػب ارػػػػداكؿ ر ػػػػذا ارحدػػػػمط 
إرػػػػػػ  ارال كديػػػػػػد رحدػػػػػػمة حه يػػػػػػو ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو  إارماػػػػػػمرم سػػػػػػكل ارمسػػػػػػايؿ  ػػػػػػ  ارجيػػػػػػد ارماػػػػػػمرم اػػػػػػ

اره حػػػػػػو  دػػػػػػاؿ كاسػػػػػػ  نػػػػػػذ  سػػػػػػرحمف هػػػػػػم حظػػػػػػـ  ارػػػػػػذم  يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو ارحم ػػػػػػذ ػػػػػػدكر  ػػػػػػمحكف ارمر  دػػػػػػيف
( هػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ 3كيػػػػؿ   اػػػػػملت ارهػػػػػمدة )مك ػػػػريح ك  ػػػػػكرة   مج ػػػػؿ اردػػػػػؾ كارم

: )اػػػػػػؿ دػػػػػػاص ط يعػػػػػػ  اك هعحػػػػػػكم ي ػػػػػػمدر  عه يػػػػػػمت  حػػػػػػمل هدػػػػػػمري   هعر ػػػػػػو رػػػػػػ  إذ  ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ 
اك احػػػػػمدة نيا ػػػػو اك مػػػػػدحيـ  حميػػػػػمت ممط ػػػػب ادػػػػػد نػػػػػذ   اديػػػػدة اك مػػػػػرهيـ اك احػػػػػمدة ممنيػػػػؿ  اك ماديػػػػػد

( هػػػػػػػف ارجػػػػػػػمحكف 24ارمػػػػػػػدا ت  اك ممنيػػػػػػػؿ اردػػػػػػػ امت  ج ػػػػػػػد  يع ػػػػػػػم اك ممايرنػػػػػػػم(  كم م ػػػػػػػم ارهػػػػػػػمدة )

                                                 

 .12يحظر: س مـ هسار  ه در سم ؽ  ص (2)
حج ن حف: زنرة  ف ح د ارجمدر  حطمؽ ارضهمف ارعدرم  2/1/2971 مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو    رار (1)

 -حس  كارازاذرم(  اطركدو دامكرا  هجدهو ار  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيودراسو هجمرحو  يف ارمدري  ار ر  ر هديديف )
 .182  ص1888-1889 محم   ارازاذر  -ارع ـك    ارجمحكف  رع  محكف ا حهمؿ  امهعو اردمج راضر
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: )هاهػػػػكع هػػػػف ارعه يػػػػمت  إحػػػػ ح سػػػػ  رم ػػػػيف رحػػػػم ارحدػػػػمط ارهاػػػػكؿ رػػػػ    عر ػػػػت حدػػػػمط ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو 
 ػػػػػػػو ر  يػػػػػػػ  اك اوياػػػػػػػمر اك م  يػػػػػػػو اردماػػػػػػػمت ارمػػػػػػػ  مسػػػػػػػمنـ  ػػػػػػػ  إحاػػػػػػػمز ارهدػػػػػػػمري  ارعجمريػػػػػػػو ارها 

ارام ػػػػػػػػو  يهاػػػػػػػػف اف ماػػػػػػػػكف نػػػػػػػػذ  ارهدػػػػػػػػمري  ارعجمريػػػػػػػػو هدػػػػػػػػ ت ذات اسػػػػػػػػمعهمؿ سػػػػػػػػاح  اك ه حػػػػػػػػ  
 كحرضيمن يهاف اف ماكف هد ت ذات اسمعهمؿ در   اك مامرم(. 

( ااػػػمز اف يػػػػرد حدػػػػمط ارمر يػػػػو 24كنحػػػمؾ هػػػػف ح ػػػػؽ ح ػػػ  نػػػػذا ارػػػػحص   ػػػػإف هػػػم اػػػػمل  ػػػػ  ارهػػػػمدة )   
رم  يػػػػػػػػػو اردماػػػػػػػػػمت ارام ػػػػػػػػػو  ام اف  ػػػػػػػػػ و ارهر ػػػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػػػمرم يهاػػػػػػػػػف اف مط ػػػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػػػ  رعجمريػػػػػػػػػو ا

  ك مإلضػػػػػم و حهمرػػػػػه حػػػػػ  رسػػػػػاحم  اك هجػػػػػران   إحدػػػػػملاردػػػػػاص دمػػػػػ  رػػػػػك اػػػػػمف حه ػػػػػ  هجم ػػػػػران ح ػػػػػ  
إرػػػػػ  ذرػػػػػؾ  هػػػػػم ي دػػػػػظ  ػػػػػ  ارح ػػػػػيف احػػػػػ   اف  ػػػػػ و ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم )ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم( يهاػػػػػف 

هػػػػف حدػػػػمطمت ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو هػػػػف  يػػػػر اف يسػػػػم ـز  اف معطػػػػ  إرػػػػ  ام دػػػػاص يهػػػػمرس حدػػػػمط هػػػػم
كاف سػػػػػػػ هحم  ػػػػػػػإف ظػػػػػػػمنر ارح ػػػػػػػكص احػػػػػػػ   مػػػػػػػكد   ػػػػػػػإف ام   (2)إاػػػػػػػمزة اك اريػػػػػػػو رههمرسػػػػػػػو اره حػػػػػػػو

اف يهػػػػػػمرس حه يػػػػػػو هػػػػػػف حه يػػػػػػمت ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو مط ػػػػػػؽ ح يػػػػػػ   ػػػػػػ و ارهسػػػػػػم هر  دػػػػػػاص يهاحػػػػػػ ي 
نػػػػػػذا اردػػػػػػؾ كاورم ػػػػػػمس رمػػػػػػحص ( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػذاكر اػػػػػػملت رمزيػػػػػػؿ 13ف ارهػػػػػػمدة )إارعجػػػػػمرم  ا  

هػػػػػم هػػػػػف احدػػػػػطو  ح ػػػػػ  هاهكحػػػػػو هػػػػػف اواػػػػػرالات ارهط ك ػػػػػو هحػػػػػ  راػػػػػ  يسػػػػػمطي  اف يهػػػػػمرس حدػػػػػمط
ر هر ػػػػ  ارعجػػػػمرم مسػػػػاي    ػػػػ  اراػػػػدكؿ ارػػػػكطح  ر هػػػػر ييف  اوحمهػػػػمد) يمط ػػػػب هػػػػحح ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو: 

ا يو اوداريػػػػػػػو ارعجػػػػػػػمرييف كيعػػػػػػػد مراي ػػػػػػػمن رههمرسػػػػػػػو اره حػػػػػػػو  هػػػػػػػ  هراحػػػػػػػمة ارجيػػػػػػػمـ  ػػػػػػػموارالات اردػػػػػػػ
كارا مذيػػػػػو ارهط ك ػػػػػو ر د ػػػػػكؿ ح يػػػػػ   يهسػػػػػؾ ارػػػػػكزير ارها ػػػػػؼ  مرسػػػػػاف كارعهػػػػػراف اراػػػػػدكؿ ارػػػػػكطح   
مدػػػػػػػدد اي يػػػػػػػمت هسػػػػػػػؾ اراػػػػػػػدكؿ ارػػػػػػػكطح  حػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ ارمحظػػػػػػػيـ(  كاػػػػػػػذرؾ هػػػػػػػم اػػػػػػػمل  ػػػػػػػ  ارهرسػػػػػػػـك 

( ارهاػػػػػػػػػػمص  مدديػػػػػػػػػػد اي يػػػػػػػػػػمت هػػػػػػػػػػحح اوحمهػػػػػػػػػػمد 18/1/1821( ارهػػػػػػػػػػؤرخ  ػػػػػػػػػػ  )84-1) ارمح يػػػػػػػػػػذم
ر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم كاػػػػػػػذرؾ اي يػػػػػػػمت هسػػػػػػػؾ اراػػػػػػػدكؿ ارػػػػػػػكطح  ر هػػػػػػػر ييف ارعجػػػػػػػمرييف  رههمرسػػػػػػػو ه حػػػػػػػو اره

كارػػػػذم مػػػػـ  هكا ػػػػ  مدديػػػػد ام ػػػػو اواػػػػرالات ارهط ك ػػػػو هػػػػف ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم راػػػػ  يسػػػػمطي  ههمرسػػػػػو 
 .(1)ه حم 
 ػػػػم  ن حػػػػف معريػػػػؼ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم   جػػػػد  ار جػػػػ  ار رحسػػػػ    ػػػػـ ياػػػػف ح ػػػػ  هسػػػػمكل ار جػػػػ  اهػػػػم    

ص ط يعػػػػػػ  اك هعحػػػػػػكم يمه ػػػػػػؿ حدػػػػػػمط   ػػػػػػ  اره ػػػػػػمدرة  عه يػػػػػػو  حػػػػػػمل حجػػػػػػمر  : ينػػػػػػك دػػػػػػا محػػػػػػحر ػػػػػػ  

                                                 

 .57هدهد امظـ هدهد  ه در سم ؽ  ص (2)
ييعم ر هر يمن حجمريمن اؿ داص ط يع  اك  :اح  ( ح  1ك د حرؼ ارهر   ارعجمرم    نذا ارهرسـك  هكاب ارهمدة ) (1)

 هعحكم يدكز احمهمد اك يهمرس حدمط ارمر يو ارعجمريوي.
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كمحظيهػػػػػػ  ك جػػػػػػمن راطػػػػػػط  محكحيػػػػػػو كمجحيػػػػػػو كهمريػػػػػػو  ككضػػػػػػ  ه ػػػػػػمح  اك ااػػػػػػزال هػػػػػػف اره ػػػػػػمح   ػػػػػػ  يػػػػػػد 
ػػػػػ(2)هسػػػػػمعه ي مي  محػػػػػ : ينػػػػػك اركايػػػػػؿ او م ػػػػػمدم ارػػػػػذم يمػػػػػكر  إحاػػػػػمز  حػػػػػمل اك اا ػػػػػر  رؼ ايضػػػػػمن   كحي

  (1)دػػػػػػػامص ارػػػػػػػذم يط ػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػي ـ هم جػػػػػػػ  اره ايػػػػػػػوياػػػػػػػ  يامسػػػػػػػب ه ايمػػػػػػػ  كادػػػػػػػد اك اا ػػػػػػػر هػػػػػػػف او
ارمعريػػػػػؼ نػػػػػك ا  ػػػػػرب ر  ػػػػػكاب كذرػػػػػؾ ر يػػػػػمف  ػػػػػ و ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ػػػػػ  حجػػػػػد نػػػػػذا كي دػػػػػظ اف 

 ارداػػػػز ارػػػػذم يجم ػػػػر دكر  ح ػػػػ  داػػػػز ار حػػػػمل ر هداػػػػكز رػػػػ  ك يعػػػػ  رػػػػ  ححػػػػد اإلمهػػػػمـ  ياػػػػكف  ه م ػػػػو
محػػػػػ : ي اردػػػػػاص ارػػػػػذم يمػػػػػكر     ػػػػػد حػػػػػرؼ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ك هم جػػػػػ  رم ػػػػػؾ اره ايػػػػػو ارهداػػػػػكزة رػػػػػ 

ك هجم ػػػػػؿ ااػػػػػر هم ػػػػػؽ ح يػػػػػ  مدجيػػػػػؽ ارعه يػػػػػو ارهعهمريػػػػػو ارمػػػػػ  يمع ػػػػػد   ػػػػػم اريػػػػػ  رب ارعهػػػػػؿ  هجمضػػػػػ  
 جيػػػػػمـ  اػػػػػؿ هػػػػػم يمط  ػػػػػ  نػػػػػذا ارعهػػػػػؿ هػػػػػف مهكيػػػػػؿ كادارة كا  ػػػػػراـ ام ػػػػػو رحجػػػػػد ارمهكيػػػػػؿ ارعجػػػػػمرم  كذرػػػػػؾ 

ايضػػػػمن  (4)   كحػػػػرؼ(3)يػػػػكبيارم ػػػػر مت ارجمحكحيػػػػو ار زهػػػػو دمػػػػ  مسػػػػ يـ ارعجػػػػمر ممهػػػػم امريػػػػمن هػػػػف ام ح
 محػػػػ : ي نػػػػك اردػػػػاص ارػػػػذم ي مػػػػـز   حػػػػمل حجػػػػمر اػػػػ ؿ هػػػػدة هدػػػػددة  سػػػػكال  ػػػػمـ  عه يػػػػو ار حػػػػمل  ح سػػػػ  
اك حػػػػػػف طريػػػػػػؽ  يػػػػػػر   كنػػػػػػذا ا رمػػػػػػزاـ يسػػػػػػمهر دمػػػػػػ  اوحم ػػػػػػمل هػػػػػػف حه يػػػػػػمت ار حػػػػػػمل كاامهػػػػػػمؿ كاػػػػػػكد 

 ارعجمر  ع يمني. 
   ػػػػػػػمرهر   (5)رعػػػػػػػمـ اك اراػػػػػػػمصك ػػػػػػػد ياػػػػػػػكف ارهر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم دا ػػػػػػػمن هػػػػػػػف ادػػػػػػػامص ارجػػػػػػػمحكف ا   

ارعجػػػػػػػمرم ارعػػػػػػػمـ ييمه ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ  اراهمحػػػػػػػمت ارهد يػػػػػػػو  مإلضػػػػػػػم و إرػػػػػػػ  ارهؤسسػػػػػػػمت ارعهكهيػػػػػػػو ارهؤن ػػػػػػػو 
ارهمه  ػػػػػو  ػػػػػ  اركاػػػػػم ت ارك ذيػػػػػو ر مسػػػػػيير كارمحظػػػػػيـ ارعجػػػػػمرييف اردضػػػػػرييف  كديػػػػػكاف ارمر يػػػػػو كارمسػػػػػيير 

رمدسػػػػػػػػػيف ارسػػػػػػػػػاف كمطػػػػػػػػػكير  ارعجػػػػػػػػػمرم  ارهؤسسػػػػػػػػػو اركطحيػػػػػػػػػو ر مر يػػػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػػػو كاركامرػػػػػػػػػو اركطحيػػػػػػػػػو 

                                                 

(1). ROGER SAINTALARY, Droitde la construction, presses Universitorires de France, 
1977, p311-312. 
(2). Philippe JESTAZ, Philippe MALINVEAUD, Droitede la promotion limmobiliere, Paris, 
DALLOZ, 1982, p1.4 

حكح  ر مر يو ارعجمريو    ارازاذر  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ   سـ محج  حف يزيد حر    مم  ارحظمـ ارج
 .12  ص1889-1828 محم   ارازاذر   -ارع ـك ارجمحكحيو  امهعو اردمج راضر

)دركط م  حطمؽ مط يج م  ارام و  مره حدس ارهعهمرم كهجمكؿ ار حمل ح د اررزاؽ دسيف يمسيف  ارهسؤكريو (3)
 .541  ص2987  ه ر     دار ار ار ارعر  2  دراسو هجمرحو    ارجمحكف ارهدح   ط(كارضهمحمت ارهسمدد و  ي م

 .52د. سهير ح د ارسهي  اوكف  ه در سم ؽ  ص (4)
م ارحم ذ: ييسهح راؿ داص ط يع  اك هعحكم هؤنؿ ر جيمـ  محهمؿ ( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذر 29ارهمدة ) (5)

اح    ط جمن ر مدري  ارهعهكؿ    كدسب اردركط ارهدددة  28  3ارمامرة  ههمرسو حدمط ارمر يو ارعجمريو هكضكع ارهمدميف 
    نذا ارجمحكفي.
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كار ػػػػػػػػػحدكؽ ارػػػػػػػػػكطح  ر مػػػػػػػػػك ير كا دميػػػػػػػػػمطي  اهػػػػػػػػػم ارهر ػػػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػػػمرم اراػػػػػػػػػمص   ػػػػػػػػػك ي اردػػػػػػػػػاص 
ارط يعػػػػػػ   ارهمهمػػػػػػ   دا ػػػػػػيو  محكحيػػػػػػو طي ػػػػػػو  مػػػػػػرة كاػػػػػػكد  ام هػػػػػػدل ديممػػػػػػ   ك ػػػػػػد ياػػػػػػكف ارهر ػػػػػػ  
ارعجػػػػمرم اراػػػػػمص دا ػػػػمن هعحكيػػػػػمن رػػػػيس هػػػػػف ادػػػػػامص ارجػػػػمحكف ارعػػػػػمـ  كمجسػػػػـ اودػػػػػامص ارهعحكيػػػػػو 

و إرػػػػ  دػػػػرامت م ػػػػدؼ إرػػػػ  مدجيػػػػؽ ارػػػػر ح  ياػػػػكف  ػػػػ  دػػػػاؿ دػػػػاص كادػػػػد  ػػػػ  اطػػػػمر دػػػػراو ارام ػػػػ
ذات دػػػػػاص كادػػػػػد اك  ػػػػػ  دػػػػػاؿ ادػػػػػامص همعػػػػػددة  ػػػػػ  اطػػػػػمر دػػػػػرامت ذات هسػػػػػؤكريو هدػػػػػدكدة اك 

 .(2)   داؿ اك دراو هسمنهو كن  مماذ داؿ اردرامت ارمامريوي
رد معريػػػػػؼ ر هسػػػػػم هر ارعرا ػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ  ػػػػػد اك  ك ػػػػػ  ارمدػػػػػري  ارعرا ػػػػػ   حاػػػػػد اف  ػػػػػمحكف ا سػػػػػم همر   

/ممسػػػػػعمن( ارمػػػػػ  حر مػػػػػ  ح ػػػػػ  احػػػػػ : ينػػػػػك اردػػػػػاص اردم ػػػػػؿ ح ػػػػػ  إاػػػػػمزة ا سػػػػػم همر  2 ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )
كارػػػػػػذم يدهػػػػػػؿ اراحسػػػػػػيو ارعرا يػػػػػػو إذا اػػػػػػمف دا ػػػػػػمن ط يعيػػػػػػمن اك دا ػػػػػػمن هعحكيػػػػػػمن هسػػػػػػا ن  ػػػػػػ    ػػػػػػد 

  اهػػػػم  ػػػػ  )ار جػػػػرة ااح ػػػػ ي  كح ػػػػ  ارهحػػػػكاؿ ح سػػػػ   ػػػػد حػػػػرؼ ارهسػػػػم هر اواح ػػػػ   ػػػػ  ار جػػػػرة ارمػػػػ  م ي ػػػػم
هػػػػف ارهػػػػمدة احػػػػ  (  جػػػػد ا ردنػػػػم ركضػػػػ  معريػػػػؼ ارهطػػػػكر  عر ػػػػ   محػػػػ : ياػػػػؿ دػػػػاص ط يعػػػػ  اك  21

هعحػػػػػػكم دم ػػػػػػؿ ح ػػػػػػ  إاػػػػػػمزة اسػػػػػػم همر ر هدػػػػػػمري  ا سػػػػػػمراميايو  ػػػػػػ   طػػػػػػمح   حػػػػػػمل ارهػػػػػػدف ارسػػػػػػاحيو 
آاػػػػػػر يجػػػػػػ  اػػػػػػمرج ارم ػػػػػػهيـ اوسػػػػػػمس مجمردػػػػػػ  ار يذػػػػػػو  كارهحػػػػػػمطؽ ا سػػػػػػم همريو اك ام  طػػػػػػمع محهػػػػػػكم

هػػػػػػػف ذات ارهػػػػػػػمدة(  23كا ػػػػػػػؽ ح يػػػػػػػ  ها ػػػػػػػس ارػػػػػػػكزرالي  اهػػػػػػػم ارهطػػػػػػػكر ار ػػػػػػػمحكم اام ػػػػػػػت )ار جػػػػػػػرة كي
 معري ػػػػػػػ   إحػػػػػػػػ  ينػػػػػػػػك اػػػػػػػػؿ دػػػػػػػػاص ط يعػػػػػػػػ  اك هعحػػػػػػػكم محمجػػػػػػػػؿ اريػػػػػػػػ  ه ايػػػػػػػػو اػػػػػػػػزل هػػػػػػػػف ارهدػػػػػػػػركع 
ا سػػػػػم همرم رنػػػػػرض مطػػػػػكير  ضػػػػػهف هدػػػػػمري  ارهػػػػػدف ارسػػػػػاحيو ارا ػػػػػرل كارهحػػػػػمطؽ ا سػػػػػم همريو اك ام 

 هيـ اوسمس مجمرد  ار يذو كيكا ؽ ح ي  ها س اركزرالي. طمع محهكي ار يج  امرج ارم 
نػػػػك اػػػػؿ حعر ػػػػ   محػػػػ :    سػػػػ ؽ ذاػػػػر  يهاححػػػػم اف ح ػػػػكغ معريػػػػؼ ر هسػػػػم هر ارعجػػػػمرم ح ػػػػ  ك ػػػػؽ هػػػػمك    

دػػػػػػػاص ط يعػػػػػػػ  اك هعحػػػػػػػكم ممػػػػػػػك ر رديػػػػػػػو ارهجػػػػػػػدرة ارهمريػػػػػػػو ارام يػػػػػػػو كارا ػػػػػػػرة ار حيػػػػػػػو ر جيػػػػػػػمـ  إحاػػػػػػػمز 
رهػػػػم ح يػػػػ  هػػػػف هكا ػػػػ مت مػػػػـ اوم ػػػػمؽ ح ي ػػػػم هسػػػػ جمن   جػػػػمن اػػػػمف ارنػػػػرض هح ػػػػم  ك  من اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو ايػػػػ

و هػػػػف ارا ػػػػمت اررسػػػػهيو ارهاكرػػػػو هػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ   كذرػػػػؾ  عػػػػد د ػػػػكر  ح ػػػػ  إاػػػػمزة ههمرسػػػػو اره حػػػػ
 .ؾ ذر
 

                                                 

رمدري  ارازاذرم  رسمرو هماسمير هجدهو اهمؿ  كارح حهمر  ارحظمـ ارجمحكح  رعجد د ظ اردؽ    ظؿ ا -حمديو حمرؼ (2)
  1828-1827اركادم  ارازاذر  - سـ اردجكؽ  امهعو ارد يد ردهو راضر -ار  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو
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 الشروط الواجب توفرىا في المستثمر العقاري: ثانياً 
 ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػف رهػػػػػػػػم رعجػػػػػػػد داػػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػػو  يػػػػػػػػد اإلحدػػػػػػػمل هػػػػػػػػف انهيػػػػػػػو كهػػػػػػػػم يمهمػػػػػػػ   حظػػػػػػػران    

مجييػػػػػػػد ههمرسػػػػػػػو نػػػػػػػذا ارحدػػػػػػػمط ح ػػػػػػػ   عػػػػػػػض   رػػػػػػػ حهػػػػػػػدت ارمدػػػػػػػريعمت ارهحظهػػػػػػػو  جػػػػػػػد ا ك ػػػػػػػيو  
 هػػػػػفإ ػػػػػراـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد  ػػػػػؿ ا م ػػػػػر ذرػػػػػؾ ح ػػػػػ   ام دػػػػػاص يسػػػػػمطي   ػػػػػ   حػػػػػف  يػػػػػرنـ اودػػػػػامص

يهحدػػػػػكف احمهػػػػػػمدان هػػػػػػف ارسػػػػػػ طمت ارهام ػػػػػػو رههمرسػػػػػو اره حػػػػػػو   اػػػػػػملت ارمدػػػػػػريعمت ارهحظهػػػػػػو ر ذػػػػػػو 
 ضػػػػ ن حػػػػف  عػػػػض ارمػػػػراايص اردػػػػركط ارمػػػػ  ياػػػػب مك رنػػػػم  ػػػػ    هػػػػف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  هاهكحػػػػو

اف يد ػػػػؿ ح ي ػػػػم كنػػػػ  هجػػػػررة  ط يعػػػػو اردػػػػمؿ ردهميػػػػو ارهداػػػػكز رػػػػ  هػػػػف اف ياسػػػػر اهكارػػػػ  اركااػػػػب 
ارمػػػػػ  يكدح ػػػػػم اضػػػػػهمف  ػػػػػ  هدػػػػػركع كنهػػػػػ  اػػػػػمف  ػػػػػد مػػػػػكنـ  اديمػػػػػ   اك هػػػػػف ديػػػػػث هػػػػػدل اامسػػػػػمب 

ح ر هسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم   يهػػػػػػحح هػػػػػػف ارهدػػػػػػركع ارهح ػػػػػػذ ر دػػػػػػركط ار حيػػػػػػو   ػػػػػػمرمرايص اودارم ارههحػػػػػػك 
  ػػػػؿ ارا ػػػػو اوداريػػػػو ا  إذا اػػػػمف اردػػػػاص هحمسػػػػ من كهمهمػػػػ   مرجػػػػدرة ارهمريػػػػو كار حيػػػػو إلمهػػػػمـ ارهدػػػػركع 

 ارعجمرم  مردركط ار زهو.
راضػػػػ   ػػػػـ ي يعكح ػػػػم إرػػػػ  ارهجػػػػمكريف ا  ع ػػػػ  حطػػػػمؽ ارمدػػػػريعمت ار رحسػػػػيو  اػػػػمف ارهػػػػ ؾ يدػػػػمركف    

 ػػػػػػ دت امطػػػػػػكر  يهػػػػػػم  عػػػػػػد ك  اوهػػػػػػرف إكف سػػػػػػاحمت ام ػػػػػػو   ػػػػػػـ  ا  ريجكهػػػػػػكا  إحاػػػػػػمز ار حػػػػػػمل رماػػػػػػ
 ػػػػػػ دت مكاػػػػػػؿ إرػػػػػػ  دػػػػػػرامت  حػػػػػػمل ممكاػػػػػػؿ إرػػػػػػ  هجػػػػػػمكريف إلحاػػػػػػمز م ػػػػػػؾ ارعه يػػػػػػمت  كمطػػػػػػكر اا ػػػػػػر  

  ػػػػػدؼ ضػػػػػهمف دجػػػػػك  ـ  (2)حظػػػػػمـ اره ايػػػػػو ارهدػػػػػمراو ح ػػػػػ  ك ػػػػػؽمجسػػػػػـ اورض  يهػػػػػم  ػػػػػيف ارهدػػػػػمرييف 
 هر ارعجػػػػػمرم ارػػػػػذم ي مػػػػػـز ر ػػػػػمرح رب هػػػػػف ارضػػػػػيمع  كهػػػػػف  عػػػػػدنم اسػػػػػحدت نػػػػػذ  اره هػػػػػو إرػػػػػ  ارهسػػػػػم

ارعهػػػػػػػؿ  مدػػػػػػػييد ار حػػػػػػػمل دسػػػػػػػب ارهكا ػػػػػػػ مت ارهدػػػػػػػددة  هكاػػػػػػػب حجػػػػػػػد ارداػػػػػػػز اك حجػػػػػػػد ار يػػػػػػػ  ح ػػػػػػػ  
ف ياػػػػػػكف   ػػػػػػكرة دػػػػػػاص ط يعػػػػػػ  اك دػػػػػػراو هدحيػػػػػػو   ػػػػػػمركا   إاراريطػػػػػػو   مرهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم اهػػػػػػم 

                                                 

( اره ايػػػػػو ارهدػػػػػمراو: هػػػػػ  ازديػػػػػمد ارحهػػػػػك ارػػػػػديهك را   اسػػػػػمددث حػػػػػكع اديػػػػػد هػػػػػف ار يمحػػػػػمت اط ػػػػػؽ ح يػػػػػو  ػػػػػ   رحسػػػػػم 2)
او  ي ػػػػػػػمـ  مدديػػػػػػػد دجػػػػػػػػكؽ ك ارمزاهػػػػػػػمت ارهػػػػػػػ ؾ ارهدػػػػػػػػمرايف ك محظػػػػػػػيـ ارمػػػػػػػد ير اراهػػػػػػػػمح  ه ػػػػػػػط ح اره ايػػػػػػػو ارهدػػػػػػػػمر 

ر عجػػػػػمرره  ذاػػػػػر ام ػػػػػو ار يمحػػػػػمت ارهمع جػػػػػو  ك ػػػػػؼ ارعجػػػػػمر هػػػػػف ديػػػػػث هك عػػػػػ  ككهسػػػػػمدم   ضػػػػػ ن حػػػػػف ا  حيػػػػػو ارهدػػػػػيدة 
ف ارمػػػػػكازف  ػػػػػ   كيدػػػػػهؿ نػػػػػذا ارحظػػػػػمـ ك ػػػػػؼ هام ػػػػػر رمجسػػػػػيـ ارعجػػػػػمر كيػػػػػحظـ  كاحػػػػػد ارميسػػػػػير ك ا دارة رمدجيػػػػػؽ حػػػػػكع هػػػػػ

 ػػػػيف اره ػػػػمرح ار رديػػػػو ر هػػػػ ؾ ارهدػػػػمرايف ك ػػػػيف اره ػػػػمرح اراهمحيػػػػو ر ه ايػػػػو ارهدػػػػمراو  ك ػػػػد مػػػػـ ك ػػػػؼ نػػػػذا ارحظػػػػمـ 
هػػػػف   ػػػػػؿ ار جػػػػ  ار رحسػػػػػ  ح ػػػػ  احػػػػػ  دسػػػػػمكر يمعػػػػيف اف مدمػػػػػـر  كاحػػػػد  هػػػػػف   ػػػػػؿ اراهػػػػ  ارعػػػػػمـ ككايػػػػؿ ا مدػػػػػمد. يحظػػػػػر: 

 -   دػػػػػػث هحدػػػػػػكر  ػػػػػػ  ها ػػػػػػو ارجػػػػػػمحكف كا حهػػػػػػمؿ اردكريػػػػػػوكاذػػػػػػؿ ارعيػػػػػػمط  ا داػػػػػػمـ ارام ػػػػػػو رحظػػػػػػمـ اره ايػػػػػػو ارهدػػػػػػمراو
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مكحيػػػػػػمت حػػػػػػ  رػػػػػػـ يسػػػػػػم ًف ارمعإارعه ػػػػػػ   ػػػػػػ   رحسػػػػػػم كسػػػػػػ  هػػػػػػف ارحطػػػػػػمؽ اردا ػػػػػػ  ر ػػػػػػذ  اره حػػػػػػو ا  
ارعجمريػػػػو كذرػػػػؾ   ػػػػدؼ مدػػػػاي  اػػػػػؿ دػػػػاص رديػػػػ  ارهجػػػػدرة ارهمريػػػػػو كار حيػػػػو ر ػػػػداكؿ  عه يػػػػمت ارمر يػػػػػو 

ذرػػػػؾ  اميػػػػمر  من هعيحػػػػو ي مػػػػـز ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  مدجيج ػػػػم  يػػػػ   ػػػػؿ ممراػػػػ ارعجمريػػػػو  كرػػػػـ يدػػػػدد دػػػػركطمن 
 .(2)رب ارعهؿ

يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ح ػػػػػ  احم ػػػػػمر اف  جػػػػػد م حػػػػػ  ارط يعػػػػػو ارمامريػػػػػو رعه يػػػػػمت ارمر   ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرماهػػػػػم   
ريدػػػػػػرع   حمذ ػػػػػػم كدازنػػػػػػم ر هداػػػػػػكز رػػػػػػ  ك يع ػػػػػػم رػػػػػػ   هاػػػػػػرد  اورضدػػػػػػرال ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم رم ػػػػػػؾ 

اإلمهػػػػػػمـ هػػػػػػف إحامزنػػػػػػم كذرػػػػػػؾ  هكاػػػػػػب حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو )د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ( يعم ػػػػػػر حهػػػػػػؿ 
 سػػػػػمط دكريػػػػػو ار حػػػػػمل كحجػػػػػؿ ه ايم ػػػػػم رػػػػػ  هجم ػػػػػؿ د عػػػػػ  و إمهػػػػػمـماػػػػػمرم  اك  ػػػػػد ي يع ػػػػػم رػػػػػ  دمػػػػػ    ػػػػػؿ 

دسػػػػػب مجػػػػػدـ ار حػػػػػمل  هكاػػػػػب حجػػػػػد ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  اراريطػػػػػو )ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  ارم ػػػػػمهيـ(    ػػػػػذ  ارعه يػػػػػمت  
مامريػػػػػػو  داػػػػػػـ طم ع ػػػػػػم ارماػػػػػػمرم  كراػػػػػػ  يامسػػػػػػب ارهسػػػػػػم هر  داػػػػػػمـارجمحكحيػػػػػػو ياػػػػػػب اف ماضػػػػػػ  وى 

ارعجػػػمرم  ػػػ و ارمػػػػمار  ػػػ   ػػػػد هػػػف مػػػػكا ر دػػػركط هح ػػػػكص ح ي ػػػم  ػػػػ  ارجكاحػػػد ارعمهػػػػو سػػػكال امحػػػػت 
ارجػػػػكاحيف كارهراسػػػػيـ ارمح يذيػػػػو ارمػػػػ  مػػػػحظـ ه حػػػػو ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  إذا احػػػػم  محكف ارماػػػػمرم اك ػػػػ  ارجػػػػ

 ػػػػػد سػػػػػ هحم  ػػػػػإف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم )ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم( ياػػػػػكف دا ػػػػػمن ط يعيػػػػػمن اك هعحكيػػػػػمن   ػػػػػموهر 
كنػػػػػ   هحػػػػػ  يػػػػػؤدم  حػػػػػم إرػػػػػ  ارجػػػػػكؿ ح ػػػػػ  اف نحػػػػػمؾ دػػػػػركط ممع ػػػػػؽ  ػػػػػموكؿ كآاػػػػػرل ماػػػػػمص  مر ػػػػػمح 

 اموم :
 الشروط المتعمقة بالشخص الطبيعي  -1

نحػػػػػػمؾ هاهكحػػػػػػو هػػػػػػف اردػػػػػػركط ارمػػػػػػ  ياػػػػػػب مكا رنػػػػػػم  ػػػػػػ  اردػػػػػػاص ارهردػػػػػػح ر د ػػػػػػكؿ ح ػػػػػػ  إاػػػػػػمزة    
ههمرسػػػػػػػو ه حػػػػػػػو ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم )ارهر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم(  كنػػػػػػػ  هحظهػػػػػػػو ح ػػػػػػػ  حدػػػػػػػك  ػػػػػػػريح  دسػػػػػػػب 

كارعرا ػػػػػ   ي ػػػػػمر  ارجػػػػػمحكف ارازاذػػػػػرم ارهػػػػػحظـ ره حػػػػػو ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  اهػػػػػم  مرحسػػػػػ و ر جػػػػػمحكف ار رحسػػػػػ 
 كيهاف  يمف ذرؾ ح   ارحدك اوم :  إر   د  م دسب ارجكاحد ارعمهو

كاػػػػػكب اف ير ػػػػػؽ ارط ػػػػػب ارهجػػػػػدـ  إرػػػػػ دػػػػػمر ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم ك  ػػػػػكرة ا يػػػػػو ا ان يكـــــون تـــــاجرًا: . ا
هػػػػػػػف   ػػػػػػػؿ اررا ػػػػػػػب  مرد ػػػػػػػكؿ ح ػػػػػػػ  اإلاػػػػػػػمزة ارههحكدػػػػػػػو ر هر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم ح ػػػػػػػ  هاهكحػػػػػػػو هػػػػػػػف 

إرػػػػػ    مإلضػػػػػم وضػػػػػدو ح ػػػػػ  اف ارهمجػػػػػدـ ياػػػػػب اف ياػػػػػكف مػػػػػماران  ارهسػػػػػمحدات ارمػػػػػ  مػػػػػدؿ   ػػػػػكرة كا
ح ػػػػػ : ي يسػػػػػهح راػػػػػؿ  ح ػػػػػت( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ ارمػػػػػ  28هػػػػػم اػػػػػمل  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )

دػػػػػػػاص ط يعػػػػػػػ  اك هعحػػػػػػػكم هؤنػػػػػػػؿ ر جيػػػػػػػمـ  محهػػػػػػػمؿ ارماػػػػػػػمرة  ههمرسػػػػػػػو حدػػػػػػػمط ارمر يػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػو 
                                                 

(2) Stéphane Glock, opct, p.45.  
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 هكاػػػػػػب اردػػػػػػركط ارهدػػػػػػددة  ػػػػػػ  نػػػػػػذا (  ط جػػػػػػم ر مدػػػػػػري  ارهعهػػػػػػكؿ  ػػػػػػ  ك 28 3هكضػػػػػػكع ارهػػػػػػمدميف )
 ارجمحكفي.

( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ارماػػػػػػػمرة 2-212 مرحسػػػػػػػ و ر هدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ    جػػػػػػػد حػػػػػػػرؼ ارمػػػػػػػمار  ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )هػػػػػػػم إ   
ح ػػػػػ  احػػػػػ : يارماػػػػػمر نػػػػػـ هػػػػػف يجكهػػػػػكف  محهػػػػػمؿ مامريػػػػػو كاع كنػػػػػم ه حػػػػػم ـ  1812ارهعػػػػػدؿ رسػػػػػحو  2935

عجػػػػػػػمرم يعػػػػػػػد مامريػػػػػػػمن هػػػػػػػف اػػػػػػػ ؿ ارهعمػػػػػػػمدةي  كيهاححػػػػػػػم اف حسػػػػػػػمدؿ ضػػػػػػػهحمن ح ػػػػػػػ  اف حهػػػػػػػؿ ارهسػػػػػػػم هر ار
ح ػػػػػػ : ي يعم ػػػػػػر ارجػػػػػػمحكف ا حهػػػػػػمؿ  ح ػػػػػػت( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ح سػػػػػػ  ارمػػػػػػ  2-228ح ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة ) اوسػػػػػػمحمد

. اهيػػػػػ  ارهعػػػػػمه ت اركسػػػػػيطو ردػػػػػرال اك ا اممػػػػػمب اك  يػػػػػ  اره ػػػػػمح  ك ػػػػػحمديؽ ا سػػػػػم همر  3ارمامريػػػػػو: 
اف حط ػػػػػؽ  ػػػػػ و ارمػػػػػمار ح ػػػػػ   يهاححػػػػػم  احػػػػػ   ح ػػػػػ  ك ػػػػػؽ ارهػػػػػمدميفمػػػػػداكؿ اسػػػػػ ـ اردػػػػػرامت ارعجمريػػػػػوي  

 .راكف ارعهؿ ارذم يجكـ    مامريمن ارهسم هر ارعجمرم 
 2984رسػػػػػػػحو ( 38)ك ػػػػػػػ  حطػػػػػػػمؽ ارمدػػػػػػػري  ارعرا ػػػػػػػ  ك ػػػػػػػمرراكع إرػػػػػػػ   ػػػػػػػمحكف ارماػػػػػػػمرة ارعرا ػػػػػػػ  ر ػػػػػػػـ    

ينػػػػػػك اػػػػػػؿ دػػػػػػاص ط يعػػػػػػ  اك هعحػػػػػػكم يػػػػػػزاكؿ  :(  ػػػػػػد حر ػػػػػػت ارمػػػػػػمار  محػػػػػػ 7حاػػػػػػد اف ارهػػػػػػمدة )ارهعػػػػػػدؿ 
اودمػػػػػراؼ حهػػػػػ ن مامريػػػػػمن ك ػػػػػؽ اىداػػػػػمـ نػػػػػذا ارجػػػػػمحكفي    ػػػػػؿ يعم ػػػػػر حهػػػػػؿ  مسػػػػػه  كردسػػػػػم   ح ػػػػػ  كاػػػػػ  

 اىدامـ  محكف ارمامرة ارعرا    مامريمن اك  ؟ ح   ك ؽارهسم هر ارعجمرم 
يمعم ػػػػػر ا حهػػػػػمؿ ارممريػػػػػو مامريػػػػػو إذا  :( هػػػػػف ارجػػػػػمحكف احػػػػػ  5هػػػػػم ح ػػػػػت ح يػػػػػ  ارهػػػػػمدة )اسػػػػػمحمدان إرػػػػػ     

ارج ػػػػػد هػػػػػم رػػػػػـ ي  ػػػػػت ارعاػػػػػس: ...سمدسػػػػػمن: هجػػػػػمك ت ار حػػػػػمل امحػػػػػت  ج ػػػػػد ارػػػػػر ح  كي مػػػػػرض  ي ػػػػػم نػػػػػذا 
كارمػػػػػرهيـ كار ػػػػػػدـ كار ػػػػػػيمحو..ي   ػػػػػي دظ اف حهػػػػػػؿ ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ارهح ػػػػػػب ح ػػػػػػ   حػػػػػمل حجػػػػػػمر هػػػػػػم 

كاػػػػمف  دمػػػػراؼا يعػػػػد مامريػػػػمن  كهمػػػػ  هػػػػم همرسػػػػ  ردسػػػػم   اراػػػػمص كح ػػػػ  سػػػػ يؿ  اإلحاػػػػمززاؿ  ػػػػ  طػػػػكر 
 ران.                               ن يو ارجمحكحيو  إح  يعد مماهمهمعمن  مإل

ارمامريػػػػػو   اون يػػػػػوادػػػػػمرط ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم اف يامسػػػػػب ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  التجاريـــــة: األىميـــــة  . ب
اراػػػػػػمص  عه يػػػػػػمت ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو  (84-21)( هػػػػػػف ارهرسػػػػػػـك ارمح يػػػػػػذم 6 جػػػػػػد ح ػػػػػػت ارهػػػػػػمدة )

احػػػػػػػ    ػػػػػػػإف ارسػػػػػػػف سػػػػػػػحو..ي  كي دػػػػػػػظ ح ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة  15ح ػػػػػػػ : يياػػػػػػػب اف   يجػػػػػػػؿ حهػػػػػػػر  حػػػػػػػف 
( هػػػػػف ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ارازاذػػػػػرم ارمػػػػػ  دػػػػػددت 48ارجػػػػػمحكح  يمعػػػػػمرض هػػػػػ  هػػػػػم اػػػػػمل  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )

ارمػػػػػػ  رػػػػػػـ مدػػػػػػدد   (2)هػػػػػػ  اىداػػػػػػمـ  ػػػػػػمحكف ارماػػػػػػمرة ارازاذػػػػػػرم يمعػػػػػػمرضسػػػػػػحو كايضػػػػػػمن ( 29ب )ار  ػػػػػكغ 
 ذرؾ إر  اىدامـ ارجمحكف ارهدح . ؿ مرات ارممار  ان يو

                                                 

: ي  ياكز ر جم ر ارهردد ذاران امف اك اح   2988رسحو  (84-88)( هف  محكف ارمامرة ارازاذرم ر ـ 5ارهمدة ) (2)
 ار مر  هف ارعهر  همحيو حدر امه و كارذم يريد هزاكرو ارمامرة اف ي دا    ارعه يمت ارمامريو...ي.
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ح راػػػػػػؿ دػػػػػػاص  ػػػػػػمر  اف يهػػػػػػمرس ارعهػػػػػػؿ ارماػػػػػػمرم هػػػػػػف  يػػػػػػر ام  ػػػػػػد سػػػػػػه  ارمدػػػػػػري  ار رحسػػػػػػ هػػػػػػم إ   
 م ػػػػر ح ػػػػػ  هحػػػػ  ارجم ػػػػػر هػػػػف هزاكرػػػػػو احػػػػمذؽ  كي  ػػػػـ ذرػػػػػؾ ضػػػػهحمن هػػػػػف  ػػػػمحكف ارماػػػػػمرة ارهعػػػػدؿ ارػػػػػذم 

 ح ػػػػػػت( ارمػػػػػػ  1-212ارعهػػػػػػؿ ارماػػػػػػمرم هػػػػػػم رػػػػػػـ يد ػػػػػػؿ ح ػػػػػػ  إذف هػػػػػػف ارجمضػػػػػػ    دسػػػػػػب ارهػػػػػػمدة )
 ض هف  مض  ارك ميو..ي.ح  : ييهاف ر جم ر ارذم مـ مدرير  اف ياكف مماران  م كي

دػػػػػمرط ك دػػػػػاؿ  ػػػػػريح ح ػػػػػ  كاػػػػػكب مهمػػػػػ  ارمػػػػػمار  مون يػػػػػو إهػػػػػم  ا ػػػػػكص ارمدػػػػػري  ارعرا ػػػػػ    إ    
ارمػػػػػػ  ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ييدػػػػػػمرط  ػػػػػػػ   ارحم ػػػػػػذ ( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ارماػػػػػػػمرة8ارهدحيػػػػػػو ارامه ػػػػػػو   دسػػػػػػب ارهػػػػػػمدة )

اف يهػػػػػػػمرس ن يػػػػػػػو كاف ياػػػػػػػكف حرا ػػػػػػػ  اراحسػػػػػػػيو  كياػػػػػػػكز رنيػػػػػػػر ارعرا ػػػػػػػ  ارمػػػػػػػمار اف ياػػػػػػػكف همهعػػػػػػػمن  مإل
 ارعهؿ ارمامرم ك جمن رهمط  مت اطو ارمحهيو ك إذف هف ارا و ارهام وي.

: حص ارهدرع ارازاذرم    ظؿ  محكف ارمر يو ارعجمريو ان ال يكون محظورًا من مزاولة العمل التجاري . ت
( ح   هح   عض اودامص كاسم عمدنـ هف ههمرسو حه يمت ارمر يو 18ارحم ذ ك هكاب ارهمدة )

و    دمرو  يمه ـ   عض ا حهمؿ ارم  مهح  حح ـ هزاكرو ا حهمؿ ارمامريو  جد ح ت ح  : ي ارعجمري
  يهاف اف ياكحكا هر ييف حجمرييف  هحدذيف اك هدمرايف   م  عمؿ  محكحمن اك  ع يمن   طريجو ه مدرة اك 

ضكا إر  هف ا ؿ كسيط  ر ه مدرة  هدمري  حجمريو ماض  ر ذا ارجمحكف  اودامص ارذيف معر 
ددل ارهامر مت اوميو: ارمزكير كاسمعهمؿ ارهزكر    ارهدررات ارام و اك ارمامريو احجك مت  س ب 

اك ار حايو  ارسر و كاا مل ارهسرك مت كايمحو اوهمحو كارم  يس كا مزاز اوهكاؿ اك ارجيـ اك ارمك عمت  
رزكر كاريهيف اراإذ و ارح ب كا دار ديؾ هف هف  ير ر يد  ردكة هكظ يف حهكهيف  د مدة ا

كارنش ارضري    اراحح ارهح كص ح ي   هكاب اودامـ ارمدريعيو ارهمع جو  مردرامت ارمامريو  اهم 
يهح  هف ههمرسو نذا ارحدمط ا حضمل ارهدطك كف ممدي يمن ك   و ح مذيو   س ب اآلا ؿ  حزانو 

 اره ف ارهدا و    حجم متي.
حطػػػػػمؽ ارهػػػػػمدة  ارهعػػػػػدؿ  (67/3)ح ػػػػػ  هك  ػػػػػ   ػػػػػ   ػػػػػمحكف  عاوطػػػػػ هػػػػػم ارهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ   كححػػػػػد إ  
حجػػػػد ار يػػػػ  ح ػػػػ  اراريطػػػػو  حاػػػػد احػػػػ  اسػػػػم عد طمذ ػػػػو هػػػػف اودػػػػامص هػػػػف  إداػػػػمـرهام ػػػػو  ا( 25)

 ػػػػ  اػػػػراذـ ارسػػػػر و كارح ػػػػب  هزاكرػػػػو احهػػػػمؿ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم هػػػػف ارػػػػذيف  ػػػػدرت ضػػػػدنـ اىدامهػػػػمن 
ة ردسػػػػػم  ـ اك ردسػػػػػمب ارنيػػػػػر ايػػػػػو كا ػػػػػدار ار ػػػػػاكؾ  هػػػػػف  يػػػػػر ر ػػػػػيد اف ي مدػػػػػركا   ػػػػػ و هعمػػػػػمد

ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ي   يهاػػػػػػف رألدػػػػػػامص ارعهػػػػػػؿ   و حه يػػػػػػو هػػػػػػف حه يػػػػػػمت  يػػػػػػ  ارعجػػػػػػمر ح ػػػػػػ  اراريطػػػػػػ
 ػػػػػػػمم  ػػػػػػػ و ه مدػػػػػػػرة رػػػػػػػك هػػػػػػػف اػػػػػػػ ؿ كسػػػػػػػيط   ه ػػػػػػػردنـ اك حيم ػػػػػػػو حػػػػػػػف اآلاػػػػػػػريف   ػػػػػػػ  ارعه يػػػػػػػمت 

داػػػػػػمـ نػػػػػػذا ارجػػػػػػمحكف  كاودػػػػػػامص ارهػػػػػػداحيف  ػػػػػػمم اريهػػػػػػو هػػػػػػف نػػػػػػذا ارجػػػػػػمحكفي  كح ػػػػػػ  ارامضػػػػػػعو إل
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داػػػػػػمـ حجػػػػػػد ارداػػػػػػز كحجػػػػػػد  يػػػػػػ  ارعجػػػػػػمر ح ػػػػػػػ  إااػػػػػػمص    يؿ ارجيػػػػػػمس  هػػػػػػم اف ارجػػػػػػمحكف احػػػػػػ  سػػػػػػ 
اراريطػػػػػػو   ضػػػػػػػ ن حػػػػػػػف اف ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  مرعجػػػػػػػديف نػػػػػػك ح ػػػػػػػس اردػػػػػػػاص    ػػػػػػػذا يػػػػػػػدؿ ح ػػػػػػػ  

 اهمداد ارهح  ر هسم هر ارعجمرم    حجد ارداز ايضمن.
و ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  دػػػػاؿ ك ػػػػ  حطػػػػمؽ ارمدػػػػري  ارعرا ػػػػ   كح ػػػػ  ارػػػػر ـ هػػػػف احػػػػ  رػػػػـ يػػػػحظـ ه حػػػػ   

 ػػػػػمرراكع إرػػػػػ   كرة هػػػػػف ههمرسػػػػػو ه حػػػػػو ارمػػػػػمارظػػػػػحػػػػػ  يهاػػػػػف ارك ػػػػػكؼ ح ػػػػػ  ار ذػػػػػمت ارهدإ ػػػػػريح  ا  
( 1-5مدديػػػػػػدان ارهػػػػػػمدة ) 2992رسػػػػػػحو  (24) ػػػػػػمحكف احضػػػػػػ مط هػػػػػػكظ   اردكرػػػػػػو كارجطػػػػػػمع ارعػػػػػػمـ ر ػػػػػػـ 

س . هزاكرػػػػػػو ا حهػػػػػػمؿ ارمامريػػػػػػو كممسػػػػػػي1ارمػػػػػػ  مػػػػػػحص ح ػػػػػػ : ييدظػػػػػػر ح ػػػػػػ  ارهكظػػػػػػؼ هػػػػػػم يػػػػػػمم : 
ارمػػػػػػ   اوحهػػػػػػمؿ -دػػػػػػرال اسػػػػػػ ـ اردػػػػػػرامت. ب -اردػػػػػػرامت كارعضػػػػػػكيو  ػػػػػػ  هاػػػػػػمرس ادارم ػػػػػػم حػػػػػػدا ا

رػػػػت آدارة اهػػػػكاؿ زكاػػػػ  اك ا مر ػػػػ  دمػػػػ  اردراػػػػو ار مر ػػػػو ارمػػػػ  اماػػػػص اهكارػػػػ  ارمػػػػ  ارػػػػت اريػػػػ  ار ػػػػمن اك 
 .يكهمني 38اري ـ ار من  كح   ارهكظؼ اف يا ر داذرم   ذرؾ ا ؿ 

ارحم ػػػػذ  كاحظهمػػػػ  رمدظػػػػر  عػػػػض اودػػػػامص هػػػػف ارد ػػػػكؿ ح ػػػػ  هػػػػف  ػػػػـ اػػػػمل  ػػػػمحكف ا سػػػػم همر   
حػػػػػص ح ػػػػػ : ي  مهػػػػػحح  1889( هػػػػػف حظػػػػػمـ ا سػػػػػم همر رسػػػػػحو 1اإلاػػػػػمزة ا سػػػػػم همريو    ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )

م هػػػػػػػف ا رمزاهػػػػػػػمت إإذا ااػػػػػػػؿ ارهسػػػػػػػم هر  ػػػػػػػ -دػػػػػػػدل اردػػػػػػػم ت اوميػػػػػػػو: اك إإاػػػػػػػمزة ا سػػػػػػػم همر  ػػػػػػػ  
إذا   ػػػػػػت  -ا ػػػػػػر هػػػػػػف هػػػػػػرة.  محيػػػػػػمن إل مرا سػػػػػػم هارهح ػػػػػػكص ح ي ػػػػػػم  ػػػػػػ  ار  ػػػػػػؿ اررا ػػػػػػ  هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف 

إذا  -ارماػػػػػػمب ارهسػػػػػػم هر اريهػػػػػػو ها ػػػػػػو  مردػػػػػػرؼ  ػػػػػػ  دااػػػػػػؿ اه كريػػػػػػو ارعػػػػػػراؽ اك امرا ػػػػػػم.  مر ػػػػػػمن 
يػػػػػػو ام م يػػػػػػو اك هعمنػػػػػػدة دكريػػػػػػو ياػػػػػػكف ارعػػػػػػراؽ طر ػػػػػػمن  ي ػػػػػػمي  كايضػػػػػػمن اهمػػػػػػد امسػػػػػػ ب ارهسػػػػػػم هر  اػػػػػػرؽ 

 .(2)ح ف ا  س ـااردظر إر  اودامص ارذيف 
ـــــي الجنســـــإ . د ك ػػػػػ  ( 84-21) : ادػػػػػمرط ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم  ػػػػػ  ارهرسػػػػػـك ارمح يػػػػػذميةن يكـــــون وطن

  ك ػػػػد اوحمهػػػػمد( ارمػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ  كاػػػػكب مجػػػػديـ اراحسػػػػيو ارازاذريػػػػو ححػػػػد ايػػػػداع ط ػػػػب 6ارهػػػػمدة )
ر ػػػػـ نػػػػذا اردػػػػرط ح ػػػػ  اسػػػػمس احػػػػ  يمعػػػػمرض هػػػػ  هػػػػم اػػػػمل  ػػػػ   ػػػػمحكف ا سػػػػم همر ارازاذػػػػرم   (1)احمجػػػػد

( ارمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػحص ح ػػػػػػػػػ : ييعمهػػػػػػػػػؿ اودػػػػػػػػػامص 24اص ارهػػػػػػػػػمدة )ك ػػػػػػػػػمإل 1882( رسػػػػػػػػػحو 82-83)
ارط يعيػػػػػػػػػػػكف كارهعحكيػػػػػػػػػػػكف اوامحػػػػػػػػػػػب  ه ػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػم يعمهػػػػػػػػػػػؿ اودػػػػػػػػػػػامص ارط يعيػػػػػػػػػػػكف كارهعحكيػػػػػػػػػػػكف 

                                                 

 1821-6-22ار مدرة     379رال ذات ارعدد يحظر:  ذدو اريمت كضكا ط ا سم همر ار مدرة هف ها س اركز  (2)
هح م : يكاكب اف   ياكف  د  در اح ف اك داـ  إ  س اردراو اك ارا و ارهسم هرة اك ارهسم هر )ارداص  8ار جرة 

 ارط يع (ي.
-يكسؼد كاا  ح د اررؤكؼ  ارحظمـ ارجمحكح  ر هر   ارعجمرم  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ  امهعو  ف  (1)

 .12  ص1825-1824 ف ادة  ارازاذر  
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ارازاذريػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػ  هاػػػػػػػػمؿ اردجػػػػػػػػكؽ كاركاا ػػػػػػػػمت ذات ار ػػػػػػػػ و  م سػػػػػػػػم همري   د ػػػػػػػػر اره حػػػػػػػػو ح ػػػػػػػػ  
 .(2)اركطحييف هف  ير اوامحب اهر يؤدم إر  حدـ ادمراـ ه دا ارهعمه و  مره ؿ

دػػػػػيف رػػػػػـ يجيػػػػػد حهػػػػػؿ اوامحػػػػػب  ػػػػػ  ارهاػػػػمؿ ارماػػػػػمرم ار رحسػػػػػ  ديػػػػػث سػػػػػهح راػػػػػؿ اودػػػػػامص   ػػػػ   
سػػػػػػكال اػػػػػػمف  رحسػػػػػػييف اك  يػػػػػػرنـ  هزاكرػػػػػػو ارعهػػػػػػؿ ارماػػػػػػمرم    كيهاححػػػػػػم اف حسػػػػػػمدؿ ح ػػػػػػ  ذرػػػػػػؾ هػػػػػػف 

ن يػػػػو اردػػػػاص يعمهػػػػد   ػػػػم ا( هػػػػف ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  ار رحسػػػػ  ارمػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ  اف 3اػػػػ ؿ ارهػػػػمدة )
   همػػػػػ  هػػػػػم اػػػػػمف ارمػػػػػمار ااح ػػػػػ   إحػػػػػ  ياضػػػػػ  (1)  اري ػػػػػم اردػػػػػاصح ػػػػػ   ػػػػػكاحيف ارػػػػػدكؿ ارمػػػػػ  يحمهػػػػػ

إرػػػػ   ػػػػمحكف ارػػػػدكؿ ارمػػػػ  يحمهػػػػ  اري ػػػػم كنػػػػذا دريػػػػؿ ح ػػػػ  اػػػػكاز اف يهػػػػمرس ارمػػػػمار ه حمػػػػ   ػػػػ   رحسػػػػم 
  نض ارحظر حف احسيم .

اص  ػػػػػ   ػػػػػمحكف ا سػػػػػم همر  ديػػػػػث رػػػػػـ يجيػػػػػد كح ػػػػػ  ارسػػػػػيمؽ ذامػػػػػ  سػػػػػمر ارهدػػػػػرع ارعرا ػػػػػ  ك ػػػػػمإل   
كطحييف  ػػػػػػؿ سػػػػػػهح رألامحػػػػػػب  هػػػػػػحد ـ دػػػػػػ مدة ا سػػػػػػم همر كذرػػػػػػؾ ححػػػػػػد ارعهػػػػػػؿ ح ػػػػػػ  اودػػػػػػامص ارػػػػػػ

هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ا سػػػػػػم همر ارعرا ػػػػػػػ   ( ار جػػػػػػرة حمدػػػػػػران 2ارهػػػػػػػمدة )معري ػػػػػػ  ر هسػػػػػػم هر اواح ػػػػػػ   ػػػػػػ  ظػػػػػػؿ 
 ارهعدؿ.

 الشروط المتعمقة بالشخص المعنوي -1
 م هػػػػػػػف ارمدػػػػػػػريعمت ارهحظهػػػػػػػو ره حػػػػػػػو ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم دػػػػػػػا ن ورػػػػػػػـ يدػػػػػػػدد ارحظػػػػػػػمـ ارجػػػػػػػمحكح     

 محكحيػػػػػمن هدػػػػػددان ر دػػػػػاص ارهعحػػػػػكم   ػػػػػؿ اام ػػػػػت  ػػػػػذار هاهػػػػػؿ اردػػػػػركط ارمػػػػػ  كاػػػػػب مكا رنػػػػػم  يػػػػػ   
( هػػػػػف ارهرسػػػػػـك ارمح يػػػػػذم 6-1  مرحسػػػػػ و ر مدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم حػػػػػص ح ػػػػػ  م ػػػػػؾ اردػػػػػركط  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )

( ارمػػػػػػػ  مهم ػػػػػػػؿ اردػػػػػػػركط ارهحط جػػػػػػػو ح ػػػػػػػ  ارهر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػمرم ذك اردػػػػػػػاص ارط يعػػػػػػػ  هػػػػػػػ  21-84)
كحيػػػػػػػو ر دػػػػػػػراو ارمامريػػػػػػػو ارمػػػػػػػ  معم ػػػػػػػر ايػػػػػػػمف هسػػػػػػػمجؿ رػػػػػػػ  ههيزامػػػػػػػ  كط يعمػػػػػػػ  هراحػػػػػػػمة ارط يعػػػػػػػو ارجمح

 ارام و   ياب مك ر اردركط اوميو:
نطباق كافة الشروط القانونية لممستثمر العقاري ذو الشخص الطبيعي عمى مالك الشركات أ . ا

اص : ياب اف محط ؽ اردركط ارهمع جو  ضهمف دسف ارسيرة كارس كؾ ارهح كص ح ي م ر دالتجارية
ارط يع  كحدـ ارك كع مدت طمذ و حدـ ارا ملة  كياب اف   محط ؽ ح ي ـ ادد هكاح  ههمرسو اره حو 

                                                 

اف ياكف ارهسم هر ارعجمرم همهمعمن ك د حص ارهدرع ارازاذرم دكف  ير  هف  كاحيف اردكؿ ارهجمرحو ح   كاكب  (2)
( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارحم ذ  جكر م:ي.. ياب ح   ارهر   ارعجمرم ارذم 12 دجك   ارهدحيو  كنذا هم اادم  ارهمدة )

  مهس احمهمدان اف يمهم   دجك   ارهدحيو  كمددد اي يمت هحح ا حمهمد حف طريؽ ارمحظيـي.ي
( هف ارجمحكف ارهدح  ار رحس : ي.. ياض  ار رحسيكف دم  ارهجيهكف هح ـ    ار  داف ا اح يو  ر جكاحيف ارم  3ارهمدة ) (1)

 مرح  ادكار ـ اردا يو كان يم ـي.
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( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ  كد كؿ اردرامت 18ارهح كص ح ي م ك ؽ ارهمدة )
كياب ا  مت كاكد ارمامريو ح   هد ت مامريو كه حيو مسهح  ههمرسو  ذجو رحدمط ارمر يو ارعجمريو  

 . (1)نذ  ارهد ت ححد ارمسايؿ    ارادكؿ اركطح  ر هر ييف ارعجمرييف
( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  2847ارهػػػػػػمدة ) ح ػػػػػػت ػػػػػػ  ارمدػػػػػػري  ار رحسػػػػػػ   إذ اوهػػػػػػر ذامػػػػػػ  كيسػػػػػػرم    

ف هديريػػػػػػ  ياضػػػػػػعكف ر دػػػػػػركط كا رمزاهػػػػػػمت إح ػػػػػػ : يإذا  ػػػػػػمـ دػػػػػػاص احم ػػػػػػمرم  ههمرسػػػػػػو اودارة  ػػػػػػ
 مت ارهدحيو كارازاذيو ذام م اهم رك امحكا هديريف  مسه ـ اردا  ..ي كيمده كف ارهسؤكري

ف ام ػػػػػو اردػػػػػركط ارهط ػػػػػكب مك رنػػػػػم ح ػػػػػ  اردػػػػػاص ارط يعػػػػػ  محط ػػػػػؽ ايضػػػػػمن إ ػػػػػ  ارعػػػػػراؽ   ػػػػػاهػػػػػم    
( هػػػػف  ػػػػمحكف ارماػػػػػمرة 7ح ػػػػ  اردػػػػاص ارهعحػػػػكم هػػػػف  يػػػػر مهييػػػػز  يح هػػػػم  كنػػػػذا هػػػػم اادمػػػػ  ارهػػػػمدة )

 .هعمن  كمارم  حر ت ارممار ارط يع  كارهعح
ـــــة:  . ب ـــــوانين الوطني ـــــوي لمق ادػػػػػمرط ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم اف ياػػػػػكف اردػػػػػاص خضـــــوع الشـــــخص المعن

داػػػػػػػمـ ارهعحػػػػػػػكم ارهمردػػػػػػػح ر د ػػػػػػػكؿ ح ػػػػػػػ  إاػػػػػػػمزة ههمرسػػػػػػػو حدػػػػػػػمط ارمر يػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػو امضػػػػػػػعمن إلً 
  كنػػػػػػػذا اراضػػػػػػػكع ياػػػػػػػكف  مماػػػػػػػإذ  دػػػػػػػاؿ هػػػػػػػف ادػػػػػػػامؿ اردػػػػػػػرامت ارمامريػػػػػػػو (1)ارجػػػػػػػكاحيف ارازاذريػػػػػػػو

 ارحظػػػػػمـ ارجػػػػػمحكح  رجػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ ك  ارهرسػػػػػكـ ارمح يػػػػػذم دػػػػػا ن ارازاذريػػػػػو كرػػػػػـ يدػػػػػدد 
معػػػػػد هج كرػػػػػو ر ػػػػػداكؿ  ػػػػػ  ارحدػػػػػمط ارماػػػػػمرم  كنػػػػػذا  ام ػػػػػو ارمامريػػػػػو مودػػػػػامؿياػػػػػب اماػػػػػإذ    هعيحػػػػػمن 
 ح   اسم عمد اردرامت اواح يو هف ههمرسو حدمط ارمر يو ارعجمريو. وكاضد  كرةيدؿ ك 

ادػػػػػمرط  ػػػػ  مدديػػػػػد ارطػػػػم   ارماػػػػػمرم ر دػػػػػراو اف  إذ  سػػػػػمر ارهدػػػػرع ار رحسػػػػػ كح ػػػػ  ارسػػػػػيمؽ ذامػػػػ     
( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ارماػػػػػػػمرة ارهعػػػػػػػدؿ 128-2دػػػػػػػد احػػػػػػػكاع اردػػػػػػػرامت ار رحسػػػػػػػيو   ح ػػػػػػػت ارهػػػػػػػمدة )امماػػػػػػػذ 

 متح ػػػػ :ي .. ماػػػػكف اردػػػػرامت مامريػػػػو  داػػػػـ دػػػػا  م كه هػػػػم اػػػػمف ارنػػػػرض هح ػػػػم  كمماػػػػذ دػػػػاؿ دػػػػرا
اك دػػػػػػػرامت ذات هسػػػػػػػؤكريو هدػػػػػػػدكدة اك دػػػػػػػرامت مضػػػػػػػمهحيو حمهػػػػػػػو اك دػػػػػػػرامت ارمك ػػػػػػػيو ار سػػػػػػػيطو 

 هسمنهوي.
( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف 13كرػػػػػػػـ ياػػػػػػػف ارهدػػػػػػػرع ارعرا ػػػػػػػ   هعػػػػػػػز ن حػػػػػػػف ذرػػػػػػػؾ  إذ حػػػػػػػص ك هكاػػػػػػػب ارهػػػػػػػمدة )   

ماػػػػػػػػػكف ح ػػػػػػػػػ : ي 1884رسػػػػػػػػػحو ( 64 جػػػػػػػػػمحكف ر ػػػػػػػػػـ )ارهعػػػػػػػػػدؿ  2997( رسػػػػػػػػػحو 12ر ػػػػػػػػػـ )اردػػػػػػػػػرامت 
  .ياردراو ارهؤسسو    ارعراؽ ك ؽ ادامـ نذا ارجمحكف حرا يو

                                                 

  .17سم ؽ  ص د كاا  ح د اررؤكؼ  ه در (2)
 .84-21هف ارهرسـك ارمح يذم ارازاذرم  6يحظر: ارهمدة  (1)
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ياػػػػػػب ح ػػػػػػ  اردػػػػػػراو ارمامريػػػػػػو ارهجدهػػػػػػو رط ػػػػػػب القــــــدرات الماليــــــة لمشــــــخص المعنــــــوي: اثبــــــات  . ت
ارد ػػػػكؿ ح ػػػػ  إاػػػػمزة ههمرسػػػػو اره حػػػػو اف م  ػػػػت كاػػػػكد  ػػػػدرات همريػػػػو ام يػػػػو كنػػػػذا هػػػػم اادمػػػػ  ارهػػػػمدة 

ارمػػػػػػػ  مػػػػػػػحص ح ػػػػػػػ : ياف ي  ػػػػػػػت كاػػػػػػػكد هػػػػػػػكارد ( 21-84) ( هػػػػػػػف ارهرسػػػػػػػـك ارمح يػػػػػػػذم ارازاذػػػػػػػرم6)
دػػػػػمريع  ارعجمريػػػػػوي   يػػػػػكدع ارم ػػػػػريح ارهك ػػػػػ  هػػػػػف   ػػػػػؿ ارهه ػػػػػؿ همريػػػػػو ام يػػػػػو إلحاػػػػػمز هدػػػػػركح  اك ه

ارجػػػػمحكح  ر دػػػػراو كاره ػػػػمدؽ ح يػػػػ  اك يجػػػػو  ػػػػ  اره ػػػػؼ ارهر ػػػػؽ رط ػػػػب اوحمهػػػػمد  هػػػػ  اودػػػػمرة إرػػػػ  
اف ارجػػػػدرات ارهمريػػػػو ر دػػػػاص ارهعحػػػػكم ماػػػػكف كاضػػػػدو ارهعػػػػمرـ هػػػػف اػػػػ ؿ م ػػػػؾ اركسػػػػمذؿ ارجمحكحيػػػػو 

 ػػػػػػػريد   م دكر  ص ارط يعػػػػػػػ  ارػػػػػػػذم يجم ػػػػػػػرارهعطػػػػػػػمة ر دػػػػػػػرامت ارمامريػػػػػػػو ح ػػػػػػػ  اػػػػػػػ ؼ اردػػػػػػػا
 . (2)رهعر و هدل اهامحيم  ارهمديو

( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارماػػػػػمرة ارهعػػػػػدؿ 128-2 هدػػػػػرع ار رحسػػػػػ    جػػػػػد ادػػػػػمرط  هكاػػػػػب ارهػػػػػمدة )ر مرحسػػػػػ و اهػػػػػم    
 ح  : ي..يمـ مدديد هكضكع اردراو كهجدار راس ارهمؿ  هكاب ارحظمـ اوسمس  ر دراوي.

ه ػػػػـز ح ػػػػ  ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم اف يماػػػػذ دػػػػاؿ ادػػػػد اردػػػػرامت  هػػػػم اف  ك ا ػػػػكص ارمدػػػػري  ارعرا ػػػػ    
اردػػػػػد ا دحػػػػػ   ارعرا ػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ح ػػػػػ  اردػػػػػرامتهػػػػػف  ػػػػػمحكف /اك ن( 18ح ػػػػػت ارهػػػػػمدة ) رػػػػػذا  جػػػػػد  ارعرا يػػػػػو

 يجػػػػؿ اردػػػػد ا دحػػػػ  رػػػػراس هػػػػمؿ اردػػػػرامت ارهسػػػػمنهو حػػػػف ه يػػػػكح  ديحػػػػمر  ي :رػػػػراس ارهػػػػمؿ  ح ػػػػت ح ػػػػ 
دػػػػػػػد ا دحػػػػػػػ  رػػػػػػػراس هػػػػػػػمؿ دػػػػػػػراو هدػػػػػػػدكدة ارهسػػػػػػػؤكريو حػػػػػػػف ه يػػػػػػػكف ( ديحػػػػػػػمر  ك  يجػػػػػػػؿ ار1888888)
( ديحػػػػػػػػمر  ك  يجػػػػػػػػػؿ اردػػػػػػػػد ا دحػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػراس هػػػػػػػػمؿ  جيػػػػػػػػػو اردػػػػػػػػػرامت حػػػػػػػػف اهسػػػػػػػػػهمذو ارػػػػػػػػػؼ 2888888)
 ( ديحمري.588888)
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .31يحظر: د كاا  ح د اررؤكؼ  ه در سم ؽ  ص (2)
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 الفرع الثاني
 المحجوز لو

داػػػػػمـ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد إً كنػػػػك ارطػػػػػرؼ ار ػػػػػمح   ػػػػػ  ارع  ػػػػػمت ارمعم ديػػػػػو ارام ػػػػو      
دػػػػػمل  ك ػػػػػ  ا  ػػػػػب اوديػػػػػمف ند ػػػػػ  يجم ػػػػػر ح ػػػػػ  دػػػػػرال م ػػػػػؾ اركدػػػػػدة ارعجمريػػػػػو ارهمعم ػػػػػد ح ي ػػػػػم ارمػػػػػ  اإلح

هػػػم ياػػػكف  نػػػم اػػػ ؿ اآلاػػػؿ ارهم ػػػؽ ح يػػػ   ػػػ  ارعجػػػد  رػػػذا  مر ػػػمن ؤ يمط ػػػ  إرػػػ  رؤيم ػػػم هحاػػػزة  ػػػد اامهػػػؿ  حم
رػػػػػيس  طػػػػػرؼ ه حػػػػػ   ػػػػػ  يدػػػػػمرط  يػػػػػ  سػػػػػكل م ػػػػػؾ اردػػػػػركط ارهمع جػػػػػو  ػػػػػ  ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو ارمػػػػػ  ماعػػػػػؿ 

ارجمحكحيػػػػو ارممهػػػػو   دمػػػػ  سػػػػ يهو امريػػػػو هػػػػف ام حيػػػػب يعمري ػػػػم راػػػػ  يحعجػػػػد ارعجػػػػد  ػػػػديدمن هرم ػػػػمن آل ػػػػمر ً راإ
كاف ممػػػػػػػك ر رديػػػػػػػ  ارهجػػػػػػػدرة ارهمريػػػػػػػو رػػػػػػػد   هجػػػػػػػدـ ارداػػػػػػػز ارهام ػػػػػػػؼ هجػػػػػػػدار  هػػػػػػػم  ػػػػػػػيف ارجػػػػػػػمحكف ار رحسػػػػػػػ  

 درحم اري  سم جمن.اكارازاذرم اهم 
ف ار رحسػػػػػ  يسػػػػػه  ب )ارهدػػػػػمرم(  مإلسػػػػػمحمد ك ػػػػػد اام ػػػػػؼ م ػػػػػؾ ارهسػػػػػهيمت ارهعطػػػػػمة رػػػػػ     ػػػػػ  ارجػػػػػمحك    

( هػػػػف  ػػػػمحكف ار حػػػػمل كارسػػػػاح  ار رحسػػػػ  ارهعػػػػدؿ ارمػػػػ  مػػػػحص ح ػػػػ : 162-25إرػػػػ  هػػػػم ذاػػػػر  ػػػػ  ارهػػػػمدة )
ي...حجػػػػػد مه يػػػػػدم ي مػػػػػـز  هكا ػػػػػ  ار ػػػػػمذ   ما ػػػػػيص ه حػػػػػ  اك اػػػػػزل هػػػػػف ه حػػػػػ  إرػػػػػ  ارهدػػػػػمرمي   يحهػػػػػم 

 اره نػػػػػ ظػػػػػؿ  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو   ػػػػ  ارجػػػػمحكف ارازاذػػػػرم يط ػػػػؽ ح يػػػػػ  مسػػػػهيو ارهمردػػػػح ر ه ايػػػػو  ػػػػ 
  ك يج ػػػػد  ػػػػ  نػػػػك اردػػػػاص ارهؤنػػػػؿ  امسػػػػمب اره ايػػػػو  هكاػػػػب حجػػػػد حر ػػػػ  ياضػػػػ  ر مسػػػػايؿ 2986

( هػػػػف اىداػػػػمـ نػػػػذا ارجػػػػمحكف  ك عػػػػد  ػػػػدكر  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارحم ػػػػذ  جػػػػد اط ػػػػؽ 32دسػػػػب ارهػػػػمدة )
 ( ارمػػػػ  مػػػػحص ح ػػػػ :17مدة )ح يػػػػ  مسػػػػهيو ) ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ( كذرػػػػؾ اسػػػػمحمدان إرػػػػ  هػػػػم اػػػػمل  ػػػػ  ارهػػػػ

ي.. ي مػػػػػـز  هكا ػػػػػ  ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم  مسػػػػػ يـ  ارعجػػػػػمر ارهجػػػػػرر  حػػػػػمؤ  اك  ػػػػػ  طػػػػػكر ار حػػػػػمل ر ػػػػػمدب د ػػػػػظ 
 اردؽ..ي  كمعد مسهيو هسمهدة هف ارعجد ح س .

رػػػػػػذا  مإلهاػػػػػػمف اف   ك ػػػػػػ  ظػػػػػػؿ ارنيػػػػػػمب ار ػػػػػػريح رػػػػػػ   ػػػػػػ  احظهػػػػػػو كاىداػػػػػػمـ ارجػػػػػػكاحيف ارهدحيػػػػػػو ارعرا يػػػػػػو   
ارهداػػػػكز رػػػػ ( اػػػػكف نػػػػذا ارطػػػػرؼ يجم ػػػػر دكر   ػػػػ  نػػػػذا ارعجػػػػد ح ػػػػ  داػػػػز اركدػػػػدة حط ػػػػؽ ح يػػػػ  مسػػػػهيو )

حجػػػػد ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ    ػػػػ  ي مػػػػـز ارطػػػػرؼ  هكاػػػػب ارعجمريػػػػو  مسػػػػه  اهػػػػم اردػػػػرال  ياػػػػكف  عػػػػد إمهػػػػمـ اإلحاػػػػمز 
   عػػػػد اف ي ػػػػـر حجػػػػد ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ   ك ػػػػ   عػػػػض اوديػػػػمف إهدػػػػؿ ار دػػػػث  دػػػػرال م ػػػػؾ اركدػػػػدة ارعجمريػػػػو 

م حجػػػػمران ره ػػػػ دو طػػػػرؼ آاػػػػر   م جػػػػ  مسػػػػهيو نػػػػذا اردػػػػاص )ارهداػػػػكز رػػػػ ( اهػػػػم  ػػػػد يداػػػػز دػػػػاص هػػػػ
 ارطرؼ ارذم داز ارعجمر ره  دم   يسه  ب )ارهسم يد(.
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ام ػػػػػو كااػػػػػب مك رنػػػػػم  ػػػػػ   من هعظػػػػػـ ارمدػػػػػريعمت ارهحظهػػػػػو وىداػػػػػمـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد رػػػػػـ مدػػػػػمرط دػػػػػركط إف   
ن يػػػػػػػو هػػػػػػػو  ارهمه  ػػػػػػػو  مإلارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ   ػػػػػػػؿ ا م ػػػػػػػرت ح ػػػػػػػ  هاهػػػػػػػؿ اردػػػػػػػركط ارهمع جػػػػػػػو  مرجكاحػػػػػػػد ارعم

هدػػػػػؿ اردراسػػػػػو ارهجمرحػػػػػػو   ارجػػػػػكاحيفكاإلرادة  ك ػػػػػمرراكع إرػػػػػ  ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو  ػػػػػ  ارجػػػػػػكاحيف ارهدحيػػػػػو رػػػػػدل 
ن يػػػػػو حاػػػػػد اف اون يػػػػػو ارمػػػػػ  يح ػػػػػب ح ي ػػػػػم هكضػػػػػكع  د حػػػػػم نػػػػػ  ان يػػػػػو اودال راكح ػػػػػم  يهػػػػػم يمع ػػػػػؽ  مإل

  ػػػػػ   محكحػػػػػمن  ام  ػػػػػ ديم ً  معحػػػػػ   ػػػػػ ديو اردػػػػػاص ر ػػػػػدكر ارعهػػػػػؿ ارجػػػػػمحكح  هحػػػػػ  ح ػػػػػ  كاػػػػػ  يعمػػػػػد
ارمعػػػػػدي ت ارام ػػػػػو  ػػػػػ  جػػػػػد اػػػػػمل   ارهػػػػػدح  ار رحسػػػػػ      مرحسػػػػػ و ر جػػػػػمحكف(2)ره مدػػػػػرة ا حهػػػػػمؿ ارجمحكحيػػػػػو

هػػػػػم يػػػػػدؿ  1826 إ ػػػػػ ح  ػػػػػمحكف ارعجػػػػػكد كارحظػػػػػمـ ارعػػػػػمـ كا  ػػػػػمت ا رمزاهػػػػػمت ار ػػػػػمدرة  ػػػػػ  دػػػػػ مط رسػػػػػحو 
( حاػػػػػػد اح ػػػػػػم 2245  ارهػػػػػػمدة )ح ػػػػػػ   ػػػػػػدرة اردػػػػػػاص ارط يعػػػػػػ   مرػػػػػػداكؿ  ػػػػػػ  ارع  ػػػػػػمت ارمعم ديػػػػػػو    ػػػػػػ

ح ػػػػػػ : ييدػػػػػػؽ راػػػػػؿ دػػػػػػاص ط يعػػػػػػ  اف يمعم ػػػػػد  هػػػػػػمرـ يػػػػػػحص ارجػػػػػمحكف ح ػػػػػػ  حػػػػػػدـ ان يمػػػػػػ ...ي   ح ػػػػػت
 ػػػػمرهداكز رػػػػ   هاػػػػرد اكحػػػػ  دا ػػػػمن ط يعيػػػػمن  ػػػػمر  رػػػػـ يهحػػػػ  ارجػػػػمحكف ان يمػػػػ     ػػػػك  ػػػػمدر ح ػػػػ  إ ػػػػراـ حجػػػػد 

 ارداز ه  ارهسم هر ارعجمرم.
ن يػػػػػو اردػػػػاص ارط يعػػػػ  ر ػػػػداكؿ  ػػػػػ  ارازاذػػػػرم رهعر ػػػػو هػػػػم ك ػػػػمرراكع إرػػػػ  اىداػػػػمـ ارجػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ا   

اػػػػػػؿ دػػػػػػاص   ػػػػػػ  سػػػػػػف  ( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف احػػػػػػ   ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ي48ح  ػػػػػػو معم ديػػػػػػو  حاػػػػػػد اف ارهػػػػػػمدة )
ره مدػػػػػرة دجك ػػػػػ  ارهدحيػػػػػو  كسػػػػػف  اون يػػػػػوارردػػػػػد همهمعػػػػػمن  جػػػػػكا  ارعج يػػػػػو  كرػػػػػـ يداػػػػػر ح يػػػػػ   ياػػػػػكف امهػػػػػؿ 

 سحو امه وي. 29ارردد 
ت اىداػػػػػمـ ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ارعرا ػػػػػ  رمدػػػػػدد ان يػػػػػو اردػػػػػاص ارط يعػػػػػ  ار ػػػػػمر  ك مره ػػػػػؿ رهػػػػػم مجػػػػػدـ  اػػػػػمل 

   همػػػػػ  هػػػػػم   ػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ  سػػػػػف ارردػػػػػد ارجػػػػػمحكح  يدػػػػػؽ رػػػػػ  اف يجػػػػػـك  ام ػػػػػو (1)سػػػػػحو امه ػػػػػو 28كنػػػػػ  
ا حهػػػػػمؿ ارجمحكحيػػػػػو هػػػػػف  يػػػػػر  يػػػػػد اك دػػػػػرط  كهػػػػػف نػػػػػذ  ا حهػػػػػمؿ إ ػػػػػراـ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو 

 ارادمػػػػ  سػػػػ يهو امريػػػػو هػػػػف ام حيػػػػب هػػػػف حيػػػػكب اإلرادة  ك ػػػػد ي ػػػػمر سػػػػؤا  يػػػػد اإلحدػػػػمل ح ػػػػ  اف ماػػػػكف 
 نحم  دكؿ نؿ  مإلهامف اف يعجد ار نير ارههيز ه ؿ ناذا حجد؟

 هػػػػػم اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل يعػػػػػد هػػػػػف حجػػػػػكد ارهعمكضػػػػػو  ارمػػػػػ  ي مػػػػػـز  ي ػػػػػم    
 إمهػػػػمـ ار حػػػػمل  اآلاػػػػرارمػػػػزاـ ارطػػػػرؼ  ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػد   ه  ػػػػ  هػػػػف ارهػػػػمؿ يعػػػػد اكديعػػػػو ر ضػػػػهمف هجم ػػػػؿ

                                                 

د. احكر س طمف   ارهكاز  .36  ص1828  2دكارم  اركايز    ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ  ط يحظر: د. هدهد ار ك (2)
هدهد سعيد  .41  ص1885ـ  دار ارامهعو اراديدة ر حدر  ا ساحدريو  ه مدر ا رمزا    ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ

 .466ص  1822   دار نكهو  ارازاذر 1اع كر  هداؿ ار  ارع ـك ارجمحكحيو )دركس    حظريو اردؽ(  ج
 ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  .286يحظر: ارهمدة ) (1)
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كحجػػػػؿ اره ايػػػػو رػػػػ  هػػػػف  ػػػػـ نحػػػػم يعػػػػد هػػػػف ا حهػػػػمؿ ارػػػػداذرة  ػػػػيف ارح ػػػػ  كارضػػػػرر  ارمػػػػ  ياػػػػكز اف يعجػػػػدنم 
  كرػػػػػيس ر ػػػػػكر  اك ارك ػػػػػ  ه مدػػػػػرة ام دػػػػػؽ هػػػػػف (2)ار ػػػػػنير ارههيػػػػػز كراػػػػػف  هكا جػػػػػو ارػػػػػكر  اك ارك ػػػػػ 

ارهجػػػػػررة  اآلاػػػػػرلك زكارػػػػػ  كاهيػػػػػ  ارم ػػػػػر مت اردجػػػػػكؽ ارعيحيػػػػػو او ػػػػػ يو اك ارم عيػػػػػو اك حج ػػػػػ  اك منييػػػػػر  ا
 (1) هكا جو داذرة رحميو ارجم ريف إ ردؽ هف اردجكؽ ارهذاكرة 

 يهػػػػػم يمع ػػػػػؽ  ػػػػػمإلرادة   جػػػػػد ااهعػػػػػت ارجػػػػػكاحيف ارهدحيػػػػػو ح ػػػػػ  ضػػػػػركرة اف يػػػػػمـ ارمع يػػػػػر حػػػػػف اإلرادة اهػػػػػم    
 ػػػػإرادة ارهكاػػػػب راػػػػ  يحعجػػػػد راػػػػ  محػػػػمج ا رنػػػػم كيعمػػػػد   ػػػػم  محكحػػػػمن  ك  يهاػػػػف اف مػػػػمـ هػػػػم رػػػػـ يم ػػػػؿ ارج ػػػػكؿ 

اػػػػػمف ارنػػػػػرض هح ػػػػػم هػػػػػم مػػػػػزاؿ  ػػػػػ  طػػػػػكر  حػػػػػف هدػػػػػركع داػػػػػز كدػػػػػدة حجمريػػػػػو امه  اوحػػػػػ فارعجػػػػػد  كيعػػػػػد 
اإلحدػػػػػمل ارهمضػػػػػهف  يػػػػػمف اك ػػػػػمؼ م ػػػػػؾ اركدػػػػػدة كمدديػػػػػد  هح ػػػػػم كام ػػػػػو ارعحم ػػػػػر اررذيسػػػػػو إل ػػػػػراـ حجػػػػػد 

ا  ػػػػمـ ارهداػػػػػكز داػػػػز اركدػػػػدة ارعجمريػػػػو نػػػػك إياػػػػمب  ػػػػمت كح ػػػػػمذ   ػػػػمدر هػػػػف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم   ػػػػإذ
  (3)رػػػػ   ػػػػد   هجػػػػدـ نػػػػك  ه م ػػػػو   ػػػػكؿ رػػػػذرؾ اإلياػػػػمب ار ػػػػمدر   يحعجػػػػد ارعجػػػػد  عػػػػدنم هرم ػػػػمن آ ػػػػمر  ارجمحكحيػػػػو

ح ف ياػػػػػػب اف يمضػػػػػهف اػػػػػػؿ ارهع كهػػػػػمت كار يمحػػػػػمت ارمػػػػػػ  ممع ػػػػػؽ  هكضػػػػػػكع ارعجػػػػػد دمػػػػػػ   ػػػػػم رمزاـ  ػػػػػمإل
ت ك ػػػػػػػدر رضػػػػػػػم هػػػػػػػف مسػػػػػػػمحير إرادة ارهمعم ػػػػػػػديف   همػػػػػػػ  هػػػػػػػم ادرػػػػػػػ  ارطػػػػػػػرؼ ارها ػػػػػػػؼ   ػػػػػػػذ  ارهع كهػػػػػػػم

 .(4) يهم  عد  إح  ك        ط  دمامجاارطرؼ اآلار ح ي م   يهاف 
و هػػػػػف يػػػػػحجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل ا ػػػػػم   ارعجػػػػػكد اآلاػػػػػرل يسػػػػػمهد  كمػػػػػ  اورزاه إف   

حػػػػ  هك ػػػػكؼ إ ا  ػػػػدو رضػػػػم ارهمعم ػػػػديف  ارمػػػػ   ػػػػد يدػػػػك  م  عػػػػض ارعيػػػػكب  هكا  ػػػػم ي ػػػػ ح ارعجػػػػد حم ػػػػذ 
امزمػػػػ  اك حجضػػػػ  ره ػػػػ دو هػػػػف ك ػػػػ  ضػػػػديو ارعيػػػػب  إ ػػػػر   ػػػػ  اردػػػػمؿ راػػػػف  ػػػػدم  هرنكحػػػػو  ا به ام هرمػػػػ

                                                 

عم ر م رؼ ار نير ارههيز اذا امف    دج  ح عمن هدضمن كاف ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  : يي97/2يحظر: ارهمدة ) (2)
رـ يمذف    اركار  كرـ ياز   ك  يعم ر م ر   ارذم نك    دج  ضرر هدض كاف اذف  ذرؾ كري  اك اامز   اهم ارم ر مت 

ا ارم رؼ ا مدالي  د. ارداذرة    ذام م  يف ارح   ك ارضرر  محعجد هك ك و ح   اامزة اركر     ارددكد ارم  ياكز  ي م ر ذ
هدهد ط  ار دير  اركايز    حظريو ا رمزاـ    ارجمحكف ارهدح  ارعرا     -ح د ار م   ار ارم -ح د ارهايد اردايـ

 .64  ص2988   نداد  2ج-ه مدر ا رمزاـ
 .2988رسحو  (78)/ اك ن( هف  محكف رحميو ارجم ريف ارعرا   ر ـ 43يحظر: ارهمدة ) (1)
 .25سهير ح د ارسهي  ا كف  ه در سم ؽ  ص. ديحظر:  (3)
د. هدهد  ديؽ هدهد ح د اهلل  ا ر هكضكحيو ا رادة ارمعم ديو    هرد و   ااـر هدهكد دسيف ار دك يحظر: (4)

  49د   ارعد23امهعو ارهك ؿ  ارها د   ر دجكؽ  ا يو اردجكؽ كاررسمرو اره مكضمت   دث هحدكر    ها و اررا ديف
 .421  ص1826
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 عيػػػػػكب اإلرادة ممه ػػػػػؿ  ػػػػػ  اإلاػػػػػرا  كارن ػػػػػط كارنػػػػػ ف هػػػػػ  ارمنريػػػػػر كاإلاػػػػػرا  كاوسػػػػػمن ؿ  كسػػػػػح يح م ح ػػػػػ  
   كح   ارحدك اوم :(2)حدك هام ر ررسكا م    ارذنف ارجمحكح 

ح ػػػػػ  اػػػػػ ؼ اركا ػػػػػ     ػػػػػك اوهػػػػػر رهمعم ػػػػػد  ي ػػػػػكر رػػػػػ  يعػػػػػرؼ  إحػػػػػ  كنػػػػػـ يجػػػػػـك  ػػػػػ  ذنػػػػػف ا الغمـــــط: .2
ح ػػػػم إدمرػػػػو مجػػػػكـ  ػػػػح س ارهمعم ػػػػد م ػػػػكر رػػػػ  اوهػػػػر ح ػػػػ   يػػػػر دجيجمػػػػ   كذرػػػػؾ  م ػػػػكر دمرػػػػو ح ػػػػ  

 ػػػػػػديدو  يحهػػػػػػػم نػػػػػػ   يػػػػػػػر  ػػػػػػديدو اك ارعاػػػػػػػس  ك ػػػػػػد يجػػػػػػػ  ارن ػػػػػػط  ػػػػػػػ  اردػػػػػػاص اك ارجيهػػػػػػػو اك 
ف يػػػػػػدر  ماردػػػػػػ ل اػػػػػػ    جػػػػػػد يجػػػػػػ  ارن ػػػػػػط ح ػػػػػػ   ػػػػػػ مت اكنريػػػػػػو  ػػػػػػ (2)ار محػػػػػػث ارػػػػػػدا   إرػػػػػػ  ارمعم ػػػػػػد

ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  ػػػػػػػإف اركدػػػػػػػدة ارسػػػػػػػاحيو هدػػػػػػػؿ ارعجػػػػػػػد هط ػػػػػػػو ح ػػػػػػػ  ار دػػػػػػػر  ك عػػػػػػػدنم يامدػػػػػػػؼ 
  اك  ػػػػد ي ػػػػـر ارهداػػػػكز رػػػػ  ارعجػػػػد هػػػػػ  (3)ح ػػػػم ريسػػػػت هط ػػػػو ح ػػػػ  ام كاا ػػػػو  دريػػػػوإارهداػػػػكز رػػػػ   

ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم ردػػػػػػرال كدػػػػػػدة حجمريػػػػػػو ها  ػػػػػػو ر سػػػػػػاح   يحهػػػػػػم يجػػػػػػـك ارهسػػػػػػم هر   حػػػػػػمل م ػػػػػػؾ 
جػػػػػػمحكف ار رحسػػػػػػ  ك جػػػػػػمن ر اهاممػػػػػػب ه حيػػػػػػو   ياػػػػػػكز ر هداػػػػػػكز رػػػػػػ  اف يدػػػػػػمج  ػػػػػػ ط ف ارعجػػػػػػد  اركدػػػػػػدة

 .(4)كارازاذرم
 ػػػ  ارجػػػمحكف ارهػػػدح  ارعرا ػػػ   مرعجػػػد ياػػػكف هك ػػػكؼ ح ػػػ  إاػػػمزة هػػػف ك ػػػ  ارن ػػػط ح يػػػ  دسػػػب هػػػم اهػػػم    

يح ػػػػذ    ح ػػػرة  ػػػػمرظف ار ػػػػيف اطػػػم   ػػػػ  ي ( ارمػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ :228اػػػمل  ػػػػ  ار جػػػػرة اوكرػػػ  هػػػػف ارهػػػػمدة )
. إذا ك ػػػػػ  ارن ػػػػػط  ػػػػػ   ػػػػػ و ر دػػػػػ ل ماػػػػػكف اكنريػػػػػو  ػػػػػ  حظػػػػػر ارهمعم ػػػػػديف اك ياػػػػػب احم مرنػػػػػم 2ارعجػػػػػد: 

اػػػػػػذرؾ ر ظػػػػػػركؼ ارمػػػػػػ  مػػػػػػـ  ي ػػػػػػم ارعجػػػػػػدي    ػػػػػػي دظ هػػػػػػف ارهػػػػػػمدة احػػػػػػ   اف ارعجػػػػػػد هك ػػػػػػكؼ ح ػػػػػػ  إاػػػػػػمزة 
ن ػػػػط اػػػػمز  يح ػػػػذ ارعجػػػػد  كهٌهػػػػم ياػػػػدر  مودػػػػمرة اريػػػػ  اف ارن ػػػػط  ػػػػ  اردسػػػػمب اك ارإارهداػػػػكز رػػػػ  همػػػػ  هػػػػم 

ف يم ػػػػؽ ارطر ػػػػمف ح ػػػػ  اف ماػػػػكف مارهػػػػمدم   يػػػػؤ ر  ػػػػ  ح ػػػػمذ ارعجػػػػد  كاحهػػػػم ياػػػػب م ػػػػديح نػػػػذا ارعجػػػػد اػػػػ
 .(5)(   حم  جط ي دح ارن طـ158ح م مامب    ارعجد )إا   ـ(1588هسمدو ار حمل )

                                                 

( هف ارجمحكف ارهدح  ار رحس  ارهعدؿ حٌد حيكب 2232ارهدرع ار رحس  ك   ضكل ارهمدة )م يادر ا دمرة اري  اف هه (2)
 ا رادة س ب ر  ط ف ارحس   ر عجد.

  1888  هام و ارسح كرم   نداد  2)احعجمد ارعجد(  ط 2يحظر: د. طمرؽ امظـ حايؿ  اركسيط    حجد ار ي   ج (1)
 .277ارديف امهؿ ا نكاح   ه در سم ؽ  ص د. دسمـ .97ص
  1824  ارهؤسسو ارددي و ر اممب  2يحظر: د. ريحم اهيؿ اردديه    ي  ارعجمرات مدت ا حدمل )دراسو هجمرحو(  ط (3)

 .76ص
س  من ( هف ارجمحكف ارهدح  ار رحس  ارهعدؿ: ييعد ارن ط    ارجمحكف اك    اركا    هم داـ  ير هنم ر 2231ارهمدة ) (4)

( هف ارجمحكف ارهدح  82ر ط ف ارعجد ديحهم يمع ؽ    مت اكنريو    ا دال ارهسمدؽ اك    ارهمعم د ا اري. ارهمدة )
 ارازاذرم: يياكز ر همعم د ارذم ك        ط اكنرم ك ت ا راـ ارعجد  اف يط ب ا طمر ي.

 .81يحظر: ح ل دسيف ح    ه در سم ؽ  ص (5)
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اسػػػػػمعهمؿ نػػػػػك يج ػػػػػد  ػػػػػ  ك اك هػػػػػم يسػػػػػه   مرمػػػػػدريس  ػػػػػ   عػػػػػض ارمدػػػػػريعمت   الغـــــبن مـــــع التغريـــــر: .1
ريػػػػو  ج ػػػػد ايجػػػػمع دػػػػاص آاػػػػر  ػػػػ    ػػػػط يد عػػػػ  إرػػػػ  ارمعم ػػػػد  اك اورماػػػػمل دػػػػاص هػػػػم طػػػػرؽ ادميم

ارهمعم ػػػػد  نيػػػػر اردجيجػػػػو كارمػػػػم ير ح ػػػػ  رضػػػػمذ  رده ػػػػ  ح ػػػػ  ارمعم ػػػػد   يعػػػػد  إي ػػػػمـإرػػػػ  اردي ػػػػو  ج ػػػػد 
   ياػػػػب (1)اآلاػػػػرارنػػػػ ف رػػػػيس   طػػػػمن م جمذيػػػػمن احهػػػػم نػػػػك   ػػػػط هػػػػد ر يجػػػػ   يػػػػ  ارهمعم ػػػػد   عػػػػؿ ارهمعم ػػػػد 

ر ارعجػػػػػػػمرم ام كسػػػػػػػي و ادميمريػػػػػػػو إلي ػػػػػػػمـ ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ  راػػػػػػػ  ي ػػػػػػػـر حجػػػػػػػد اف   يسػػػػػػػمادـ ارهسػػػػػػػم ه
كارمنريػػػػر  ػػػػ  حجػػػػدحم هدػػػػؿ ار دػػػػث  ػػػػد ياػػػػكف  ػػػػ  دمرػػػػو هػػػػم إذا حجػػػػد ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم هػػػػ   ز ارداػػػػ

رػػػػ عض ا هػػػػكر اراكنريػػػػو ارهمع جػػػػو  ػػػػ   ارهداػػػػكز رػػػػ  حجػػػػدان هػػػػزكران  اك  ػػػػد ياػػػػكف  ػػػػ   ػػػػكرة امهمحػػػػ ً 
ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ    ػػػػػػم رهػػػػػػم إ ػػػػػػـر حجػػػػػػد ارداػػػػػػز   مراػػػػػػذب  ػػػػػػإد ل  اركدػػػػػػدة ارسػػػػػػاحيو ارهداػػػػػػكزة رػػػػػػك ح ػػػػػػـ
يعػػػػد سػػػػ  من ح يػػػػ  اآلاػػػػر هح ػػػػم يعػػػػد مدريسػػػػمن  دػػػػؽ ارهداػػػػكز رػػػػ  ك   عػػػػض ارهع كهػػػػمت كامهػػػػمف ارػػػػ عض

 .(2)رجمحكف ارهدح  ار رحس  كارازاذرما ح   ك ؽر ط ف ارعجد 
ح يػػػػ   دػػػػرط اف ماػػػػكف  اهػػػػم  ػػػػ  ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  ارعرا ػػػػ   إحػػػػ  هك ػػػػكؼ ح ػػػػ  إاػػػػمزة هػػػػف ك ػػػػ  ارمنريػػػػر  

م ػػػػػؾ ارطػػػػػرؽ ا دميمريػػػػػو نػػػػػ  ارػػػػػدا   ر معم ػػػػػد  ام  ػػػػػد   نػػػػػت  ػػػػػدران هػػػػػف اراسػػػػػمهو  ديػػػػػث رك نػػػػػم هػػػػػم ا ػػػػػدـ 
هػػػػف ديػػػػث  داػػػػكز رػػػػ ارهداػػػػكز رػػػػ  إل ػػػػراـ حجػػػػد ارداػػػػز  كيعػػػػد نػػػػذا هعيػػػػمران دا ػػػػيمن يحظػػػػر  ػػػػ  إرػػػػ  اره
رؽ او  ػػػػمت  ك دسػػػػب  جم مػػػػ  كا رمػػػػ  كسػػػػح   كاف هػػػػف يػػػػدح  ارمنريػػػػر ح يػػػػ  اف ي  ػػػػت كاػػػػكد   ام ػػػػو طػػػػ

. إذا  ػػػػػرر ادػػػػػد 2( هػػػػػف ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ارعرا ػػػػػ  ارمػػػػػ  ح ػػػػػت ح ػػػػػ : ي212هػػػػػم ح ػػػػػت ح يػػػػػ  ارهػػػػػمدة )
ارهمعم ػػػػػػػػػديف  ػػػػػػػػػمآلار كمدجػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػػػد   حػػػػػػػػػمن  مددػػػػػػػػػمن اػػػػػػػػػمف ارعجػػػػػػػػػد هك ك ػػػػػػػػػمن ح ػػػػػػػػػ  إاػػػػػػػػػمزة ارعم ػػػػػػػػػد 

  حي ػػػػػمن يعيػػػػػػب ارهن ػػػػػكف ..ي  كهٌهػػػػػم ياػػػػػػدر اودػػػػػمرة اريػػػػػ  اف ارهدػػػػػػرع ارعرا ػػػػػ   رػػػػػػـ يعم ػػػػػر ارمنريػػػػػر كدػػػػػػد
  إذا حدػػػػػػػم ححػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف  ػػػػػػػمدش كاػػػػػػػمف إاإلرادة هػػػػػػػم رػػػػػػػـ يجمػػػػػػػرف هعػػػػػػػ  ارنػػػػػػػ ف   ػػػػػػػ  يعػػػػػػػد ارعجػػػػػػػد هك ك ػػػػػػػمن 

ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ح ػػػػػ  ح ػػػػػـ  ػػػػػ  اك هػػػػػف ارسػػػػػ ؿ ح يػػػػػ  اف يع هػػػػػ   ك يهػػػػػم حػػػػػدا ذرػػػػػؾ يراػػػػػ  ارهمعم ػػػػػد 

                                                 

ارعجد( دراسو  ج يو  ضمذيو هجمرحو    ضكل ارمكاي مت -اره مدر -)ا رمزاهمت ـ  ارجمحكف ارهدح د. هدهد دسف  مس (2)
  1828  هحدكرات ارد    اردجك يو  1  ارها د ا كؿ  ط1826ارمدريعيو ارددي و ك محكف ارعجكد ار رحس  اراديد

  دار ار جم و ر حدر كارمكزي   2ف ارامص  ط: د. اهيؿ هدهد  ح  يكحس  ه  ـك ا رادة كدكرنم    ارجمحك يراا . 118ص
 .34  ص1821ا ردف   -حهمف

( هف ارمعديؿ اراديد ر جمحكف ارهدح  ار رحس : ي...يعد مدريسمن اذرؾ  ا ا مل ارهمعهد هف   ؿ ادد 2237ارهمدة ) (1)
رجمحكف ارهدح  ارازاذرم: ي ( هف ا2-86ارهمعم ديف رهع كهو يع ـ اف ر م   و دمسهو  مرحس و ر طرؼ ا اري  ارهمدة )

ياكز ا طمؿ ارعجد ر مدريس اذا امحت ارديؿ ارم  رام اري م ادد ارهمعم ديف اك ارحمذب حح   هف اراسمهو  ديث رك نم رهم 
 ا ـر ارطرؼ ار مح  ارعجد..ي
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هػػػػػػمدة هػػػػػػف ار حاسػػػػػػمن كنػػػػػػذا هػػػػػػم ي  ػػػػػػـ  (2) ػػػػػػمرمعكيض حػػػػػػف ارضػػػػػػرر ارػػػػػػذم ا ػػػػػػم   إذا اػػػػػػمف ارنػػػػػػ ف يسػػػػػػيران 
( هػػػػػػػف ارجػػػػػػػمحكف ارهػػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػػ : ييراػػػػػػػ  ارعم ػػػػػػػد ارهنػػػػػػػركر  ػػػػػػػمرمعكيض إذ رػػػػػػػـ ي ػػػػػػػ   ا   ػػػػػػػ ف 213)

يسػػػػير اك ا ػػػػم    ػػػػ ف  ػػػػمدش كاػػػػمف ارمنريػػػػر   يع ػػػػـ  ػػػػ  ارعم ػػػػد اآلاػػػػر كرػػػػـ ياػػػػف هػػػػف ارسػػػػ ؿ ح يػػػػ  اف 
 يع ـ   ...ي.

ـــــراه .3 اػػػػػكؼ : يج ػػػػػد  ػػػػػ  نػػػػػك ارضػػػػػنط ارػػػػػذم يهػػػػػمرس ح ػػػػػ  إرادة اردػػػػػاص يكرػػػػػد رديػػػػػ  رن ػػػػػو اك اإلك
   مرػػػػػذم يعيػػػػػب اإلرادة  ػػػػػ  اإلاػػػػػرا  نػػػػػ  ريسػػػػػت ارطػػػػػرؽ ارهمديػػػػػو ارهسػػػػػمادهو (2)مد عػػػػػ  إرػػػػػ  ارمعم ػػػػػد

راػػػػ  يمعم ػػػػد  ػػػػؿ ممه ػػػػؿ  مردمرػػػػو ارح سػػػػيو ارمػػػػ  مكرػػػػد رديػػػػ  اررن ػػػػو  داػػػػكز رػػػػ ر ضػػػػنط ح ػػػػ  إرادة اره
ف ياػػػػػػػكف  ػػػػػػػ  دمرػػػػػػػو هػػػػػػػم إذا نػػػػػػػدد ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم اك مكاراػػػػػػػكؼ   مرمػػػػػػػمر  ياضػػػػػػػ  ر معم ػػػػػػػد  اػػػػػػػ

 ميجػػػػمع ضػػػػرر اسػػػػهمح   ػػػػ  اك  دػػػػاص حزيػػػػز ح يػػػػ  ح ػػػػ  حدػػػػك  يػػػػر  داػػػػكز رػػػػ  يػػػػر  اره دا ػػػػمن 
هدػػػػركع هػػػػف ااػػػػؿ د عػػػػ  إل ػػػػراـ ارعجػػػػد   ػػػػمإلرادة ارهعي ػػػػو ممدجػػػػؽ نحػػػػم  ػػػػيف ااميػػػػمر ارهداػػػػكز رػػػػ  اهػػػػم 
اف ي ػػػػػـر ارعجػػػػػد اك يمدهػػػػػؿ ارضػػػػػرر اك اوذل ارػػػػػذم ي ػػػػػي    كنحػػػػػم ياػػػػػكف ارعجػػػػػد اره ػػػػػـر  يػػػػػر حم ػػػػػذ 

 .(3)ح  هك كؼ ردل ارمدري  ارعرا  إجكاحيف ارهدحيو ا   مر يو ار مم مؽ دج   
يج ػػػػػػد  ػػػػػػ  نػػػػػػك اسػػػػػػم مدة ارهمعم ػػػػػػديف هػػػػػػف دمرػػػػػػو ارضػػػػػػعؼ ارمػػػػػػ  يكاػػػػػػد   ػػػػػػم ارهمعم ػػػػػػد  ســــــتغالل:اال  .4

اآلاػػػػر اسػػػػم مدة مػػػػؤدم إرػػػػ  حػػػػدـ ارمعػػػػمدؿ ار ػػػػمدح  ػػػػيف هػػػػم يعطيػػػػ  ارهمعم ػػػػد كهػػػػم يماػػػػذ    ػػػػ  يجم ػػػػر 
مت ارطػػػػػػر يف ارهمعم ػػػػػػديف كحػػػػػػدـ ارمعػػػػػػمدؿ  يح هػػػػػػم  ارهضػػػػػػهكف ارهػػػػػػمدم  رمزاهػػػػػػ إرػػػػػػ  مرحظر ػػػػػػ اوهػػػػػػر

 .(4)كاحهم يحظر إر  اردمرو ارح سيو ارم  ممه ؿ  دمرو ارضعؼ ر طرؼ ارهن كف
 جػػػػد يسػػػػمنؿ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم دماػػػػو ارهداػػػػكز رػػػػ  ر ه ػػػػمح  كام ػػػػو ارسػػػػاحيو هح ػػػػم كحػػػػدـ ا ػػػػرم ـ    

  ارجػػػػمحكف اردػػػػؽ كاػػػػ ؿ سػػػػحو  ػػػػ  هاػػػػمؿ ار حػػػػمل  ي دػػػػؽ ارهداػػػػكز رػػػػ  هػػػػف معم ػػػػد   ػػػػ ف  ػػػػمدش   يعطيػػػػ
هػػػػػػف مػػػػػػمري  ك ػػػػػػت ارمعم ػػػػػػد  مرهطمر ػػػػػػو رر ػػػػػػ  ارنػػػػػػ ف إرػػػػػػ  اردػػػػػػد ارهعجػػػػػػكؿ ح ػػػػػػ  احم ػػػػػػمر اف حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ 

                                                 

ر حمف     يركتيحظر: د. ح هت ح د ارهايد ار ار  دكر ارمجحيمت ارع هيو    مطكر ارعجد  دار ارامب ارع هيو   (2)
 .232د. طمرؽ امظـ حايؿ  ه در سم ؽ  ص .239  ص2972

  دار ار جم و ر حدر 5يحظر: د. احكر س طمف  ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ارهدح  دراسو هجمرحو  مر ج  ا س ه   ط (1)
 .72  ص1822كارمكزي   ا ردف  

( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم كارهمدة 88  ار رحس   كارهمدة )( هف ارمعديؿ اراديد ر جمحكف ارهدح2241يحظر: ارهمدة ) (3)
 ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  .225)
  2977-2976يحظر: د.هدهد ر يب دحب  دركس    حظريو ا رمزاـ )ه مدر ا رمزاـ(  دار ارح ضو ارعر يو   (4)

 نداد     هام و ارسح كرم 2ط ارهدح  ارعرا  (  د. ا يؿ ارسمحدم  ا رادة ار مطحو    ارعجد )دراسو    ارجمحكف .271ص
 .     77  ص1821
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ار دػػػػػث كاهػػػػػػم اسػػػػػػ  حم ذاػػػػػػر  يعػػػػػػد هػػػػػػف حجػػػػػػكد ارهعمكضػػػػػػو  اك  ػػػػػػد ياػػػػػػكف ارعجػػػػػػد م ػػػػػػرع اهػػػػػػم رػػػػػػك اسػػػػػػمن ت 
ن و  ػػػػػ  ذرػػػػػؾ نػػػػػكا  ر ػػػػػم حجػػػػػمران م رحػػػػػمن هسػػػػػم ارزكاػػػػػو ار محيػػػػػو نػػػػػكؿ زكا ػػػػػم ارطػػػػػم    ػػػػػ  ارسػػػػػف ك داػػػػػز

 . (2)ارامهح ر م      اردؽ اف يحجض ارعجد ا ؿ سحو هف ممري  اإل راـ
 ػػػػ   ر هن ػػػػكف( هػػػػف ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح   ػػػػمحط  ايػػػػمريف 98ك ػػػػ  ظػػػػؿ ارهػػػػمدة )  ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرماهػػػػم    

نػػػػػػذ  اردمرػػػػػػو  اهػػػػػػم اف ي طػػػػػػؿ ارعجػػػػػػد اك ير ػػػػػػ  ارنػػػػػػ ف ححػػػػػػ  ر دػػػػػػد ارهعجػػػػػػكؿ   ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ :ي إذا امحػػػػػػت 
 ػػػػػ  ارحسػػػػػ و هػػػػػ  هػػػػػم د ػػػػػؿ ح يػػػػػ  نػػػػػذا ارهمعم ػػػػػد هػػػػػف  مذػػػػػدة  ت ادػػػػػد ارهمعم ػػػػػديف هم مكمػػػػػو ا يػػػػػران ارمزاهػػػػػم

 هكاػػػػػب نػػػػػذا ارعجػػػػػد اك هػػػػػ  ارمزاهػػػػػمت ارهمعم ػػػػػد اآلاػػػػػر  كم ػػػػػيف اف ارهمعم ػػػػػد ارهن ػػػػػكف رػػػػػـ ي ػػػػػـر ارعجػػػػػد ا  
 ف ارهمعم ػػػػػد اآلاػػػػػر  ػػػػػد اسػػػػػمنؿ  يػػػػػ  طيدػػػػػمن  يحػػػػػمن اك نػػػػػكل امهدػػػػػمن  اػػػػػمز ر جمضػػػػػ   حػػػػػمل ح ػػػػػ  ط ػػػػػب 

 معم د ارهن كف  اف ي طؿ ارعجد اك اف يحجص ارمزاهمت نذا ارهمعم د ..ي.اره
ك ػػػػػد يػػػػػرد مسػػػػػمؤ ن  دػػػػػكؿ نػػػػػؿ  مإلهاػػػػػمف اف ياػػػػػكف ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ػػػػػ  حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو    

 ؟دا م هعحكيمن 
هػػػػف  يػػػػر ارههاػػػػف اف ياػػػػكف ارهداػػػػكز رػػػػ   لح ػػػػ  ارمسػػػػمؤؿ احػػػػ    ػػػػمرح     يػػػػر  (1)نحػػػػمؾ هػػػػف ااػػػػمب   

سػػػػػمعهم ت ارسػػػػػاحيو  كنػػػػػذا هػػػػػم كيػػػػػمن  راػػػػػكف نػػػػػذا ارعجػػػػػد  ػػػػػد كرد ح ػػػػػ  ارحطػػػػػمؽ اراػػػػػمص كر دا ػػػػػمن هعح
-23نػػػػك هم ػػػػؽ ح يػػػػ   ػػػػ  اىداػػػػمـ ارجػػػػكاحيف ار رحسػػػػيو ارهحظهػػػػو ر ػػػػذا ارعجػػػػد كهػػػػم ااػػػػد  ارهرسػػػػـك ارمح يػػػػذم )

داػػػػػػمـ حجػػػػػػد د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ  ارػػػػػػذم د ػػػػػػر حطػػػػػػمؽ مط يػػػػػػؽ نػػػػػػذا ارعجػػػػػػد ح ػػػػػػ  إ( ارازاذػػػػػػرم اراػػػػػػمص  432
معهمؿ ارسػػػػػػاح  كاره حػػػػػػ   كنػػػػػػك  ػػػػػػذرؾ يسػػػػػػم عد ارهدػػػػػػمري  ارا ػػػػػػرل ارمػػػػػػ  يجػػػػػػـك   ػػػػػػم سػػػػػػذات ا ارهدػػػػػػ ت 

 ارداص ارهعحكم امردرامت ارمامريو.
كراػػػػػػف يهاححػػػػػػم ارػػػػػػرد ح ػػػػػػ  ارػػػػػػرام احػػػػػػ    احػػػػػػ    ضػػػػػػير هػػػػػػف مم ػػػػػػؽ دػػػػػػراو مامريػػػػػػو هػػػػػػ  ارهسػػػػػػم هر    

 ػػػػػػد  اػػػػػػمف ارنػػػػػػرض هح ػػػػػػم كهػػػػػػف  ػػػػػػـ  مهػػػػػػت   يع ػػػػػػم ر دػػػػػػمازيف  اكامه ارعجػػػػػػمرم  داػػػػػػز  عػػػػػػض اركدػػػػػػدات 
ارح ػػػػػػكص   يهػػػػػػم ياػػػػػػصمجػػػػػػـك اهعيػػػػػػو معمكحيػػػػػػو  داػػػػػػز  عػػػػػػض ارعجػػػػػػمرات كمكزيع ػػػػػػم ح ػػػػػػ  احضػػػػػػمذ م  ك 

احػػػػ     ػػػػ  دػػػػددت حطػػػػمؽ هدػػػػؿ ارعجػػػػد  مردػػػػجؽ ارسػػػػاحيو كارهدػػػػمؿ اره حيػػػػو   ػػػػـ مجيػػػػد ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػإف 
  ارهعحكييف. ياكف هف اودامص ارط يعييف  ير

                                                 

كامل داـ ارهدرع ارعرا      ا سمن ؿ هنميران رعيكب ا رادة ا ارل    يعم ر ارعجد  ير حم ذ  دؽ ارهدمرم  ؿ  (2)
  ارعرا   ي ...   دج  ( هف ارجمحكف ارهدح215ا م ر ح   ر   ارن ف حح  ار  اردد ارهعجكؿ  كنذا ح ت ح ي  ارهمدة )

 هف معم د    ف  مدش  امز ر     ا ؿ سحو هف ك ت ارعجد اف يط ب ر   ارن ف حح  ار  اردد ارهعجكؿ...ي.
 .281يحظر: د. سمهيو اكا رة  ه در سم ؽ  ص (1)
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 المطمب الثاني
 المحل في عقد حجز الوحدات العقارية

حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل  اهػػػػػم  يحػػػػػم سػػػػػم جمن يػػػػػمم  داذهػػػػػمن هرم ػػػػػمن ارمزاهػػػػػمت  ػػػػػ   إف   
ذهػػػػػػو طر يػػػػػػ     ػػػػػػك هػػػػػػف ارعجػػػػػػكد اره زهػػػػػػو ر اػػػػػػمح يف  إذ يح ػػػػػػب ارمػػػػػػزاـ ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم ح ػػػػػػ   حػػػػػػمل 

مهمه ػػػػػم اػػػػػ ؿ اآلاػػػػػؿ ارهم ػػػػػؽ ح يػػػػػ   ػػػػػ  ارعجػػػػػد  اهػػػػػم  اركدػػػػػدة ارعجمريػػػػػو ارهداػػػػػكزة  مسػػػػػـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  كا 
ارهداػػػػكز رػػػػ   يح ػػػػب ارمزاهػػػػ  ح ػػػػ  د ػػػػ  ه  ػػػػ  هػػػػف ارهػػػػمؿ   مرهدػػػػؿ  ػػػػ  حجػػػػد ارداػػػػز هػػػػزدكج إذ حظرحػػػػم 

ذ حظرحػػػػم  ريػػػػ  هػػػػف امحػػػػب ارهداػػػػكز إاريػػػػ  هػػػػف امحػػػػب ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم نػػػػك ارعجػػػػمر اره مػػػػرض  حػػػػمؤ  كا 
 ر    ك ذرؾ اره    ارذم يد ع    ؿ إمهمـ ار حمل.    

ح دػػػػػث حػػػػػف هدػػػػػؿ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل رػػػػػذا ا مضػػػػػيحم  ػػػػػ  نػػػػػذا ارهط ػػػػػب اف    
سػػػػػحمعرؼ  ػػػػػموكؿ هحػػػػػ  ح ػػػػػ  ذرػػػػػؾ ارعجػػػػػمر اره مػػػػػرض  حػػػػػمؤ   اهػػػػػم ار ػػػػػرع ار ػػػػػمح   سػػػػػحمعرؼ : ح ػػػػػ   ػػػػػرحيف

  ي  ح   اره    ارحجدم  كح   ارحدك اوم :

 ألفرع األول
 العقار المفترض بناؤه

  كاف انػػػػػـ (2)م ػػػػػؼ دكفك مدكي ػػػػػ  هػػػػػف   يهاػػػػػف حج ػػػػػ  هسػػػػػمجر ك م ػػػػػت  ديػػػػػث ارعجػػػػػمر نػػػػػك اػػػػػؿ دػػػػػ ل   
هػػػػػم يهيػػػػػز ارهدػػػػػؿ  ػػػػػ  نػػػػػذا ارعجػػػػػد حػػػػػف ارهدػػػػػؿ  ػػػػػ   يػػػػػ  ارعجػػػػػمر ارعػػػػػمدم نػػػػػك حػػػػػدـ كاػػػػػكد  ا حػػػػػمل إ ػػػػػراـ 

ف دك حػػػػ  رػػػػـ يػػػػ فى  عػػػػد اك رػػػػـ يامهػػػػؿ  حػػػػمؤ    هػػػػم اػػػػرت ح يػػػػ  ارعػػػػمدة  اف اطػػػػراؼ ارعجػػػػد يمعم ػػػػإارعجػػػػد  ام 
ذ م ػػػػيف احػػػػ   يػػػػر هكاػػػػكد ك ػػػػت ارمعم ػػػػد  إح ػػػػ   احػػػػ  سػػػػرحمف هػػػػم  ا حػػػػ  ياػػػػكف  ػػػػمط ن  دػػػػ ل هكاػػػػكد  كا 

اػػػػػػػػػمزت اف ياػػػػػػػػػكف ارهدػػػػػػػػػؿ دػػػػػػػػػيذمن إ   (1)ااػػػػػػػػػمزت ارمدػػػػػػػػػريعمت ارهدحيػػػػػػػػػو ارمعمهػػػػػػػػػؿ  مودػػػػػػػػػيمل ارهسػػػػػػػػػمج  يو
هسػػػػمج  يمن  ا يػػػػ  ارهد ػػػػكؿ اك  يػػػػ  كدػػػػدة سػػػػاحيو  ػػػػ  حجػػػػمر رػػػػـ يػػػػمـ احدػػػػمؤ   عػػػػد كاف رػػػػـ يكاػػػػد ارعجػػػػمر 

كف  ػػػػػم  ن ر كاػػػػػكد ردظػػػػػو احعجػػػػػمد  ػػػػػ  ارهسػػػػػمج ؿ  ػػػػػ  يػػػػػؤ ر ذرػػػػػؾ ح ػػػػػ   ػػػػػدو ارعجػػػػػد   ػػػػػؿ يا ػػػػػ  اف ياػػػػػ
 ارعجد.

                                                 

  2   يو  جد. ح كد ح د ار طيؼ ار  داكم  اردجكؽ ارعيحيو ا ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   61ارهمدة ) يحظر: (2)
 .28  ص2975هط عو ارهعمرؼ   نداد  

( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  : يياكز اف ياكف هدؿ ا رمزاـ هعدكهم ك ت ارمعم د اذ امف ههاف ارد كؿ 219ارهمدة ) (1)
    ارهسمج ؿ كحيف معييحمن حم يمن ر ا مرو ك ارنرري.
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(  162-25ر ػػػػػظ يه حػػػػػػ ي ح ػػػػػ  هدػػػػػػؿ نػػػػػذا ارعجػػػػػػد  ػػػػػ  ارهػػػػػػمدة ) عهؿكاف ارهدػػػػػرع ار رحسػػػػػػ   ػػػػػد اسػػػػػػم   
 ي  اهػػػػػم ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم  مسػػػػػمادـ ه ػػػػػط ح يارعجػػػػػمر(2)هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ

  كارهج ػػػػكد  ػػػػ  نػػػػك هاهكحػػػػو هػػػػف (1)و ارحم ػػػػذ( هػػػػف  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػ17ارهجػػػػرر  حػػػػمؤ ي  ػػػػ  ارهػػػػمدة )
اردػػػػػجؽ ارهدػػػػػمراو ركدػػػػػدة كادػػػػػدة ه ػػػػػؿ ارعهػػػػػمرة اك ارهاهػػػػػ  كارػػػػػذم يعػػػػػد هكضػػػػػكع ر ه ايػػػػػو ارهدػػػػػمراو  ػػػػػيف 
ارهدػػػػػمريف  اك احػػػػػ  هاهكحػػػػػو هػػػػػف ارهػػػػػكاد سػػػػػكال هػػػػػف ارداػػػػػمرة اك ارادػػػػػب اك اردديػػػػػد اك ارطػػػػػيف  دػػػػػيدنم 

حدػػػػػمذ م إ ػػػػػرار ه هػػػػػم اػػػػػمف ارنػػػػػرض هػػػػػف  اوحسػػػػػمف  ػػػػػكؽ اورض اك  مطح ػػػػػم كام ػػػػػ ت  ػػػػػمورض ام ػػػػػمؿ
 .(3)كدكاه م كهدة اسمجرارنم

اهػػػػػم  ػػػػػ  ارعػػػػػراؽ  ك ػػػػػ  ظػػػػػؿ ارنيػػػػػمب ارمػػػػػمـ رمحظػػػػػيـ ه ػػػػػؿ ناػػػػػذا حجػػػػػد  مرمذيحػػػػػم اف حط ػػػػػؽ ح ػػػػػ  ارهدػػػػػؿ  
 مسهيو ياركددة ارعجمريوي ه هم امف ارنرض ارهج كد هف  حمذ م.

يح نػػػػػػ  اف ممػػػػػػك ر  يػػػػػػ  اردػػػػػػركط كه هػػػػػػم اام  ػػػػػػت م ػػػػػػؾ ارمسػػػػػػهيمت ارهعطػػػػػػمة رهدػػػػػػؿ نػػػػػػذا ارعجػػػػػػد   إحػػػػػػ   
 ارعمهو ارم   هكا  م ياكف ارعجد  ديدمن  كح   ارحدك اوم :

ـــــار .2 ـــــة وجـــــود العق : راػػػػػ  يحدػػػػػئ ا رمػػػػػزاـ  ػػػػػديدمن  ػػػػػ   ػػػػػد اف ياػػػػػكف هد ػػػػػ  هكاػػػػػكدان  اك ههاػػػػػف امكاني
 مرحسػػػػػػػ و رألدػػػػػػػيمل ارجيهيػػػػػػػو  محم ػػػػػػػمر اف اودػػػػػػػيمل اره  يػػػػػػػو يجػػػػػػػـك  إ   كنػػػػػػػذا اردػػػػػػػرط   ياػػػػػػػكف (4)اركاػػػػػػػكد

   دػػػػرط اركاػػػػكد  ػػػػ  (5) عضػػػػ م هجػػػػمـ ارػػػػ عض اآلاػػػػر  ػػػػ  ارك ػػػػمل  ياػػػػكف كاكدنػػػػم  ػػػػ  ارهسػػػػمج ؿ هؤاػػػػدان 
حعجػػػػػمد ارعجػػػػػد كمهحػػػػػ  هػػػػػف حدػػػػػكل ا رمػػػػػزاـ إ دكفارهسػػػػػمج ؿ دمػػػػػ    ماػػػػػكف نحػػػػػمؾ اسػػػػػمدمرو  محكحيػػػػػو مدػػػػػكؿ 

 حػػػػمل كمسػػػػه   موسػػػػمدمرو ارهط جػػػػو ارمػػػػ  مجػػػػـك  مرحسػػػػ و راهيػػػػ  ارحػػػػمس اهػػػػم رػػػػك مع ػػػػد ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  
ارحسػػػػ يو ارمػػػػ  ماػػػػكف هسػػػػمدي و ح ػػػػ  ارهػػػػديف كههاحػػػػو  سػػػػمدمروا حجػػػػمر  ػػػػ  هك ػػػػ    ي ػػػػ ح ر  حػػػػمل  اهػػػػم 

                                                 

هف ه ح  ار  ارهدمرم هجم ؿ ايداع ضهمحو هجدـ     من سهيحجد مه يدم ي مـز  هكا   ار مذ   ما يص ه ح  اك   (2)
 دسمب امصي.

 نك ارعجد ارذم ي مـز  هكا   ارهر   ارعجمرم  مس يـ ارعجمر ارهجرر  حمؤ  اك    طكر ار حمل...ي.ي (1)
و ار  ا يو حسيهو  ك احمف ديدف  حجد ار ي   حمل ح   ارم مهيـ  رسمرو هماسمير     محكف ارعجكد كارهسؤكريو هجده (3)

 .43  ص1889-1888اردجكؽ  امهعو اك  ار   جميد_ م هسمف_ ارازاذر  
( هف ارجمحكف 219( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم  ارهمدة )91( هف ارجمحكف ار رحس  ارهعدؿ  ارهمدة )2218ارهمدة ) (4)

 ارهدح  ارعرا  .
  2حكف ارهدح  اراكيم  )حظريو ارعجد ك ا رادة ارهح ردة(  جح د ار ممح ح د ار م    ه مدر ا رمزاـ    ارجمد. يحظر:  (5)

 .486  ص2983
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  اهػػػػم رػػػػػك مع ػػػػػد (2)ر نيػػػػر  ػػػػػ  مدػػػػكؿ هػػػػػف  يػػػػر  يػػػػػمـ ا رمػػػػزاـ كياػػػػػكف ارهػػػػػديف هسػػػػؤك ن حػػػػػف حػػػػدـ مح يػػػػػذ 
ار حػػػػمل  ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم   حػػػػمل حجػػػػمر كرػػػػـ يد ػػػػؿ ح ػػػػ  م ػػػػؾ ارػػػػراص ارههحكدػػػػو رػػػػ  ره مدػػػػرة حه يػػػػو 

 م مؽ ه  هسم هر حجمرم آار. سمطي  ارهداكز ر    ذ  اردمرو ا  ي
ك هػػػػم اف حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل يعػػػػد هػػػػف حجػػػػكد ارهدػػػػددة ارهػػػػدة  كنػػػػذا هػػػػم ي  ػػػػـ    

( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػػدؿ ديػػػػػػث ح ػػػػػػت 32-162ضػػػػػػهحم هػػػػػػف حػػػػػػص ارهػػػػػػمدة )
رهكدكحػػػػػػو إرػػػػػػ  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  هػػػػػػف  يػػػػػػر دسػػػػػػـ اك  راهػػػػػػو  ػػػػػػ  ا دػػػػػػكاؿ ح ػػػػػػ : يمػػػػػػمـ احػػػػػػمدة ارضػػػػػػهمحو ا

اوميػػػػػو: ا. إذا رػػػػػـ ي ػػػػػـر حجػػػػػد ار يػػػػػ    عػػػػػؿ ار ػػػػػمذ   ػػػػػ  اره  ػػػػػو ارهدػػػػػددة  ػػػػػ  ارعجػػػػػد ارمه يػػػػػدم..ي   كايضػػػػػمن 
( ح ػػػػػ  162-18مسػػػػػمحد  عػػػػػض ارجػػػػػكاحيف اجػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ  ػػػػػ  ظػػػػػؿ ارهػػػػػمدة )

% إذ 5ف اركااػػػػػب د عػػػػػ  هػػػػػف   ػػػػػؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ارػػػػػذم ياػػػػػكف  حسػػػػػ و م ػػػػػؾ ارهػػػػػدة رمجػػػػػدير ه  ػػػػػ  ارضػػػػػهم
% إذا امحػػػػػت هػػػػػدة ار حػػػػػمل   مماػػػػػمكز ارسػػػػػحميف  ك ػػػػػد 1امحػػػػػت هػػػػػدة ار حػػػػػمل   مماػػػػػمكز ارسػػػػػحو اركادػػػػػدة  ك 

  ي مػػػػـز  ػػػػد   ام ه  ػػػػ  إذا امرػػػػت هػػػػدة ار حػػػػمل اا ػػػػر هػػػػف سػػػػحميف   ياػػػػب ح ػػػػ  ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ػػػػػ  
ار حػػػػػمل كمسػػػػػ هي  ر هداػػػػػكز رػػػػػ   كر همعم ػػػػػديف اردريػػػػػو ارممهػػػػػو  حاػػػػػمزدال إلنػػػػػذ  اردمرػػػػػو مدديػػػػػد ارهػػػػػدة ا مػػػػػ

 ار حمل هدؿ ارعجد. حامزرمدديد ارك ت ارام   إل
 ديػػػػػث ا ػػػػػت ح ػػػػػكص ػػػػػ  ارجػػػػػمحكف ارازاذػػػػػرم   ػػػػػـ ي ػػػػػزه ـ ارهدػػػػػرع  مدديػػػػػد هػػػػػدة إلمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل  اهػػػػػم    

من ذرػػػؾ إرػػػ  داػػػـ ارجكاحػػػد ارعمهػػػو  ػػػمحكف ارمر يػػػو ارعجمريػػػو ارحم ػػػذ هػػػف ذاػػػر ام اهػػػر همع ػػػؽ  ػػػ  ارهػػػدة ممراػػػ
 ارام و  مس يـ ار حمل.

عجػػػػمد ام حجػػػػد ياػػػػب ح ػػػػ  ارهمعم ػػػػداف اف يم جػػػػم ح ػػػػ  معيػػػػيف هدػػػػؿ ا رمػػػػزاـ  اك ح ػػػػ  ح: إلتعيــــين العقــــار .1
اػػػػمف هدػػػػؿ ا رمػػػػزاـ حهػػػػ ن اك  إذااو ػػػػؿ اف يػػػػمـ اوم ػػػػمؽ ح ػػػػ  اوسػػػػس ارعمهػػػػو ارمػػػػ  مهاػػػػف هػػػػف معييحػػػػ    ػػػػ

كمام ػػػػؼ  (1)ف نػػػػذا ارعهػػػػؿ اك اوهمحػػػػمع ححػػػػ  هعيحػػػػمن اك  ػػػػم  ن ر معيػػػػيفاهمحمحػػػػمن حػػػػف حهػػػػؿ كاػػػػب اف ياػػػػك 
طػػػػرؽ معيػػػػيف ارهدػػػػؿ  ػػػػمام ؼ ارمع ػػػػد   ػػػػإذا اػػػػمف ارمع ػػػػد  حجػػػػؿ دػػػػؽ حيحػػػػ  ح ػػػػ  دػػػػ ل  مرػػػػذات كاػػػػب 

                                                 

د. د ه    ات  دكم  ا كؿ ا رمزاهمت )اراممب ا كؿ    حظريو  .( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  217يحظر: ارهمدة ) (2)
  .247  ص2943ارعجد(  هام و كزارة ارعدؿ  ارجمنرة  

( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا    د. ح يؿ ا رانيـ سعد  2-218كف ارهدح  ارازاذرم  )( هف ارجمح94ظر: ارهمدة )يح (1)
 -)ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ار  حمح  ك ارمدريعمت ارعر يو(  دار ارح ضو ارعر يو   يركت 2ج ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ 

رحو  يف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   كارجمحكف س ير دسف نمدم   ي  ا ديمل ارهسمج  يو )دراسو هجم. 183  ص2995ر حمف  
امهعو  م ؿ  ارعدد   ارهدح  اره رم(   دث هحدكر    ها و ارهدجؽ ارد   ر ع ـك ارجمحكحيو كارسيمسيو  ا يو ارجمحكف

 .373-371  ص1825ا كؿ/ ارسحو ارسم عو  
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 يػػػػمف ذاميمػػػػ    ػػػػمف اػػػػمف ارهدػػػػؿ حجػػػػمران كاػػػػب مدديػػػػد هك عػػػػ  كدػػػػدكد   اهػػػػم إذا اػػػػمف ارهج ػػػػكد  حجػػػػؿ دػػػػؽ 
 .(2) ياب ذار احس  كهجدار  حيح  ح   د ل رـ يمعيف  ذام 

كنػػػػػك  إ ف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل يح ػػػػػب ح ػػػػػ  دػػػػػ ل هعػػػػػيف  مرػػػػػذات إ هػػػػػم ك     
كهحم يػػػػمن ر ا مرػػػػو كارنػػػػرر  إذ ح ػػػػت ارهػػػػمدة  ام يػػػػمن  اركدػػػػدة ارعجمريػػػػو   ياػػػػب اف معػػػػيف م ػػػػؾ اركدػػػػدة معيحػػػػمن 

)... ياػػػػػب اف يمضػػػػػهف نػػػػػذا ارعجػػػػػد ( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ح ػػػػػ : 162-25)
ارهع كهػػػػػمت اوسمسػػػػػيو ارهمع جػػػػػو  ط يعػػػػػو اره حػػػػػ  كحكحيػػػػػو كاػػػػػكدة ار حػػػػػمل كارك ػػػػػت ارػػػػػ ـز إلمهػػػػػمـ ارعهػػػػػؿ  
 ضػػػػػػػ  حػػػػػػػف ارط يعػػػػػػػو  كارديػػػػػػػز ارهداػػػػػػػكز كدمرمػػػػػػػ  كسػػػػػػػعر  ..(  كي دػػػػػػػظ اف ارهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ  اػػػػػػػمف 

ر اػػػػػػؿ ارازذيػػػػػػمت كارم م ػػػػػػيؿ هك جػػػػػػمن   ػػػػػػيم و نػػػػػػذ  ارهػػػػػػمدة هػػػػػػف اػػػػػػ ؿ ارػػػػػػزاـ ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  ػػػػػػذا
ارهمع جػػػػػو  مرعجػػػػػمر ك  ػػػػػكرة مدهػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ  دهميػػػػػو ممهػػػػػو هػػػػػف ام حاػػػػػكؿ اك مج ػػػػػير هػػػػػف امح ػػػػػ   

ياػػػػػب اف ماػػػػػكف هحم يػػػػو ر ا مرػػػػػو كارنػػػػػرر راػػػػػ   من  مدديػػػػد اك ػػػػػمؼ اردػػػػػ ل هدػػػػؿ ارعجػػػػػد اف اػػػػػمف هسػػػػمج  ي
رعجػػػػػد   ػػػػػإذا دػػػػػمب مهحػػػػػ  ام حػػػػػزاع هدمهػػػػػؿ  دػػػػػمف حػػػػػدـ هطم جػػػػػو ار حػػػػػمل ر ك ػػػػػمؼ ارهم ػػػػػؽ ح ي ػػػػػم  ػػػػػ  ا

ف نػػػػػذا ارنهػػػػػكض اك انػػػػػذا ارمعيػػػػػيف ام   ػػػػػكر اك اػػػػػمل  مهضػػػػػمن  يػػػػػر هدػػػػػدد   ك جػػػػػمن ر جػػػػػمحكف ار رحسػػػػػ  
( هػػػػػػػف ارجػػػػػػػمحكف ارهػػػػػػػدح  2681اردػػػػػػػؾ ي سػػػػػػػر ره ػػػػػػػ دو ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ  اسػػػػػػػمحمدان رهػػػػػػػم كرد  ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )

مػػػػ س ار رحسػػػػ : يياػػػػب ح ػػػػ  ار ػػػػمذ  اف يدػػػػرح  كضػػػػكح هػػػػم ي مػػػػـز  ػػػػ   كي سػػػػر اػػػػؿ ام ػػػػمؽ  ػػػػمهض اك ه 
 ضد ار مذ ي. 

ػػػػػد  ػػػػػمط ن   دسػػػػػب ا  ك مرحسػػػػػ و ر مدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم   جػػػػػد ادػػػػػمرط اف ياػػػػػكف ارهدػػػػػؿ هعيحػػػػػمن  ذامػػػػػ  ك        حي
( هػػػػف ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  ارمػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ : ي إذا رػػػػـ ياػػػػف هدػػػػؿ ا رمػػػػزاـ هعيحػػػػمن  ذامػػػػ   كاػػػػب 94ارهػػػػمدة )

 امف ارعجد  مط ن...ي.  ا  اف ياكف هعيحمن  حكح  كهجدار  ك 
( هػػػػػف 2-219 ػػػػػ  ارسػػػػػيمؽ ذامػػػػػ  سػػػػػمر ارهدػػػػػرع ارعرا ػػػػػ   ك ه  ػػػػػـك ارهامر ػػػػػو رهػػػػػم كرد  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )كح   

ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  يياػػػػػكز اف ياػػػػػكف هدػػػػػؿ ا رمػػػػػزاـ هعػػػػػدكهمن ك ػػػػػت ارمعم ػػػػػد إذا اػػػػػمف ههاػػػػػف ارد ػػػػػكؿ  ػػػػػ  
   ػػػػكرةارهسػػػػمج ؿ كحػػػػيف معييحػػػػمن حم يػػػػمن ر ا مرػػػػو كارنػػػػرر..ي   اػػػػؿ حجػػػػد هد ػػػػ  هسػػػػمج    كرػػػػـ ي ػػػػيف اك ػػػػم   

 . مط ن  و يعدممه

                                                 

 -ا  رال    س ب -ارعهؿ  ير ارهدركع -ردةا رادة ارهح  –يحظر: د. سهير ح د ارسيد محم ك  ه مدر ا رمزاـ )ارعجد (2)
  71  ص1889ه ر      هام و ارك مل ارجمحكحيو  ا ساحدريو2ارجرار ا دارم(  ط -ارجمحكف ه دراف اديداف ارداـ
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ك ػػػػد ا يػػػػرت هسػػػػمرو هػػػػدل ارػػػػزاـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ػػػػإد ل ام ػػػػو ارهع كهػػػػمت ر هداػػػػكز رػػػػ ؟ اـ احػػػػ  ياػػػػب 
 اف يمدرل ح ي م  ح س ؟ اآلايرح   
اف اػػػػػػػؿ همعم ػػػػػػػد ياػػػػػػػب ح يػػػػػػػ  اف يمدػػػػػػػرل حػػػػػػػف ام ػػػػػػػو ار يمحػػػػػػػمت كارهع كهػػػػػػػمت ارمػػػػػػػ  يحػػػػػػػكم  او ػػػػػػػؿ   

ث  ػػػػ   عػػػػض اوديػػػػمف اف ادػػػػد ارهمعم ػػػػديف  يػػػػر  ػػػػمدر هعر م ػػػػم هػػػػف ااػػػػؿ إ ػػػػراـ ارعجػػػػد  كراػػػػف  ػػػػد يدػػػػد
 مرد ػػػػكؿ ح ػػػػ  هػػػػم يريػػػػد  هػػػػف هع كهػػػػمت اهػػػػم  سػػػػ ب حػػػػدـ درايمػػػػ  اك   ػػػػو ا رمػػػػ   مردػػػػ ل هدػػػػؿ ارعجػػػػد 
ارهزهػػػػػػ  إ راهػػػػػػ   اك  سػػػػػػ ب ط يعػػػػػػو ارعجػػػػػػد ح سػػػػػػ  اك  ػػػػػػ و ارهمعم ػػػػػػد اآلاػػػػػػر ارمػػػػػػ  ماع ػػػػػػ  هم ك ػػػػػػمن ح يػػػػػػ  

د ل  ام ػػػػػػػو رجػػػػػػػمحكف ارهمعم ػػػػػػػد اآلاػػػػػػػر  ػػػػػػػمإلهدمر ػػػػػػػمن    ػػػػػػػ  ظػػػػػػػؿ نػػػػػػػذ  ارظػػػػػػػركؼ يا ػػػػػػػر ا  سػػػػػػػ ب اكحػػػػػػػ ي 
ارهع كهػػػػػمت كارم م ػػػػػػيؿ رهدػػػػػػؿ ارعجػػػػػػد ارهسػػػػػػمج    ك اػػػػػػؿ  ػػػػػدؽ كاهمحػػػػػػو   عحػػػػػػد إ ػػػػػػراـ حجػػػػػػد  ػػػػػػيف طػػػػػػر يف 
 يػػػػػر همسػػػػػػمكييف  ػػػػػػ  ارجػػػػػػدرة  مرد ػػػػػكؿ ح ػػػػػػ  اردجػػػػػػمذؽ   مرهداهػػػػػػو م ػػػػػرض كاا ػػػػػػمن ادػػػػػػد ح ػػػػػػ  ارطػػػػػػرؼ 

  كيحط ػػػػػؽ (2) ػػػػػ و  هدػػػػػؿ ارعجػػػػػداكحػػػػػ  ا ػػػػػرب ر هع كهػػػػػمت ارهم ا يضػػػػػمحاسػػػػػمطمحو ح ػػػػػ   اوا ػػػػػراآلاػػػػػر 
ح ػػػػػ  حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل   هكاػػػػػب ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو ارهجححػػػػػو  ػػػػػ   اوهػػػػػرنػػػػػذا 

ارجػػػػػػكاحيف ارهدحيػػػػػػو رػػػػػػدل ارػػػػػػدكؿ هدػػػػػػؿ اردراسػػػػػػو ارهجمرحػػػػػػو اك رػػػػػػدل ارمدػػػػػػري  ارعجػػػػػػمرم  إحػػػػػػ  ياػػػػػػب ح ػػػػػػ  
 ػػػػػو ارهع كهػػػػػمت ارهمع جػػػػػو  عجػػػػػدحم هداػػػػػكز رػػػػػ   امر يػػػػػدر   ه حيػػػػػمن افمن طر ػػػػػارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ك إحم ػػػػػمر  

 .(1)هكض  ار دث
هػػػػػم  إ   مدػػػػػو ك  يدػػػػػـر هح ػػػػػم اف او ػػػػػؿ  ػػػػػ  اودػػػػػيمل إ العقـــــار محـــــل العقـــــد: اســـــتخدام مشـــــروعية .3

يػػػػػػمن ادظػػػػػػر ارجػػػػػػمحكف اك ارحظػػػػػػمـ ارعػػػػػػمـ كاوداب ارمعمهػػػػػػؿ  ػػػػػػ    دػػػػػػرط هدػػػػػػركحيو ارهدػػػػػػؿ نػػػػػػك دػػػػػػرط حػػػػػػمـ 
مهػػػػػؿ  داػػػػػـ ط يعم ػػػػػم امودػػػػػيمل ارهدػػػػػمراو اػػػػػمف هدػػػػػؿ ارعجػػػػػد   ػػػػػ عض اودػػػػػيمل ماػػػػػكف امراػػػػػو حػػػػػف ارمع
دػػػػػدنـ اف يحم ػػػػػ    ػػػػػم هػػػػػف  يػػػػػر اآلاػػػػػر  اك ارمػػػػػ  يدػػػػػمرؾ ارحػػػػػمس  م حم ػػػػػمع   ػػػػػم اهعيػػػػػمن   ػػػػػ  ياػػػػػكؿ و

نحػػػػمؾ ادػػػػيمل ماػػػػرج حػػػػف ارمعمهػػػػؿ  داػػػػـ ارجػػػػمحكف   ياػػػػكف ا رمػػػػزاـ  إحدػػػػمل دػػػػؽ ح ي ػػػػم  ػػػػمط ن اهػػػػم  ػػػػ  
هحػػػػػ  ارم ػػػػػرؼ   ػػػػػم  اك  ػػػػػد ياػػػػػكف هدػػػػػؿ ارعجػػػػػد ارمعمهػػػػػؿ  ػػػػػموهكاؿ ارعمهػػػػػو اك اوهػػػػػكاؿ ارهك ك ػػػػػو ارمػػػػػ  ي

   ػػػػػإذا  ػػػػػمـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم (3)حدػػػػػمت  عػػػػػض ارػػػػػدكر ارسػػػػػاحيو ر ػػػػػدحمرةإيمعػػػػػمرض هػػػػػ  اوداب اهػػػػػم رػػػػػك 

                                                 

 .429د. هدهد  ديؽ هدهد ح داهلل  ه در سم ؽ  ص -يحظر: ااـر هدهكد دسيف ار دك (2)
   ن ححد دراسو ارمزاهمت طر   ارعجد  هكاب ار  ؿ ار مح .ا رمزاـ  موح ـ سح د   ه  (1)
( هف 238( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم  ارهمدة )93( هف ارجمحكف ار رحس  ارهعدؿ  ارهمدة )2218يحظر: ارهمدة ) (3)

هط عو ا نمر   د. ح مس دسف ار راؼ  درح حجدم ار ي  كا يامر    ارجمحكف ارهدح  ارعرا    .ارجمحكف ارهدح  ارعرا  
 .213-211  ص2982ر حدر كارمكزي    نداد  
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  ػػػػإ راـ حجػػػػد داػػػػز كدػػػػدات حجمريػػػػو ما ػػػػص رماػػػػكف هدػػػػ ن ر عػػػػب ارجهػػػػمر اك ههمرسػػػػو ار ددػػػػمل اك كاػػػػران 
 .ر معمهؿ  مرهادرات يعد ارعجد  مط ن 

   الفرع الثاني
 المقابل النقدي

ف حجػػػػػػػد داػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػو  يػػػػػػػد اإلحدػػػػػػػمل  كاهػػػػػػػم اسػػػػػػػ  حم هػػػػػػػف   ػػػػػػػؿ يعػػػػػػػد هػػػػػػػف حجػػػػػػػكد إ هػػػػػػػم    
    هجم ػػػػؿ (2)ارهعمكضػػػػو ارمػػػػ  يماػػػػذ  ي ػػػػم اػػػػ  ارهمعم ػػػػديف هجػػػػم  ن رهػػػػم يعطػػػػ   كيعطػػػػ  هجػػػػم  ن رهػػػػم يماػػػػذ

آلايػػػػػر  ػػػػػد   ه  ػػػػػ  ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ما ػػػػػيص ارعجػػػػػمر كداػػػػػز   مسػػػػػـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ي مػػػػػـز ا
هػػػػػػػف ارحجػػػػػػػكد كارهمه ػػػػػػػؿ  اػػػػػػػزل هجػػػػػػػدر يعػػػػػػػد  ه م ػػػػػػػو كديعػػػػػػػو ضػػػػػػػهمف اك مسػػػػػػػ يؽ هػػػػػػػمر   دسػػػػػػػب ارجػػػػػػػكاحيف 

 هػػػػػف انػػػػػـ ا رمزاهػػػػػمت اركا عػػػػػو ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ  ارهحظهػػػػػو وىداػػػػػمـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد يػػػػػكدع رػػػػػدل دسػػػػػمب اػػػػػمص  
ف مارهداػػػػػكز رػػػػػ   ػػػػػ  حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث  نػػػػػك  ػػػػػمح دسػػػػػمب اػػػػػمص رػػػػػدل ا ػػػػػو همريػػػػػو هما  ػػػػػو اػػػػػ

رؼ اك كضػػػػػػع م رػػػػػػدل اممػػػػػػب ارعػػػػػػدؿ كذرػػػػػػػؾ  دسػػػػػػب هػػػػػػم مػػػػػػحص ح يػػػػػػ  ارجػػػػػػكاحيف ارهحظهػػػػػػػو ماػػػػػػكف ه ػػػػػػ
( هػػػػف  ػػػػمحكف ار حػػػػمل 19-162وىداػػػػمـ نػػػػذا ارعجػػػػد   جػػػػد حػػػػص ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ  ح ػػػػ  ذرػػػػؾ  ػػػػ  ارهػػػػمدة )

كارسػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ارمػػػػ  مػػػػػحص ح ػػػػػ : )يػػػػػمـ ايػػػػداع ارضػػػػػهمحو  ػػػػػ  دسػػػػمب اػػػػػمص ه مػػػػػكح  مسػػػػػـ 
 ا  و    نذا ارهامؿ اك ردل اممب ارعدؿ...(.ارهدمرم    ه رؼ اك هؤسسو هم

ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم  جػػػػد دسػػػػـ اوهػػػػر كدػػػػدد ا ػػػػو كادػػػػدة يػػػػمـ د ػػػػ  نػػػػذا اره  ػػػػ  ر ػػػػم  ك دسػػػػب هػػػػم اهػػػػم     
( هػػػػف  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارحم ػػػػذ ي...يػػػػكدع ه  ػػػػ  ارمسػػػػ يؽ ارهػػػػد كع هػػػػف طػػػػرؼ 17اػػػػمل  ػػػػ  ارهػػػػمدة )

ايػػػػػػر رػػػػػػدل نيذػػػػػػو ضػػػػػػهمف حه يػػػػػػمت ارمر يػػػػػػو  ػػػػػػمدب د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ  ػػػػػػ  دسػػػػػػمب ه مػػػػػػكح  مسػػػػػػـ نػػػػػػذا اآل
 (56)هػػػػػف اىداػػػػػمـ نػػػػػذا ارجػػػػػمحكفي   ك ػػػػػمرراكع إرػػػػػ  ارهػػػػػمدة  56ارعجمريػػػػػو ارهح ػػػػػكص ح ي ػػػػػم  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة 

هػػػػػف ارجػػػػػمحكف احػػػػػ   حاػػػػػد اف نػػػػػذ  ارا ػػػػػو نػػػػػ   ػػػػػحدكؽ ارضػػػػػهمف كارا مرػػػػػو ارهم مدرػػػػػو  ييهاػػػػػف  ػػػػػحدكؽ 
طػػػػمر اره ػػػػػمـ إحػػػػف طريػػػػػؽ ارمحظػػػػيـ   ػػػػ  حدػػػػطو اضػػػػم يو إارضػػػػهمف كارا مرػػػػو ارهم مدرػػػػو اف يا ػػػػؼ ايضػػػػػمن  

ارهح ػػػػػػكص ح ي ػػػػػػم  ػػػػػػ  نػػػػػػذا ارجػػػػػػمحكف..ي  كنػػػػػػذا ار ػػػػػػحدكؽ نػػػػػػك ح ػػػػػػمرة حػػػػػػف هؤسسػػػػػػو حمهػػػػػػو يهػػػػػػمرس 
اره ػػػػػػػمـ ارهاكرػػػػػػػو رػػػػػػػ  مدػػػػػػػت ك ػػػػػػػميو ارػػػػػػػكزير ارها ػػػػػػػؼ  كيمهمػػػػػػػ   نػػػػػػػذا ار ػػػػػػػحدكؽ   دا ػػػػػػػيو هعحكيػػػػػػػو  

 . (1)  يسع  كرال مدجيؽ ارر ح كاسمج ؿ همر  كطم   معمكح  راكح ي 
                                                 

  .296  د. اع ر ار ض    ه در سم ؽ  ص63( د. ح هت ح د ارهايد  ار  ه در سم ؽ  ص2)
( سعديو  ح   دكر  حدكؽ ارضهمف كارا مرو ارهم مدرو    ضهمف مهكيؿ حدمط ارمر يو ارعجمريو   دث هحدكر    ها و 1)

  .226  ص1823دد ماري    امهعو هدهد  ف سارة  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو  ارازاذر  اردجكؽ كاردريمت  ح
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داػػػػمـ م ياػػػػدر اودػػػػمرة اريػػػػ  اف نػػػػذا ارهجم ػػػػؿ ارحجػػػػدم  ػػػػد اام ػػػػؼ هجػػػػدار   ػػػػيف ارجػػػػكاحيف ارهحظهػػػػو إلً كهٌهػػػػ   
( 18-162حجػػػػػػدحم هكضػػػػػػ  ار دػػػػػػث    ػػػػػػ   ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػػدؿ ك دسػػػػػػب ارهػػػػػػمدة )

اف حسػػػػػ م  رػػػػػـ ماػػػػػف كادػػػػػدة  ػػػػػؿ هام  ػػػػػو  دسػػػػػب هػػػػػدة إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل  اػػػػػمل  ي ػػػػػم: ي  ياػػػػػكز اف مماػػػػػمكز 
% هػػػػػػػف ارػػػػػػػ هف ارمجػػػػػػػديرم ر  يػػػػػػػ  إذ امحػػػػػػػت ه  ػػػػػػػو إمهػػػػػػػمـ ار يػػػػػػػ    مماػػػػػػػمكز 5ارضػػػػػػػهمحو ارهكدحػػػػػػػو   يهػػػػػػػو

% إذ امحػػػػػت نػػػػػذ  اره  ػػػػػو   مماػػػػػمكز ارسػػػػػحميف  ك  يهاػػػػػف ادػػػػػمراط ام 1ارسػػػػػحو  كمدػػػػػدد نػػػػػذ  ارحسػػػػػ و ب 
 ايداع إذ امحت نذ  اره  و ممعدل ارسحميفي.

اسػػػػمحمدان ارحسػػػػ و ح ػػػػ  هػػػػدة ار حػػػػمل اك  يرنػػػػم   ػػػػ  ارمدػػػػري  ارازاذػػػػرم  إحػػػػ  رػػػػـ يع ػػػػؽ مدديػػػػد م ػػػػؾ اهػػػػم    
ي.... يمعػػػػػيف ح ػػػػػ   ارمػػػػػ  ح ػػػػػت ح ػػػػػ : ( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ51 ػػػػػ  ارهػػػػػمدة ) رهػػػػػم كرد

احػػػػػ     يماػػػػػمكز  17 ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ د ػػػػػ  مسػػػػػ يؽ حجػػػػػدم ر هر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم ك جػػػػػمن وىداػػػػػمـ ارهػػػػػمدة 
كاهػػػػػم مػػػػػـ اوم ػػػػػمؽ ح يػػػػػ   ػػػػػيف ارطػػػػػر يفي   ه هػػػػػم ر ارمجػػػػػديرم ر عجػػػػػمر ع%( هػػػػػف ارسػػػػػ18حدػػػػػريف  مرهمذػػػػػو )

 طمرت هدة ار حمل اك   رت مد   نذ  ارحس و.
ك ػػػػ  ظػػػػؿ ارنيػػػػمب ار ػػػػريح ره ػػػػؿ ناػػػػذا حجػػػػد  ػػػػ  ارمدػػػػري  ارعرا ػػػػ   ػػػػ  حاػػػػد ام كاػػػػكد ر ػػػػذا ارهجم ػػػػؿ    

ارحجػػػػػدم  ا  اححػػػػػم حػػػػػرل ضػػػػػركرة اف ياػػػػػكف نػػػػػذا اره  ػػػػػ  هدػػػػػدد  حسػػػػػ و مجػػػػػمس إرػػػػػ   يهػػػػػو اركدػػػػػدة ارعجمريػػػػػو 
ه  ػػػػػ  هػػػػػف ارحجػػػػػكد   إحػػػػػ  ياضػػػػػ   -ارػػػػػ هف –رهػػػػػراد دػػػػػراذ م  كح ػػػػػ  اػػػػػؿ دػػػػػمؿ كرهػػػػػم اػػػػػمف نػػػػػذا ارهدػػػػػؿ ا

 يهاف  يمح م  موم :ك ر دركط ارعمهو ارام و  مر هف 
 ن يكون الثمن نقديًا:إ .1

ف حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل  يعػػػػد حجػػػػدان مه يػػػػديمن رعجػػػػد  يػػػػ  حجػػػػمر هػػػػم زاؿ  ػػػػ  إ هػػػػم    
همهػػػػ  ن  د عػػػػ  داػػػػكز رػػػػ  هيامهػػػػؿ  حػػػػمؤ   عػػػػد   ياػػػػب اف ياػػػػكف ارهجم ػػػػؿ ارػػػػذم ي مػػػػـز ار طػػػػكر اإلحدػػػػمل رػػػػـ

 ه  ػػػػ  هػػػػف ارحجػػػػػكد  اهػػػػم إذا اػػػػمف  يػػػػػر ذرػػػػؾ  ػػػػػ  حاػػػػكف اهػػػػمـ حجػػػػػد مه يػػػػدم ر يػػػػ  كاحهػػػػػم حجػػػػد هجميضػػػػػو  
  إذ اف هك ػػػػػػؼ ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػ  (2)  اػػػػػػ  ياػػػػػػكف ارعجػػػػػػد  ػػػػػػديدمن    ػػػػػػد اف ياػػػػػػكف ارػػػػػػ هف حجػػػػػػديمن 

 .(1)حدهم حص ح   اف اؿ حه يو  ي  يجمض  اف ياكف ار هف  ي م حجديمن كاضدمن ح
 
 

                                                 

  2ممهيف(  ط -ايامر -هجميضو -( يحظر: د. رهضمف هدهد ا ك سعكد  ادامـ ارجمحكف ارهدح  )ارعجكد ارهسهمة  ي 2) 
 . 48  ص1828  هحدكرات ارد    ار جم يو   يركت ر حمف

  .    ار ي  ارهط ؽ ياب اف ياكف ار هف هجدران  مرحجد..ي2ف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  : ي( ه517(. ارهمدة )1)
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 :ن يكون الثمن مقدرًا أو قاباًل لمتقديرإ  .2
حػػػػػمدةن هػػػػػم يدػػػػػدد ارػػػػػ هف  دػػػػػاؿ  ػػػػػريح ك ػػػػػر ـ هعػػػػػيف  ػػػػػ  ارعجػػػػػد ارهك ػػػػػ   ػػػػػيف ارهمعم ػػػػػديف  اك  ػػػػػد يػػػػػمـ    

رهمػػػػػداكؿ  ػػػػػ  ارسػػػػػكؽ اك مدديػػػػػد  اهػػػػػم رػػػػػك م ػػػػػيف هػػػػػف ارظػػػػػركؼ اف ارهمعم ػػػػػديف  ػػػػػد حكيػػػػػم احمهػػػػػمد ارسػػػػػعر ا
نػػػػػك مدديػػػػػد اوسػػػػػس ارمػػػػػ    ػػػػػ  ارماػػػػػمرة اك هػػػػػم اػػػػػرت ح يػػػػػ  ارعػػػػػمدة  ك ػػػػػد يا ػػػػػ   حعجػػػػػمد ارعجػػػػػد  ػػػػػديدمن 

ح ي ػػػػػػم هػػػػػػف   ػػػػػػؿ ارهمعم ػػػػػػديف رمدديػػػػػػد ارػػػػػػ هف  يهػػػػػػم  عػػػػػػد  كراػػػػػػف ياػػػػػػب اف ماػػػػػػكف م ػػػػػػؾ  اوسػػػػػػمحمديهاػػػػػػف 
ص ارجػػػػػػمحكف   ك ػػػػػػد حػػػػػػ(2)اآلاػػػػػػردكف اوسػػػػػػس نػػػػػػ  هكضػػػػػػكحيو  يػػػػػػر همك  ػػػػػػو ح ػػػػػػ  إرادة ادػػػػػػد ارعم ػػػػػػديف 

ارهػػػػدح  ارعرا ػػػػ  ح ػػػػ   ػػػػ ث اسػػػػس كنػػػػ  اهػػػػم ار يػػػػ   سػػػػعر ارسػػػػكؽ اك ار يػػػػ  ح ػػػػ  اسػػػػمس ارػػػػ هف ارػػػػذم 
  كنػػػػػذا اوهػػػػػر يهاػػػػػف (1)ادػػػػػمرل  ػػػػػ  ار ػػػػػمذ  اك ارسػػػػػعر ارهمػػػػػداكؿ  ػػػػػ  ارماػػػػػمرة اك هػػػػػم اػػػػػرت ح يػػػػػ  ارعػػػػػمدة

ف  مهػػػػػم هػػػػػف ارهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ  كارازاذػػػػػرم ار ػػػػػذا ك عػػػػػؿ دسػػػػػحمن اػػػػػ  احط م ػػػػػ  ح ػػػػػ  حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث 
)اهػػػػػم اسػػػػػ  حم ذارنػػػػػم هػػػػػف   ػػػػػؿ(   ممك ػػػػػؼ  (3)هػػػػػرةآ مدديػػػػػد حسػػػػػ و ذرػػػػػؾ ارهجم ػػػػػؿ ارحجػػػػػدم  ػػػػػ  ح ػػػػػكص 

 ح   إرادة ارهسم هر ارعجمرم اك ارهداكز ر .
 ان يكون الثمن جديًا: .3

راػػػػػ  ي ػػػػػـر ارعجػػػػػد   ػػػػػكرة  ػػػػػديدو يجمضػػػػػ  اف ياػػػػػكف ارػػػػػ هف ارػػػػػذم اح ػػػػػب ح يػػػػػ  ارمػػػػػزاـ ارهدػػػػػمرم    
   ياػػػػب (4)من ر ه يػػػػ   ك ػػػػ  ارنمرػػػػب ياػػػػكف همحمسػػػػ من هػػػػ   يهػػػػو اره يػػػػ يػػػػ  رهز  دجيجيػػػػمن   عػػػػ ن  ك ػػػػ   د عػػػػ  

ك  يحػػػػػكم  يػػػػػ   اف   ياػػػػػكف ارػػػػػ هف  ػػػػػكريمن ام يػػػػػذار  ػػػػػ  ارعجػػػػػد  جػػػػػط  سػػػػػمي مل اآلايػػػػػر هظ ػػػػػران امرايػػػػػمن 
ف   ياػػػػػػػكف ارػػػػػػػ هف مم  ػػػػػػػمن ححػػػػػػػدهم ياػػػػػػػكف هجػػػػػػػدار  ي ػػػػػػػؿ هػػػػػػػف ا  ك (5)ار ػػػػػػػمذ  اف يمجمضػػػػػػػم  هػػػػػػػف ارهدػػػػػػػمرم

 .(6)حدـ محمس   ه   يهو اره ي  هط جمن ارم منو إر  دد 
كاف حجػػػػػػػػدحم هدػػػػػػػػكر ار دػػػػػػػػث   يهاػػػػػػػػف ارم ػػػػػػػػكر اف ياػػػػػػػػكف ارػػػػػػػػ هف  يػػػػػػػػ   يػػػػػػػػر اػػػػػػػػدم  ػػػػػػػػ  ارجػػػػػػػػكاحيف   

ارهحظهػػػػػػػػو  اػػػػػػػػكف اره  ػػػػػػػػ  ارحجػػػػػػػػدم اركا ػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػ  حػػػػػػػػممؽ ارهداػػػػػػػػكز رػػػػػػػػ  سػػػػػػػػييد   إرػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػمت رسػػػػػػػػهيو 

                                                 

  هحدكرات 1ايامر( دراسو هجمرحو  ط -ممهيف -يحظر: د. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف ارهدح  ارعجكد ارهسهمة ) ي  (2)
 .  96 ص1883 يركت  -ارد    اردجك يو

  كف ارهدح  ارعرا  .( هف ارجمح518-517( يحظر: ارهمدة )1)
هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم  51هف  محكف ار حمل ك ارساح  ار رحس  ارهعدؿ_  18-162يحظر ارهكاد ) (3)
  كهم عدنم. 78يحظر: د. اع ر ار ض    ه در سم ؽ  ص (4)
 -ايامر -عجكد ارهسهمة ) ي  مدب ح يد ار م كم  ارهكاز    ار -ط  اره  دكيش -يحظر: د. سعيد ه مرؾ (5)

 . 79  ص1821هجمكرو(  هام و ارسح كرم   نداد  
 .192يحظر: د. طمرؽ امظـ حايؿ  ه در سم ؽ  ص (6)
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ؿ اك هؤسسػػػػػػػو هما  ػػػػػػػو  امرهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ  ارػػػػػػػذم ارػػػػػػػـز اف يػػػػػػػد   نػػػػػػػذا ارهجم ػػػػػػػؿ إرػػػػػػػ  اممػػػػػػػب ارعػػػػػػػد
  ك مره ػػػػػػػؿ رهػػػػػػػم مجػػػػػػػدـ سػػػػػػػمر ارهدػػػػػػػرع ارازاذػػػػػػػرم ارػػػػػػػذم ارػػػػػػػـز (2)رسػػػػػػػهيو محدػػػػػػػم ا ي ػػػػػػػمن ر ػػػػػػػذا ارنػػػػػػػرض

 .(1)ارهداكز ر  ) مدب د ظ اردؽ(  د   نذا اره    إر   حدكؽ ارضهمف كارا مرو ارهم مدرو
 

 

 

                                                 

  هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ. (18-162)يحظر: ارهمدة  (2)
 هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ.  (51)يحظر: ارهمدة  (1)
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 الفصل الثاني
 األحكام القانونية لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء

 
يعػػػػػد حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل هػػػػػف ارعجػػػػػكد ارمه يديػػػػػو ذات ارط يعػػػػػو ارام ػػػػػو    

 يػػػػر هكاػػػػكد ك ػػػػت إ ػػػػراـ  ح ػػػػ  حجػػػػمر ارمػػػػ  ر ػػػػم ذاميػػػػو هسػػػػمج و حػػػػف  ػػػػم   ارعجػػػػكد اآلاػػػػرل  رك كحػػػػ 
يجػػػػػ  ح ػػػػػ  حممجػػػػػ  د ػػػػػ  حسػػػػػ و هعيحػػػػػو هػػػػػف  ػػػػػدكر  جػػػػػؿ ه ايمػػػػػ  إرػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ارػػػػػذم ارعجػػػػػد كحػػػػػدـ ح

ارػػػػػػ هف كرػػػػػػيس  هػػػػػػف ارعجػػػػػػمر  ماه ػػػػػػ    يعػػػػػػد حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ ار دػػػػػػث هػػػػػػف ارعجػػػػػػكد ارمػػػػػػ  ممط ػػػػػػب مػػػػػػك ير 
ضػػػػػػػهمحمت كدجػػػػػػػكؽ ام يػػػػػػػو راػػػػػػػ  ارطػػػػػػػر يف اضػػػػػػػكحمن ره ػػػػػػػدا اسػػػػػػػمجرار ارهعػػػػػػػمه ت    ضػػػػػػػهمف دػػػػػػػؽ 

 ا رمػػػػػػػزاـيػػػػػػػ   مرد ػػػػػػػكؿ ح ػػػػػػػ  هاسػػػػػػػب هػػػػػػػمر  هجم ػػػػػػػؿ ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  عػػػػػػػدـ  ػػػػػػػكات ار ر ػػػػػػػو ح 
ارهمرمػػػػب  ػػػػ  ذهمػػػػ    حػػػػمل ارعجػػػػمر دسػػػػب هػػػػم ام ػػػػؽ ح يػػػػ  هػػػػف هكا ػػػػ مت ححػػػػد إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارمه يػػػػدم 

يػػػػمن اهػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ   كرضػػػػهمف دػػػػؽ اآلايػػػػر  عػػػػدـ ضػػػػيمع ار ر ػػػػو  مرد ػػػػكؿ ح ػػػػ  كدػػػػدة حجمريػػػػو 
 يػػػػمف   ضػػػػ ن حػػػػف عػػػػو ح ػػػػ  حػػػػممج ـ هعر ػػػػو ا رمزاهػػػػمت اركار ارػػػػذم يجكدحػػػػم اػػػػمف ارنػػػػرض هح ػػػػم  اوهػػػػر

ارهسػػػػػػؤكريو ارمػػػػػػػ  يسػػػػػػػمركف حح ػػػػػػم  هاػػػػػػػرد اآلاػػػػػػػ ؿ  م ػػػػػػؾ ا رمزاهػػػػػػػمت كح يػػػػػػػ  ي اػػػػػػم إرػػػػػػػ  اراػػػػػػػزالات 
مديػػػػؿ ذرػػػػؾ إرػػػػ    مر ػػػػمن هػػػػمداػػػػمـ نػػػػذا ارعجػػػػد رػػػػدل  ػػػػكاحيف ارػػػػدكؿ ارهحظهػػػػو وىدامهػػػػ  ارمػػػػ  إً ارام ػػػػو  

ارعجػػػػػػد   سػػػػػػح ام ر دػػػػػػث داػػػػػػـ ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو  اهػػػػػػم  ا ػػػػػػكص ارمدػػػػػػري  ارعرا ػػػػػػ  ارػػػػػػذم رػػػػػػـ يػػػػػػحظـ 
 ارام و  مآلا ؿ  مرهسؤكريو ارعجديو. ارازالات ارعمهو ارهجححو    ارجمحكف ارهدح 

رػػػػػػذا سحجسػػػػػػـ نػػػػػػذا ار  ػػػػػػؿ إرػػػػػػ  ه د ػػػػػػيف  رياػػػػػػمص اوكؿ هحػػػػػػ    يػػػػػػمف ا رمزاهػػػػػػمت اركا عػػػػػػو ح ػػػػػػ     
إرػػػػ   هعر ػػػػو اوسػػػػ مب ارمػػػػ  مػػػػؤدمر  يػػػػ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم كارهداػػػػكز رػػػػ   اهػػػػم  ػػػػ  ار ػػػػمح   سػػػػحعرج 

  يمـ ارهسؤكريو كهم ارازالات ارهمرم و ر م.
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 المبحث األول
 اآلثار القانونية لعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء

حظػػػػران رهػػػػم رعجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل هػػػػف هجكهػػػػمت ام ػػػػو مهيػػػػز  حػػػػف ارعجػػػػكد     
حػػػػػدـ حجػػػػػؿ اره ايػػػػػو  ػػػػػمرر ـ هػػػػػف  اآلاػػػػػرل  ممه ػػػػػؿ  إ راهػػػػػ  هػػػػػ  حػػػػػدـ كاػػػػػكد ارهدػػػػػؿ ك ػػػػػت ارمعم ػػػػػد اك

ارػػػػذم دحػػػػ   ػػػػكاحيف ارػػػػدكؿ ارهحظهػػػػو إرػػػػ  اىداػػػػمـ نػػػػذا ارعجػػػػد كهػػػػف ااػػػػؿ  اوهػػػػرك كحػػػػ  ح ػػػػ  حجػػػػمر  
    دػػػػػػػث ارمزاهػػػػػػػمت طر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػد ح ػػػػػػػ  دػػػػػػػدة  اوطػػػػػػػراؼارد ػػػػػػػمظ ح ػػػػػػػ  ارهرااػػػػػػػز ارجمحكحيػػػػػػػو راػػػػػػػ  

ت  ػػػػ  ارعجػػػػد ار حػػػػمل دسػػػػب هػػػػم ام ػػػػؽ ح يػػػػ  هػػػػف هكا ػػػػ م إحاػػػػمز يمه ػػػػؿ ارمػػػػزاـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  
كهػػػػػف  ػػػػػـ إ ػػػػػراـ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ره ايػػػػػو ذرػػػػػؾ ارعجػػػػػمر  اهػػػػػم ارمػػػػػزاـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   يمه ػػػػػؿ 

   مت اديم   مرد كؿ ح   اركددة ارعجمريو  يهم  عد. د   حس و هعيحو هف ار هف إل
رػػػػػػذا سػػػػػػحعرج  ػػػػػػ  نػػػػػػذا اره دػػػػػػث   دػػػػػػث ارمزاهػػػػػػمت اوطػػػػػػراؼ ك دػػػػػػاؿ ه  ػػػػػػؿ  رياػػػػػػكف ارهط ػػػػػػب    

ث ارمزاهػػػػػػػػمت ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػػمرم اهػػػػػػػػم ارهط ػػػػػػػب ار ػػػػػػػػمح   سيا ػػػػػػػص ر دػػػػػػػػث ارمزاهػػػػػػػػمت اوكؿ ر دػػػػػػػ
 ارهداكز ر .

 المطمب األول
 التزامات المستثمر العقاري 

ا رمزاهػػػػػمت ارمػػػػػ  محػػػػػمج حػػػػػف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل معػػػػػد هػػػػػف ا رمزاهػػػػػمت  إف  
ارهػػػػػدح  اك ارجػػػػػكاحيف اآلاػػػػػرل ذات اردا ػػػػػيو ارمػػػػػ  ماضػػػػػ  ر جكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو ارهكاػػػػػكدة  ػػػػػ  ارجػػػػػمحكف 

راػػػػػػكف حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ ار دػػػػػػث   يرمػػػػػػب ام  اػػػػػػمح يف  ار ػػػػػػ و ارمػػػػػػ  ماػػػػػػمص  مىداػػػػػػمـ ارعجػػػػػػد اره ػػػػػػـز ر
ارمػػػػػػػزاـ حيحػػػػػػػ  سػػػػػػػكال اػػػػػػػمف ح ػػػػػػػ  حػػػػػػػممؽ ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم اك ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ  كاف مع ػػػػػػػؽ  عجػػػػػػػمر  

هػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػف   مرحسػػػػػػػػ و ر طػػػػػػػػرؼ اوكؿ  ػػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػػد ارهمه ػػػػػػػػؿ  مرهسػػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػػمرم  يمرمػػػػػػػػب ح يػػػػػػػػ  ها
حاػػػػمز  حػػػػمل ذرػػػػؾ ارعجػػػػمر  ا رمزاهػػػػمت  اكر ػػػػم نػػػػ  ما ػػػػيص ارعجػػػػمر _هدػػػػؿ ارعجػػػػد_  ر هداػػػػكز رػػػػ   كا 
كا  ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ره ايمػػػػ  ححػػػػد اوحم ػػػػمل هػػػػف  حمذػػػػ  ر هداػػػػكز رػػػػ  ارػػػػذم يسػػػػمجؿ اسػػػػمج   

          حف حجدحم هكض  ار دث.                                                      ممهمن 
نػػػػػذ  ا رمزاهػػػػػمت اركا عػػػػػو ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم رػػػػػـ ممػػػػػرؾ رهدػػػػػض إرادة ادػػػػػد اوطػػػػػراؼ    

ارهمعم ػػػػػػدة  ػػػػػػؿ امحػػػػػػت هحظهػػػػػػو  هكاػػػػػػب ح ػػػػػػكص اهػػػػػػرة  كح يػػػػػػ  سػػػػػػحدمكؿ  يمح ػػػػػػم م محػػػػػػمن  ػػػػػػ   ػػػػػػ ث 
ع  رياػػػػػػكف ار ػػػػػػرع اوكؿ   دػػػػػػث ما ػػػػػػيص ارعجػػػػػػمر  اهػػػػػػم ار ػػػػػػرع ار ػػػػػػمح   سػػػػػػياكف ر دػػػػػػث ا رمػػػػػػزاـ ا ػػػػػػر 
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ارعجػػػػػػمر ارهداػػػػػػكز  كار ػػػػػػرع ار مرػػػػػث سػػػػػػياكف ر  دػػػػػػث  ػػػػػػ  إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ   كح ػػػػػػ  ارحدػػػػػػك   حػػػػػمل 
 اوم :                                       

 الفرع األول
 تخصيص العقار

يعػػػػػػد ما ػػػػػػيص ارعجػػػػػػمر  مسػػػػػػـ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  هػػػػػػف انػػػػػػـ ا رمزاهػػػػػػمت ارمػػػػػػ  يرم  ػػػػػػم حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ    
  ح ػػػػػػػ   يػػػػػػػر  ححػػػػػػػد هزادهػػػػػػػو اآلاػػػػػػػريف رػػػػػػػ      يػػػػػػػمف حػػػػػػػ  يضػػػػػػػهف م ضػػػػػػػيؿ ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػار دػػػػػػػث  إل

ارهج ػػػػػػكد  ما ػػػػػػيص ارعجػػػػػػمر سػػػػػػحدمكؿ هعر مػػػػػػ  رػػػػػػدل اػػػػػػؿ هػػػػػػف ار جػػػػػػ  ار رحسػػػػػػ  كارازاذػػػػػػرم ارػػػػػػذيف 
حظهػػػػكا اىداػػػػمـ نػػػػذا ارعجػػػػد كنػػػػؿ رػػػػ  كاػػػػكد  ػػػػ  ظػػػػؿ ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  ارعرا ػػػػ  اك      حػػػػمؾ هػػػػف ار جػػػػ  

 ػػػػػ  دػػػػػمؿ هػػػػػم إذا اػػػػػمف ارهسػػػػػم هر  ؽ ػػػػػؿ  ػػػػػرٌ  ان رػػػػػـ يعػػػػػًط رما ػػػػػيص ارعجػػػػػمر هعحػػػػػ  كادػػػػػد  (2)ار رحسػػػػػ 
ارعجػػػػمرم  ػػػػد  مدػػػػر  عه يػػػػو ار حػػػػمل اك     ػػػػإذا رػػػػـ يجػػػػـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ػػػػمم حه يػػػػو هػػػػف حه يػػػػمت 

كنػػػػػك  إ ف ه ػػػػػط ح ما ػػػػػيص ارعجػػػػػمر يدهػػػػػؿ هعحػػػػػ  سػػػػػ    إار حػػػػػمل ح ػػػػػ  ارعجػػػػػمر هدػػػػػؿ ارعجػػػػػد  ػػػػػ
حػػػػف إ ػػػػراـ حجػػػػد  يػػػػ  حػػػػدـ ار يػػػػ  ر نيػػػػر    ػػػػك   ػػػػذا ارهعحػػػػ  ارمػػػػزاـ  موهمحػػػػمع حػػػػف حهػػػػؿ  ام اهمحػػػػمع 

هسػػػػػمج  ن هػػػػػ  ام دػػػػػاص آاػػػػػر  يػػػػػر ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ك ػػػػػد رادػػػػػكا نػػػػػذا ارهعحػػػػػ  ر ما ػػػػػيص  سػػػػػ ب 
ارنميػػػػو ارهراػػػػكة هػػػػف إ ػػػػراـ نػػػػذا ارعجػػػػد كنػػػػ  ارمريػػػػث   ػػػػؿ إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ره ايػػػػو ارعجػػػػمر 

ر حػػػػمل ر ك ػػػػكؼ ح ػػػػ  دمرػػػػو ارسػػػػكؽ   هػػػػف  يػػػػر ارهحطجػػػػ  ارػػػػزاـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ماسػػػػيد هدػػػػركع ا
هػػػػػف ارهمك ػػػػػ  حػػػػػدـ حامدػػػػػ  كهػػػػػف  ػػػػػـ يضػػػػػر  ه ػػػػػمرد  ارهمريػػػػػو  اهػػػػػم إذا  مدػػػػػر ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم 
 عه يػػػػػػػو ار حػػػػػػػمل  ػػػػػػػمف ه ػػػػػػػط ح ارما ػػػػػػػيص يماػػػػػػػذ هحدػػػػػػػ  إيام يػػػػػػػمن ا  كنػػػػػػػك م  يػػػػػػػ  ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ  

( هػػػػػػػػف  ػػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػػمل 38-162 م اػػػػػػػػمؿ ارهدػػػػػػػػددة  محكحػػػػػػػػمن ك دسػػػػػػػػب هػػػػػػػػم ح ػػػػػػػػت ح ي ػػػػػػػػم ارهػػػػػػػػمدة )
  كمعم ػػػػػػػػر نػػػػػػػذ  ارهػػػػػػػػدة ه هػػػػػػػػو اػػػػػػػدان ر هداػػػػػػػػكز رػػػػػػػ  ر هطم جػػػػػػػػو  ػػػػػػػػيف (1) دؿكارسػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػػ  ارهعػػػػػػػ

ارهدػػػػػركع ارمػػػػػك ع  ارهم ػػػػػؽ ح يػػػػػ   ػػػػػ  اىداػػػػػمـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد ك ػػػػػيف ارهدػػػػػركع ارح ػػػػػمذ  ارػػػػػذم سػػػػػي ـر  ػػػػػ  

                                                 

          O, Toumafond, vent d’immeuble a’ constraire, Re’pciv, Janv, 1994, p.14-15. (1) 
( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ: يياب اف ي    ار مذ  هدركع حجد ار ي  ار  ارهدمرم 38-162ارهمدة ) (1) 

   ؿ د ر ح   ا  ؿ هف مك ي  نذا ارعجدي
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يسػػػػػػػهح ارهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ    يح هػػػػػػػمارعجػػػػػػػد ارح ػػػػػػػمذ  ارحم ػػػػػػػؿ ر ه ايػػػػػػػو    ػػػػػػػ  دػػػػػػػمؿ حػػػػػػػدـ كاػػػػػػػكد دػػػػػػػ   
 .                                                                                      (2) اك  راهور هداكز ر    س  ارعجد هف  ير ام دسـ 

ك ػػػػػػػ  حطػػػػػػػمؽ ارمدػػػػػػػري  ارازاذػػػػػػػرم    ػػػػػػػـ ي ػػػػػػػيف ارهدػػػػػػػرع ارازاذػػػػػػػرم ارهج ػػػػػػػكد  ما ػػػػػػػيص ارعجػػػػػػػمر    
ارهعػػػػركؼ  يػػػػو ارعجمريػػػػو ارحم ػػػػذ حاػػػػدنم حر ػػػػت نػػػػذا ارعجػػػػد ر ( هػػػػف  ػػػػمحكف ارم17ك ػػػػمرراكع إرػػػػ  ارهػػػػمدة )

 مسػػػػـ حجػػػػد )د ػػػػظ اردػػػػؽ(: ي نػػػػك حجػػػػد ي مػػػػـز  هكا ػػػػ  ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم  مسػػػػ يـ ارعجػػػػمر ارهجػػػػرر  حػػػػمؤ  
اك  ػػػػ  طػػػػكر ار حػػػػمل ر ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ..ي   ػػػػم رمزاـ اوسمسػػػػ  ارهح ػػػػب ح ػػػػ  حػػػػممؽ ارهسػػػػم هر 
ارعجػػػػمرم كاهػػػػم نػػػػك ه دػػػػظ  ػػػػ  ارهػػػػمدة احػػػػ   نػػػػك )مسػػػػ يـ ارعجػػػػمر( كرػػػػيس  ما ي ػػػػ   ك ػػػػ  ارهدػػػػرع 

م راػػػػػػػكف حجػػػػػػػدحم هدػػػػػػػؿ ار دػػػػػػػث نػػػػػػػك حجػػػػػػػد مه يػػػػػػػدم  يػػػػػػػر حم ػػػػػػػؿ ر ه ايػػػػػػػو ك  ي مػػػػػػػـز  هكا ػػػػػػػ   اطػػػػػػػ
حػػػػ  سػػػػرحمف هػػػػم إ ا داػػػػز   مسػػػػـ ارهداػػػػكز رػػػػ   ح ػػػػ   يجم ػػػػرارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  مسػػػػ يـ ارعجػػػػمر  ػػػػؿ 

حجػػػػد  -مػػػػدارؾ نػػػػذا اراطػػػػم هػػػػف اػػػػ ؿ ا ػػػػدار ارهرسػػػػـك ارمح يػػػػذم اراػػػػمص  حهػػػػكذج حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ
كارػػػػػػذم ارػػػػػػـز  يػػػػػػ  ارهر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم  ما ػػػػػػيص ارعجػػػػػػمر   (1)(432-23) ر ػػػػػػــ ار يػػػػػ  ح ػػػػػػ  ارم ػػػػػػمهي

  رػػػػػػػـ ي ػػػػػػػيف ارهج ػػػػػػػكد   ػػػػػػػذا إحػػػػػػػارهجػػػػػػػرر  حػػػػػػػمؤ   مسػػػػػػػـ ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ  ) ػػػػػػػمدب د ػػػػػػػظ اردػػػػػػػؽ(  ا  
 ارما يص كهم ارازال ارهمرمب ح   ارهر   ارعجمرم    دمؿ هامر م .       

   ارهدػػػػرع كاػػػػذرؾ طريجػػػػو هعمرامػػػػ    اراطػػػػم ارػػػػذم ك ػػػػ   يػػػػ(3)حمجػػػػد امحػػػػب هػػػػف ار جػػػػ  ارازاذػػػػرماك ػػػػد   
 هػػػػػػػػػف ارمحظيهػػػػػػػػػمت ارمح يذيػػػػػػػػػو ارمػػػػػػػػػ  ماضػػػػػػػػػ  ره ػػػػػػػػػدا إ حم ػػػػػػػػػمر اف ارهراسػػػػػػػػػيـ ارمح يذيػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػم نػػػػػػػػػ   م

ارهدػػػػػػػركحيو   ياػػػػػػػب اف   ماػػػػػػػكف اىداػػػػػػػمـ ارهرسػػػػػػػكـ ارمح يػػػػػػػذم هامر ػػػػػػػو وىداػػػػػػػمـ ارػػػػػػػحص ارمدػػػػػػػريع  
 و.                                       م در رمط يؽ م ؾ اودامـ ارمدريعيام و  اف ارهراسيـ ارمح يذيور حم م م

 ه ػػػػػػط ح ما ػػػػػػيص ارعجػػػػػػمر نػػػػػػك ذات ارهعحػػػػػػ  ام  يػػػػػػر امضػػػػػػ  ر منييػػػػػػر   هاػػػػػػرد إ ػػػػػػراـ حجػػػػػػد    
)د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ( ك نػػػػػػض ارحظػػػػػػر حػػػػػػف اره مدػػػػػػرة  عه يػػػػػػمت ار حػػػػػػمل اك    ػػػػػػمف نػػػػػػذا اره ػػػػػػط ح يدهػػػػػػؿ 

دػػػػػري  ارازاذػػػػػرم رػػػػػيس ف كادػػػػػد  اػػػػػكف ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ػػػػػ  اىداػػػػػمـ ارمآارهعحػػػػػ  ارسػػػػػ    كاإلياػػػػػم    ػػػػػ  
اهػػػػػم نػػػػػك  ػػػػػ  ارمدػػػػػري  ار رحسػػػػػ   إذ احػػػػػ  هدػػػػػرـك هػػػػػف  سػػػػػ  ارعجػػػػػد )د ػػػػػظ اردػػػػػؽ( كاراػػػػػمع اره  ػػػػػ  

                                                 

كف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ: ير هدمرم  س  ارعجد كاسمرامع ه    اركديعو دكف ( هف  مح32-162ارهمدة ) (2) 
 د: اذ امف ادد ححم ر ارما يزات اره دكظو    ارعجد ارمه يدم رـ ممدجؽي. دسـ اك  راهو    دمرو:...

نذا   ما يص هكضكع ارعجد:يي مـز ارهر   ارعجمرم  هكاب حجد د ظ اردؽ ( 432-23)ارهرسـك ارمح يذم  (1) 
 ر مدب د ظ اردؽ اره ؾ ارعجمرم ارهجرر  حمؤ  اك    طكر ار حملي.

 .98  ص1828ح    ي ر   ارعجكد ارام و ) ار ي (  هك ـ ر حدر كارمكزي    د. يحظر: )3(
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ارحجػػػػدم ارهجػػػػدـ هػػػػف    ػػػػ  هػػػػف  يػػػػر ام دسػػػػـ اك  راهػػػػو ححػػػػد ارهجمرحػػػػو  ػػػػيف هدمػػػػكل ارعجػػػػد ارمه يػػػػدم 
 .(2))د ظ اردؽ( كهدمكل ارعجد ارح مذ  ارحم ؿ ره ايو ارعجمر

ارازاذػػػػػػػػريف  مد يػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػذا اره ػػػػػػػػط ح    حػػػػػػػػمؾ هػػػػػػػػف يػػػػػػػػرل اف ه ػػػػػػػػط ح ك ػػػػػػػػد اام ػػػػػػػػؼ اردػػػػػػػػراح    
ارما ػػػػػيص نػػػػػك ذك هعحػػػػػ  سػػػػػ      مرهج ػػػػػكد هحػػػػػ  نػػػػػك ا رمػػػػػزاـ  عػػػػػدـ ارم ػػػػػرؼ  ػػػػػ  ارعجػػػػػمر هدػػػػػؿ 

  ر ػػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػػؽ  عػػػػػد اف يػػػػػػمـ اإلحاػػػػػمز    ػػػػػػك ارمػػػػػزاـ  موهمحػػػػػػمع حػػػػػػف إحجػػػػػد )د ػػػػػػظ اردػػػػػؽ( 
  اهػػػػػػم اآلاػػػػػػر (1)د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ هػػػػػػديحمن ر ػػػػػػمدب  ك ػػػػػػ  حهػػػػػػؿ يجػػػػػػ  ح ػػػػػػ  حػػػػػػممؽ ارهر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم 

اف ا رمػػػػػزاـ  مرما ػػػػػيص نػػػػػك ارمػػػػػزاـ اػػػػػكنرم  ػػػػػ  حجػػػػػد )د ػػػػػظ اردػػػػػؽ(   ػػػػػك يدهػػػػػؿ هعحيػػػػػيف  (3) يػػػػرل
 ػػػػػػريف  ادػػػػػػدنهم إياػػػػػػم   يمه ػػػػػػؿ  ػػػػػػمرمزاـ ارهر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم   حػػػػػػمل ارعجػػػػػػمر دسػػػػػػب هػػػػػػم نػػػػػػك آاك يرمػػػػػػب 

 إ ارعجػػػػمر هطػػػػم ؽ ر هكا ػػػػ مت ارهكاػػػػكدة  ػػػػ  ارعجػػػػد  كاآلاػػػػر سػػػػ    يمه ػػػػؿ  عػػػػدـ ارم ػػػػرؼ اك  يػػػػ  
ر ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ ح سػػػػػ    همػػػػػ  هػػػػػم  ػػػػػمـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم   يػػػػػ  ارعجػػػػػمر ارهجػػػػػرر  حػػػػػمؤ  )هدػػػػػؿ 
حجػػػػػدحم هكضػػػػػ  ار دػػػػػث( إرػػػػػ  دػػػػػاص آاػػػػػر   حػػػػػم ياػػػػػكف  ػػػػػد اػػػػػمرؼ ارمزاهػػػػػ   مرما ػػػػػيص  هػػػػػف  ػػػػػـ 
 إحػػػػ  ياضػػػػ  إرػػػػ  اػػػػزالات  محكحيػػػػو هحظهػػػػو  هكاػػػػب ارجػػػػمحكف اراػػػػمص  مىداػػػػمـ حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات 

اك  هكاػػػػػػب ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو ارهكاػػػػػػكدة  ػػػػػػ  ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح   كرػػػػػػـ يمطػػػػػػرؽ ارهدػػػػػػرع ارعجمريػػػػػػو ح سػػػػػػ  
ارازاذػػػػػػرم ر اػػػػػػزال ارهمرمػػػػػػب ححػػػػػػد هامر ػػػػػػو ارهر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم اىداػػػػػػمـ ارما ػػػػػػيص  هعحػػػػػػ  احػػػػػػ  اػػػػػػمف 
 م ػػػػدان  مػػػػرؾ ارداػػػػـ إرػػػػ  ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو ارهمه  ػػػػو  ػػػػمآلا ؿ  م رمزاهػػػػمت ارعجديػػػػو كنػػػػذا هػػػػم سػػػػح د   

ر ػػػػػػػمح  ححػػػػػػػد ارػػػػػػػما ـ حػػػػػػػف اراػػػػػػػزالات ارهمرم ػػػػػػػو ححػػػػػػػد ااػػػػػػػ ؿ ادػػػػػػػد ارطػػػػػػػر يف هطػػػػػػػك ن  ػػػػػػػ  اره دػػػػػػػث ا
  مرمزاهمم .          

كيػػػػػػػمـ ارما ػػػػػػػيص  هكاػػػػػػػب ااػػػػػػػرالات  محكحيػػػػػػػو هحظهػػػػػػػو  ديػػػػػػػث اف ارهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ   ػػػػػػػد ارػػػػػػػـز   
هػػػػف   (4)ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  هاهكحػػػػو هػػػػف ار يمحػػػػمت ارمػػػػ  ياػػػػب ار م  ػػػػم  ػػػػ  حجػػػػدحم هكضػػػػ  ار دػػػػث

                                                 

  .246( دك    حمس   ه در سم ؽ  ص2)
ارازاذرم  اطركدو دامكرا  هجدهو ار  ا يو ( ديمة دمه   ارحظمـ ارجمحكح  ر ي   حميو    طكر ا حامز    ارجمحكف 1)

  .294  ص1826امهعو ارازاذر   -اردجكؽ
 -( يحظر: اس ـ يكسؼ  اردهميو ارجمحكحيو ر هجمح     حجد ارمر يو ارعجمريو  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ3)

 .72  ص1826امهعو ارازاذر  
ار رحس  ارهعدؿ: يياب اف يددد    ارعجد ارمه يدم ارهسمدو ارمجري يو ( هف  محكف ار حمل كارساح  15-162( ارهمدة )4)

ار مردو ر ساف    اره ح  هكضكع نذا ارعجد كحدد ارنرؼ ا سمسيو كمعداد  رؼ ارادهو كارمكا   كار سدمت  كاذ محمكؿ 
و ار حمل  داؿ ممـ  كاسطو ارعجد  سهمن هف ه ح  ياب اف ي يف نذا ارعجد ايضمى هك   نذا ارجسـ هف اره ح   كمددد حكحي

 يمف مجح  هكاز يذار  ي  ط يعو كحكحيو ارهكاد كححم ر ارما يزات  كاذا امف نذا ارعجد يمحمكؿ  سهمن هف ه ح   ياب اف 
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رمجري يػػػػو ار ػػػػمردو ر سػػػػاف هػػػػف   ػػػػؿ ارهداػػػػكز رػػػػ  كحػػػػدد ارنػػػػرؼ كار سػػػػدمت ضػػػػهح م ذاػػػػر ارهسػػػػمدو ا
كارمكا ػػػػػ  اره مػػػػػرض  حمؤنػػػػػم  كاػػػػػذرؾ ارسػػػػػعر ارمجػػػػػديرم ر  يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ارهم ػػػػػؽ ح يػػػػػ  هػػػػػم  ػػػػػيف طر ػػػػػ  
ارعجػػػػد كاػػػػذرؾ حكحيػػػػو ار حػػػػمل كارهػػػػكاد ارهسػػػػمادهو  يػػػػ    اػػػػؿ نػػػػذ  ار يمحػػػػمت مسػػػػاؿ  مسػػػػـ ارهداػػػػكز رػػػػ  

كدمػػػػػػ    ػػػػػػؿ اف يػػػػػػكدع اآلايػػػػػػر ام ه  ػػػػػػ  حجػػػػػػدم كذرػػػػػػؾ  عجػػػػػػد اطيػػػػػػمن كمسػػػػػػ ـ اريػػػػػػ  حسػػػػػػاو هػػػػػػف نػػػػػػذا ار
هػػػػف  ػػػػمحكف ار حػػػػمل كارسػػػػاح  ار رحسػػػػ  ارهعػػػػدؿ ارمػػػػ  مػػػػحص  )17-162(دسػػػػب هػػػػم اػػػػمل  ػػػػ  ارهػػػػمدة 

ح ػػػػػ : ييدػػػػػرر ارعجػػػػػد ارمه يػػػػػدم اطيػػػػػمن ح ػػػػػ  اف مسػػػػػ ـ حسػػػػػاو ححػػػػػ  إرػػػػػ  ارهدػػػػػمرم   ػػػػػؿ ايػػػػػداع ام 
ا ػػػػيص نػػػػك هػػػػف انػػػػـ ا رمزاهػػػػمت ارمػػػػ  مػػػػك ر اهػػػػكاؿ..ي   ػػػػي دظ اف ارمػػػػزاـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  مرم

 ارضهمحو كاردهميو ارام يو ر هداكز ر  إل راـ حجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل.                                      
كرػػػػػػـ ياػػػػػػف ارمدػػػػػػري  ارازاذػػػػػػرم  هعػػػػػػزؿ حػػػػػػف ذرػػػػػػؾ   جػػػػػػد سػػػػػػمر ح ػػػػػػ  ارػػػػػػح ج ذامػػػػػػ  كادػػػػػػمرط ايضػػػػػػمن    

ضػػػػػػكحيو ارمػػػػػػ  ياػػػػػػب اف مػػػػػػذار  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد    عضػػػػػػ م يمع ػػػػػػؽ  ػػػػػػمطراؼ هاهكحػػػػػػو هػػػػػػف ار يمحػػػػػػمت ارهك 
اػػػػػمؿ آكارسػػػػػعر ارمجػػػػػديرم رػػػػػ  ك د ارعجػػػػػد كارػػػػػ عض اآلاػػػػػر يمع ػػػػػؽ  هكضػػػػػكع ارعجػػػػػد ك مرعجػػػػػمر هدػػػػػؿ ارعجػػػػػ

ارمسػػػػػ يـ كحجػػػػػؿ ه ايػػػػػو ارعجػػػػػمر حػػػػػف طريػػػػػؽ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  كدػػػػػركط كاي يػػػػػمت  سػػػػػ  حجػػػػػد داػػػػػز 
هكضػػػػكع ارعجػػػػد )حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ( ارػػػػذم يمه ػػػػؿ نػػػػ  ذاػػػػر  اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  كانػػػػـ م ػػػػؾ ار يمحػػػػمت

 ما ػػػػػيص ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم )ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم( ارعجػػػػػمر  مسػػػػػـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  اسػػػػػمحمدان إرػػػػػ  ارهػػػػػمدة 
( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو ارازاذػػػػػػرم ارحم ػػػػػػذ ارمػػػػػػ  مػػػػػػحص ح ػػػػػػ : ي ي مػػػػػػـز ارهر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم 17)

                                                                ما يص ارعجمر  مسـ ارهدمرم...ي.                   
رو  دػػػػػػث ارمزاهػػػػػػػمت مف هسػػػػػػػإك ػػػػػػ  سػػػػػػيمؽ ار دػػػػػػػث حػػػػػػف اىداػػػػػػػمـ ارعجػػػػػػد  ػػػػػػػ  ارمدػػػػػػري  ارعرا ػػػػػػػ    ػػػػػػ   

ارطػػػػر يف يمعػػػػذر  د  ػػػػم   ػػػػكرة كاضػػػػدو اك  ا ك ػػػػيو اهػػػػم  ع ػػػػت ارجػػػػكاحيف ارهجمرحػػػػو ارمػػػػ  حظهػػػػت 
ارجػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ارعرا ػػػػػ   يػػػػر كاردة  ػػػػػ  ا ػػػػػرز ارعجػػػػػكد اىداػػػػمـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد   هسػػػػمرو ارما ػػػػػيص  ػػػػػ  

ارهمع جػػػػو  عجػػػػمر  اػػػػكف ارم ػػػػر مت ارمػػػػ  ماػػػػمص  ػػػػمآلاير ماضػػػػ  ردػػػػا يو هعيحػػػػو حػػػػص  (2)ارمه يديػػػػو
( هػػػػف ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  ارعرا ػػػػ  ارمػػػػ  مػػػػحص ح ػػػػ : 2216/1ح ي ػػػػم ارجػػػػمحكف  اهػػػػم اػػػػمل  ػػػػ  ارهػػػػمدة )

حيػػػػت  يػػػػ  ارطريجػػػػو ارهجػػػػررة  محكحػػػػمني  كهػػػػف  ػػػػـ اف ام يارعجػػػػد ارحم ػػػػؿ ره ايػػػػو حجػػػػمر   يحعجػػػػد ا  إذا رك 
ام ػػػػػمؽ هػػػػػم  ػػػػػيف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم كارهداػػػػػكز رػػػػػ   ما ػػػػػيص حجػػػػػمر هػػػػػم اػػػػػمرج ارمسػػػػػايؿ ارعجػػػػػمرم 

                                                                                                                                                        

يمضهف نذا ار يمف ارمجح  مدديد ارما يزات ارهدمراو اره يدة ر جسـ اره ي  هف اره ح   كياب ار مؽ نذا ار يمف ارمجح  
   مرعجدي.

 اركحد  مرم ضيؿ(. –اركحد  مر ي   –ا رز ارعجكد ارمه يديو ارهمه  و ب )اركحد  مرمعم د  (2) 
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رػػػػػػيس رػػػػػػ  ام  يهػػػػػػو  محكحيػػػػػػو  كححػػػػػػد راػػػػػػكل اوطػػػػػػراؼ إرػػػػػػ  مسػػػػػػاي    يهػػػػػػم  عػػػػػػد  سػػػػػػا ت ارمسػػػػػػايؿ 
 .جمر ح   ارض اركا  ف داذرة ارمسايؿ ارعجمرم مر ض  س ب حدـ كاكد حمارعجمرم  

 ػػػػػ   ا مدمديػػػػػوك ػػػػػد سػػػػػمر ارجضػػػػػمل ارعرا ػػػػػ  ح ػػػػػ  ذرػػػػػؾ  دسػػػػػب هػػػػػم ذن ػػػػػت اريػػػػػ  هداهػػػػػو ارمهييػػػػػز    
ارمػػػػػػ     ا ػػػػػػكص حجػػػػػػمر هسػػػػػػاؿ  مسػػػػػػـ   ديػػػػػػو راك  1821ار ػػػػػػمدر  ػػػػػػ  سػػػػػػحو  (216) رارانػػػػػػم ر ػػػػػػـ 

 مهػػػػػت  ما ػػػػػيص حجػػػػػمر ر هػػػػػدح  اػػػػػمرج ارك ػػػػػو ارمسػػػػػايؿ ارعجػػػػػمرم كارػػػػػذم رػػػػػـ معطػػػػػ  ارهداهػػػػػو ام 
اهػػػػم كرد  ػػػػ   ػػػػرار ارداػػػػـ   ياسػػػػب اردػػػػؽ  ػػػػ  ط ػػػػب  ارعجػػػػمر هاػػػػرد ما ػػػػيص  كح  اكحػػػػ ػػػػر  ػػػػمحآ

إذا اسػػػػػمك ت اردػػػػػا يو ارمػػػػػ  حػػػػػص ح ي ػػػػػم ارجػػػػػمحكف  ا ارمه يػػػػػؾ كاف ارم ػػػػػر مت ارعجمريػػػػػو   يعمػػػػػد   ػػػػػم 
 يم ػػػػػػػيف رحػػػػػػػم احػػػػػػػ  رػػػػػػػيس نحػػػػػػػمؾ ام  يهػػػػػػػو  محكحيػػػػػػػو   داذػػػػػػػرة ارمسػػػػػػػايؿ ارعجػػػػػػػمرم  كنػػػػػػػ  ارمسػػػػػػػايؿ  ػػػػػػػ

رهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  مسػػػػػـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  هػػػػػم رػػػػػـ يسػػػػػاؿ  ػػػػػ  ارسػػػػػا ت ر ما ػػػػػيص ارػػػػػذم يجػػػػػكـ  ػػػػػ  ا
ارام ػػػػو كهػػػػف  ػػػػـ ي جػػػػد ارهداػػػػكز رػػػػ  ضػػػػهمحو ه هػػػػو هػػػػف ضػػػػهمحمت حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو 

 ارذم يجكدحم إر  ضركرة محظيه .   اوهر يد اإلحدمل  
عجػػػػمر إرػػػػ  ار  ػػػػمـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  داػػػػزك ػػػػد يم ػػػػمدر إرػػػػ  إذنمححػػػػم سػػػػؤاؿ دػػػػكؿ هػػػػم ارداػػػػـ رػػػػك    
 هف هداكز ر ؟                                                                   اا ر
 ػػػػػػمرراكع إرػػػػػػ  ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو  ػػػػػػ  ارجػػػػػػكاحيف ارهدحيػػػػػػو  حاػػػػػػد اف هدػػػػػػا و ار يػػػػػػ  إرػػػػػػ  اا ػػػػػػر هػػػػػػف     

دػػػػػاص مدػػػػػؿ  م   ػػػػػب حػػػػػف طريػػػػػؽ ا سػػػػػ جيو  ػػػػػ  ارمسػػػػػايؿ اهػػػػػم إذا  ػػػػػمـ ار ػػػػػمذ   ي يػػػػػ  حجػػػػػمر  يػػػػػر 
اؿ  ػػػػػ  داذػػػػػرة ارمسػػػػػايؿ ارعجػػػػػمرم   يرمػػػػػب ر ػػػػػذ  ارعه يػػػػػو ام ا ػػػػػر  ػػػػػمحكح   محم ػػػػػمر اف ارمسػػػػػايؿ هسػػػػػ

نػػػػػك اوسػػػػػمس ارهعمهػػػػػد ح يػػػػػ  رحجػػػػػؿ ه ايػػػػػو ارعجػػػػػمر  ي جػػػػػ  ار ػػػػػمذ   ػػػػػ  نػػػػػذ  اردمرػػػػػو نػػػػػك همرػػػػػؾ ارعجػػػػػمر 
هدػػػػؿ ارعجػػػػد ارػػػػذم رػػػػـ يامهػػػػؿ  حػػػػمؤ   عػػػػد ك  يحدػػػػئ نػػػػذا ارم ػػػػرؼ سػػػػكل ارمزاهػػػػمت دا ػػػػيو هػػػػم  ػػػػيف 

هػػػػػف ار ػػػػػعك و احط م ػػػػػ  ح ػػػػػ  حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث اػػػػػكف اآلايػػػػػر    اوهػػػػػركراػػػػػف نػػػػػذا  ارهمعم ػػػػػديف 
اف اػػػػػػػؿ هػػػػػػم هكاػػػػػػػكد  يػػػػػػػد  (2)يرمػػػػػػب ام ا ػػػػػػػر  مرمسػػػػػػايؿ ك  يعػػػػػػػد حػػػػػػم  ن ر ه ايػػػػػػػو    حػػػػػػمؾ هػػػػػػػف يػػػػػػرل

ارهدػػػمرم نػػػػك حجػػػػد رضػػػمذ   هػػػػم يػػػػمـ ارعهػػػؿ  ػػػػ  نػػػػك  ػػػػ  دمرػػػو إ ػػػػراـ اا ػػػػر هػػػف حجػػػػد مه يػػػػدم   ػػػػدد 
 و حػػػػػف طريػػػػػؽ م  يػػػػػ   ػػػػػمدب ارعجػػػػػد ار ػػػػػمح   كاػػػػػكد حجػػػػػد آاػػػػػر دػػػػػجو كادػػػػػدة   يػػػػػمـ دػػػػػؿ نػػػػػذ  ارهدػػػػػا

يسػػػػ ج   ػػػػمإل راـ كيجػػػػـك  ماييػػػػر  اهػػػػم  ػػػػإ راـ حجػػػػد اديػػػػد   ػػػػدد دػػػػجو  محيػػػػو اك ااميػػػػمر اسػػػػمرداد اره  ػػػػ  
حػػػػ  ح ػػػػ  ارػػػػر ـ هػػػػف ذرػػػػؾ يهاػػػػف إارحجػػػػدم ارػػػػذم مػػػػـ د عػػػػ   كاف سػػػػ هحم ارجػػػػكؿ  إحػػػػ  اردػػػػؿ اواػػػػدر  ا  

ر كام ػػػػػػو  ػػػػػػ  دمرػػػػػػو هػػػػػػم إذا ا ػػػػػػر  ػػػػػػمدب ارعجػػػػػػد اف يعػػػػػػرض  ػػػػػػمدب ارعجػػػػػػد اوكؿ إرػػػػػػ  هاػػػػػػمط
                                                 

 94يحظر: سي ؿ اع ر دما  حهر  ه در سم ؽ  ص  (2)
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ار ػػػػػمح  ح ػػػػػ  إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد هػػػػػ  حػػػػػدـ كاػػػػػكد ام دهميػػػػػو  محكحيػػػػػو هجػػػػػررة ر ػػػػػمدب ارعجػػػػػد اوكؿ    ػػػػػذ  
ارهدػػػػػػا و ياػػػػػػب اف مدػػػػػػؿ حػػػػػػف طريػػػػػػؽ محظيه ػػػػػػم  محكحػػػػػػمن كاف   ممػػػػػػرؾ إرػػػػػػ  هدػػػػػػض إرادة ارطػػػػػػر يف  

ك ػػػػػمدب هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم رك ػػػػػمواص اف هسػػػػػمرو ارمكاطػػػػػؤ كسػػػػػكل ارحيػػػػػو يهاػػػػػف ا مراضػػػػػ م هػػػػػم  ػػػػػيف ا
                ارعجد ار مح  هف ااؿ اوضرار  ه مرح  مدب ارعجد اوكؿ.                                                                         

كآايػػػػػران  ي ػػػػػدك اف نػػػػػذا ا رمػػػػػزاـ نػػػػػك اوا ػػػػػر ضػػػػػهمحو ردجػػػػػكؽ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  هػػػػػف ارضػػػػػيمع راػػػػػكف    
حػػػػدـ ضػػػػيمع  ر ػػػػم   كهػػػػف  ػػػػـهػػػػف ار حػػػػمل   اوحم ػػػػملرػػػػ    ػػػػذا ارعجػػػػمر هػػػػف  يػػػػر  ححػػػػد نػػػػك اك  اآلايػػػػر

 مرد ػػػػكؿ ح يػػػػ    ػػػػم رمزاـ  مرما ػػػػيص يعػػػػد نػػػػك اسػػػػمس  حطػػػػ ؽ ا رمزاهػػػػمت ار م يػػػػو رعجػػػػدحم هدػػػػؿ 
 ار دث. 

 الفرع الثاني
 االلتزام ببناء العقار المحجوز

ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم   حػػػػػمل ارعجػػػػػمر ارمػػػػػ  يرم  ػػػػػم ارعجػػػػػد هكضػػػػػ  ار دػػػػػث نػػػػػك  يػػػػػمـ  اآل ػػػػػمرهػػػػػف انػػػػػـ   
هدػػػػػػؿ ارعجػػػػػػد راػػػػػػ  يضػػػػػػهف كاػػػػػػكد  ح ػػػػػػ  ارض اركا ػػػػػػ  ريجػػػػػػكد  اوهػػػػػػر  يهػػػػػػم  عػػػػػػد رحجػػػػػػؿ ه ايػػػػػػو نػػػػػػذا 
ارعجػػػػمر  هكاػػػػب حجػػػػد آاػػػػر يط ػػػػؽ ح يػػػػ  ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ره ايػػػػو ارعجػػػػمر ر هداػػػػكز رػػػػ   ك راػػػػف 

ماػػػػكؿ   اواػػػػرالاتحػػػػو هػػػػف نػػػػذا ا رمػػػػزاـ   يسػػػػمطي  ارجيػػػػمـ  ػػػػ  هػػػػم رػػػػـ يجػػػػـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  هاهك 
 كح   ارحدك اوم :  ر  اره مدرة  عه يمت ار حمل كنذا هم سح يح  م محمن    نذا ار رع

 اواًل: االلتزام بالحصول عمى الترخيص األداري    
 را ػػػػػػو اداريػػػػػػو ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم   يدػػػػػػؽ رػػػػػػ  ارجيػػػػػػمـ  عه يػػػػػػو ار حػػػػػػمل هػػػػػػم رػػػػػػـ يد ػػػػػػؿ ح ػػػػػػ  إف  

  كح ػػػػ  ارػػػػر ـ هػػػػف اف ارمدػػػػريعمت ار رحسػػػػيو ارمػػػػ  ماػػػػمص ل ك ا سػػػػم همرماكرػػػػ  ارجيػػػػمـ  عه يػػػػو ار حػػػػم
سمد ػػػػمؿ م   ػػػػـ م زهػػػػ   محظػػػػيـ حهػػػػؿ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم اػػػػملت امريػػػػو هػػػػف ام ذاػػػػر ر ػػػػذا ا رمػػػػزاـ  

را ػػػػو ر  حػػػػمل   ػػػػؿ اره مدػػػػرة   حػػػػمل ارعجػػػػمر  ا  احػػػػ  ه ػػػػـز  إ ػػػػدار ك يجػػػػو مضػػػػـ إرػػػػ  ح ػػػػكص ارعجػػػػد 
( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل 15-162ف ارمجحػػػػ ( كنػػػػػذا هػػػػػم اادمػػػػػ  ارهػػػػمدة )اوسمسػػػػيو يط ػػػػػؽ ح ي ػػػػػم ب )ار يػػػػػم

كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ارمػػػػػ  ح ػػػػػت ح ػػػػػ :ي ..يدػػػػػدد حكحيػػػػػو ار حػػػػػمل  كاسػػػػػطو  يػػػػػمف مجحػػػػػ  هػػػػػكاز 
ذا اػػػػػمف ارعجػػػػػد يمحػػػػػمكؿ  سػػػػػهمن هػػػػػف ه حػػػػػ   مػػػػػذار  يػػػػػ  ط يعػػػػػو كحكحيػػػػػو ارهػػػػػكاد كححم ػػػػػر ارما يػػػػػزات  كا 

ارما يػػػػػػزات ارهدػػػػػػمراو اره يػػػػػػدة ر جسػػػػػػـ اره يػػػػػػ  هػػػػػػف   ياػػػػػػب اف يمضػػػػػػهف نػػػػػػذا ار يػػػػػػمف ارمجحػػػػػػ  مدديػػػػػػد
اره حػػػػػ   كياػػػػػب ار ػػػػػمؽ نػػػػػذا ار يػػػػػمف ارمجحػػػػػ   مرعجػػػػػدي   ػػػػػي دظ اف نػػػػػذ  ارك يجػػػػػو ياػػػػػب اف مدػػػػػرر هػػػػػف 
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مر ػػػػؽ هػػػػ  ار يمحػػػػمت ارمػػػػ  ارػػػػـز ارجػػػػمحكف  كهػػػػف  ػػػػـ  ػػػػؿ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم كيك ػػػػ  ح ي ػػػػم ارهداػػػػكز رػػػػ  
   ار دث(.ار رحس  مك رنم    ارعجد ارمه يدم )ارعجد هكض

ح ػػػػ  حطػػػػمؽ ارمدػػػػريعمت ارازاذريػػػػو   جػػػػد ارزهػػػػت ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  إ ػػػػدار) را ػػػػو ار حػػػػمل( هػػػػم إ  
ارهػػػػػؤرخ  (19-98)كيػػػػػراد   ػػػػػم دسػػػػػب هػػػػػم مػػػػػـ معري  ػػػػػم  ػػػػػ   ػػػػػمحكف ارم يذػػػػػو كارمعهيػػػػػر ارازاذػػػػػرم ر ػػػػػـ 

( ح ػػػػػػ  اح ػػػػػػم ي را ػػػػػػو مدػػػػػػمرط  ػػػػػػ  دمرػػػػػػو مدػػػػػػييد ار حميػػػػػػػمت 51ك ػػػػػػ  ضػػػػػػكل ارهػػػػػػمدة ) 2998 ػػػػػػ  
ه هػػػػػم ياػػػػػف اسػػػػػمعهمر م  كرماديػػػػػد ار حميػػػػػمت ارهكاػػػػػكدة كمنييػػػػػر ار حػػػػػمل ارػػػػػذم يهػػػػػس ارديطػػػػػمف  اراديػػػػػدة

حاػػػػػػمز اػػػػػػػدار  ػػػػػػ ب ر ػػػػػػػدحـ اك  ارضػػػػػػاهو هحػػػػػػ   اك اركاا ػػػػػػػمت ارهط ػػػػػػو ح ػػػػػػػ  ارسػػػػػػمدو ارعهكهيػػػػػػػو كا 
ضػػػػػركرة ارد ػػػػػكؿ ح ػػػػػ  نػػػػػذ  اررا ػػػػػو   ػػػػػؿ إ ػػػػػراـ ام حه يػػػػػو مدػػػػػييد  اػػػػػد ارهدػػػػػرع اارمسػػػػػييجي  ك ػػػػػد 
( ارمػػػػػػ  6هػػػػػػف اػػػػػػ ؿ ارهػػػػػػمدة ) ريؤاػػػػػػد ذرػػػػػػؾمحكف ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو ارحم ػػػػػػذ   كاػػػػػػمل  ػػػػػػ(2)ر حميػػػػػػو اديػػػػػػدة

ح ػػػػػت ح ػػػػػ : ي ماضػػػػػ  اػػػػػؿ حه يػػػػػو مػػػػػرهيـ حجػػػػػمرم اك احػػػػػمدة ممنيػػػػػؿ اك ماديػػػػػد حهراحػػػػػ  اك احػػػػػمدة 
نيا ػػػػػو اك مػػػػػدحيـ إرػػػػػ  مػػػػػرايص ادارم هسػػػػػ ؽ..ي   كنحػػػػػمؾ هػػػػػف حػػػػػرؼ م ػػػػػؾ اررا ػػػػػو ح ػػػػػ  اح ػػػػػم: ي 

 محكحػػػػمن  مهػػػػحح  هجمضػػػػم  اردػػػػؽ ر دػػػػاص ط يعػػػػ  ار ػػػػمدر هػػػػف سػػػػ طو هام ػػػػو  اودارمنػػػػ  ارجػػػػرار 
ار حػػػمل ارمػػػ  ياػػػػب اف  احهػػػمؿاػػػمف اك هعحػػػكم  إ مهػػػو  حػػػمل اديػػػد اك منييػػػر  حػػػمل  ػػػػمذـ   ػػػؿ ار ػػػدل  ػػػ  

                          .(1)ارعهرافي م ـر     كاحد  محكف
هػػػػػم  ف انػػػػػـ هػػػػػم يدػػػػػمرط  ػػػػػ  نػػػػػذ  اررا ػػػػػو نػػػػػ   ػػػػػدكرنم هػػػػػف سػػػػػ طو اداريػػػػػو هام ػػػػػو  نمر ػػػػػمن ا  ك    

يمت ح ػػػػػ  م ػػػػػؾ ارػػػػػراص ارمػػػػػ  مهػػػػػحح هػػػػػف   ػػػػػؿ رذػػػػػيس ارها ػػػػػس اردػػػػػع   ر  حػػػػػمل هػػػػػف اودػػػػػامرم ػػػػػكر 
 يػػػػػر ام ػػػػػمع اواػػػػػرالات ارمػػػػػ  ي رضػػػػػ م ارجػػػػػمحكف رهػػػػػحح نػػػػػذ  اررا ػػػػػو  كهػػػػػف دػػػػػركط هحد ػػػػػم نػػػػػ  اف 

م حهػػػػػؿ هػػػػػف احهػػػػػمؿ ار حػػػػػمل   همػػػػػ  هػػػػػم اػػػػػمف نحػػػػػمؾ  حػػػػػمل  ػػػػػمذـ هػػػػػف  يػػػػػر مم ػػػػػدر   ػػػػػؿ اردػػػػػركع  ػػػػػ
ازارمػػػػػ   اهػػػػػم إذا اػػػػػمف نحػػػػػمؾ  حػػػػػمل  ػػػػػديـ  ياػػػػػكز اف  اودارةكع كح ػػػػػ  را ػػػػػو يعم ػػػػػر  حػػػػػمل  يػػػػػر هدػػػػػر 

م ػػػػدر رػػػػػ  را ػػػػػو ر جيػػػػػمـ  عه يػػػػػمت ارمنييػػػػػر كارمدسػػػػيف كهمػػػػػ  هػػػػػم ر ضػػػػػت ارسػػػػػ طو ارهام ػػػػػو هػػػػػحح 

                                                 

ي يدمرط اؿ حه يو مدييد  حميو اديدة : 1825يحمير  15ارهؤرخ     29-25( هف ارهرسـك ارمح يذم ر ـ 48ارهمدة ) (2)
ممضهف ادنمر م منيير: هدمه ت اورضيو كارهجمس كاركاا و كا سمعهمؿ اك اركا و   كار ياؿ اردمهؿ  اك اؿ مدكيؿ  حميو

-98) ( هف  محكف ر ـ55-51-49ر  حميو كارد امت ارهدمراو ارعم رة ر ه ايو  ديمزة را و ار حمل ط جمن إلدامـ ارهكاد )
 ...ي(19
 .288  ص1881 و  دار نكهو ر ط محو كارحدر كارمكزي   ارازاذر  دهدم حهر  مدم  دهميو اره ايو ارعجمريو ارام (1)
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اررا ػػػػػػو ر دمرػػػػػػو اآلايػػػػػػرة يدػػػػػػؽ ر هسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم ارجيػػػػػػمـ  ػػػػػػدحكل  ضػػػػػػمذيو اسمسػػػػػػ م ارػػػػػػزاـ اودارة 
 .   (2) هحح ارمرايص

را ػػػػػػػو احػػػػػػػ    حاػػػػػػػد اف ارهدػػػػػػػرع ارازاذػػػػػػػرم ادػػػػػػػمرط ارد ػػػػػػػكؿ ح ػػػػػػػ  را ػػػػػػػو ار ك ضػػػػػػػ ن حػػػػػػػف   
ارمػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ :  (1)( هػػػػف ارهرسػػػػـك ارمح يػػػػذم7كيج ػػػػد   ػػػػم دسػػػػب هػػػػم اػػػػمل  ػػػػ  ارهػػػػمدة ) ارمازذػػػػو

داريػػػػػو مدػػػػػمرط راػػػػػؿ حه يػػػػػو مجسػػػػػيـ رجطعمػػػػػيف اك حػػػػػدة  طػػػػػ  ارضػػػػػيو  يػػػػػر ه حيػػػػػو هػػػػػف اينػػػػػ  ك يجػػػػػو 
هك ع ػػػػػػم  ارمػػػػػػ  هػػػػػػف دػػػػػػمح م اف مسػػػػػػمعهؿ  ػػػػػػ  ه ايػػػػػػو حجمريػػػػػػو كادػػػػػػدة اك حػػػػػػدة ه ايػػػػػػمت ه هػػػػػػم اػػػػػػمف 

نػػػػذ  اررا ػػػػو   يعمػػػػد   ػػػػم ام ػػػػرؼ  ػػػػمحكح  هػػػػم  (3)مدػػػػييد  حميػػػػمت اديػػػػدةي  كنحػػػػمؾ هػػػػف حر  ػػػػم  مح ػػػػم
رػػػػػـ م ػػػػػدر هػػػػػف ارسػػػػػ طمت ارهام ػػػػػو ارهمه ػػػػػؿ ب )رذػػػػػيس ها ػػػػػس ار  ديػػػػػو(  كاف ار ػػػػػدؼ هح ػػػػػم نػػػػػك 

ارعجمريػػػػو دسػػػػب هاطػػػػػط  ارعػػػػمـ  ػػػػ  ارهامهػػػػ  هػػػػف اػػػػ ؿ مجسػػػػيـ اره ايػػػػو اوسػػػػمجرارارهدم ظػػػػو ح ػػػػ  
( هػػػػػػف 28دػػػػػػنؿ ا راضػػػػػػ  اره ػػػػػػمدؽ ح يػػػػػػ  اك هطم جػػػػػػو رك يجػػػػػػو ارمعهيػػػػػػر كنػػػػػػذا هػػػػػػم اادمػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )

ارهعػػػػػػػدؿ  ارمػػػػػػػ  مػػػػػػػحص ح ػػػػػػػ :ي   يسػػػػػػػ ـ ارػػػػػػػراص  مرمازذػػػػػػػو ا  إذ  (276-92) ارهرسػػػػػػػـك ارمح يػػػػػػػذم
 امحت اورض ارهازذو هكا جو رهاطط هدنؿ ا راض  اك هطم جو رك يجو ارمعهير..ي.

 ح ػػػػػػػكص  ػػػػػػػمحكف ا سػػػػػػػم همر ارهعػػػػػػػدؿ ارػػػػػػػذم ح ػػػػػػػت  اوسػػػػػػػمعمحو  مإلهاػػػػػػػمف    ػػػػػػػ  ارعػػػػػػػراؽم اهػػػػػػػ   
حه يػػػػػػو هػػػػػػف حه يػػػػػػمت ا سػػػػػػم همر هػػػػػػم رػػػػػػـ ياػػػػػػف  مماىدامهػػػػػػ  ح ػػػػػػ  حػػػػػػدـ اػػػػػػكاز ه مدػػػػػػرة ارهسػػػػػػم هر  ػػػػػػ

 ( ارمػػػػػػ  مػػػػػػحص ح ػػػػػػ : ي21كذرػػػػػػؾ دسػػػػػػب هػػػػػػم اػػػػػػمل  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )  دم ػػػػػػؿ ح ػػػػػػ  إاػػػػػػمزة ا سػػػػػػم همر
حدػػػػػمل ارهدػػػػػركع  حػػػػػمل ح ػػػػػ  ط ػػػػػب يجػػػػػدـ اري ػػػػػم هػػػػػف ارهسػػػػػم هر  محيػػػػػمن: مهػػػػػحح ار يذػػػػػو إاػػػػػمزة اسػػػػػم همر إل

كيدػػػػهؿ ارط ػػػػػب ارػػػػذم يمجػػػػػدـ  ػػػػ  ارهسػػػػػم هر هػػػػم يػػػػػمم : ا_ اسػػػػمهمرة ارط ػػػػػب ارهعػػػػدة هػػػػػف   ػػػػؿ ار يذػػػػػو. 
ب_ اطػػػػػػػو مهكيػػػػػػػؿ ارهدػػػػػػػركع هجمرحػػػػػػػو  ضػػػػػػػهمف ا ػػػػػػػو ارمهكيػػػػػػػؿ هػػػػػػػف هؤسسػػػػػػػو همريػػػػػػػو هعمهػػػػػػػدة. ج_ 

اك امراػػػػػ  كارا ػػػػػمت ارسػػػػػػمحدة رػػػػػ   ػػػػػػ  ارهدػػػػػمري  ارمػػػػػ   ػػػػػػمـ   ػػػػػم ارهسػػػػػم هر اك دػػػػػػرامؤ   ػػػػػ  ارعػػػػػػراؽ 
_ اػػػػػػػدكؿ زهحػػػػػػػ  همح يػػػػػػػذ . د_ م م ػػػػػػػيؿ ارهدػػػػػػػركع ارهػػػػػػػراد ا سػػػػػػػم همر  يػػػػػػػ  كاراػػػػػػػدكل او م ػػػػػػػمديو. 

 إلحامز ارهدركعي.    

                                                 

 د. حزرم ارزيف  ارحظمـ ارجمحكح  ررا و ار حمل    ارمدري  ارازاذرم   دث هحدكر    ها و ارع ـك ا حسمحيو_ (2)
 .4_5امهعو هدهد ايضر_  سارة  ارعدد ار مهف  ص  
( ارهددد راي يمت 276-92ارهعدؿ ر هرسـك ارمح يذم ) 1886رسحو يحمير 7ارهؤرخ     3-6ارهرسـك ارمح يذم ر ـ  (1)

 مدضير ارد مدة ارمعهير كرا و ار حمل كد مدة ارهطم جو كار دـ كارمس يـ.
 .44  ص1885د. حزرم ارزيف   رارات ارعهراف ار رديو كطرؽ ارطعف  ي م  دار ار ار ر حدر كارمكزي   ارجمنرة   (3)
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 اإلحاػػػػػػمز  ارم ػػػػػػر مت ارمػػػػػػ  مجػػػػػػ  ح ػػػػػػ  ه ػػػػػػمح  هػػػػػػم زارػػػػػػت  ػػػػػػ  طػػػػػػكر (2)فإكنحػػػػػػمؾ هػػػػػػف يػػػػػػرل  ػػػػػػ    
و ادمهػػػػػػػػمؿ اسػػػػػػػػمرة اردػػػػػػػػاص ممضػػػػػػػػهف هاػػػػػػػػمطر ا يػػػػػػػػرة ح ػػػػػػػػ  ه ػػػػػػػػمرح او ػػػػػػػػراد سػػػػػػػػكال هػػػػػػػػف حمديػػػػػػػػ

ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ر ه  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم ارػػػػػذم د عػػػػػ  ححػػػػػد إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد ح ػػػػػ  هدػػػػػركع كنهػػػػػ  اػػػػػمف  ػػػػػد احمجػػػػػد 
 اديمػػػػػػ   اك هػػػػػػف حمديػػػػػػو هػػػػػػدل  ػػػػػػ ديو ك ػػػػػػكة ارهدػػػػػػركع ارهح ػػػػػػذ كهطم جمػػػػػػ  رام ػػػػػػو دػػػػػػركط ارسػػػػػػ هو 

  ديػػػػػث ام ػػػػػو ار حيػػػػػو    هكاػػػػػب نػػػػػذا ارمػػػػػرايص يمد ػػػػػف ارهداػػػػػكز رػػػػػ  هػػػػػف ارهاػػػػػمطر ارهديطػػػػػو  ػػػػػ 
  رهػػػػػف مػػػػػرا  يسػػػػػمدؽ ههمرسػػػػػو نػػػػػذا ارحدػػػػػمط إف ارسػػػػػ طمت اوداريػػػػػو ارهام ػػػػػو   مهػػػػػحح ارمػػػػػرايص ا

  مردركط ار زهو.   هف ا ؿ ا  مت ادارم  ارهمريو كار حيو إلمهمـ ار حمل
 باألعالم : االلتزامثانياً  
ياػػػكف  هػػػم اف حجػػػدحم هكضػػػ  ار دػػػث يعػػػد هػػػف حجػػػكد ارهػػػدة  ارمػػػ  يماػػػذ مح يػػػذنم  مػػػرة هػػػف ارػػػزهف  ك   

ارنميػػػػػو ارهراػػػػػكة   ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم   حػػػػػمل ارعجػػػػػمر ح ػػػػػ  هرادػػػػػؿ همعػػػػػددة إرػػػػػ  اف ي ػػػػػؿ ارػػػػػ
هػػػػػف إ ػػػػػراـ ناػػػػػذا حجػػػػػد    ػػػػػؿ ياػػػػػكف ا رمػػػػػزاـ  ػػػػػموح ـ حػػػػػف دمرػػػػػو ارعجػػػػػمر هدػػػػػؿ ارعجػػػػػد ححػػػػػد هرادػػػػػؿ 

 مح يذ ار حمل كااب ح   ارهسم هر ارعجمرم اك  ؟
 ػػػػػير نػػػػػك ا رمػػػػػػزاـ ه جػػػػػ  ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارهػػػػػديف  ي ػػػػػػرض اف ارهج ػػػػػكد  ػػػػػم رمزاـ  ػػػػػموح ـ اك ارم    

ح يػػػػ  اف يػػػػػدر   ام ػػػػو ارهع كهػػػػػمت كار يمحػػػػػمت اره هػػػػو  ػػػػػ  ارعجػػػػد إرػػػػػ  ارػػػػػداذف  دػػػػرط اف ماػػػػػكف ام يػػػػػو 
ك زهػػػػو رماػػػػكيف رضػػػػمل     ػػػػدؼ ضػػػػهمف دسػػػػف مح يػػػػذ ارعجػػػػد كنػػػػذا ا رمػػػػزاـ اهػػػػم اف ياػػػػكف  ػػػػ  هرد ػػػػو 

ذا ا رمػػػػزاـ  عػػػػدـ ارماػػػػم ؤ  ػػػػيف طر ػػػػ  ارعجػػػػد    كحاػػػػد اسػػػػمس نػػػػ(1)ماػػػػكيف ارعجػػػػد اك  ػػػػ  هرد ػػػػو مح يػػػػذ 
 (3)من اهػػػػم اآلاػػػػر  ياػػػػكف هػػػػف حمهػػػػو ارحػػػػمس   يحهػػػػم نحػػػػمؾ هػػػػف يػػػػرليػػػػح دػػػػد اوطػػػػراؼ ياػػػػكف هاراػػػػكف 

 ؽ اك يسػػػػمحد إرػػػػػ  ه ػػػػدا ار جػػػػػو اآلاػػػػ محػػػػدة هػػػػف  كاحػػػػػد  نػػػػػك ػػػػإف اسػػػػمس ا رمػػػػػزاـ  م  ػػػػير ارهدػػػػمرم 
 .ة دسف ارحيو    ارعجكد   ارهعمه ت  يف ارحمس كهف  ـ نذ  ا  م محسب إر   ار 

ناػػػػػذا  ػػػػػرض كرػػػػػـ يػػػػػرد  ػػػػػ  ارجػػػػػكاحيف ارام ػػػػػو ارهحظهػػػػػو ر ػػػػػذا ارعجػػػػػد  ػػػػػ  حطػػػػػمؽ ارمدػػػػػري  ار رحسػػػػػ    
( 2221-2ارمػػػػػزاـ  كهػػػػػف  ػػػػػـ يراػػػػػ  إرػػػػػ  ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو   ػػػػػذا ارا ػػػػػكص ك مرمدديػػػػػد حػػػػػص ارهػػػػػمدة )

اؼ هػػػػػف ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ارمػػػػػ  مػػػػػحص ح ػػػػػ : يياػػػػػب ح ػػػػػ  هػػػػػف يعػػػػػرؼ هػػػػػف اوطػػػػػر 

                                                 

  عدنم.م كه 99ه در سم ؽ  صيحظر: ح ل دسيف ح     (2)
 .16  ص2998يحظر: د. دسف دسيف ار راكم  حجد مجديـ ارهدكرة  دار ارح ضو ارعر يو  ارجمنرة   (1) 
امهعو  نداد   -د. اكاز س يهمف  ا رمزاـ  مإلد ل  مرهع كهمت ححد ارمعم د  اطركدو دامكرا  هجدهو ار  ا يو ارجمحكف (3)

 .41-42  ص1888
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هع كهػػػػو ر ػػػػم انهيم ػػػػم اردمسػػػػهو  مرحسػػػػ و ررضػػػػمل ارطػػػػرؼ اآلاػػػػر اف يع هػػػػ    ػػػػم همػػػػ  اػػػػمف ا ػػػػؿ نػػػػذا 
اآلايػػػر  مرهع كهػػػو هدػػػركحمن اك اػػػمف  ػػػد كضػػػ   جمػػػ   مرهمعم ػػػد هعػػػ   ح ػػػ  ارػػػر ـ هػػػف ذرػػػؾ  ػػػمف نػػػذا 
اركااػػػػػب  ػػػػػموح ـ   يػػػػػرد ح ػػػػػ  مجػػػػػدير  يهػػػػػو اودال  كاف ارهع كهػػػػػمت ارمػػػػػ  ر ػػػػػم انهيػػػػػو دمسػػػػػهو م ػػػػػؾ 

مػػػػ  ر ػػػػم  ػػػػ و ه مدػػػػرة كضػػػػركريو  هضػػػػهكف ارعجػػػػد اك  ػػػػ و اوطػػػػراؼ  كيجػػػػ  ح ػػػػ  هػػػػف يػػػػدح  اف ار
هع كهػػػػػػو امحػػػػػػت كاا ػػػػػػو رػػػػػػ  ا  ػػػػػػمت اف ارطػػػػػػرؼ اآلاػػػػػػر اػػػػػػمف هػػػػػػديحمن   ػػػػػػم  كيجػػػػػػ  ح ػػػػػػ  نػػػػػػذا ارطػػػػػػرؼ 
اآلاػػػػػػر ا  ػػػػػػمت مجػػػػػػديه م رػػػػػػ   ك  ياػػػػػػكز رألطػػػػػػراؼ اردػػػػػػد هػػػػػػف نػػػػػػذا اركااػػػػػػب اك اسػػػػػػم عمد   يهػػػػػػم حػػػػػػدا 

حػػػػ ـ  كاف اآلاػػػػ ؿ   ػػػػذا اركااػػػػب يهاػػػػف اف يػػػػؤدم إرػػػػ   طػػػػ ف ارعجػػػػد هسػػػػؤكريو ارهػػػػديف  كااػػػػب او
كهػػػػػم  عػػػػػدنم ي   ػػػػػي دظ هػػػػػف ارهػػػػػمدة احػػػػػ   اف  2238ك جػػػػػمن ر دػػػػػركط ارهح ػػػػػكص ح ي ػػػػػم  ػػػػػ  ارهػػػػػكاد 

ارهدػػػػػػرع ارػػػػػػـز ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  إحم ػػػػػػمر  نػػػػػػك ارطػػػػػػرؼ ارهػػػػػػديف  مرعجػػػػػػد  ػػػػػػمود ل  ام ػػػػػػو ارم م ػػػػػػيؿ 
ار دػػػػػػث  كهمػػػػػػ  هػػػػػػم ااػػػػػػؿ   ػػػػػػذا ا رمػػػػػػزاـ كا  ػػػػػػؿ حػػػػػػف ذاػػػػػػر ام كاردي يػػػػػػمت ارهمع جػػػػػػو  عجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ 

 هع كهو ر م   و  هضهكف ارعجد ي طؿ ارعجد.
 ػػػػػموح ـ  ػػػػػ  حه يػػػػػمت ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو   رمػػػػػزاـهػػػػػم ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم   جػػػػػد اكرػػػػػ  انهيػػػػػو ا يػػػػػرة رإ  

اف امحػػػػػػػت   ػػػػػػػكرة حجػػػػػػػد ار يػػػػػػػ  ارم ػػػػػػػمهيـ هػػػػػػػف  يػػػػػػػر اف ي ػػػػػػػـز ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  ػػػػػػػموح ـ حػػػػػػػف 
ي يػػػػمت ارعجػػػػػد كم م ػػػػي   اف اػػػػػمف   ػػػػكرة حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػث  كنػػػػػذا هػػػػم ي  ػػػػػـ هػػػػف اػػػػػ ؿ مجحيحػػػػػ  د

م رهػػػػم ر   رػػػػذا حعيػػػػب ح ػػػػ  ارهدػػػػرع ارازاذػػػػ(2) ػػػػ  ظػػػػؿ  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارحم ػػػػذ اوداػػػػمـ عػػػػض 
د ػػػػػظ اردػػػػػؽ( نػػػػػـ هػػػػػف حدػػػػػمطمت ارمر يػػػػػو  -احم ػػػػػ  اريػػػػػ  اػػػػػكف اػػػػػ  ارعجػػػػػديف )ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  ارم ػػػػػمهيـ

م ػػػػػػمر  نػػػػػػذا م ه ػػػػػػرر  ام  ياػػػػػػكف ادػػػػػػد اطرا  ػػػػػػم هسػػػػػػم هران حجمريػػػػػػمن  ػػػػػػ  حػػػػػػرل نحػػػػػػمؾ ارعجمريػػػػػػو ارمػػػػػػ 
هػػػػف  يػػػػر اآلاػػػػر  رػػػػذا يراػػػػ  إرػػػػ  داػػػػـ ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو ارهكاػػػػكدة  ػػػػ  ارجػػػػمحكف  ان ا رمػػػػزاـ ح ػػػػ  حجػػػػد

ارهػػػػػدح  ارازاذػػػػػرم ارمػػػػػ  ما ػػػػػر ارهػػػػػديف ح ػػػػػ  اود ل  ام ػػػػػو ار يمحػػػػػمت كارهع كهػػػػػمت ارمػػػػػ  ر ػػػػػم  ػػػػػ و 
د كهمػػػػػ  هػػػػػم اػػػػػمرؼ ارهػػػػػديف نػػػػػذا ا رمػػػػػزاـ  إحػػػػػ  يعػػػػػد مدريسػػػػػمن كهػػػػػف  ػػػػػـ ياػػػػػكز رذيسػػػػػيو  هكضػػػػػكع ارعجػػػػػ

( هػػػػف ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  ارازاذػػػػرم ارمػػػػ  مػػػػحص ح ػػػػ : ي ياػػػػكز 86ا طػػػػمؿ ارعجػػػػد اسػػػػمحمدان إرػػػػ  ارهػػػػمدة )

                                                 

( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ: يياب ح   ارهر   ارعجمرم اف يسمنـ    و  عمرو    اإل رال 47) ارهمدة (2) 
حدـ  –ارك مل    اؿ اردم ت  مرمزاهمم  -ارداذـ وا  يمت اره حو كا دمراـ ار مـر ر م  كياب ح   كا  ارا كص: 

ف ا دامؿ  دسف حيو اك  جو ارهجمح  كارس ر ح   إح ـ دجيج  ار اكل ار  ر د مر ارامذب اك اسمن ؿ  مم داؿ ه
 كامهؿ ردرامذ ...ي.
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ه  سػػػػػػػو إذا   ػػػػػػػت اف  دريسػػػػػػػمن ارسػػػػػػػاكت حهػػػػػػػدان حػػػػػػػف كا عػػػػػػػو اكا طػػػػػػػمؿ ارعجػػػػػػػد ر مػػػػػػػدريس... كيعم ػػػػػػػر م
 رعجد رك ح ـ  م ؾ اركا عو اك نذ  اره  سوي. ارهدرس ح ي  هم امف ري ـر ا

ك ػػػػػػ  سػػػػػػيمؽ ارجػػػػػػمحكف ارعرا ػػػػػػ   ك هػػػػػػم اف اىداػػػػػػمـ نػػػػػػذا ارعجػػػػػػد رػػػػػػـ محظػػػػػػيـ  ػػػػػػيف طيػػػػػػمت ارجػػػػػػكاحيف     
ارعرا يػػػػػو  ح اػػػػػم إرػػػػػ  ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو  ارهجححػػػػػو  ػػػػػ  ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ك ػػػػػمواص هػػػػػم كرد  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة 

رهػػػػم ادػػػػمهؿ ح يػػػػ  ك طريجػػػػو مم ػػػػؽ هػػػػ  هػػػػم  ياػػػػب مح يػػػػذ ارعجػػػػد ط جػػػػمن  -2( ارمػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ : ي258)
ك  يجم ػػػػر ارعجػػػػد ح ػػػػ  ارػػػػزاـ ارهمعم ػػػػد  هػػػػم كرد  يػػػػ   كراػػػػف يمحػػػػمكؿ ايضػػػػمن  -1يكا ػػػػ  دسػػػػف ارحيػػػػو. 

هػػػػم نػػػػك هػػػػف هسػػػػم زهمم  ك جػػػػمن ر جػػػػمحكف كارعػػػػرؼ كارعدارػػػػو  دسػػػػب ط يعػػػػو ا رمػػػػزاـي   ياػػػػب ح ػػػػ  اػػػػؿ 
ف ام اطػػػػر ي ػػػػدد ه ػػػػمرد ـ اػػػػرال طػػػػرؼ اف يا ػػػػؿ مح يػػػػذ ارعجػػػػد   ػػػػكرة مدهػػػػ  اػػػػ  ارهمعم ػػػػديف هػػػػ

 نذا ارعجد.
 االلتزام بإنجاز البناء المتفق عميو في العقد :الثاً ث
اك ارنميػػػػػو ارمػػػػػ  ي ػػػػػدؼ اري ػػػػػم إ ػػػػػراـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد  كيعػػػػػد ارهدػػػػػكر  اوسػػػػػمسف ا رمػػػػػزاـ  مر حػػػػػمل نػػػػػك إ  

اررذيسػػػػػػػػ  ارمػػػػػػػػ  مح ػػػػػػػػب ح يػػػػػػػػ  اإلرادة ارعجديػػػػػػػػو راػػػػػػػػ  هػػػػػػػػف ارهمعم ػػػػػػػػديف  كياػػػػػػػػب اف ياػػػػػػػػكف ارمػػػػػػػػزاـ 
كاف ياػػػػػكف ار حػػػػػمل هطم جػػػػػمن  ان ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم نػػػػػك اػػػػػ ؿ ارهػػػػػدة ارهم ػػػػػؽ ح ي ػػػػػم  ػػػػػ  ارعجػػػػػد ا مػػػػػدال

 رام و ارهكا  مت ارم  مـ ادمراط م    ارعجد اوكر   كنذا هم سح رز  م محمن:
 االلتزام بإنجاز البناء خالل المدة المتفق عمييا: .1
م اػػػػ ؿ هػػػػدة مػػػػـ مدديػػػػدنم  ػػػػ  ارعجػػػػد  دػػػػاؿ يجػػػػ  ح ػػػػ  حػػػػممؽ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم إحاػػػػمز ار حػػػػمل اهػػػػ   

 ػػػػريح اك  دػػػػاؿ ضػػػػهح  مسػػػػما ص هػػػػف ظػػػػركؼ ارمعم ػػػػد اك  ػػػػد ممػػػػرؾ رداػػػػـ ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو ارمػػػػ  
  كسػػػػػكال  ػػػػمـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ح سػػػػػ   عه يػػػػمت ار حػػػػػمل (2)يط ػػػػؽ ح ي ػػػػم حػػػػػمدةن اسػػػػـ ارهػػػػػدة ارهعجكرػػػػو

مـ ار حػػػػػمل  هكاػػػػػب حجػػػػػد هجمكرػػػػػو إلمهػػػػػ ماػػػػػمص  محهػػػػػمؿ ارهجمكرػػػػػوف ماػػػػػكف دػػػػػراو ماـ اسػػػػػمعمف  نيػػػػػر  اػػػػػ
 .(1)ي ـر  يهم  يح هم

نػػػػك ارعػػػػمدم رعجػػػػمر اف انػػػػـ هػػػػم يهيػػػػز ارم ػػػػر مت ارمػػػػ  مجػػػػ  ح ػػػػ  حجػػػػمر  يػػػػد اإلحدػػػػمل حػػػػف  يػػػػ  م ػػػػ  
 يػػػػػمـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم   حػػػػػمل ارعجػػػػػمر هدػػػػػؿ ارعجػػػػػد  ام اف ارعجػػػػػد ي ػػػػػـر  ػػػػػيف ارهمعم ػػػػػديف   ػػػػػؿ مهػػػػػمـ 

                                                 

يج د  مرهدة ارهعجكرو ن  ار مرة ارزهحيو ارم  يهاف هف ا ر م احامز ارعهؿ ارهع كد ر هجمكؿ   حمل ارعجمر كيراح   ي م  (2)
ارعهؿ  كهم ارل ح ي  حرؼ اردر وي يحظر: د.  ط يعو ارعهؿ كهدل هم يجمضي  هف د و كاهامحيمت ارهجمكؿ ارهعرك و ررب

 .83  ص1827  هدهد حزه  ار ارم  حجد ارهجمكرو    ضكل ار ج  كارجضمل  دار هدهكد ر حدر كارمكزي   ه ر
ي اؿ داص ط يع  اك هعحكم ي مدر  هدركع حجمرم هعد  :( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ2/26ارهمدة ) (1)

 حامز ه ـز  م سمعمحو  ادهمت هجمكؿ هؤنؿ  محكحمن دسب انهيو ارهدركع ارعجمرمي.ر  ي  اك ا 



 األدنبً اىقبّّ٘ٞخ ىؼقذ دجض اى٘دذاد اىؼقبسٝخ قٞذ اإلّشبء                                    اىفظو اى بّٜ: 
 

 
94 

إحاػػػػمز ار حػػػػمل  حاػػػػكف اهػػػػمـ حه يػػػػو  يػػػػ  حجػػػػمر حػػػػمدم   ار حػػػػمل   ػػػػكرة ا يػػػػو  اهػػػػم إذ إ ػػػػـر ارعجػػػػد  عػػػػد
 مرهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم يعػػػػػد هسػػػػػؤك ن حػػػػػف إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل هػػػػػف مػػػػػمري  ارد ػػػػػكؿ ح ػػػػػ  ارمػػػػػرايص إلحاػػػػػمز 

 ػػػػ    دػػػػركط ارهم ػػػػؽ ح ي ػػػػمر هطم جػػػػمن ك ار حػػػػمل إرػػػػ  دػػػػيف ي ػػػػ ح اآلايػػػػر همكا جػػػػمن ر سػػػػاف كارعػػػػيش  يػػػػ  
حدػػػػك ارهداػػػػكز  من راكحػػػػ  ه مزهػػػػ  (2)ـ  مدجيػػػػؽ حمياػػػػوارعجػػػػد  كيعػػػػد ارمػػػػزاـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم نػػػػك ارمػػػػزا

رػػػػػػ   مدجيػػػػػػؽ ارنػػػػػػرض ارهج ػػػػػػكد هػػػػػػف إ ػػػػػػراـ حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو   ػػػػػػ  ي مػػػػػػـز  جػػػػػػط   ػػػػػػذؿ 
هػػػػػف ارهسػػػػػؤكريو  ا ص  كيسػػػػػمؿ حػػػػػف ام ااػػػػػ ؿ  مرمزاهػػػػػ   مر حػػػػػمل ك  يسػػػػػمطي  ارػػػػػم(1)ارعحميػػػػػو ار زهػػػػػو

 .(3) رمزاـ امرجكة ارجمنرةإذا امف نحمؾ س ب ااح   ادل إر  حدـ مح يذ  ر ا 
 ػػػػػد يمرااػػػػػ  ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم حػػػػػف مح يػػػػػذ ارمزاهػػػػػ   ػػػػػ   عػػػػػض اردػػػػػم ت اعػػػػػدـ حامدػػػػػ   مه ػػػػػؾ ك    

اورض ارمػػػػػػ  سػػػػػػيجيـ ح ي ػػػػػػم ار حػػػػػػمل اك اسػػػػػػمدجمؽ ه ايػػػػػػو نػػػػػػذ  اورض ر نيػػػػػػر اك  ػػػػػػ  دمرػػػػػػو ر ػػػػػػض 
اػػػػػػمف هػػػػػػف  ارمػػػػػػ  اورضارسػػػػػػ طمت ارهعحيػػػػػػو  إحطػػػػػػمل ارمػػػػػػرايص رػػػػػػ  إل مهػػػػػػو ار حػػػػػػمل اك حػػػػػػزع ه ايػػػػػػو 

ح ي ػػػػػم ر هح عػػػػػو ارعمهػػػػػو اك  ػػػػػد ياػػػػػكف  ػػػػػ  دمرػػػػػو حجػػػػػص  اوسػػػػػمي لاره مػػػػػرض إ مهػػػػػو ار حػػػػػمل ح ي ػػػػػم اك 
ارهػػػػكاد كارم ػػػػمع ا سػػػػعمر كحػػػػدـ كاػػػػكد هػػػػكارد مهكيػػػػؿ  زهػػػػو إل مهػػػػو ار حػػػػمل   اػػػػؿ نػػػػذ  اردػػػػم ت ارمػػػػ  

ماعػػػػػؿ مػػػػػـ ذارنػػػػػم   يعػػػػػدنم ارػػػػػ عض هػػػػػف ار جػػػػػ  هػػػػػف   يػػػػػؿ ارجػػػػػكة ارجػػػػػمنرة اك ارسػػػػػ ب اواح ػػػػػ  ارمػػػػػ  
هػػػػػػػف ارهسػػػػػػػؤكريو حمياػػػػػػػو اآلاػػػػػػػ ؿ  مرمزاهػػػػػػػ   ام احػػػػػػػ  يسػػػػػػػمؿ حػػػػػػػف حػػػػػػػدـ  من ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم هم رذػػػػػػػ

                                                                     (4)ارمح يذ
 كيهاححم هحم دو نذا  اررام هف كا ميف:  
 مه ػػػػػؾ اورض ارمػػػػػ  سػػػػػيجيـ ح ي ػػػػػػم ف ارجػػػػػػكؿ  عػػػػػدـ حاػػػػػمح ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم إ الوجيـــــة األولـــــى: 

ار حػػػػػػمل اك اسػػػػػػمدجمؽ ه ايم ػػػػػػم ر نيػػػػػػر اك ر ػػػػػػض ارسػػػػػػ طمت ارهعحيػػػػػػو  إحطػػػػػػمل ارمػػػػػػرايص رػػػػػػ  اك حػػػػػػزع 
 اوهػػػػػراره ايػػػػو ر هح عػػػػػو ارعمهػػػػو   يعػػػػػد هػػػػػف   يػػػػؿ ارجػػػػػكة ارجػػػػمنرة  ػػػػػ  ارعجػػػػػد هدػػػػؿ ار دػػػػػث   ػػػػك   ػػػػػذا 

 ػػػػرر   ػػػػ  ارح ػػػػكص ارػػػػكاردة ر جكاحػػػػد ارعمهػػػػو ارهكاػػػػكدة  ػػػػ  ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  كراػػػػف حاػػػػد هػػػػم ي هاػػػػمرؼ

                                                 

يج د   م ن  ارمزاـ ارهديف  مدجيؽ ارنميو ارهراكة هف ا راـ ارعجد     يهاف اف يع   هف ارهسؤكريو ا     دمؿ  (2)
  ؿ ارمعم د  مرعجكد ا رامركحيو  هاهكحو مك ر ارجكة ارجمنرة. يحظر: د. مرب امهؿ اره يرات  ارمزاـ ارهحمج  مرم  ير 

  هحدكرات هاه  ا طرش 2. ح   اد كف  ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت  ط167  ص1828اريمزكرم ر حدر كارمكزي   
 .391  ص1825مكحس   -ر اممب

 .289-288د. ريحم اهيؿ اردديه   ه در سم ؽ  ص (1)
 كهم  عدنم. 85يحظر: د. هدهد ر يب دحب  ه در سم ؽ  ص  (3)
 .59يحظر: د. سهير ح د ارسهي  ا كف  ه در سم ؽ  ص (4)
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 ػػػػػػػ  ارجػػػػػػػكاحيف ارام ػػػػػػػو  عجػػػػػػػد داػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػو  يػػػػػػػد اإلحدػػػػػػػمل  إذ اف حػػػػػػػدـ مه ػػػػػػػؾ اورض 
م حه يػػػػو هػػػػف حه يػػػػمت ار حػػػػمل ح ػػػػ  ارعجػػػػمر   مرهدػػػػرع مر هسػػػػم هر ارعجػػػػمرم   يدػػػػؽ رػػػػ  اف ي مدػػػػر  ػػػػ

ار حػػػػمل كذرػػػػؾ  ارازاذػػػػرم  ػػػػد ارػػػػـز اػػػػؿ )هر ػػػػ  حجػػػػمرم(  ػػػػإف ياػػػػكف همراػػػػمن رػػػػألرض ارمػػػػ  سػػػػيجيـ ح ي ػػػػم
    ياػػػػػػػب اف ياػػػػػػػكف (2)( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػو ارازاذػػػػػػػرم ارحم ػػػػػػػذ38اسػػػػػػػمحمدان إرػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )

اف ه ػػػػػؿ نػػػػػذا اردػػػػػرط  (1) هكاػػػػػب حجػػػػػد رسػػػػه   كنحػػػػػمؾ هػػػػػف يػػػػػرل رضارهسػػػػم هر ارعجػػػػػمرم همراػػػػػمن رػػػػػأل
سػػػػػػمجرار ارهعػػػػػػمه ت كحػػػػػػدـ سػػػػػػيمدة ار كضػػػػػػ   ػػػػػػ  ارهامهػػػػػػ   سػػػػػػ ب  يػػػػػػمـ  عػػػػػػض ارهسػػػػػػم هريف نػػػػػػك إل

 يػػػػػر هه كاػػػػػو ر ػػػػػـ   مرمػػػػػمر   م ػػػػػد  جػػػػػمرييف )ارهػػػػػر ييف ارعجػػػػػمرييف(  إ مهػػػػػو هدػػػػػمري  سػػػػػاحيو وراضػػػػػ ارع
 ارد ل   يعطي .

اهػػػػم هػػػػف حمديػػػػػو ارم ػػػػمع ا سػػػػعمر كارهػػػػػكاد   حؤيػػػػد ار جػػػػ   عػػػػػدـ احم ػػػػمر  هػػػػف   يػػػػػؿ  الوجيــــة الثانيـــــة: 
 ا سػػػػعمراف حعػػػػد منييػػػػر  حػػػػ  يهاححػػػػمإارجػػػػكة ارجػػػػمنرة ارمػػػػ  مػػػػؤدم إرػػػػ  اح سػػػػمخ ارعجػػػػد  داػػػػـ ارجػػػػمحكف  ا  

حػػػػمدة ارحظػػػػر  يػػػػ  كنػػػػذا هػػػػم سػػػػمر ح يػػػػ  ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ  إهػػػػف   ػػػػؿ ارظػػػػرؼ ارطػػػػمرئ ارػػػػذم يسػػػػهح  
كارهػػػػػكاد يهاػػػػػف احػػػػػمدة ارحظػػػػػر  مرسػػػػػعر ارح ػػػػػمذ   ا سػػػػػعمرارػػػػػذم حػػػػػص ح ػػػػػ  احػػػػػ  همػػػػػ  هػػػػػم ارم عػػػػػت 

كارسػػػػاح   ( هػػػػف  ػػػػمحكف ار حػػػػمل16-162ارهجػػػػدر هػػػػم  ػػػػيف طر ػػػػ  ارعجػػػػد ر  يػػػػ   كذرػػػػؾ اسػػػػمحمدان ر هػػػػمدة )
 او مضػػػػػػملار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػػدؿ ارمػػػػػػ  ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ي ياػػػػػػب اف ي ػػػػػػيف ارػػػػػػ هف ارمجػػػػػػديرم ر  يػػػػػػ   كححػػػػػػد 

هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف  25-162طػػػػػػرؽ احػػػػػػمدة ارحظػػػػػػر  يػػػػػػ   ػػػػػػ  اردػػػػػػدكد كاردػػػػػػركط اره دكظػػػػػػو  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة 
( حاػػػػػدنم دػػػػػددت م ػػػػػؾ ارعكاهػػػػػؿ ارمػػػػػ  مػػػػػؤدم إرػػػػػ  منييػػػػػر 25-162ح سػػػػػ ..ي ك ػػػػػمرراكع إرػػػػػ  ارهػػػػػمدة )

م ر  يػػػػػػػػ   ح ػػػػػػػػت ح ػػػػػػػػ : ي... ارهؤدػػػػػػػػر ارػػػػػػػػكطح  ارػػػػػػػػذم يضػػػػػػػػع  كزيػػػػػػػػر او م ػػػػػػػػمد ارسػػػػػػػػعر ارمجػػػػػػػػدير 
كارهمريػػػػو كارهسػػػػمعهؿ  ػػػػ  احػػػػمدة ارحظػػػػر  ػػػػ   هػػػػف  ػػػػ جمت مدػػػػييد او حيػػػػو  كيع ػػػػر نػػػػذا ارهؤدػػػػر حػػػػف 

ضػػػػػػم يو كاسػػػػػػعمر ارهػػػػػػكاد كحج  ػػػػػػم كاسػػػػػػعمر ارهعػػػػػػدات اومطػػػػػػكر اسػػػػػػعمر ا اػػػػػػكر  هػػػػػػم  ي ػػػػػػم ارماػػػػػػمريؼ 
ي   ػػػػػي دظ اف ارم ػػػػػمع ا سػػػػػعمر اػػػػػمل  ػػػػػحص مدػػػػػريع  ح ػػػػػ  ارهسػػػػػمادهو هػػػػػ  ادمسػػػػػمب اسػػػػػم  ا م...

   يهاف ارجكؿ ا ؼ ذرؾ.                                                                                       هف  ـح  هف ارجكة ارجمنرة إ

                                                 

( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ: ي ياب اف يمضهف حجد د ظ اردؽ كحجد ار ي  ح   ارم مهيـ 38ارهمدة ) (2)
 حد ا  مضمل...ي.اح    ا ؿ ه ايو اورض كر ـ ارسحد ارعجمرم ح 18 -17ارهذاكراف ح   ارمكار     ارهكاد 

هدهد اضير   -امهعو  سارة -يحظر: ا يدة احايرم  حجد  ي  ار حمل ح   ارم مهيـ   دث هحدكر    ها و ار ار (1)
 .336  ص1827  25ارازاذر  ارعدد 



 األدنبً اىقبّّ٘ٞخ ىؼقذ دجض اى٘دذاد اىؼقبسٝخ قٞذ اإلّشبء                                    اىفظو اى بّٜ: 
 

 
96 

 اهػػػػػم اسػػػػػ  حم   ػػػػػمرمزاـ ارهسػػػػػم هر   حػػػػػمل ارعجػػػػػمر ياػػػػػب اف ياػػػػػكف اػػػػػ ؿ ارهػػػػػدة ارهدػػػػػددة  ػػػػػ  ارعجػػػػػد   
هػػػػػف   ػػػػػؿ اف ارهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ  ادػػػػػمرط اف ياػػػػػكف ارعجػػػػػد ارمه يػػػػػدم )حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث( هدػػػػػمهؿ 

  كي  ػػػـ ذرػػػؾ هػػػف سػػػيمؽ ارهػػػمدة اإلحاػػػمزح ػػػ  هػػػدة يػػػمـ هػػػف ا ر ػػػم هعر ػػػو هػػػدل مسػػػ يـ ار حميػػػو ممهػػػو 
( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل كارسػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػ  ارهعػػػػػػػدؿ ارمػػػػػػػ  ح ػػػػػػػت ح ػػػػػػػ : )...ياػػػػػػػب اف  162-25)

نػػػػػذا ارعجػػػػػد ح ػػػػػ  ارهع كهػػػػػمت ارضػػػػػركريو ارهمع جػػػػػو  هدمكيػػػػػمت ار حػػػػػمل كحكحيػػػػػو ار حػػػػػمل كه ػػػػػؿ يدػػػػػمهؿ 
( ريع ػػػػػؽ ارمػػػػػزاـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  18-162..(  كرػػػػػـ يامػػػػػًؼ  ػػػػػذرؾ  عػػػػػمد  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة ).إحاػػػػػمز اودػػػػػنمؿ

يػػػػػدت هداهػػػػػو ارػػػػػحجض ار رحسػػػػػيو ذرػػػػػؾ  هكاػػػػػب آ ػػػػػد   كديعػػػػػو ارضػػػػػهمف ح ػػػػػ  هػػػػػدة  حػػػػػمل ارعجػػػػػد  ك ػػػػػد 
دسػػػػػػب ارجػػػػػػرار ارهعمػػػػػػرض  xديػػػػػػث ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ) هػػػػػػم اف ارسػػػػػػيد   (2)(22-26415) رارنػػػػػػم ر ػػػػػػـ 

حجػػػػػدم  SOهػػػػػ  دػػػػػراو سػػػػػك 1886يكحيػػػػػك  11 مػػػػػمري   إ ػػػػػـر (1822  يحػػػػػمير 28ح يػػػػػ   ػػػػػ  )اػػػػػمف  
 يػػػػ  مه يػػػػدييف ر يػػػػ  دػػػػجو كهدطمػػػػ  مك ػػػػؼ ضػػػػهف اطػػػػمر ار يػػػػ    ػػػػؿ إمهػػػػمـ اإلحاػػػػمز  سػػػػعر ااهػػػػمر  

يجضػػػػ   1888يف ارطػػػػر يف  ػػػػ  يكحيػػػػك يػػػػكرك  ك هػػػػم احػػػػ  مػػػػـ ارمك ػػػػؿ إرػػػػ  ام ػػػػمؽ  ػػػػ 142888ي  ػػػػ  
 عػػػػػػد احػػػػػػ ـ  Yكارسػػػػػػيد  Xيػػػػػػكرك إرػػػػػػ  ارسػػػػػػيد  253888  يػػػػػػ  نػػػػػػذ  ا  ػػػػػػكؿ  سػػػػػػعر ااهػػػػػػمر  ي  ػػػػػػ  

ر ضػػػػػػت ارمك يػػػػػػ   SO ك هدػػػػػػركع ار يػػػػػػ   ػػػػػػ  ظػػػػػػؿ نػػػػػػذ  اردػػػػػػركط  كديػػػػػػث اف اردػػػػػػراو سػػػػػػ Yارسػػػػػػيد 
ك  يػػػػػكر  253888ح ػػػػػ  هدػػػػػركع ارعجػػػػػد اره ػػػػػدؽ ح يػػػػػ   عحػػػػػكاف ي ار يػػػػػ    ػػػػػؿ إمهػػػػػمـ ارماديػػػػػدي  سػػػػػعر 

  1888سػػػػػ مه ر  27كارهدػػػػػركع ارػػػػػذم مػػػػػـ ا ػػػػػ غ ارهدػػػػػمريف  ػػػػػ  حػػػػػف طريػػػػػؽ هك ػػػػػؽ ارع ػػػػػكد  مػػػػػمري  
هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل  16-162ك عػػػػػػم ح ػػػػػػ  إمهػػػػػػمـ ار يػػػػػػ    هراحػػػػػػمة ر هػػػػػػمدة  Y ك Xكاػػػػػػكف ارسػػػػػػيديف  

كارسػػػػاح  ياػػػػب اف يدػػػػير حجػػػػد ار يػػػػ  اوكرػػػػ  إرػػػػ  اػػػػؿ هػػػػف سػػػػعر ار يػػػػ  ارمجػػػػديرم كياػػػػب اف يدػػػػير 
حظػػػػر  يػػػػ  اف دحػػػػت اردماػػػػو رػػػػذرؾ ضػػػػهف اردػػػػدكد كاردػػػػركط ارهػػػػذاكرة  ػػػػ  ارهػػػػكاد إرػػػػ  طػػػػرؽ احػػػػمدة ار

رػػػػػػػػػ  ارهكحػػػػػػػػػد ارػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػيمـ ااػػػػػػػػػرال ار يػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػ  كاف يدػػػػػػػػػير _ اف ا ضػػػػػػػػػت  162-25  16-22 كا 
اردماػػػػو_ إرػػػػ  ارجػػػػركض ارمػػػػ  ي ػػػػرح ار ػػػػمذ  إرػػػػ  ارهدػػػػمرم  إحػػػػ  سيد ػػػػؿ ح ي ػػػػم اك ارمػػػػ  سػػػػيدكؿ 

ام ػػػػػػػو حجػػػػػػكد ار يػػػػػػ  اوكريػػػػػػو ارمػػػػػػ    مدػػػػػػمهؿ ح ػػػػػػػ  ار ػػػػػػمذ  ارح ػػػػػػ  هح ػػػػػػم...  كيدهػػػػػػؿ ارجػػػػػػرار ارنػػػػػػمل 
هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ارمػػػػػ  ممػػػػػكر  دهميػػػػػو  16-162مػػػػػكاري   كح يػػػػػ   مامنػػػػػؿ اىداػػػػػمـ ارهػػػػػمدة 

 ارهدػػػػمرم  جػػػػدر هػػػػم ممػػػػكر  دهميػػػػو ار ػػػػمذ     مرمػػػػمر  يسػػػػمطي  اػػػػ  هػػػػف ار ػػػػمذ  كارهدػػػػمرم ا طػػػػمؿ نػػػػذ 

                                                 

  س مه ر  16ار مدر  ممري   22-26415 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  اردع و ارهدحيو ار مر و   رار ر ـ  (2)
 ) ير هحدكر(.1821
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يؤاػػػػػػد ح ػػػػػػ    (2)(85661/81)ر ػػػػػػـ ارعجػػػػػػكد(  ك ػػػػػػ   ػػػػػػرار آاػػػػػػر  ػػػػػػمدر هػػػػػػف هداهػػػػػػو ا سػػػػػػمذحمؼ 
  ضػػػػػت  يػػػػػ  سػػػػ  حجػػػػػد ار يػػػػػ  اوكرػػػػػ  إذا رػػػػػـ يدمػػػػػـر ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػمرم اآلاػػػػػؿ ارهدػػػػػدد  يػػػػػ   ديػػػػػث 

 2999ديسػػػػه ر  6ح ػػػػ : )يعػػػػكد  سػػػػ  حجػػػػد ار يػػػػ  ارهؤ ػػػػت إرػػػػ  اردػػػػراو  ارمػػػػ  رػػػػـ ماػػػػف  ػػػػمدرة  ػػػػ  
إلمهػػػػػػمـ إحاػػػػػػمز  ديػػػػػػث رػػػػػػـ ماػػػػػػف احهػػػػػػمؿ ار حػػػػػػمل  ػػػػػػد  ػػػػػػدات_ ح ػػػػػػ  ادمػػػػػػراـ ارمزاه ػػػػػػم  مرمػػػػػػمري  ارهدػػػػػػدد

  ك ػػػػػػػد اا ػػػػػػػت  مرمزاه ػػػػػػػم ارعجػػػػػػػدم  عيػػػػػػػدان حػػػػػػػف ام ظػػػػػػػرؼ 1888هػػػػػػػمرس  32اره حػػػػػػػ  ارهدػػػػػػػدد  ػػػػػػػ  
ارجمحكحيػػػػو ريط  ػػػػكا ارمعػػػػكيض حػػػػف اوضػػػػرار  اوسػػػػس ػػػػمنر  يه ػػػػؾ ارزكاػػػػمف  ػػػػ  ظػػػػؿ نػػػػذ  ارظػػػػركؼ 

(  اإلحاػػػػػػمزارمػػػػػػ  معرضػػػػػػكا ر ػػػػػػم  سػػػػػػ ب حػػػػػػدـ مهاػػػػػػف اردػػػػػػراو هػػػػػػف ادمػػػػػػراـ ارهكحػػػػػػد ارهدػػػػػػدد إلمهػػػػػػمـ 
 مرعجػػػػػػد ارمه يػػػػػػدم  ارجػػػػػػرارات احػػػػػػ   اح ػػػػػػم اط جػػػػػػت ح ػػػػػػ  حجػػػػػػدحم هكضػػػػػػ  ار دػػػػػػث مػػػػػػمرةن كي دػػػػػػظ ح ػػػػػػ  

 ي  اوكر .                     ل  عجد ار آار  كممرةن 
اهػػػػم ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم   ػػػػـ مػػػػذار  ػػػػيف طيػػػػمت  كاحيحػػػػ  ك  هراسػػػػهي  ارمح يذيػػػػو ام هػػػػدة إلمهػػػػمـ ار حػػػػمل   

  ػػػػ و مجديريػػػػو ارمػػػػ   ػػػػد يم ػػػػؽ  ارعجػػػػمر حاػػػػمززهػػػػو إل ػػػػؿ مػػػػرؾ اىدامهػػػػ  ر جكاحػػػػد ارعمهػػػػو  ام ارهػػػػدة ار 
 اك مسما ص ضهحمن هف ظركؼ ارمعم د. ح ي م ارطر مف  رادون 

ك ػػػػػ  ارعػػػػػراؽ  ػػػػػد ارػػػػػـز ارهدػػػػػرع ارعرا ػػػػػ  ارهسػػػػػم هر  مدديػػػػػد هػػػػػدة يػػػػػمـ هػػػػػف ا ر ػػػػػم مح يػػػػػذ ا رمػػػػػزاـ     
 - ػػػػ : ي...ق( هػػػػف  ػػػػمحكف ا سػػػػم همر ارهعػػػػدؿ ارمػػػػ  مػػػػحص ح21اركا ػػػػ  ح ػػػػ  حممجػػػػ    اػػػػمل ارهػػػػمدة )

اػػػػػدكؿ زهحػػػػػ  إلحاػػػػػمز ارهدػػػػػركعي   ػػػػػي دظ اف ر هػػػػػدة دكر ه ػػػػػـ  ػػػػػ  نػػػػػذا ارحػػػػػكع هػػػػػف ارعجػػػػػكد كذرػػػػػؾ 
ردهميػػػػو ارهداػػػػػكز رػػػػػ  هػػػػف ارههمط ػػػػػو كارمسػػػػػكيؼ ارػػػػذم  ػػػػػد يد ػػػػػؿ هػػػػف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  محهػػػػػمؿ 
ار حػػػػػػمل  كراػػػػػػ  يسػػػػػػمطي  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  هػػػػػػف مػػػػػػك ير اره  ػػػػػػ  ارػػػػػػ ـز ارهم جػػػػػػ  هػػػػػػف ارسػػػػػػعر ا اهػػػػػػمر  

 ر عجمر.
 :وفقًا لممواصفات المتفق عمييا في العقد االلتزام بإنجاز البناء .2
معػػػػػد هسػػػػػمرو هطم جػػػػػو اوك ػػػػػمؼ  ػػػػػ  ارعجػػػػػكد ارمػػػػػ  مجػػػػػ  ح ػػػػػ  حجػػػػػمر هػػػػػم زاؿ  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل هسػػػػػمرو    

ه هػػػػو راػػػػكف ارهداػػػػكز رػػػػ    يسػػػػمطي  اف ي ػػػػـز ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  دػػػػ ل سػػػػكل  مرهكا ػػػػ مت ارمػػػػ  
ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم ارعجػػػػػػمر هطم جػػػػػػمن رم ػػػػػػؾ اوك ػػػػػػمؼ كهػػػػػػم  مػػػػػـ ذارنػػػػػػم  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد   ياػػػػػػب اف يسػػػػػػ ـ

يدػػػػمهؿ ح يػػػػ  ار حػػػػمل هػػػػف مك ػػػػي ت كدػػػػداذؽ ك ػػػػرؼ كهك ػػػػؼ سػػػػيمرات... كارػػػػ   إذ مسػػػػ ـ ارهداػػػػكز 
رػػػػ  اره يػػػػ  هػػػػف هػػػػف  يػػػػر ام احمػػػػراض ح يػػػػ  يعػػػػد ذرػػػػؾ رضػػػػمل هحػػػػ   ػػػػمره ي  كا ػػػػراران  هطم جػػػػو اردػػػػ ل 

                                                 

) ير  1884يحمير  21    ار مدر  ممري 85661/81 رار  مدر هف هداهو ا سمذحمؼ    دكم  ر ـ ارجرار  (2)
 هحدكر(.
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و اإلحاػػػػػمز  ػػػػػد ممنيػػػػػر حػػػػػدة اهػػػػػكر هٌهػػػػػم ياعػػػػػؿ حػػػػػ   ػػػػػ  هرد ػػػػػإارهسػػػػػ ـ  مك ػػػػػم   ارهم ػػػػػؽ ح ي ػػػػػم  ا  
ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم ياػػػػمرؼ م ػػػػؾ ارم م ػػػػيؿ ارػػػػكاردة  ػػػػ  هػػػػمف ارعجػػػػد  اهػػػػم رػػػػك مػػػػـ اوم ػػػػمؽ ح ػػػػ  حكا ػػػػذ 

    حػػػػم يعػػػػد ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم هسػػػػؤك ن حػػػػف (2)هػػػف اورهحيػػػػـك  ػػػػ  دػػػػيف امحػػػػت  ػػػػ  اركا ػػػػ  هػػػػف ادػػػػب
  سػػػػ  ارعجػػػػد كاسػػػػمرداد ه  ػػػػ  اركديعػػػػو  حػػػػدـ ارهطم جػػػػو كهػػػػف  ػػػػـ سػػػػهح ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ  ر هداػػػػكز رػػػػ 

( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل 32-162) ارهػػػػػػد كع هػػػػػػف  يػػػػػػر  طػػػػػػ  اك  راهػػػػػػو  دسػػػػػػب هػػػػػػم كرد  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة
إذا اػػػػػػػػمف ادػػػػػػػػػد ححم ػػػػػػػػػر ارما يػػػػػػػػػزات  -كارسػػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػػػ  ارهعػػػػػػػػػدؿ ارمػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػػت ح ػػػػػػػػػ : ي...ق

 ه يدم رـ ممدجؽي.               اره دكظو    ارعجد ارم
ف حه يػػػػػػو إ ػػػػػػراـ حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  كحجػػػػػػؿ اره ايػػػػػػو مػػػػػػمـ  عػػػػػػد إم   ػػػػػػاهػػػػػػم  ػػػػػػ  ارجػػػػػػمحكف ارازاذػػػػػػر 

ارهطم جػػػػػو   دػػػػػرط ارهطم جػػػػػو يعػػػػػد دػػػػػرط هكضػػػػػكح  ر جيػػػػػمـ  عه يػػػػػو ارمسػػػػػ يـ  عػػػػػد اف يػػػػػمـ ارمماػػػػػد  ػػػػػإف 
اك ػػػػمؼ اره يػػػػ   ػػػػ  اركا ػػػػ  هطم جػػػػو راػػػػؿ هػػػػم ادػػػػمرط ح يػػػػ   ػػػػ  ارعجػػػػد سػػػػكال هػػػػف حمديػػػػو ارهجمسػػػػمت 

حػػػػف طريػػػػؽ  ػػػػدكر دػػػػ مدة ارهطم جػػػػو ارمػػػػ  اػػػػمل ارهدػػػػرع  اك اراهيػػػػو اك  يرنػػػػم  كي  ػػػػت مدجيػػػػؽ ذرػػػػؾ
يكريػػػػػػك  18ار ػػػػػػمدر  مػػػػػػمري   (25-88)( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ر ػػػػػػـ 9ارازاذػػػػػػرم حػػػػػػص ح ي ػػػػػػم  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )

مهػػػػمـارػػػػذم دػػػػدد  يػػػػ   كاحػػػػد هطم جػػػػو ار يمحػػػػمت ك  1888 نػػػػم   ػػػػ  يػػػػمـ اسػػػػمعهمؿ ام  حميػػػػو هػػػػم رػػػػـ إحامز  ا 
 .          (1)م در نذ  ارد مدة

م هر ارعجػػػػمرم  ػػػػإارال  عػػػػض ارمعػػػػدي ت اراكنريػػػػو ح ػػػػ  ار حػػػػمل هٌهػػػػم يػػػػؤدم إرػػػػ  ك ػػػػد يجػػػػـك ارهسػػػػ    
درا ػػػػػػ   دػػػػػػاؿ  سػػػػػػيط حػػػػػػف ارهكا ػػػػػػ مت ارمػػػػػػ  مػػػػػػـ ذارنػػػػػػم  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد  كا  ػػػػػػ  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ    ػػػػػػذ  إح

ارػػػػػػذم ردػػػػػػؽ  ػػػػػػ  حمياػػػػػػو نػػػػػػذ   اف يطمرػػػػػػب  ػػػػػػمرمعكيض حػػػػػف ارضػػػػػػرر ارمعػػػػػدي ت   ػػػػػػؿ يدػػػػػػؽ ر ايػػػػػػر
كنػػػػػك هطم جػػػػػو ارهكا ػػػػػ مت  إ م  ػػػػػد   ػػػػػر  مح يػػػػػذ ارمزاهػػػػػ  ارمعػػػػػدي ت   محم ػػػػػمر اف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمر 

ارهػػػػػػذاكرة  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد ارمه يػػػػػػدم )حجػػػػػػدحم هكضػػػػػػ  ار دػػػػػػث( هػػػػػػ  حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  ارحم ػػػػػػؿ ره ايػػػػػػو 
 ارعجمر؟

 6 ػػػػػػت هداهػػػػػػو ا سػػػػػػمذحمؼ  ػػػػػػ   ػػػػػػمريس ح ػػػػػػ  نػػػػػػذا ارسػػػػػػؤاؿ  هكاػػػػػػب  رارنػػػػػػم ار ػػػػػػمدر  مػػػػػػمري  إام 
ارطػػػػػر يف  ػػػػػد ك عػػػػػم ح ػػػػػ  حجػػػػػد اكرػػػػػ  ر يػػػػػ    يػػػػػ  ح ػػػػػ : ) هػػػػػم اف  ضػػػػػتارمػػػػػ   1888سػػػػػ مه ر رسػػػػػحو 

ه مػػػػرض مدػػػػييد  حػػػػص ح ػػػػ  ححم ػػػػر ارما يػػػػزات اوسمسػػػػيو ر ه حػػػػ    ػػػػ  يهحػػػػ  ار ػػػػمذ   معػػػػديؿ نػػػػذ  

                                                 

 .228-289د. ريحم اهيؿ اردديه   ه در سم ؽ  ص (2)
رسمرو هماسمير  (22-84)سمرة هجراح   ارهسؤكريو ارمضمهحيو    حجد ارمر يو ارعجمريو ح   ضكل ادامـ ارجمحكف  (1)

 .95-94  ص1827-1826امهعو  ف يكسؼ  ف ادة  ارازاذر   - دهت ار  ا يو اردجكؽ
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ارعحم ػػػػػػر  كيدػػػػػػؽ احػػػػػػذاؾ ر هدػػػػػػمرم ارػػػػػػذم ا  نػػػػػػ  ار ػػػػػػمذ  دسػػػػػػب اردػػػػػػركط ارجمحكحيػػػػػػو  هدػػػػػػركع حجػػػػػػد 
راديػػػػػػدة اك يما ػػػػػػ  اف يدػػػػػػمرم دسػػػػػػب اردػػػػػػركط ا -ااػػػػػػذ ارمعػػػػػػدي ت  مردسػػػػػػ مف-ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  هػػػػػػ  

حػػػػػف اردػػػػػرال  ك  يهاػػػػػف ر هدػػػػػمرم  ػػػػػ  دػػػػػمؿ إمهػػػػػمـ ار يػػػػػ  اف يطمرػػػػػب  معػػػػػكيض  داػػػػػو احػػػػػ  مضػػػػػرر 
 .  (2) س ب مج ير ار مذ  هف مح يذ ارمزاه   مر كرة ارم  حص ح ي م  هكاب ارعجد اوكر (

 ه مد   هم  يعم ر ار حمل  د مـ؟ آار ك د يم مدر إر  إذنمححم سؤا 
ار حػػػػػػػمل  إمهػػػػػػػمـانهيػػػػػػػو نػػػػػػػذا ا رمػػػػػػػزاـ  مرهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ  رػػػػػػػـ يمػػػػػػػرؾ  اػػػػػػػرة حظػػػػػػػران را ك ػػػػػػػيو ك  

( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  2-162حهػػػػػػم دػػػػػػددنم هػػػػػػف اػػػػػػ ؿ ارهػػػػػػمدة )ا  رهدػػػػػػض إرادة ارطػػػػػػر يف ك 
ار حػػػػمل ححػػػػدهم يػػػػمـ مح يػػػػذ  احهػػػػمؿيعم ػػػػر ار ػػػػمذ   ػػػػد احم ػػػػ  هػػػػف  ار رحسػػػػ  ارهعػػػػدؿ ارمػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػ : )

ار زهػػػػػػو ر سػػػػػػمعهمؿ  دسػػػػػػب ارنػػػػػػرض ارها ػػػػػػص هػػػػػػف اا ػػػػػػ  كا مهػػػػػػو ارعحم ػػػػػػر اررذيسػػػػػػيو  ا حهػػػػػػمؿ
يػػػػػػز  ػػػػػػيف ححم ػػػػػػر ضػػػػػػركريو هارعجػػػػػػمر اره يػػػػػػ (  ػػػػػػي دظ هػػػػػػف اػػػػػػ ؿ ارهػػػػػػمدة احػػػػػػ   اف ارهدػػػػػػرع  ػػػػػػد 

إحطػػػػػػمل م ػػػػػػكر حػػػػػػف نػػػػػػذ  ارعحم ػػػػػػر  ضػػػػػػركريو إلمهػػػػػػمـ ار حػػػػػػمل  ك ػػػػػػد دػػػػػػمكؿ ارػػػػػػ عض ل  يػػػػػػرآاػػػػػػر ك 
  ححػػػػػ   ػػػػػ  اسػػػػػمعهمؿ    حػػػػػ ان اػػػػػمف اـ ا يػػػػػر  ان  يػػػػػركا اف ارعحم ػػػػػر اررذيسػػػػػو نػػػػػ  اػػػػػؿ حح ػػػػػر  ػػػػػنير 

ارعجػػػػػمر كهػػػػػم حػػػػػدا ذرػػػػػؾ يعػػػػػد  يػػػػػر رذيسػػػػػ    مر حػػػػػمل   يامهػػػػػؿ ا   مح يػػػػػذ نػػػػػذ  ارعحم ػػػػػر اك ا مهم ػػػػػم  
 ا هػػػػو    حػػػػ  حح ػػػػم  ػػػػد مؤاػػػػذ  هعحػػػػ  ضػػػػيؽ كنػػػػذا يعحػػػػ  اوسػػػػمدمرو  مسػػػػمعهمؿ ارعجػػػػمر هػػػػف  يػػػػر 

اا ػػػػمد سػػػػمعهمؿ ارعجػػػػمر كراػػػػف  هدػػػػجو ك اكاػػػػكد نػػػػذ  ا حهػػػػمؿ اك  ػػػػد مؤاػػػػذ  هعحػػػػ  هػػػػرف كنػػػػ  يهاػػػػف 
امره ػػػػػعد هػػػػػ  ن  ػػػػػ   حػػػػػمل يماػػػػػكف هػػػػػف حدػػػػػر طكا ػػػػػؽ سػػػػػاحيو   عػػػػػدـ كاػػػػػكد    يػػػػػؤدم إرػػػػػ  اعػػػػػؿ 

 .                                                (1)اوسمعهمؿ هسمدي ن كراف  هدجو كاا مد

 الفرع الثالث  
 االلتزام بأعداد عقد البيع النيائي

  يرمػػػػػب ام ارمػػػػػزاـ  حجػػػػؿ اره ايػػػػػو   ػػػػػ  يجػػػػػ   د اإلحدػػػػملف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػإ هػػػػم    
ح ػػػػػػ  حػػػػػػممؽ ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم سػػػػػػكل إ ػػػػػػراـ حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  ارػػػػػػذم يعػػػػػػد نػػػػػػك حػػػػػػم  ن ر ه ايػػػػػػو  

                                                 

 ) ير هحدكر( 1888ر س مه  6  2998-16121 رار  مدر هف هداهو ا سمذحمؼ ار رحسيو  ر ـ ارجرار  (2)
رجمحكف اره رم كار رحس  كاراكيم    ي  اره مح  مدت ا حدمل )دراسو هجمرحو(    ا يحظر: د. هدهد ارهرس  زنرة  (1)
 كهم  عدنم. 447ص  2987ارجمنرة   -  سيد ح داهلل كن و2ط
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  هػػػػف  يػػػػر ا رمػػػػزاـ  مر حػػػػمل ي ػػػػ ح هػػػػف ارهسػػػػمديؿ ا رمػػػػزاـ  ػػػػإ راـ حجػػػػد ار يػػػػ    احػػػػ(2)  حػػػػمؾ هػػػػف يػػػػرل
 رمػػػػػػزاـ اوكؿ يمدجػػػػػػؽ ا رمػػػػػػزاـ اآلاػػػػػػر ك اػػػػػػ ؼ ذرػػػػػػؾ ارح ػػػػػػمذ  كحجػػػػػػؿ اره ايػػػػػػو   همػػػػػػ  هػػػػػػم مدجػػػػػػؽ ا

يمعػػػػػذر ح ػػػػػ  ارهػػػػػديف )ارهداػػػػػكز رػػػػػ (  مح يػػػػػذ اودال ارػػػػػذم ارمػػػػػـز  ػػػػػ   ػػػػػ  هكاا ػػػػػو داذحػػػػػ  )ارهسػػػػػم هر 
ارعجػػػػػمرم( ارهمه ػػػػػؿ  ػػػػػد    ػػػػػم    هػػػػػف ارعجػػػػػمر   مرهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ   ػػػػػد كضػػػػػ  طػػػػػريجميف إل  ػػػػػمت إمهػػػػػمـ 

كرػػػػػػػ  ممه ػػػػػػػؿ  مم ػػػػػػػمؽ ارطػػػػػػػر يف كنػػػػػػػ  ارطريجػػػػػػػو ار حػػػػػػػمل راػػػػػػػ  يحعجػػػػػػػد  عػػػػػػػدنم حجػػػػػػػد ار يػػػػػػػ  ارح ػػػػػػػمذ  او
حػػػػػ ف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم حػػػػػف مهػػػػػمـ ار حػػػػػمل   ػػػػػؿ دػػػػػ ر ح ػػػػػ  او ػػػػػؿ اارط يعيػػػػػو كماػػػػػكف ح ػػػػػمرة حػػػػػف 

هػػػػػػف مػػػػػػمري  مك يػػػػػػ  حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  كهكا جػػػػػػو ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  ح ػػػػػػ  نػػػػػػذا اوحػػػػػػ ف  عػػػػػػد هطم جػػػػػػو 
إمهػػػػػػمـ حه يػػػػػػو ار يػػػػػػ   اوك ػػػػػػمؼ ارمػػػػػػ  مػػػػػػـ ذارنػػػػػػم  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد هػػػػػػ  اك ػػػػػػمؼ اره يػػػػػػ  كهكا جمػػػػػػ  ح ػػػػػػ 

  كنػػػػػػذا اوحػػػػػػ ف ياػػػػػػب اف ياػػػػػػكف اهػػػػػػمـ ارهك ػػػػػػؽ ارهاػػػػػػمص  مك يػػػػػػ  حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  (1)ارح ػػػػػػمذ 
راػػػػػ  يعطػػػػػ  اآلايػػػػػر ممرياػػػػػمن  م مػػػػػمن ر حػػػػػ ف   دػػػػػؾ  يػػػػػ  راػػػػػكف ارمػػػػػزاـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ػػػػػد   ارػػػػػ هف 

 ارح مذ  هع ؽ ح   ممري  مهمـ ار حمل.                       
 ػػػرؼ إرػػػ  ارػػػذنف سػػػؤاؿ ه ػػػمد  نػػػؿ يدػػػؽ ر هداػػػكز رػػػ  اف يما ػػػ  حػػػف نػػػذ  اره  ػػػو كنحػػػم  ػػػد يح    

 ارهعطمة ر  كاحمهمد ممري  آار؟                                                                          
ااػػػػمب ارجضػػػػػمل ار رحسػػػػػ  ح ػػػػ  نػػػػػذا اوهػػػػػر  هكاػػػػب ارجػػػػػرار ار ػػػػػمدر هػػػػف هداهػػػػػو ارػػػػػحجض  مػػػػػمري    
: )اف هداهػػػػػػو ا سػػػػػػمذحمؼ  ػػػػػػد ااػػػػػػذت  مردسػػػػػػ مف اف نػػػػػػذ  اره  ػػػػػػو ارػػػػػػكاردة 1883رسػػػػػػحو هػػػػػػمرس  21

 ػػػػػػ   ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ   يػػػػػػر هدػػػػػػددة  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد اك ػػػػػػمن هػػػػػػف  38-162 ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة 
 ػػػػد ك ػػػػ  ح ػػػػ  سػػػػحد يػػػػحص ما يػػػػ  حهػػػػدان حػػػػف نػػػػذ  اره  ػػػػو   جػػػػرر اف ي ػػػػـر  X ط حػػػػ   ك هػػػػم اف ارسػػػػيد

 ك ػػػػمرراكع ارػػػػ   (3)حدات هك جػػػػو  محكحيػػػػمن   يعػػػػد م ػػػػر    ػػػػديدمن(حجػػػػد ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ  حػػػػف طريػػػػؽ سػػػػ
ارهدػػػػػرع رػػػػػـ يػػػػػمًت  جمحػػػػػػدة  حاػػػػػد( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ 38-162ارهػػػػػمدة )

اهػػػػػػرة كهػػػػػػف  ػػػػػػـ ياػػػػػػكف رألطػػػػػػراؼ ارهمعم ػػػػػػدة اردريػػػػػػو  موم ػػػػػػمؽ ح ػػػػػػ  ا   ػػػػػػم  اهػػػػػػم ارطريجػػػػػػو ار محيػػػػػػو 
نيػػػػػػػر  جػػػػػػػد يػػػػػػػر ض  عػػػػػػػض اوديػػػػػػػمف ك ػػػػػػػمواص ارطػػػػػػػرؼ إل  ػػػػػػػمت إمهػػػػػػػمـ ار حػػػػػػػمل  ماػػػػػػػكف  كاسػػػػػػػطو ار

                                                 

  2(  ط88-44يحظر: د. ح د اردؽ  م     ي  ارعجمر    طكر ا حامز ) درح كمد يؿ ح كص ارجمحكف ر ـ  (2)
 .291  ص1822

اب اف ي    ار مذ  هدركع حجد ار ي  ار  ارهدمرم ( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ: يي38-162ارهمدة ) (1)
   ؿ د ر ح   ا  ؿ هف مك ي  نذا ارعجدي

) ير  1883همرس  21  81-28371 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  اردع و ارهدحيو ار مر و  ر ـ ارجرار (3)
 هحدكر(.
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)ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ (  مرهكا جػػػػػػػو ح ػػػػػػػ  إمهػػػػػػػمـ ار حػػػػػػػمل حظػػػػػػػران رعػػػػػػػدـ هطم جػػػػػػػو اك ػػػػػػػمؼ اره يػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػد 
 ك ػػػم    ػػػػ  اركا ػػػػ  هٌهػػػػم يػػػػؤدم إرػػػ  معطيػػػػؿ اآل ػػػػمر ارمػػػػ  يرم  ػػػػم ح ػػػ  ارجػػػػمحكف   ػػػػإذا اػػػػمف ارطر ػػػػمف 

 اكريػػػ  رهعر ػػػػو هػػػم إذا اػػػمف ار حػػػمل  ػػػد مػػػػـ  ػػػد دػػػددكا دػػػاص  ػػػ  ارعجػػػد )اػػػػمرا ير هػػػ  ن( يػػػمـ ار اػػػكل ا
 اوسػػػػػمعمحو    جػػػػػد احطػػػػػ   ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ر هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اردػػػػػؽ  ػػػػػ  

( ح ػػػػػ : ي... 31-162حم ػػػػػمل ار حػػػػػمل  ديػػػػػث حػػػػػص  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )إ اػػػػػدهمت هجػػػػػمكؿ إلحطػػػػػمل ا مدمػػػػػ   
هم  إ ػػػػػمدة ه حػػػػػدس هعهػػػػػمري    حػػػػػم يهاػػػػػف اف ي  ػػػػػت ار ػػػػػمذ  ه مدػػػػػرة اودػػػػػنمؿ  اهيػػػػػ  اركسػػػػػمذؿ ك  سػػػػػي

او  ػػػػػمت يجػػػػػ  ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ نػػػػػذا اردػػػػػاص  اهػػػػػم إذا رػػػػػـ يدػػػػػددكا دػػػػػاص ر ػػػػػذا اوهػػػػػر  جػػػػػمحكف ار حػػػػػمل 
( ارمػػػػػػ  ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ) 1-162كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػػدؿ اػػػػػػمف  ػػػػػػد سػػػػػػهح  ػػػػػػ  ضػػػػػػكل ارهػػػػػػمدة  )

..اف ارهداهػػػػػػو نػػػػػػ  ارمػػػػػػ  ممػػػػػػكر   ػػػػػػ  دمرػػػػػػو ااػػػػػػم ؼ ارطػػػػػػر يف ح ػػػػػػ  او  ػػػػػػمت ااميػػػػػػمر اردػػػػػػاص 
ارػػػذم يكاػػػؿ اريػػػ  حه يػػػو اوحم ػػػمل هػػػف ار حػػػمل..(   حػػػم ارنيػػػر يجػػػـك  عه يػػػو  محكحيػػػو ه هػػػو كنػػػ  ا  ػػػمت 

  كنػػػػػذا هػػػػػم سػػػػػمرت ح يػػػػػ  هداهػػػػػو ارػػػػػحجض ار رحسػػػػػيو  هكاػػػػػب  رارانػػػػػم ار ػػػػػمدر (2)اوحم ػػػػػمل هػػػػػف ار حػػػػػمل
هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل كارسػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػ  اف  14-162: ) ...م ػػػػػػػيف ك هكاػػػػػػػب ارهػػػػػػػمدة 18428-87
حاػػػػػمز يػػػػػمـ ا  ممػػػػػ  اهػػػػػم حػػػػػف طريػػػػػؽ اوحػػػػػ ف ارػػػػػذم ي ػػػػػد   هاػػػػػمص دسػػػػػب هػػػػػم كرد  ػػػػػ  إمهػػػػػمـ اإل
هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  اك حػػػػػف طريػػػػػؽ دػػػػػاص يػػػػػمـ معييحػػػػػ   هكاػػػػػب  2-168ارهػػػػػمدة 
هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل كارسػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػ   ك اػػػػػػػؿ ا دػػػػػػػكاؿ يػػػػػػػمـ ارمماػػػػػػػد هػػػػػػػف إمهػػػػػػػمـ  1-162ارهػػػػػػػمدة 

سػػػػػمعهمؿ اره حػػػػػ  ارػػػػػذم مػػػػػـ ارمعم ػػػػػد ح يػػػػػ  كك ػػػػػؽ رضػػػػػركريو إلاإلحاػػػػػمز ححػػػػػدهم محاػػػػػز احهػػػػػمؿ ار حػػػػػمل ا
 .                                 (1)ارنميو ارم   هـ ر م(

( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو 33هػػػػػم ح ػػػػػ  حطػػػػػمؽ ارمدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم   جػػػػػد اػػػػػمل  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )إ   
ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم ك  ارحم ػػػػػػذ ح ػػػػػػ  اف حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  ارحم ػػػػػػػؿ ره ايػػػػػػو ارعجػػػػػػمر   ي ػػػػػػـر  ػػػػػػيف 

ادػػػػ ر هػػػػف مػػػػمري  ا سػػػػم ـ ارهؤ ػػػػت ر  حميػػػػو اك  و ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ )ارهداػػػػكز رػػػػ ( ا   عػػػػد    ػػػػ
اػػػػزل هػػػػف ار حميػػػػو ارهد كظػػػػو  كيج ػػػػد  م سػػػػم ـ ارهؤ ػػػػت ي نػػػػك هدضػػػػر يػػػػمـ احػػػػداد  كارمك يػػػػ  ح يػػػػ  

هؤ ػػػػت ياػػػػكف هػػػػم  ػػػػيف    م سػػػػم ـ ار(3) ػػػػيف ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم كارهجػػػػمكؿ  عػػػػد اوحم ػػػػمل هػػػػف اودػػػػنمؿي 

                                                 

 .451-452يحظر: د. هدهد ارهرس  زنرة  ه در سم ؽ   ص (2)
يحمير  24  ار مدر  ممري  87-18428مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  اردع و ارهدحيو ار مر و  ر ـ ارجرار  رار   (1)

 ) ير هحدكر(. 1889
 ( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ.3-25يحظر: ارهمدة ) (3)
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محم ػػػػػػػػمر اف ارهسػػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػػمرم رػػػػػػػػيس  مرضػػػػػػػػركرة اف ياػػػػػػػػكف نػػػػػػػػك  ارهسػػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػػمرم كارهجػػػػػػػػمكؿ 
 هجػػػػػػمكؿ يػػػػػػرم ط هعػػػػػػ   عجػػػػػػد  اوسػػػػػػمعمحواردػػػػػػاص اره مػػػػػػـز  مر حػػػػػػمل   جػػػػػػد اػػػػػػكؿ رػػػػػػ  ارجػػػػػػمحكف اهامحيػػػػػػو 

 هدضػػػػػػران  ك ػػػػػػ  نحػػػػػػمؾ هػػػػػػف احمجػػػػػػد معريػػػػػػؼ ا سػػػػػػم ـ ارهؤ ػػػػػػت   إ   (2)هجمكرػػػػػػو راػػػػػػ  يحاػػػػػػز ار حػػػػػػمل
راكحػػػػػ  يعم ػػػػػر كا عػػػػػو همديػػػػػو يػػػػػمـ هػػػػػف ا ر ػػػػػم مهاػػػػػيف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم   دػػػػػص كهعميحػػػػػو ارعجػػػػػمر 

   مرنميػػػػو  (1)هدػػػػؿ ارعجػػػػد كا ػػػػدال ام ػػػػو ارمد ظػػػػمت ح يػػػػ   يحهػػػػم يعػػػػد ارهدضػػػػر هاػػػػرد هدػػػػرر ر   ػػػػمت
ارهراػػػػػػكة هػػػػػػف نػػػػػػذا ا سػػػػػػم ـ نػػػػػػ   دػػػػػػػص ارعيػػػػػػكب ارػػػػػػكاردة  ػػػػػػ  ار حػػػػػػمل كارهطمر ػػػػػػو  إ ػػػػػػػ د م اف 

ارهجػػػػمكؿ  اهػػػػم  ػػػػ  دمرػػػػو رػػػػـ مكاػػػػد حيػػػػكب  ػػػػ  ار حػػػػمل اك كاػػػػدت كمػػػػـ ا ػػػػ د م كاػػػػدت هػػػػف طػػػػرؼ 
مػػػػمم  نحػػػػم هرد ػػػػو ا سػػػػم ـ ارح ػػػػمذ    ع ػػػػؽ ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم حه يػػػػو إ ػػػػراـ حجػػػػد ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ  ح ػػػػ  

 .ا سم ـ ارهؤ ت
ح ػػػػ  ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم  مػػػػك ير دهميػػػػو اا ػػػػر ر هداػػػػكز رػػػػ   اواػػػػدر  اػػػػمف احػػػػهػػػػف يػػػػرل   ؾكنحػػػػم   

ؿ ارسػػػػػػهمح رػػػػػػ   هعميحػػػػػػو ار حػػػػػػمل دمػػػػػػ   عػػػػػػد ا سػػػػػػم ـ ارح ػػػػػػمذ  كذرػػػػػػؾ ياػػػػػػكف هػػػػػػف اػػػػػػ ؿ هػػػػػػف اػػػػػػ 
اوسػػػػػػمعمحو  ا يػػػػػػر حجػػػػػػمرم هاػػػػػػمص  ػػػػػػمهكر ار حػػػػػػمل  كح ػػػػػػ  ا ػػػػػػر  ي ػػػػػػـز ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  إ ػػػػػػ ح 

  (3)ارعيػػػػػكب ظػػػػػمنرة امحػػػػػت اـ ا يػػػػػو  ػػػػػ  ار حػػػػػمل كهػػػػػف  ػػػػػـ إ ػػػػػراـ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ر ه ايػػػػػو
يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ  معػػػػػػدي ن  ػػػػػػ   حػػػػػػكد ارعجػػػػػػد  رػػػػػػيس اهمهػػػػػػ  سػػػػػػكل  سػػػػػػ  ارعجػػػػػػد  همػػػػػػ  هػػػػػػم مضػػػػػػهف حجػػػػػػد ار 

ح ػػػػػ  ارهدػػػػػرع  مػػػػػك ير دهميػػػػػو  اواػػػػػدر% هػػػػػف ه  ػػػػػ  ارمسػػػػػ يؽ ارحجػػػػػدم ارهػػػػػد كع   اػػػػػمف 25كاسػػػػػمرة 
 محكحيػػػػػو ر هداػػػػػكز رػػػػػ  مهحدػػػػػ  دػػػػػؽ ارمرااػػػػػ  حػػػػػف إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  هػػػػػف  يػػػػػر اسػػػػػمرة ام ه  ػػػػػ  

مرم همػػػػػػ  هػػػػػػم كاػػػػػػدت نحػػػػػػمؾ ه ػػػػػػررات ر هدػػػػػػمرم اوضػػػػػػرار  ه ػػػػػػمرح ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػ ك ػػػػػػدكفهػػػػػػمر  
ر عػػػػػدكؿ  كهػػػػػح ـ هػػػػػف يػػػػػرل  إحػػػػػ  اػػػػػمف ح ػػػػػ  ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم اف يجمػػػػػدم  مرهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ   يهػػػػػم 
ياػػػػػص احطػػػػػمل ه  ػػػػػو ر هداػػػػػكز رػػػػػ  ر هجمرحػػػػػو  ػػػػػيف اوك ػػػػػمؼ ارمػػػػػ  مػػػػػـ ذارنػػػػػم  ػػػػػيف طيػػػػػمت ارعجػػػػػد 

 يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو ارازاذػػػػػػرم ف  ػػػػػػمحكف ارمر إارمه يػػػػػػدم )حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ ار دػػػػػػث( ك ػػػػػػيف ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ   ا  
هػػػػػف ذاػػػػػر ناػػػػػذا حػػػػػص  ريجم ػػػػػر اوهػػػػػر ح ػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ػػػػػد    ػػػػػم    هػػػػػف  ارحم ػػػػػذ اػػػػػمل امريػػػػػمن 

                                                 

اك هعحكم ي مدر  هدركع حجمرم هعد  ( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ: ياؿ داص ط يع 2-26ارهمدة ) (2)
 ر  ي  اك ا يامر ه ـز  م سمعمحو  ادهمت هجمكؿ هؤنؿ  محكحمن دسب انهيو ارهدركع ارعجمرمي.

 .181ديمة دمه   ه در سم ؽ  ص  (1)
 .258-257يحظر: دك    حمس   ه در سم ؽ  ص (3) 



 األدنبً اىقبّّ٘ٞخ ىؼقذ دجض اى٘دذاد اىؼقبسٝخ قٞذ اإلّشبء                                    اىفظو اى بّٜ: 
 

 
103 

ارعجػػػػمر كمدريػػػػر حجػػػػد ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ  كهمػػػػ  هػػػػم ااػػػػؿ   ػػػػذا ا رمػػػػزاـ مرمػػػػب ح يػػػػ   سػػػػ  ارعجػػػػد كهػػػػف  ػػػػـ 
 .(2)% هف ارمس يؽ ارحجدم ارهد كع ا مدال25اسمرة 

 المطمب الثاني

 (2)حجوز لوالتزامات الم
 عػػػػػد اف احم يحػػػػػم هػػػػػف حػػػػػرض انػػػػػـ ا رمزاهػػػػػمت اركا عػػػػػو ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم سػػػػػحدمكؿ    

 ػػػػػ  نػػػػػذا ارهط ػػػػػب اف حسػػػػػ ط ارضػػػػػكل ح ػػػػػ  ا رمزاهػػػػػمت ارمػػػػػ  مجػػػػػ  ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ارمػػػػػ  
 ػػػػػدكرنم مجسػػػػػـ إرػػػػػ  ارمػػػػػزاهيف يمه ػػػػػؿ اوكؿ  ػػػػػد   ه  ػػػػػ  حجػػػػػدم هجػػػػػدر ارجيهػػػػػو هجم ػػػػػؿ ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػػم هر 

كارػػػػػذم يعػػػػػد  دماػػػػػو إرػػػػػ   اآلاػػػػػرارعجػػػػػمرم  ما ػػػػػيص كداػػػػػز ارعجػػػػػمر  مسػػػػػه   اضػػػػػم و إرػػػػػ  ا رمػػػػػزاـ 
  كنػػػػػك دػػػػػرال ارعجػػػػػمر هػػػػػف اػػػػػ ؿ إ ػػػػػراـ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ره ايػػػػػو ارعجػػػػػمر إمم ػػػػيؿ  ػػػػػمحكح  

اكضػػػػػح سحجسػػػػػـ نػػػػػذا ارهط ػػػػػب ح ػػػػػ   ػػػػػرحيف ياػػػػػمص اوكؿ  ػػػػػد     ػػػػػكرةار ػػػػػكرة   امهػػػػػمؿاره يػػػػػ   كو
   اهم اآلار يامص  إ راـ ارعجد ارح مذ  كدرال ارعجمر  كح   ارحدك اوم :     اره    ارحجدم

 الفرع األول
 (3)االلتزام بدفع المبمغ النقدي

يعػػػػػد نػػػػػذا ا رمػػػػػزاـ هػػػػػف   يػػػػػؿ ا رمزاهػػػػػمت او ػػػػػ يو ارهجػػػػػررة اركا عػػػػػو ح ػػػػػ  حػػػػػممؽ ارهداػػػػػكز رػػػػػ      
ك يػػػػر هسػػػػمحد إرػػػػ  ام ارمػػػػزاـ  ممهػػػػمن   ن كيج ػػػػد  ػػػػم رمزاـ او ػػػػ   نػػػػك اػػػػؿ ارمػػػػزاـ يحدػػػػم هسػػػػمج ن اسػػػػمج 

ا ػػػػ يمن   همػػػػ   آاػػػػر  كيكاػػػػد ح ػػػػ  ارعاػػػػس هحػػػػ    ا رمػػػػزاـ ارم عػػػػ  ارػػػػذم يكاػػػػد همػػػػ  هػػػػم كاػػػػد ارمزاهػػػػمن 

                                                 

 .162س مـ هسار  ه در سم ؽ  ص (2) 
( هف  محكف ار حمل كارساح  162-25  ب)ارهدمرم(  م سمحمد ار  هم ذار    ارهمدة )سهٌ     ارجمحكف ار رحس (1)

ار رحس  ارهعدؿ: ي...حجد مه يدم ي مـز  هكا   ار مذ   ما يص ه ح  اك ازل هف ه ح  ار  ارهدمرمي  اهم    ارجمحكف 
( هف  محكف ارمر يو ارعجمريو 17ارهمدة ) ارازاذرم  جد اط ؽ ح ي  مسهيو ) مدب د ظ اردؽ( كذرؾ اسمحمدان ار  هم امل   

 ارحم ذ: ي ي مـز  هكا   ارهر   ارعجمرم  مس يـ  ارعجمر ارهجرر  حمؤ  اك    طكر ار حمل ر مدب د ظ اردؽ..ي.
ارمسهيو ارهعطمة ر ذا اره    ارحجدم  مح م امحت هدؿ ر ا ؼ ايضمن  يف اردكؿ ارهحظهو ر عجد   مرهدرع ار رحس   د  اف (3)
-162ط ؽ ح   اره    ارحجدم اركااب د ع  هف   ؿ ارهداكز ر   مسـ ) كديعو ارضهمف( دسب هم ح ت ح ي  ارهمدة )ا

( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ ي يمـ ايداع ارضهمحو...ي  اهم ارهدرع ارازاذرم  جد اط ؽ ح ي  مسهيو ) 19
ف  محكف ارمر يو ارعجمريو ارحم ذ: ي يكدع ه    ارمس يؽ ارحجدم هف ( ه17ارمس يؽ ارحجدم( دسب هم ح ت ح ي  ارهمدة )

 طرؼ  مدب د ظ اردؽ..ي
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ف إ  ك هػػػػم (2)هػػػػم كاػػػػد ارمزاهػػػػمف اػػػػمف ادػػػػدنهم اسمسػػػػمن  رمػػػػزاـ اآلاػػػػر حػػػػدى اوكؿ ا ػػػػ يمن كاآلاػػػػر م عيػػػػمن 
اػػػػمح يف  اػػػػمف    ػػػػد اف يجػػػػ   د ارم مدريػػػػو اره زهػػػػو رحجػػػػدحم هدػػػػؿ ار دػػػػث كاهػػػػم اسػػػػ  حم سػػػػم جمن هػػػػف ارعجػػػػك 

ح ػػػػ  حػػػػػممؽ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ارمػػػػػزاـ يجم ػػػػػؿ ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  يمه ػػػػػؿ  ػػػػػد   ه  ػػػػػ  حجػػػػػدم هدػػػػػدد 
م ارمػػػػزاـ آاػػػػر  كسػػػػحدمكؿ  ػػػػ  نػػػػذا ححػػػػد إ ػػػػراـ ارعجػػػػد كيعػػػػد ارمػػػػزاـ ا ػػػػ    يػػػػر مػػػػم   و ان  يهمػػػػ  ا مػػػػدال

 وم :ار رع اف حس ط ارضكل ح ي  كح   ارحدك ا
تحديد المبمغ النقدي والجية التي يودع فييا  : اوالً   
هػػػػػػف ارهدػػػػػػرع ار رحسػػػػػػ  كارازاذػػػػػػرم ارهحظهػػػػػػيف وىداػػػػػػمـ نػػػػػػذا ارعجػػػػػػد  ػػػػػػد مػػػػػػدا  ردهميػػػػػػو  اػػػػػػ  إف    

ارهداػػػػػكز رػػػػػ  هػػػػػف معسػػػػػؼ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  هػػػػػم ياػػػػػص  يهػػػػػو اره  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم  جمهػػػػػم  مدديػػػػػد نػػػػػذ  
ح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ دػػػػػددت ارجيهػػػػػو  موحمهػػػػػمد ح ػػػػػ  هػػػػػدة ارجيهػػػػػو ا مػػػػػدال    ػػػػػ   ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػا

( ارمػػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػػ : ي   ياػػػػػكز اف مماػػػػمكز  يهػػػػػو ارضػػػػػهمحو 18-162ار حػػػػمل    ػػػػػ  ضػػػػكل ارهػػػػػمدة )
% هػػػػػف ارػػػػػ هف ارمجػػػػػػديرم ر  يػػػػػ  إذ امحػػػػػت ه  ػػػػػو إمهػػػػػػمـ ار يػػػػػ    مماػػػػػمكز ارسػػػػػحو  كمدػػػػػػدد 5ارهكدحػػػػػو 

سػػػػػػحميف  ك  يهاػػػػػػف ادػػػػػػمراط ام ضػػػػػػهمحو إذ % إذ امحػػػػػػت نػػػػػػذ  اره  ػػػػػػو   مماػػػػػػمكز ار1نػػػػػػذ  ارحسػػػػػػ و ب
امحػػػػت نػػػػػذ  اره  ػػػػػو ممعػػػػػدل ارسػػػػػحميفي  ك  يهاػػػػػف ا  ػػػػػمؿ ارحظػػػػػر حػػػػػف اراطػػػػػم ارػػػػػذم ك ػػػػػ   ػػػػػ  ارهدػػػػػرع 
ار رحسػػػػ  ححػػػػدهم رػػػػـ ي ػػػػـز ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػد   ام ه  ػػػػ   ػػػػ  دػػػػمؿ ماػػػػمكز هػػػػدة ار حػػػػمل ارسػػػػحميف  حػػػػ  

رازاذػػػػرم  إذ  ػػػػمـ  مدديػػػػد سي ػػػػ ح حجػػػػد ه ػػػػـز رامحػػػػب كادػػػػد  كح ػػػػ  ارعاػػػػس هػػػػف ذرػػػػؾ سػػػػمر ارهدػػػػرع ا
( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارازاذػػػػػرم 51حسػػػػػ و مػػػػػد   ه هػػػػػم امحػػػػػت هػػػػػدة ار حػػػػػمل   اػػػػػملت ارهػػػػػمدة )

ارحم ػػػػذ رمػػػػحص ح ػػػػ  ي  ػػػػ  دمرػػػػو د ػػػػظ اردػػػػؽ ر حميػػػػو اك اػػػػزل هػػػػف  حميػػػػو  يمعػػػػيف ح ػػػػ   ػػػػمدب د ػػػػظ 
% هػػػػػف 18اػػػػػمكز احػػػػػ     يم 17اردػػػػػؽ د ػػػػػ  مسػػػػػ يؽ حجػػػػػدم ر هر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم ك جػػػػػمن وىداػػػػػمـ ارهػػػػػمدة 

 ارسعر ارمجديرم ر عجمر  اهم مـ اوم مؽ ح ي   يف ارطر يفي.
 ؟دكؿ هم س ب اام ؼ ارحس و  يهم  يف ارجمحكحيف ار رحس  كارازاذرم ك د يم مدر سؤاؿ   
ف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم )ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم(  ػػػػػ  حجػػػػػد )د ػػػػػظ اردػػػػػؽ(  ػػػػػ  إ ػػػػػ  (1)  حػػػػػمؾ هػػػػػف ااػػػػػمب   

رمح يػػػػػذ هدػػػػػركح  سػػػػػكال هػػػػػف حمديػػػػػو د ػػػػػكر   ام ػػػػػو   اردػػػػػركط ار زهػػػػػوارجػػػػػمحكف ارازاذػػػػػرم  ػػػػػد اسػػػػػمك 
ح ػػػ  را ػػػػو ار حػػػػمل اك هػػػف حمديػػػػو هػػػػدل مػػػك ر اره ذػػػػو ارهمريػػػػو ارام يػػػو إلمهػػػػمـ ار حػػػػمل  كهػػػف  ػػػػـ   ػػػػك 

                                                 

د. ادهد س همف د يب ارسعداكم  اكاد امظـ سهيسـ اكاد  ه مدر ا رمزاـ ) دراسو هجمرحو  مرجكاحيف ارهدحيو كار ج   (2)
 .14  ص1825ر حمف   -  هحدكرات زيف اردجك يو   يركت2ا س ه (  ط

 .222سمهيو اكا رة  ه در سم ؽ  ص (1)
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ه ػػػػػػػـز  ػػػػػػػإف ياػػػػػػػد هدػػػػػػػؿ ارعجػػػػػػػد ارهمه ػػػػػػػؿ  إمهػػػػػػػمـ ار حػػػػػػػمل   يحهػػػػػػػم ارهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ  ك دسػػػػػػػب ارهػػػػػػػمدة 
ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ارمػػػػػ  حر ػػػػػت ارعجػػػػػد هجم ػػػػػرة  جػػػػػط ح ػػػػػ  ( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  162-15)

ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  داػػػػػز ار حػػػػػمل ر ػػػػػمرح ارهداػػػػػكز رػػػػػ   كهػػػػػف  ػػػػػـ   ػػػػػك  يػػػػػر ه ػػػػػـز  إمهػػػػػمـ 
% هػػػف ارػػػػ هف 5ار حػػػمل    ػػػذا اوهػػػر نػػػك ارػػػذم ي ػػػرر ارحسػػػ و ارضػػػذي و ارمػػػ  م ػػػؿ ادػػػد ا  ػػػ  إرػػػ  

 هدػػػػػػػؿ حظػػػػػػػر  ػػػػػػػيهاف اف حػػػػػػػرد ح يػػػػػػػ   ػػػػػػػمرجكؿ: إذا سػػػػػػػ هحم  ػػػػػػػإف   اف نػػػػػػػذا ارػػػػػػػرامإارمجػػػػػػػديرم ر  يػػػػػػػ   
حػػػػ  إ ا معريػػػػؼ ارعجػػػػد ححػػػػد ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ  ا م ػػػػر  جػػػػط ح ػػػػ  داػػػػز ارعجػػػػمر  مسػػػػـ ارهداػػػػكز رػػػػ  

( هػػػػػف  ػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػدؿ حػػػػػص ح ػػػػػ  ضػػػػػركرة 33-162ك ػػػػ  سػػػػػيمؽ ارهػػػػػمدة )
كاػػػػػذرؾ ححػػػػػد احطػػػػػمل ارهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ    (2)ا  ػػػػػمت إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل كاف اسػػػػػمعمف  ا يػػػػػر هػػػػػف ااػػػػػؿ ذرػػػػػؾ

اردػػػػػػؽ ر هداػػػػػػكز رػػػػػػ    سػػػػػػ  ارعجػػػػػػد همػػػػػػ  هػػػػػػم امحػػػػػػت ارهكا ػػػػػػ مت ارهكاػػػػػػكدة  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد ارمه يػػػػػػدم 
    ػػػػػػذا يػػػػػػدؿ ح ػػػػػػ  اف دكر (1))حجػػػػػػدحم هكضػػػػػػ  ار دػػػػػػث( رػػػػػػـ ممدجػػػػػػؽ  ػػػػػػ  ار حػػػػػػمل ححػػػػػػد اوحم ػػػػػػمل هحػػػػػػ 

ط جػػػػػػػػمن ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم   يجم ػػػػػػػر  جػػػػػػػػط ح ػػػػػػػ  ارداػػػػػػػز  ػػػػػػػػؿ يمعػػػػػػػدا  إرػػػػػػػ   حػػػػػػػػمل ذرػػػػػػػؾ ارعجػػػػػػػمر 
ر هكا ػػػػػػػ مت ارهم ػػػػػػػؽ ح ي ػػػػػػػم  ػػػػػػػيف ارطػػػػػػػر يف   ػػػػػػػ  حػػػػػػػرل نحػػػػػػػمؾ ام ه ػػػػػػػرر ر ػػػػػػػرؽ ارحسػػػػػػػ و  ػػػػػػػيف اػػػػػػػؿ 

 ارجمحكحيف.                          
ك ػػػػػػد اام ػػػػػػؼ ارجػػػػػػمحكحيف دػػػػػػكؿ ارا ػػػػػػو ارهاكرػػػػػػو ارمػػػػػػ  سػػػػػػيد   ر ػػػػػػم نػػػػػػذا اره  ػػػػػػ  ارحجػػػػػػدم كدػػػػػػكؿ     

اع نػػػػػػذا اره  ػػػػػػ   جػػػػػػد ادػػػػػػمرط ط يعمػػػػػػ  ارجمحكحيػػػػػػو   هػػػػػػف ديػػػػػػث ارا ػػػػػػو ارمػػػػػػ  ياػػػػػػكؿ ارجػػػػػػمحكف ر ػػػػػػم ايػػػػػػد
ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ   ػػػػإف مػػػػكدع رػػػػدل دسػػػػمب اػػػػمص  مسػػػػـ ) ارهداػػػػكز رػػػػ ( سػػػػكال اػػػػمف نػػػػذا اردسػػػػمب 
 ػػػػػ   حػػػػػؾ اك هؤسسػػػػػو هام ػػػػػو  ػػػػػذرؾ اك  ػػػػػ   عػػػػػض اوديػػػػػمف رػػػػػدل ارهك ػػػػػؽ ارهاػػػػػمص  محظػػػػػيـ نػػػػػذا 

  كنػػػػػذ  هػػػػػم ااػػػػػد  ارجػػػػػرار ارجضػػػػػمذ  ار ػػػػػمدر هػػػػػف هداهػػػػػو ارػػػػػحجض ار رحسػػػػػيو (3)ارعجػػػػػد )اممػػػػػب ارعػػػػػدؿ(
ا ط ػػػػت  هكا ػػػػ  اػػػػؿ حجػػػػد  يػػػػ  اكرػػػػ  رػػػػـ يػػػػمـ  يػػػػ  مسػػػػ يـ ضػػػػهمحو  مسػػػػـ  1828سػػػػ مه ر  11 مػػػػمري  

-162  25-162ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  إرػػػػػػ  دسػػػػػػمب اػػػػػػمص  ديػػػػػػث اػػػػػػمل  ػػػػػػ  ارجػػػػػػرار: )حظػػػػػػران ر هػػػػػػمدميف 
هػػػػف  ػػػػمحكف ار حػػػػمل كارسػػػػاح  ار رحسػػػػ   ديػػػػث اف ار يػػػػ    ػػػػؿ إمهػػػػمـ اإلحاػػػػمز  ػػػػد يسػػػػ ؽ  عجػػػػد  يػػػػ   19

                                                 

( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس : ي.. يهاف اف ي  ت ار مذ  ه مدرة ا دنمؿ  اهي  اركسمذؿ 33-162ارهمدة ) (2)
 ك سيهم  إ مدة ه حدس هعهمري.

ادد ححم ر ( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ ح ت ح  : ي ...د/  اذا امحت 32-162ارهمدة ) (1)
 ارما يزات اره دكظو    ارعجد ارمه يدم   ياب اف ممدجؽ.ي.

( هف  محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ارهعدؿ ح ت ح  : ييمـ ايداع ارضهمحو    دسمب امص 19-162ارهمدة) (3)
 ه مكح  مسـ ارهدمرم    ه رؼ اك هؤسسو هام و    نذا ارهامؿ اك ردل اممب ارعدؿ...ي.
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كا ػػػػ   داػػػػز ه حػػػػ  اك اػػػػزل هػػػػف ه حػػػػ  إرػػػػ  ارهدػػػػمرم هجم ػػػػؿ ايػػػػداع ضػػػػهمحو اكرػػػػ   ي مػػػػـز ار ػػػػمذ   ه
مػػػػكدع  ػػػػ  دسػػػػمب اػػػػمص  كيػػػػمـ ايػػػػداع ارضػػػػهمحو  هكاػػػػب دسػػػػمب اػػػػمص ي ػػػػمح  مسػػػػـ ارهدػػػػمرم  ػػػػ  
ه ػػػػػػرؼ اك هؤسسػػػػػػو هؤن ػػػػػػو ا ي ػػػػػػمن ر ػػػػػػذا ارنػػػػػػرض اك رػػػػػػدل هك ػػػػػػؽ ارع ػػػػػػكد  ديػػػػػػث اف رػػػػػػر ض 

  ارمعكيضػػػػمت حػػػػف اوضػػػػرار راػػػػكف ارط ػػػػب ارهجػػػػدـ هػػػػف   ػػػػؿ ارسػػػػيد إلرنػػػػمل حجػػػػد ار يػػػػ  اوكرػػػػ  كد ػػػػ
هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل كارسػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػ   كدػػػػػػػررت  18-162اردػػػػػػػراو  رػػػػػػػـ مدمػػػػػػػـر اىداػػػػػػػمـ ارهػػػػػػػمدة 

اردػػػػيؾ ارػػػػذم ا ػػػػدر  ارسػػػػيد اميػػػػداع ضػػػػهمحو كارػػػػذم اػػػػمف ههػػػػف  يػػػػران  محكحيػػػػمن  مسػػػػـ ار ػػػػمذ    ػػػػمف حػػػػدـ 
   (2)كوسػػػػ مب دػػػػرحيو(مسػػػػ يـ ايػػػػداع ارضػػػػهمحو  مسػػػػـ ارهدػػػػمرم يػػػػؤدم إرػػػػ  ا طػػػػمؿ حجػػػػد ار يػػػػ  اوكرػػػػ  

                   هم  هم رـ يس ـ ارهداكز ر  م ؾ ارضهمحو سي س  حجد ارداز اره ـر  يف ارطر يف.                                                   
هػػػػم ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم  جػػػػد ك ػػػػ   ػػػػ  محػػػػم ض ه يػػػػر ر اػػػػدؿ دػػػػكؿ ارا ػػػػو ارمػػػػ  اكر ػػػػم  مسػػػػم ـ نػػػػذا إ  

( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ حػػػػػص ح ػػػػػ : ييػػػػػكدع 17جػػػػػدم    ػػػػػ  سػػػػػيمؽ ارهػػػػػمدة )اره  ػػػػػ  ارح
ه  ػػػػػ  ارمسػػػػػ يؽ ارحجػػػػػدم هػػػػػف طػػػػػرؼ  ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ  مسػػػػػـ نػػػػػذا اآلايػػػػػر رػػػػػدل نيذػػػػػو ارضػػػػػهمف 

( هػػػػف نػػػػذا 56هػػػػف اىداػػػػمـ نػػػػذا ارجػػػػمحكفي ك ػػػػمرراكع إرػػػػ  ارهػػػػمدة ) 56ارهح ػػػػكص ح ي ػػػػم  ػػػػ  ارهػػػػمدة 
ط عحػػػػػػم اف ا ػػػػػػحدكؽ ارضػػػػػػهمف كارا مرػػػػػػو ارهم مدرػػػػػػو ارمػػػػػػ  سػػػػػػ ؽ ك  ارجػػػػػػمحكف حاػػػػػػد اف نػػػػػػذ  ار يذػػػػػػو نػػػػػػ 

( هػػػػػف 51ريػػػػػحص  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة ) اوهػػػػػرح ػػػػػ  معري  ػػػػػم  كراػػػػػف سػػػػػرحمف هػػػػػم مرااػػػػػ  ارهدػػػػػرع حػػػػػف نػػػػػذا 
ارجػػػػمحكف ح سػػػػ  ح ػػػػ  اف ارا ػػػػػو ارمػػػػ  سػػػػيد   ر ػػػػػم نػػػػذا اره  ػػػػ  نػػػػك ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػمرم ح سػػػػ   ديػػػػػث 

حجػػػػػدم ر هر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم..ي  كنػػػػػذا ح ػػػػػت ح ػػػػػ : ي يمعػػػػػيف ح ػػػػػ   ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ د ػػػػػ  مسػػػػػ يؽ 
اراػػػػػػمص  (432-23)اراطػػػػػػم  ػػػػػػد مداراػػػػػػ  ارهدػػػػػػرع ارازاذػػػػػػرم ححػػػػػػد ا ػػػػػػدار ارهرسػػػػػػـك ارمح يػػػػػػذم ر ػػػػػػـ 

 مدديػػػػد حهػػػػكذا  حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ كار يػػػػ  ح ػػػػ  ارم ػػػػمهيـ ارػػػػذم حػػػػص  ػػػػمف: ي ح ػػػػ   ػػػػمدب د ػػػػظ 
د   % دسػػػػػب اوهػػػػػر  مرػػػػػ18اردػػػػػؽ د ػػػػػ  مسػػػػػ يؽ حجػػػػػدم يجػػػػػدر  م ر ػػػػػمـ كاردػػػػػركؼ كارػػػػػذم   يمعػػػػػدل 

                       ارهعد هف طرؼ ارهر   ارعجمرم ر حدكؽ ارضهمف كارا مرو ارهم مدروي.                                                               
اف دكر  ػػػػػػحدكؽ ارضػػػػػػهمحو كارا مرػػػػػػو ارهم مدرػػػػػػو يجم ػػػػػػر ح ػػػػػػ  داػػػػػػز ه  ػػػػػػ   (1)كنحػػػػػػمؾ هػػػػػػف يػػػػػػرل   

ر سػػػػػػعر ارمجػػػػػػديرم ر  يػػػػػػ   من همريػػػػػػ من مسػػػػػػ يج  ك ػػػػػػ  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   ارضػػػػػػهمف ارػػػػػػذم مػػػػػػـ د عػػػػػػ  هػػػػػػف   ػػػػػػؿ

                                                 

/  11ار مدر  ممري    89-26521حف هداهو ارحجض ار رحسيو  اردع و ارهدحيو ار مر و  ر ـ ارجرار   رار  مدر (2)
 ) ير هحدكر(. 1828س مه ر/

يحظر: دكة اسيم   حدكؽ ارضهمف كارا مرو ارهم مدرو    حدمط ارمر يو ارعجمريو  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو  (1)
 219  ص1821  يدة / ارازاذر   -اردجكؽ
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هػػػػػف   ػػػػػؿ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم )ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم(  مسػػػػػـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ارح ػػػػػمذ  هجم ػػػػػؿ داػػػػػز ارعجػػػػػمر
 يػػػػػر   كذرػػػػػؾ   ػػػػػدؼ إ ػػػػػراـ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  كردهميػػػػػو ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ايضػػػػػمن ) ػػػػػمدب د ػػػػػظ دكف 

مماػػػػد هػػػػف  يػػػػمـ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ام ػػػػو ارمزاهممػػػػ   م حه يػػػػو دػػػػرال هػػػػم رػػػػـ يإاردػػػػؽ( ارػػػػذم   يجػػػػكـ  ػػػػ
نػػػػػذا ارمسػػػػػ يؽ ارحجػػػػػدم  ه م ػػػػػو كسػػػػػي و اذمهػػػػػمف ر ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ رػػػػػر ط ارهسػػػػػم هر كاا ػػػػػمر   د يعػػػػػ

 مرجيػػػػمـ  ام ػػػػو ا رمزاهػػػػمت ارهمرم ػػػػو رنميػػػػو إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ر ه ايػػػػو    ػػػػ  دمرػػػػو ام ااػػػػ ؿ 
  هح  يسمرا  ارهداكز ر  ه    ارضهمف.

اره  ػػػػػػ  ارحجػػػػػػدم اك ام ا ػػػػػػو  يمػػػػػػكر  اسػػػػػػم ـ نػػػػػػذاارػػػػػػذم اره ػػػػػػرؼ نػػػػػػك ف إهػػػػػػم  ػػػػػػ  ارعػػػػػػراؽ   ػػػػػػم   
 .اارل يمـ معييح م  هكاب ارجمحكف إلاؿ نذا ارنرض

 طبيعة وتكييف المبمغ النقدي الذي يدفعو المحجوز لو :ثانياً 
ار رحسػػػػػػػ   ف ارط يعػػػػػػو ارجمحكحيػػػػػػػو ر ػػػػػػػذا اره  ػػػػػػ  ارحجػػػػػػػدم امحػػػػػػػت هدػػػػػػؿ اػػػػػػػ ؼ هػػػػػػػم  ػػػػػػيف ارجػػػػػػػمحكفإ    

كارازاذػػػػرم    ػػػػ  ارمدػػػػري  ار رحسػػػػ  يعػػػػد نػػػػذا اره  ػػػػ   ه م ػػػػو كديعػػػػو ضػػػػهمف كذرػػػػؾ اسػػػػمحمدان رهػػػػم اػػػػمل 
ييػػػػػػمـ  ( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػػدؿ ارمػػػػػػ  ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ :19-162 ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )

د  يحهػػػػػم يعػػػػػد  ارمدػػػػػري   ارازاذػػػػػرم  إحػػػػػ  مسػػػػػ يؽ حجػػػػػدم رػػػػػ هف ارعجػػػػػمر هدػػػػػؿ ارعجػػػػػ  ايػػػػػداع ارضػػػػػهمحو...ي
( هػػػػف  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارحم ػػػػذ: ي يػػػػكدع ه  ػػػػ  ارمسػػػػ يؽ ارحجػػػػدم 17كذرػػػػؾ اسػػػػمحمدان إرػػػػ  ارهػػػػمدة )

 هػػػػػف طػػػػػرؼ  ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ..ي  ك ػػػػػد احمجػػػػػدت نػػػػػذ  ارط يعػػػػػو ارجمحكحيػػػػػو ر ه  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم  اكحػػػػػ ً 
)مسػػػػ يؽ هػػػػمر  رسػػػػعر ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ ( يػػػػد   ح ػػػػ  هػػػػرد ميف اوكرػػػػ  ححػػػػد إ ػػػػراـ حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات 

عجمريػػػػو )حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ(  كار محيػػػػو ححػػػػد إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ره ايػػػػو ارعجػػػػمر  ح ػػػػ  اسػػػػمس ار
اف ا رمػػػػػزاـ  ػػػػػد   ارسػػػػػعر ياػػػػػد ه ػػػػػدر   ػػػػػ  حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ   يحهػػػػػم حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث   يعػػػػػد 
م حجػػػد  يػػػ    ضػػػ ن حػػػف اػػػكف ارهسػػػم هر ارعجػػػمرم   ي مػػػػـز  حجػػػؿ اره ايػػػو هجم ػػػؿ د ػػػ  نػػػذا اره  ػػػ  كاحهػػػػ

   كي دػػػػػػظ ح ػػػػػػ  ا حمجػػػػػػمد(2)ي مػػػػػػـز  جػػػػػػط  ما ػػػػػػيص ارعجػػػػػػمر اره مػػػػػػرض  حػػػػػػمؤ   مسػػػػػػـ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ 
حػػػػ  حجػػػػد مه يػػػػدم ر يػػػػ  حجػػػػمر كارمػػػػزاـ إ ا  ػػػػإف حجػػػػدحم هدػػػػؿ ار دػػػػث كاف رػػػػـ ياػػػػف حجػػػػد  يػػػػ   احػػػػ   

ارهداػػػكز رػػػ  نحػػػم نػػػك ارمػػػزاـ ا ػػػػ   كيم عػػػ  ارمػػػزاـ آاػػػر كنػػػك د ػػػػ  اره  ػػػ  ارح ػػػمذ  ححػػػد إمهػػػمـ ار حػػػػمل 
اره ايػػػػو   ػػػػ  ضػػػػير هػػػػف مدديػػػػد ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم رط يعػػػػو نػػػػذا اره  ػػػػ   إحػػػػ  اػػػػزل هػػػػف اره  ػػػػ  كحجػػػػؿ 

ارح ػػػػػػمذ    يحهػػػػػػم ي ػػػػػػرر ارػػػػػػ عض اآلاػػػػػػر احمجػػػػػػمدنـ ح ػػػػػػ  احم ػػػػػػمر اف ارسػػػػػػعر ارمجػػػػػػديرم ر  يػػػػػػ    يػػػػػػمـ 
اػػػػػ ؿ سػػػػػريمف حجػػػػػػد )د ػػػػػظ اردػػػػػؽ(  ػػػػػػؿ يػػػػػمـ ححػػػػػد مدضػػػػػػير ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػػؿ ر ه ايػػػػػو  راػػػػػػكف 

                                                 

 .278دك    حمس   ه در سم ؽ  ص (2)
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يػػػػػػمـ ار حػػػػػػمل كي ػػػػػػـر ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ  سػػػػػػيد   ه  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمر  عػػػػػػد ا ػػػػػػـ هجػػػػػػدار  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  ححػػػػػػدهم
                                                                  .                               (2)ارمس يؽ ارذم مـ د ع  ا مدال اضهمف إلمهمـ حجد داز اركددات ارعجمريو

كحيػػػػػػػو ارمػػػػػػػ  اػػػػػػػمل   ػػػػػػػم ارهدػػػػػػػرع ارازاذػػػػػػػرم ر ه  ػػػػػػػ  ارحجػػػػػػػدم ارػػػػػػػذم ي ػػػػػػػـز كازال نػػػػػػػذ  ارط يعػػػػػػػو ارجمح   
مايػػػػػي  ـ ارجػػػػػمحكح  ر ػػػػػذا اره  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم   ارازاذػػػػػرييف ارهداػػػػػكز رػػػػػ   د عػػػػػ    جػػػػػد اػػػػػمف ر  جػػػػػ  كاردػػػػػراح

  حػػػػمؾ هػػػػف يػػػػرل  إحػػػػ  )حر كحػػػػمن( كيج ػػػػد  ػػػػ  ه  ػػػػ  هػػػػف ارهػػػػمؿ يػػػػد   إرػػػػ  ار ػػػػمذ  ح ػػػػ  احػػػػ  اػػػػزل هػػػػف 
اػػػػؿ هػػػػف ارهمعم ػػػػديف ارعػػػػدكؿ حػػػػف ارعجػػػػد   ػػػػؿ مح يػػػػذ  هػػػػ  اسػػػػمرة ارػػػػ هف كيدػػػػؽ  هكاػػػػب نػػػػذا ارعجػػػػد ر

   محم ػػػػػمر اف ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ) ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ( ي جػػػػػد نػػػػػذا اره  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم  ػػػػػ  (1)ه  ػػػػػ  ارعر ػػػػػكف
( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػو 1-31دمرػػػػػػػو  سػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػد  كذرػػػػػػػؾ دسػػػػػػػب هػػػػػػػم اػػػػػػػمل  ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )

ارػػػػذم ي جػػػػد ارعر ػػػػكف همػػػػ  هػػػػم حػػػػدؿ حػػػػف إ ػػػػراـ  ارازاذػػػػرم ارحم ػػػػذ  كنػػػػك اردػػػػمؿ ح سػػػػ   مرحسػػػػ و ر هدػػػػمرم
يعػػػػػػد د رػػػػػػو ح ػػػػػػ  إهامحيػػػػػػو ارعػػػػػػدكؿ حػػػػػػف  ارازاذػػػػػػرمد ارجػػػػػػمحكف ار رحسػػػػػػ  ك حجػػػػػػد ار يػػػػػػ    ػػػػػػمرعر كف ححػػػػػػ

( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ار رحسػػػػػػ  ارمػػػػػػ  ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ :ي إذا 2598ارعجػػػػػػد  اهػػػػػػم اػػػػػػمل  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )
عػػػػدكؿ حػػػػف ارعجػػػػد   ػػػػإذا حػػػػدؿ ا مػػػػرف اركحػػػػد  ػػػػمر ي   ػػػػد   حر ػػػػكف  اػػػػمف راػػػػؿ هػػػػف ارهمعم ػػػػديف دػػػػؽ ار

ذا حػػػػػػدؿ هػػػػػػف   ضػػػػػػ  كاػػػػػػب ح يػػػػػػ  رد ضػػػػػػع  ي كيجم   ػػػػػػم  ػػػػػػذرؾ ارهػػػػػػمدة  هػػػػػػف د ػػػػػػ  ارعر ػػػػػػكف اسػػػػػػر   كا 
( هػػػػػف ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ارازاذػػػػػرم   يدػػػػػؽ  دػػػػػد ارهمعم ػػػػػديف اف يعػػػػػدؿ حػػػػػف ارعجػػػػػد هػػػػػف  يػػػػػر اف 71)

 إف  اكف  ي ػػػػرر اوسػػػػ مب ارمػػػػ  دحمػػػػ  إرػػػػ  ذرػػػػؾ راكحػػػػ  يسػػػػمعهؿ دجػػػػ  اإلرادم ارػػػػذم اكرػػػػ  رػػػػ  ارجػػػػمح
نػػػػػػذا ارماييػػػػػػؼ سػػػػػػرحمف هػػػػػػم احمجػػػػػػد   هػػػػػػف حمديػػػػػػو اكرػػػػػػ  اف ارعر ػػػػػػكف  ػػػػػػ  حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارعػػػػػػمدم يد عػػػػػػ  
ارهدػػػػػمرم ر  ػػػػػمذ  ح سػػػػػ   يحهػػػػػم  ػػػػػ  حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث )د ػػػػػظ اردػػػػػؽ( اف ارهداػػػػػكز رػػػػػ  يجػػػػػكـ  ػػػػػد   
ارمسػػػػػ يؽ ارحجػػػػػدم إرػػػػػ   ػػػػػحدكؽ ارضػػػػػهمف كارا مرػػػػػو ارهم مدرػػػػػو  كهػػػػػف حمديػػػػػو  محيػػػػػو  هاػػػػػرد هػػػػػم يعػػػػػدؿ 

دػػػػمرم  ػػػػ  حجػػػػد ار يػػػػ  ارعػػػػمدم حػػػػف إ ػػػػراـ ارعجػػػػد  إحػػػػ  ي جػػػػد ه  ػػػػ  ارعر ػػػػكف  ماه ػػػػ  هػػػػف  يػػػػر حجػػػػص اره
   يحهػػػػم يمرمػػػػب ح ػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ  ) ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ (  ػػػػ  دمرػػػػو  سػػػػ  حجػػػػد )د ػػػػظ (3)اك زيػػػػمدة

%هػػػػػف ذرػػػػػؾ ارمسػػػػػ يؽ ارهػػػػػد كع دسػػػػػب هػػػػػم اػػػػػمل  ػػػػػ  25اردػػػػػؽ(  ػػػػػ  ارمدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم   جػػػػػد حسػػػػػ و 

                                                 

 .125ه در سم ؽ  ص  ديمة دمه  (2)
  دار ار ار 8    محكف ارهعمه ت ارهدحيو ا همرام  كارجمحكف ارهدح  ا ردح (  ط د. كن و ارزدي    ارعجكد ارهسهمة ) (1)

 46  ص1824ر ط محو كارحدر  دهدؽ  
 ارازاذرم ارهعدؿ.هف ارجمحكف ارهدح   (71/1) يحظر: ارهمدة (3)
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  كهػػػػػػف حمديػػػػػػو آايػػػػػػرة يمرمػػػػػػب ح ػػػػػػ  حػػػػػػدكؿ (2)ف ارمر يػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو ارحم ػػػػػػذ( هػػػػػػف  ػػػػػػمحك 1-31ارهػػػػػػمدة )
ار ػػػػػػمذ   ػػػػػػ  حجػػػػػػد ار يػػػػػػ  ارعػػػػػػمدم  ػػػػػػرد ه  ػػػػػػ  ارعر ػػػػػػكف اف اػػػػػػمف هكاػػػػػػكد اك رد ه  ػػػػػػ   ػػػػػػ  دمرػػػػػػو حػػػػػػدـ 
كاػػػػكد   يحهػػػػم  ػػػػ  حجػػػػد ) د ػػػػظ اردػػػػؽ(   ياػػػػكز ر هسػػػػم هر ارعجػػػػمرم ارعػػػػدكؿ حػػػػف ار يػػػػ  ه هػػػػم اػػػػمف 

  دمرػػػػػو ااػػػػػ ؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   مرمزاهممػػػػػ  اسػػػػػمحمدان إرػػػػػ  ارسػػػػػ ب كاحهػػػػػم يدػػػػػؽ رػػػػػ   جػػػػػط  سػػػػػ  ارعجػػػػػد  ػػػػػ
( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ ارمػػػػػ  مػػػػػحص ح ػػػػػ :ي يهاػػػػػف  سػػػػػ  حجػػػػػد د ػػػػػظ 3-31ارهػػػػػمدة )

اردػػػػؽ...  ط ػػػػب هػػػػف ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم  ػػػػ  دمرػػػػو حػػػػدـ ادمػػػػراـ  ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ  رمزاهممػػػػ  كذرػػػػؾ 
                              . عد احذار د ريف. ...ي

  كيج ػػػػػد  ػػػػمآلاير نػػػػػك ام ػػػػمؽ ارػػػػػداذف (3)ح ػػػػ  احػػػػػ  )دػػػػرط ازاذػػػػ ( (1) ػػػػ  دػػػػيف نحػػػػػمؾ هػػػػف اي ػػػػػ    
كارهػػػػػديف هجػػػػػدهمن ح ػػػػػ  مدديػػػػػد هجػػػػػدار ارمعػػػػػكيض  ػػػػػمرحص ح يػػػػػ   ػػػػػ  ارعجػػػػػد اك  هكاػػػػػب ام ػػػػػمؽ  دػػػػػؽ 

  كياػػػػػب اف يدػػػػػدد  يهػػػػػو نػػػػػذا ارمعػػػػػكيض   ػػػػػؿ ااػػػػػ ؿ ادػػػػػد اوطػػػػػراؼ  مح يػػػػػذ (4)  ػػػػػؿ دػػػػػدكث ارضػػػػػرر
من حػػػػػػػف حػػػػػػػدـ ارمح يػػػػػػػذ اك ارمػػػػػػػمار  يػػػػػػػ  كاػػػػػػػمل  ػػػػػػػ  ه ػػػػػػػررنـ   ػػػػػػػذا ارماييػػػػػػػؼ اػػػػػػػكف ارمزاهػػػػػػػ   ام سػػػػػػػم ج

% هػػػػػف ه  ػػػػػ  ارمسػػػػػ يؽ ارهػػػػػد كع  ػػػػػ  دمرػػػػػو  سػػػػػ  حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث 25ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ي جػػػػػد حسػػػػػ و 
   ه م ػػػػػو معػػػػػكيض ام ػػػػػم   حػػػػػف ااػػػػػ ؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   مرمزاهػػػػػ   مردػػػػػرال كهػػػػػف  ػػػػػـ إ هػػػػػم نػػػػػذ  ارحسػػػػػ و 

ارحسػػػػ و   عػػػػدكنم اضػػػػهمف ر ايػػػػر ردهػػػػؿ ارهداػػػػكز رػػػػ  ح ػػػػ   مرهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم يسػػػػم مد هػػػػف نػػػػذ  
  اف نػػػػذا ارػػػػرام  ػػػػد احمجػػػػد ايضػػػػمن  ح ػػػػ  إ  كنػػػػك إمهػػػػمـ ار يػػػػ   إارجيػػػػمـ  ػػػػم رمزاـ اركا ػػػػ  ح ػػػػ  حممجػػػػ  

اسػػػػػػمس اف ه ػػػػػػدر اردػػػػػػرط ارازاذػػػػػػ   مر ػػػػػػمن هػػػػػػم ياػػػػػػكف ام ػػػػػػمؽ  ػػػػػػيف اوطػػػػػػراؼ ارهمعم ػػػػػػدة   ػػػػػػ  دػػػػػػيف 
حسػػػػ و هحػػػػ  داذهػػػػمن ياػػػػكف  ػػػػحص  ػػػػمحكح  هدػػػػدد مدديػػػػدان  اه ػػػػ  اك  جػػػػدإه ػػػػدر اره  ػػػػ  ارحجػػػػدم ك جػػػػد   

اػػػػػمه ن  اهػػػػػم نػػػػػك اردػػػػػمؿ  ػػػػػ  ارمدػػػػػري  ار رحسػػػػػ  كارازاذػػػػػرم  كهػػػػػف حمديػػػػػو آاػػػػػرل اف اسػػػػػمرة اره  ػػػػػ  

                                                 

( :ييهاف  س  حجد د ظ اردؽ  ط ب هف  مدب د ظ اردؽ  ك   نذ  اردمرو يسم يد ارهر   ارعجمرم 1-31ارهمدة ) (2)
 % هف ه    ارمس يؽ ارهد كعي.25هف ا مطمع حس و 

 .83دع مف حيمد   ه در سم ؽ  ص (1)
: يححدهم يحص    ارعجد اف هف يما ؼ حف مح يذ 1826( هف ارجمحكف ارهدح  ار رحس   عد معديؿ 5-2132ارهمدة ) (3)

 ارمزاه  يد    ح   س يؿ ارمعكيض  ه    هعيف    ياكز اف يهحح ارطرؼ ا ار ه  نمن يزيد اك يحجص حف نذا اره   ي  
ه  ( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم  كرـ ياف ارجمحكف ارهدح  ارعرا    هعزؿ حف ا هر   د حظ283كيجم   م ارهمدة )  

( هف ارجمحكف ارهدح  ارم  ح ت ح  : يياكز ر همعم ديف اف يدددا هجدهمن  يهو ارمعكيض  مرحص 278 هكاب ارهمدة )
 .ح ي     ارعجد اك ام مؽ  دؽي

  دمج ارعر    ادامـ ا رمزاـ    ضكل اردريعو ا س هيو )دراسو هجمرحو(  دار ار جم و ر حدر كارمكزي   د. يحظر:  (4)
 .215  ص1821
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% هحػػػػػ  ياػػػػػكف ححػػػػػد  سػػػػػ  حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ 25ارحجػػػػػدم ارهجػػػػػدـ هػػػػػف   ػػػػػؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  اك  جػػػػػداف حسػػػػػ و 
دػػػػرط ارازاذػػػػ  يسػػػػمدؽ همػػػػ  هػػػػم ار دػػػػث  سػػػػ ب ارهداػػػػكز رػػػػ  هػػػػف  يػػػػر ام ااػػػػ ؿ هحػػػػ   ػػػػ  دػػػػيف ار

 .                                                       (2)امف ارهدمرم  د ااؿ  مرمزاه  ارمعم دم كمرمب ح   ددكث ذرؾ ضرر ر  مذ 
كرحػػػػػم اف حضػػػػػيؼ ه دظػػػػػو ح ػػػػػ  ارماييػػػػػؼ احػػػػػ     ػػػػػإف نحػػػػػمؾ دػػػػػم ت ام جػػػػػت  هكا  ػػػػػم ا  ػػػػػب     

اؿ ارجمضػػػػ   ي ػػػػم رمعػػػػديؿ  يهػػػػو اردػػػػرط ارازاذػػػػ     ػػػػ  اف يا ػػػػض ارجػػػػكاحيف ارهدحيػػػػو ح ػػػػ  كاػػػػكب مػػػػد
اف ي  ػػػػت  إحػػػػ   يػػػػر  ػػػػمدر  اآلايػػػػر جيهمػػػػ  همػػػػ  هػػػػم اػػػػمف اره  ػػػػ  ارحجػػػػدم هاد ػػػػمن  دػػػػؽ ارهػػػػديف كح ػػػػ  

ح ػػػػ  مسػػػػديد  يهمػػػػ   همػػػػ  هػػػػم   ػػػػت ذرػػػػؾ اػػػػمف ح ػػػػ  ارجمضػػػػ  اف يا ػػػػض ارجيهػػػػو إرػػػػ  اردػػػػد ارهعجػػػػكؿ 
  كايضػػػػػمن همػػػػػ  هػػػػػم  ػػػػػمـ ارهػػػػػديف  مح يػػػػػذ (1) مرػػػػػداذفاك إرػػػػػ  دػػػػػد يمحمسػػػػػب هػػػػػ  هجػػػػػدار ارضػػػػػرر ارهدػػػػػمط 

 عػػػػػض هػػػػػف ارمزاهػػػػػ   ع ػػػػػ  ارجمضػػػػػ  اف يا ػػػػػض  يهػػػػػو اردػػػػػرط ارازاذػػػػػ  محمسػػػػػ من هػػػػػ  هػػػػػم ح ػػػػػذ  ارهػػػػػديف 
هػػػػف ارمػػػػزاـ  كياػػػػكز ر جمضػػػػ  ايضػػػػمن اف يمػػػػداؿ رير ػػػػ   يهػػػػو اردػػػػرط ارازاذػػػػ  همػػػػ  هػػػػم اػػػػمف ارضػػػػرر 

( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ار رحسػػػػػػ  5-2132) هماػػػػػػمكزان رجيهػػػػػػو اردػػػػػػرط ارازاذػػػػػػ  كنػػػػػػذا هػػػػػػم ااػػػػػػذت  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة
ارهعػػػػدؿ ارمػػػػ  مػػػػحص ح ػػػػ : ي ياػػػػكز ر جمضػػػػ  كرػػػػك هػػػػف م جػػػػمل ح سػػػػ  اف يػػػػحجص اك يزيػػػػد هػػػػف اراػػػػزال 
ارهم ػػػػػػؽ ح يػػػػػػ   إذ اػػػػػػمف  منضػػػػػػمن اك مم  ػػػػػػمن  دػػػػػػاؿ كاضػػػػػػحي   ػػػػػػ  دػػػػػػيف اف اره  ػػػػػػ  ارحجػػػػػػدم اركااػػػػػػب 

ر جمضػػػػ   د عػػػػ  ح ػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػ  حجػػػػدحم هكضػػػػ  ار دػػػػث نػػػػك هدػػػػدد  ػػػػحص ارجػػػػمحكف ك  يهاػػػػف
اف يمػػػػػداؿ  معدي ػػػػػ  سػػػػػكال اػػػػػمف  ػػػػػ  دمرػػػػػو ارزيػػػػػمدة اك ارحج ػػػػػمف كه هػػػػػم امحػػػػػت ارظػػػػػركؼ    ػػػػػـ يمػػػػػرؾ 
ارجػػػػػػػمحكف سػػػػػػػكال اػػػػػػػمف ار رحسػػػػػػػ  اك ارازاذػػػػػػػرم ام سػػػػػػػ طو رمعػػػػػػػديؿ نػػػػػػػذا اره  ػػػػػػػ   مرحسػػػػػػػ و ر جمضػػػػػػػ  اك 

 اوطراؼ ارهمعم دة.
  احػػػػػ  إحجػػػػػكد  كهػػػػػف امحػػػػػب آاػػػػػر حػػػػػرل اف اردػػػػػرط ارازاذػػػػػ  كاف اػػػػػمف  ػػػػػ  ارنمرػػػػػب ه  نػػػػػمن هػػػػػف ار   

رػػػػػػػػيس نحػػػػػػػػػمؾ هػػػػػػػػم يهحػػػػػػػػػ  اف ياػػػػػػػػػكف حهػػػػػػػػ ن اك اهمحمحػػػػػػػػػمن اك مج ػػػػػػػػػير  مسػػػػػػػػمعهمؿ اردػػػػػػػػػؽ اك مدػػػػػػػػػديد 
د ػػػػكؿ اهيػػػػ  ا سػػػػمط ارػػػػديف إذ مػػػػمار ارهػػػػديف  ػػػػ  د ػػػػ   سػػػػط هح ػػػػم  اك  طادػػػػمر  اهػػػػم رػػػػك مسػػػػمعهمر   

إذا ام ػػػػػػؽ ارهػػػػػػؤار كارهسػػػػػػممار ح ػػػػػػ  اف يسػػػػػػ ـ ارهسػػػػػػممار اورض  عػػػػػػد احم ػػػػػػمل اوياػػػػػػمر امريػػػػػػو هػػػػػػف 
حػػػػػػو كادػػػػػػمرط  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػد اف ارزراحػػػػػػو ارمػػػػػػ  ماػػػػػػكف  مذهػػػػػػو  عػػػػػػد احم ػػػػػػمل اوياػػػػػػمر م ػػػػػػ ح ه اػػػػػػمن ارزرا

ر هػػػػػؤار معكيضػػػػػمن رػػػػػ  حػػػػػف اآلاػػػػػ ؿ   ػػػػػذا اوم ػػػػػمؽ   يم ػػػػػيف هػػػػػف نػػػػػذ  اردػػػػػم ت اف اردػػػػػرط ارازاذػػػػػ  

                                                 

 .278دك    حمس   ه در سم ؽ  ص (2)
( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم  284-285( هف ارجمحكف ارهدح  ار رحس  ارهعدؿ  يجم   م ارهمدة )5-2132ارهمدة ) (1)

 ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا  .278/3ارهمدة )
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   يحهػػػػم (2) ي ػػػػم رػػػػـ ياػػػػف هجػػػػدران  ه  ػػػػ  هعػػػػيف هػػػػف ارحجػػػػكد  كاحهػػػػم اػػػػمف ارمعػػػػكيض هدػػػػددان  نيػػػػر ارحجػػػػكد
ؼ  ػػػػ  حجػػػػدحم اػػػػكف ا رمػػػػزاـ ارهمرمػػػػب ح ػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ  د عػػػػ  داذهػػػػمن ياػػػػكف ه  ػػػػ  هػػػػف اوهػػػػر هاػػػػمر

ارحجػػػػكد ك  يهاػػػػف ا مػػػػراض  يػػػػر ذرػػػػؾ  راػػػػكف ه ػػػػدر ا رمػػػػزاـ نػػػػك ارجػػػػمحكف  اػػػػؿ ام ػػػػمؽ ح ػػػػ  اػػػػ ؼ 
ذرػػػػػؾ يعػػػػػد هامر ػػػػػمن ر حظػػػػػمـ ارعػػػػػمـ  اػػػػػ ؼ اردػػػػػرط ارازاذػػػػػ  ارػػػػػذم ه ػػػػػدر  ام ػػػػػمؽ    ػػػػػك رػػػػػيس  محػػػػػدة 

 آهرة.
ؤيػػػػد هػػػػم ذنػػػػب اريػػػػ  ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ  هػػػػف ماييػػػػؼ اره  ػػػػ  ارحجػػػػدم اركااػػػػب ح ػػػػ  ح خالصــــة القــــول:  

محم ػػػػمر اف ارا ػػػػو ارمػػػػ  ياػػػػكؿ اري ػػػػم د ػػػػ  نػػػػذا اره  ػػػػ   كديعػػػػو ضػػػػهمف    ك ػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ  د عػػػػ  
  ا ػػػػػو ضػػػػػهمف نػػػػػذا هػػػػػف امحػػػػػب  اهػػػػػم هػػػػػف ارامحػػػػػب إارحجػػػػػدم  هكاػػػػػب ارجػػػػػكاحيف ارهجمرحػػػػػو هػػػػػم نػػػػػ  

 ػػػػ  ارحجػػػػدم نػػػػك ارمماػػػػد هػػػػف اديػػػػو ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػإ راـ حجػػػػد اآلاػػػػر   ػػػػمف ارنػػػػرض هػػػػف د ػػػػ  نػػػػذا اره 
نػػػػذا اره  ػػػػ   كح يػػػػ ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ  كدػػػػرال ارعجػػػػمر هػػػػف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  عػػػػد اف يػػػػمـ إحاػػػػمز ار حػػػػمل  

 ك مل ارهداكز ر   مرمزاهمم .  مضهمف ر هسم هر ارعجم إ ارحجدم هم نك 
 المحجوز لو مدى جواز التصرف بالمبمغ النقدي الذي يدفعو :ثالثاً 

ف هػػػػػم ياػػػػػص اي يػػػػػو ارم ػػػػػرؼ   ػػػػػذا اره  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم  كنػػػػػؿ ياػػػػػكف  م ػػػػػؿ ر م ػػػػػرؼ  ػػػػػ   ػػػػػػمرداز إ  
( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف 25-162 مام ػػػػػػػت ارهػػػػػػػمدة )  هػػػػػػػف   ػػػػػػػؿ ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرمارمحػػػػػػػمزؿ ححػػػػػػػ   ح يػػػػػػػ  اك

ار حػػػػػػػمل كارسػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػ  ارهعػػػػػػػدؿ ح ػػػػػػػ  اف نػػػػػػػذ  اوهػػػػػػػكاؿ ماػػػػػػػكف  يػػػػػػػر  م  ػػػػػػػو ر داػػػػػػػز ح ي ػػػػػػػم اك 
اك ارمحػػػػمزؿ حح ػػػػػم إذ ح ػػػػت ح ػػػػ : ي ماػػػػكف اوهػػػػػكاؿ ارهكدكحػػػػو ر ضػػػػهمحو  يػػػػر  م  ػػػػػو ارم ػػػػرؼ  ي ػػػػم 

ر م ػػػرغ كارداػػػز كارم ػػػرؼ   ػػػم دمػػػ  إ ػػػراـ حجػػػد ار يػػػ  ارح ػػػمذ ي   يحهػػػم ارهدػػػرع ارازاذػػػ    ػػػـ حػػػرى  ػػػيف 
طيػػػػمت  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارحم ػػػػذ ام ذاػػػػر ر ػػػػذا اوهػػػػر    ػػػػـ ي ػػػػيف اػػػػكف نػػػػذ  اوهػػػػكاؿ )ارمسػػػػ يؽ 

هػػػػػػد كع(  م  ػػػػػػو ر داػػػػػػز اك ارمحػػػػػػمزؿ اك ارم ػػػػػػرؼ  ػػػػػػ   ح ػػػػػػ  حاػػػػػػس هٌهػػػػػػم كرد  ػػػػػػ   ػػػػػػمحكف ارحجػػػػػػدم ار
( ارػػػػػذم ادػػػػػمرط  يػػػػػ  اف ماػػػػػكف نػػػػػذ  1-35 هكاػػػػػب ارهػػػػػمدة ) 86ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارازاذػػػػػرم ارهي نػػػػػ  

اوهػػػػػػكاؿ  يػػػػػػر  م  ػػػػػػو ر م ػػػػػػرؼ   ػػػػػػم: يط/ ح ػػػػػػ  اف اوهػػػػػػكاؿ ارمػػػػػػ  مػػػػػػـ ايػػػػػػداح م هػػػػػػف   ػػػػػػؿ  ػػػػػػمدب 
  محمزؿ اك ارم رؼ   مي. د ظ اردؽ ماكف  ير  م  و ر

 
  

                                                 

ر مجحيف ارهدح   1826هسمددث    معدي ت د. ح يؿ ا رانيـ سعد  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )ادامـ ا رمزاـ( ه  ار (2)
 .77  ص1818ه ر   –ار رحس   دار ارامهعو اراديدة  ا ساحدريو 
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 الفرع الثاني                                            
 االلتزام بشراء العقار

 مر ػػػػػػػمن هػػػػػػػم يهػػػػػػػر   ف ارعجػػػػػػػد اوكرػػػػػػػ  اك ارمه يػػػػػػػدم حجػػػػػػػد داػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػو  يػػػػػػػد اإلحدػػػػػػػملإ  
ار محيػػػػػو  ماػػػػػكف   هػػػػرد ميف  اوكرػػػػػ  ماػػػػػكف سػػػػػم جو رمسػػػػايؿ ارعجػػػػػد  ػػػػػ  ارسػػػػػاؿ ارعجػػػػمرم  اهػػػػػم ارهرد ػػػػػو

 عػػػػػد مسػػػػػػايؿ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ر هايػػػػػػو  ػػػػػ  داذػػػػػػرة ارمسػػػػػايؿ ارعجػػػػػػمرم كيػػػػػمـ  ػػػػػػ  نػػػػػذ  ارهرد ػػػػػػو 
إل ػػػػػراـ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ      ػػػػػذ  ارهرد ػػػػػو  ام ػػػػػو اسػػػػػمي مل اردػػػػػركط ارجمحكحيػػػػػو كاواػػػػػرالات ار زهػػػػػو

سػػػػػػمجر ارع  ػػػػػػو يحم ػػػػػػ  ه عػػػػػػكؿ ارعجػػػػػػد ارمه يػػػػػػدم كي ػػػػػػ ح ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ  نػػػػػػك دػػػػػػريعو ارهمعم ػػػػػػديف كم
ارجمحكحيػػػػو  يهػػػػم  ػػػػيف طر ػػػػ  ارعجػػػػد   همػػػػ  هػػػػم ا  ػػػػؿ ارهمعم ػػػػديف  عػػػػض اردػػػػركط ارهكاػػػػكدة  ػػػػ  ارعجػػػػد 
اوكرػػػػػ  ارمػػػػػ    مهػػػػػس ارحظػػػػػمـ ارعػػػػػمـ   ػػػػػذا يعحػػػػػ  اف حيم هػػػػػم اح ػػػػػر ت إرػػػػػ  ما ػػػػػي ـ حح ػػػػػم  كاػػػػػذرؾ 

 ػػػػمذ  اردػػػػمؿ ححػػػػد اضػػػػم م ـ ردػػػػركط آاػػػػرل رػػػػـ مكاػػػػد  ػػػػ  ارعجػػػػد اوكرػػػػ  كراح ػػػػم كاػػػػدت  ػػػػ  ارعجػػػػد ارح
 يػػػػػدؿ ح ػػػػػ  اح ػػػػػـ مهسػػػػػاكا   ػػػػػم  ام  ػػػػػمرر ـ هػػػػػف اسػػػػػمج ؿ ارعجػػػػػد اوكرػػػػػ  حػػػػػف ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ 

ف ارمػػػػػػزاـ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   مردػػػػػػرال يعػػػػػػد هاهػػػػػػؿ  رمزاهػػػػػػ   ػػػػػػمرداز  هكاػػػػػػب ارعجػػػػػػد إره ايػػػػػػو ارعجػػػػػػمر ا  
 اوكر .

ارح ػػػػمذ  كرعػػػػؿ انػػػػـ سػػػػؤاؿ ي دػػػػث ححػػػػ   ػػػػ  نػػػػذا ار ػػػػرع  نػػػػؿ اػػػػكف ارهداػػػػكز رػػػػ  ه ػػػػـز  ػػػػإ راـ ارعجػػػػد   
 كدرال ارعجمر اك  ؟   

ارمدػػػػري  ار رحسػػػػ  اػػػػمف دمسػػػػهمن ر ػػػػذا اوهػػػػر كاعػػػػؿ ارمػػػػزاـ ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػإ راـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ   إف   
كدػػػػػػرال ارعجػػػػػػمر نػػػػػػك ارمػػػػػػزاـ ااميػػػػػػمرم كرػػػػػػيس اا ػػػػػػمرم   جػػػػػػد سػػػػػػهح ارهدػػػػػػرع ار رحسػػػػػػ  ر هداػػػػػػكز رػػػػػػ  

 7ؿ ااػػػػؿ هدػػػػدد   يمعػػػػدل هػػػػدة  مرعػػػػدكؿ حػػػػف إ ػػػػراـ حجػػػػد ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ  ارحم ػػػػؿ ره ايػػػػو ارعجػػػػمر اػػػػ 
ايػػػػمـ هػػػػف مػػػػمري  م  يػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ   كاػػػػكد حجػػػػد ح ػػػػمذ  ححػػػػد اامهػػػػمؿ ار حػػػػمل   دسػػػػب هػػػػم اػػػػملت  ػػػػ  

( هػػػػف  ػػػػمحكف ار حػػػػمل كارسػػػػاح  ار رحسػػػػ  ارهعػػػػدؿ ارمػػػػ  مػػػػحص ح ػػػػ : ي  ػػػػ  اػػػػؿ حجػػػػد 2-172ارهػػػػمدة )
معطػػػػػ  ذم مك يػػػػػ  اػػػػػمص هكضػػػػػكح  مدػػػػػييد اك مه ػػػػػؾ حجػػػػػمرات هعػػػػػد ر سػػػػػاف اك ا اممػػػػػمب  د ػػػػػص 

اردػػػػؽ  مرد ػػػػكؿ ح ػػػػ  دػػػػؽ ارمهمػػػػ  اك دػػػػؽ ه ايػػػػو رعجػػػػمرات هعػػػػدة ر سػػػػاف اك ر حم ػػػػمع   ػػػػم اك  يػػػػ  
حجػػػػمرات هعػػػػدة ر  حػػػػمل اك إ ػػػػراـ حجػػػػد اياػػػػمر  ج ػػػػد ارمه ػػػػؾ ارعجػػػػمرم  يدػػػػؽ ر هدػػػػمرم  يػػػػر ارهدمػػػػرؼ 

سػػػػم ه  اكؿ حػػػػرض  هكاػػػػب رسػػػػمرو ي  ػػػػ  اف يعػػػػدؿ  ػػػػ  ه  ػػػػو سػػػػ   ايػػػػمـ احم ػػػػمران هػػػػف اريػػػػكـ ارمػػػػمر  إل
ا  ػػػػػم ارعجػػػػػد  يػػػػػمـ ا ػػػػػ غ ارعجػػػػػد  هكاػػػػػب رسػػػػػمرو هضػػػػػهكحو هػػػػػ  ادػػػػػعمر  مرك ػػػػػكؿ اك ايػػػػػو طريجػػػػػو  هك 

آاػػػػػرل مػػػػػك ر ضػػػػػهمحو هعمدرػػػػػو رمدديػػػػػد مػػػػػمري  ا سػػػػػم ـ اك ارمسػػػػػ يـ  كيهػػػػػمرس دػػػػػؽ ارعػػػػػدكؿ  مردػػػػػاؿ 
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ايػػػػػػمـ  7ذامػػػػػػ ..ي   ػػػػػػي دظ  ػػػػػػإف ارهدػػػػػػرع ار رحسػػػػػػ   ػػػػػػد احطػػػػػػ  اردػػػػػػؽ ر هداػػػػػػكز رػػػػػػ  كاػػػػػػ ؿ هػػػػػػدة 
رعجػػػػد ارمه يػػػػدم دمػػػػ  هػػػػف هػػػػف  يػػػػر كاػػػػكد ام سػػػػ ب رػػػػذرؾ كمدمسػػػػب  ػػػػر ض دػػػػرال ارعجػػػػمر هدػػػػؿ ا

( هػػػػف 38 -162ارهػػػػدة  عػػػػد اف يػػػػمـ م  يػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ   كاػػػػكد حجػػػػد ار يػػػػ  كنػػػػذا هػػػػم اادمػػػػ  ارهػػػػمدة )
ارجػػػػػمحكف احػػػػػ   ارمػػػػػ  ذاػػػػػر  ي ػػػػػم: ي ياػػػػػب اف ي  ػػػػػ  ار ػػػػػمذ   هدػػػػػركع حجػػػػػد ار يػػػػػ  إرػػػػػ  ارهدػػػػػمرم   ػػػػػؿ 

ارهدػػػرع ححػػػد نػػػذا اردػػػد  ػػػؿ ي  ػػػـ حاػػػس هٌهػػػم  رػػػـ يامػػػؼً دػػػ ر ح ػػػ  او ػػػؿ هػػػف مك يػػػ  نػػػذا ارعجػػػدي   ك 
( هػػػػف ارجػػػػمحكف ح سػػػػ   إحطػػػػمل اردػػػػؽ ر هداػػػػكز رػػػػ   مرعػػػػدكؿ حػػػػف اردػػػػرال 32-162كرد  ػػػػ  ارهػػػػمدة )

هػػػػػ  اسػػػػػمرة ه  ػػػػػ  ارضػػػػػهمف ارهػػػػػكدع رػػػػػدل ارا ػػػػػمت ارهام ػػػػػو  ػػػػػ  دػػػػػمؿ حػػػػػدـ مػػػػػك ر اوسػػػػػ مب ارمػػػػػ  
 حمدت   م ارهمدة اح  .

اح ارجػػػػػػمحكف ار رحسػػػػػػ  ارػػػػػػذم حػػػػػػٌد  ػػػػػػإف ه  ػػػػػػ  ارضػػػػػػهمحو كح ػػػػػػ  ارسػػػػػػيمؽ ذامػػػػػػ  سػػػػػػمر  عػػػػػػض دػػػػػػر     
ارهػػػػػكدع  رػػػػػيس إلرػػػػػزاـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   يهػػػػػم  عػػػػػد  دػػػػػرال ارعجػػػػػمر  ػػػػػؿ يعػػػػػد كسػػػػػي و ضػػػػػنط ح ػػػػػ  ارادمػػػػػ   
  ػػػ  دمرػػػو حػػػدكؿ ارهداػػػكز رػػػ  هػػػف هػػػف  يػػػر ام ه ػػػرر دػػػرح  سػػػي جد ه  ػػػ  ارضػػػهمحو رػػػيس ادػػػرط 

د هامر ػػػػػو ارمػػػػػزاـ ام ػػػػػم   كاحهػػػػػم ي جػػػػػد ازاذػػػػػ  رعػػػػػدـ ارمزاهػػػػػ   مردػػػػػرال   ف اردػػػػػرط ارازاذػػػػػ  يمدجػػػػػؽ ححػػػػػ
 . (2)ه    ر سم مدة هف ارداز كحدـ ارم رؼ    رنير ارهداكز ر   ك   نذا اره    

م   جػػػػد ا يػػػػر اراػػػػ ؼ دػػػػكؿ ارػػػػحص ارػػػػكارد ح ػػػػ  نػػػػذا ا رمػػػػزاـ  ر اهػػػػم ح ػػػػ  سػػػػيمؽ ارمدػػػػري  ارازاذػػػػ   
ارحم ػػػػذ حاػػػػد اف ارهدػػػػرع  ػػػػد ( هػػػػف  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو 17 عحػػػػد اهعػػػػمف ارحظػػػػر  ػػػػ  حػػػػص ارهػػػػمدة )

اعػػػػػؿ هػػػػػف ارمػػػػػزاـ ارهر ػػػػػ  ارعجػػػػػمرم  مسػػػػػ يـ ارعجػػػػػمر اره مػػػػػرض  حػػػػػمؤ  اك  ػػػػػ  طػػػػػكر ار حػػػػػمل نػػػػػك هجػػػػػم  ن 
 رمػػػػزاـ ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػد   مسػػػػ يؽ حجػػػػدم رػػػػدل نيذػػػػو ارضػػػػهمف كارا مرػػػػو ارهم مدرػػػػو ارمػػػػ  مػػػػحص ح ػػػػ : 

ارعجػػػػمر ارهجػػػػرر  حػػػػمؤ  اك  ي حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ نػػػػك ارعجػػػػد ارػػػػذم ي مػػػػـز  هكا ػػػػ  ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم  مسػػػػ يـ
 ػػػػػ  طػػػػػكر ار حػػػػػمل ر ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ  ػػػػػكر اح مذػػػػػ   هجم ػػػػػؿ مسػػػػػ يؽ يد عػػػػػ  اآلايػػػػػري  ك ػػػػػد احمجػػػػػد 
اراطػػػػم ارػػػػذم ك ػػػػ   ػػػػ  ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم  راػػػػكف ا رمػػػػزاـ  مرمسػػػػ يـ يمرمػػػػب اػػػػم ر هػػػػف آ ػػػػمر حجػػػػد ار يػػػػ  

 .(1)ارح مذ  كريس ح   )حجد د ظ اردؽ( ارذم يعم ر حجدان مه يديمن 
 حمف هػػػػم مػػػػدارؾ ارهدػػػػرع ارازاذػػػػرم نػػػػذا اراطػػػػم ريعيػػػػد معريػػػػؼ حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ   ػػػػكرة  يػػػػركسػػػػر   

راػػػػػمص  حهػػػػػكذج حجػػػػػد د ػػػػػظ اردػػػػػؽ كحجػػػػػد ار يػػػػػ  ح ػػػػػ  ( ا23-432) ه مدػػػػػرة  ػػػػػ  ارهرسػػػػػـك ارمح يػػػػػذم
ارم ػػػػمهيـ   اػػػػمل  يػػػػ : يهكضػػػػكع ارعجػػػػد هػػػػم ي ػػػػ : ي مػػػػـز ارهر ػػػػ  ارعجػػػػمرم  هكاػػػػب حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ 

                                                 

Mohmmed Kherradji, Op. Cit, p.16.. (1) 
 .78اس ـ يكسؼ  ه در سم ؽ  ص .148س مـ هسار  ه در سم ؽ  ص (1)
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دػػػػؽ ارهعػػػػيف احػػػػ    اره ػػػػؾ ارعجػػػػمرم ارهجػػػػرر  حػػػػمؤ  اك  ػػػػ  طػػػػكر نػػػػذا   ما ػػػػيص ر ػػػػمدب د ػػػػظ ار
ار حػػػػػػمل  ارػػػػػػذم مػػػػػػـ ك ػػػػػػ   ادحػػػػػػم    نػػػػػػرض ا محمذػػػػػػ  ححػػػػػػد إمهمهػػػػػػ   هجم ػػػػػػؿ د ػػػػػػ  مسػػػػػػ يؽ هػػػػػػف طػػػػػػرؼ 

هػػػػػف د ػػػػػؿ ارػػػػػحص احػػػػػ    ػػػػػإف ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم  ػػػػػد اعػػػػػؿ هػػػػػف    كنحػػػػػمؾ ػػػػػمدب د ػػػػػظ اردػػػػػؽ..ي
 ػػػػػػػ  طػػػػػػكر ار حػػػػػػػمل نػػػػػػػك هجم ػػػػػػػؿ  ارمػػػػػػزاـ ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم  ما ػػػػػػػيص ارعجػػػػػػمر اره مػػػػػػػرض  حػػػػػػػمؤ  اك

  كرػػػػػػـ (2) رمػػػػػػزاـ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   ػػػػػػد   ارمسػػػػػػ يؽ ارحجػػػػػػدم رػػػػػػدل  ػػػػػػحدكؽ ارضػػػػػػهمف كارا مرػػػػػػو ارهم مدرػػػػػػو
 يػػػػر  ػػػػديح ك يػػػػر د يػػػػؽ ح ػػػػ  اسػػػػمس اف ارمسػػػػ يؽ  مجػػػػد  إحػػػػ مح   ا حمجػػػػمديسػػػػ ـ نػػػػذا ارمد يػػػػؿ هػػػػف 

محو كارا مرػػػػػػو   يػػػػػػد   إرػػػػػػ  ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم )ارهر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم(  ػػػػػػؿ يػػػػػػكدع رػػػػػػدل  ػػػػػػحدكؽ ارضػػػػػػه
يجم ػػػػؿ  هػػػػمارهم مدرػػػػو نػػػػذا هػػػػف ا ػػػػو  كهػػػػف ا ػػػػو آاػػػػرل اف ا رمػػػػزاـ  ػػػػد   ارمسػػػػ يؽ ارحجػػػػدم رػػػػيس نػػػػك 

ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ما ػػػػػيص ارعجػػػػػمر  مسػػػػػـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ػػػػػؿ ارمػػػػػزاـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   دػػػػػرال 
ك ارػػػػػذم ارعجػػػػػمر هدػػػػػؿ حجػػػػػد ارداػػػػػز  عػػػػػد إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل كا  ػػػػػراـ حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ر ه ايػػػػػو نػػػػػ

 ي مػػػػػػـز    ي  نػػػػػػرض ا محمذػػػػػػ   عػػػػػػد إمهمهػػػػػػ ي :يجم  ػػػػػػ   مإلسػػػػػػمحمد إرػػػػػػ  هػػػػػػم ذاػػػػػػر  ػػػػػػ  ارهرسػػػػػػـك ارمح يػػػػػػذم
حػػػػػ  ير ػػػػػب  ػػػػػ  د ػػػػػكؿ اردػػػػػرال هػػػػػف طػػػػػرؼ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ما ػػػػػيص ارعجػػػػػمر إل

ي ػػػػػـز ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ما ػػػػػيص ارعجػػػػػمر  مسػػػػػه  راػػػػػ  يجػػػػػـك  دػػػػػراذ  ححػػػػػد  اآلايػػػػػرح سػػػػػ  كاػػػػػذرؾ 
اف ه  ػػػػػػػ  ارضػػػػػػػهمف  ػػػػػػػ  ارمدػػػػػػػري  ار رحسػػػػػػػ  اك ه  ػػػػػػػ  ارمسػػػػػػػ يؽ ارحجػػػػػػػدم  ػػػػػػػ   (1)    يػػػػػػػركاإمهػػػػػػػمـ  حػػػػػػػمؤ 

كسػػػػػي و ضػػػػػنط را ػػػػػر ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ح ػػػػػ  دػػػػػرال ارعجػػػػػمر   همػػػػػ  هػػػػػم  إ ارمدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم هػػػػػم نػػػػػك 
ااػػػػػؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ    ػػػػػذا ا رمػػػػػزاـ يمرمػػػػػب ح يػػػػػ  اسػػػػػراف اره  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم ارهػػػػػد كع ا مػػػػػدالن  مإلضػػػػػم و 

 .ار رحس  ارعمهو    ارجمحكف ارهدح  ارجكاحد ك ؽح   إر  معكيضمت آارل 
ارمػػػػػػػزاـ  إ ارمػػػػػػػزاـ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػػ   دػػػػػػػرال ارعجػػػػػػػمر هػػػػػػػم نػػػػػػػك    اف(3) ػػػػػػ  دػػػػػػػيف نحػػػػػػػمؾ هػػػػػػػف يػػػػػػػرل      

 ي ( هػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػو ارحم ػػػػػذ:1-31ااميػػػػػمرم  هسػػػػػمحديف إرػػػػػ  هػػػػػم كرد  ػػػػػ  حػػػػػص ارهػػػػػمدة )
 ط ػػػػػب هػػػػػف ادػػػػػد -دػػػػػركع ارعجػػػػػمرم: يهاػػػػػف  سػػػػػ  حجػػػػػد د ػػػػػظ اردػػػػػؽ  ػػػػػ  ام ك ػػػػػت اػػػػػ ؿ إحاػػػػػمز اره

 ط ػػػػب هػػػػف  ػػػػمدب د ػػػػظ اردػػػػؽ  ك ػػػػ  نػػػػذ  اردمرػػػػو يسػػػػم يد -ارطػػػػر يف هػػػػ    ػػػػكؿ ارطػػػػرؼ اآلاػػػػر  
%( هػػػػػػػػػف ه  ػػػػػػػػػ  ارمسػػػػػػػػػ يؽ 25 مطػػػػػػػػػمع  حسػػػػػػػػػ و اهسػػػػػػػػػو حدػػػػػػػػػر  مرهمذػػػػػػػػػو )اارهر ػػػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػػػمرم هػػػػػػػػػف 
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ارهػػػػػد كع...ي   حاػػػػػد اف ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم  ػػػػػد سػػػػػهح ر هداػػػػػكز رػػػػػ    سػػػػػ  ارعجػػػػػد طػػػػػكاؿ  مػػػػػرة إحاػػػػػمز 
ف يجػػػػـك  دػػػػرال ارعجػػػػمر  عػػػػد إهدػػػػركع  هعحػػػػ  آاػػػػر  اف ارهدػػػػرع  ػػػػد اعػػػػؿ ر هداػػػػكز رػػػػ  ايػػػػمريف اهػػػػم ار

% هػػػػػػف ه  ػػػػػػ  25إمهػػػػػػمـ  حمذػػػػػػ  اك  سػػػػػػ  حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ ار دػػػػػػث )د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ( هػػػػػػ  ا مطػػػػػػمع حسػػػػػػ و 
كنػػػػػك دػػػػػرال ارعجػػػػػمر كراػػػػػف همػػػػػ  هػػػػػم  إ ارمسػػػػػ يؽ ارحجػػػػػدم ارهػػػػػد كع   ػػػػػم رمزاـ نحػػػػػم يدػػػػػهؿ هدػػػػػؿ كادػػػػػد 

اػػػػػػر  ػػػػػػد ن هحػػػػػػ   رذػػػػػػت ذهمػػػػػػ   ام اف ا رمػػػػػػزاـ اوسػػػػػػمس اك اررذيسػػػػػػ  نػػػػػػك دػػػػػػرال ادل ارهػػػػػػديف دػػػػػػيذمن آ
ارعجػػػػػمر  عػػػػػد إمهمهػػػػػ   كراػػػػػف م ػػػػػرئ ذهػػػػػو ارهداػػػػػكز رػػػػػ  همػػػػػ  هػػػػػم حػػػػػدؿ حػػػػػف اردػػػػػرال    مرمػػػػػمر  ي سػػػػػ  

% هػػػػػػف ارمسػػػػػػ يؽ ارحجػػػػػػدم 25حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل  دػػػػػػرط ا مطػػػػػػمع حسػػػػػػ و 
 ػػػػػػػػدر اواميػػػػػػػػمر ارههحػػػػػػػػكح ر هداػػػػػػػػكز رػػػػػػػػ  نػػػػػػػػك ارجػػػػػػػػمحكف  ارهػػػػػػػػد كع حمياػػػػػػػػو وا رػػػػػػػػ   ػػػػػػػػم رمزاـ   ه

 يسػػػػمطي  ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  إحم ػػػػمر  داذحػػػػمن اف يطمرػػػػب  ػػػػمرزاـ ارهداػػػػكز رػػػػ   مردػػػػرال ك يهمحػػػػ  ح يػػػػ  
هػػػػػديحمن   ػػػػػك ه ػػػػػـز  مرهدػػػػػؿ او ػػػػػ   كهػػػػػ    ك ػػػػػ  ف ارهداػػػػػكز رػػػػػ  إ  اارهطمر ػػػػػو  ػػػػػم رمزاـ ار ػػػػػديؿ  

  د   ار ديؿ كهم  هم  مـ  ذرؾ احجض  ا رمزاـ.                                                  نذا يسمطي   محكحمن اف يجكـ  إ رال ذهم 
كيهاححػػػػم اف ح دػػػػظ اف ا  ػػػػب ارح ػػػػػكص ارهحظهػػػػو وىداػػػػمـ حجػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػث  اػػػػملت  ع ػػػػػمرة    

عػػػػد ارسػػػػعر ارمجػػػػديرم ر  يػػػػ    هػػػػم ارهج ػػػػكد  ػػػػ ؟ كنػػػػؿ يهاػػػػف اف يعػػػػدؿ نػػػػذا ارسػػػػعر ارح ػػػػمذ  ر عجػػػػمر  
 اك  ؟  ان اف مـ اوم مؽ ح ي  ا مدال

 ف ارهج ػػػػػػكد  مرسػػػػػػعر ارمجػػػػػػديرم ر  يػػػػػػ  ك دسػػػػػػب ارهرسػػػػػػـك ارمح يػػػػػػذم رحهػػػػػػكذج حجػػػػػػد د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽإ   
: ينػػػػػػك اره  ػػػػػػ  ارػػػػػػذم ي مػػػػػػـز  ػػػػػػمدب د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ  مسػػػػػػديد  ر هر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم  هجم ػػػػػػؿ ( 432-23)

اردػػػػؽ نػػػػذا  كك جػػػػمن ر محظػػػػيـ  مسػػػػ يـ ار حميػػػػو اك اػػػػزل هػػػػف ار حميػػػػو ارمػػػػ  مػػػػـ إمهمه ػػػػم هكضػػػػكع حجػػػػد د ػػػػظ
كارمدػػػػري  ارهعهػػػػكؿ  ػػػػ ي  كنػػػػذا ارسػػػػعر ارمجػػػػديرم ر  يػػػػ    ػػػػ  ضػػػػكل ارمدػػػػري  ار رحسػػػػ   إحػػػػ  يهاػػػػف اف 
يػػػػػػمـ معدي ػػػػػػ   يهػػػػػػم  عػػػػػػد اهػػػػػػم  مرزيػػػػػػمدة اك ارحج ػػػػػػمف همػػػػػػ  هػػػػػػم طػػػػػػرات ظػػػػػػركؼ اك دػػػػػػكادث رػػػػػػـ ماػػػػػػف 

كارسػػػػػػػاح   ( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل16-162همك عػػػػػػػو   مإلسػػػػػػػمحمد إرػػػػػػػ  هػػػػػػػم اػػػػػػػمل  ػػػػػػػ  سػػػػػػػيمؽ ارهػػػػػػػمدة )
ار رحسػػػػ  ارهعػػػػدؿ ارمػػػػ  مػػػػحص ح ػػػػ : ي ياػػػػب اف ي ػػػػيف  ػػػػ  ارعجػػػػد ارمه يػػػػدم: ارػػػػ هف ارمجػػػػديرم ر  يػػػػ   
كححػػػػػػػد او مضػػػػػػػمل طػػػػػػػرؽ احػػػػػػػمدة ارحظػػػػػػػر  يػػػػػػػ ...ي   ػػػػػػػي دظ  ػػػػػػػإف ارهدػػػػػػػرع ار رحسػػػػػػػ  حػػػػػػػص ك  ػػػػػػػكرة 

ف ارسػػػػػعر ارح ػػػػػمذ   م ػػػػػؿ ر منييػػػػػر ححػػػػػد إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ره ايػػػػػو ارعجػػػػػمر إ ػػػػػريدو ح ػػػػػ  
 م مـ  حمذ  هم  هم اسمدحت ارضركرة ذرؾ.                   ارذ
اهػػػػػػػم ح ػػػػػػػ  حطػػػػػػػمؽ ارمدػػػػػػػري  ارازاذػػػػػػػرم   مرهدػػػػػػػرع ارازاذػػػػػػػرم اسػػػػػػػمادـ ه ػػػػػػػط ح ارسػػػػػػػعر ارمجػػػػػػػديرم   

ف نػػػػػذا ارسػػػػػعر  ػػػػػػد إ( هػػػػػػف  ػػػػػمحكف ارمر يػػػػػو ارعجمريػػػػػػو ارحم ػػػػػذ  هٌهػػػػػم يػػػػػدؿ ح ػػػػػػ  51ر  يػػػػػ   ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )
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رم ػػػػػمع ار ػػػػػمدش رألسػػػػػعمر هػػػػػف ا ػػػػػو اك ر ادػػػػػ  ارػػػػػذم ياػػػػػكف  م ػػػػػؿ ر زيػػػػػمدة اك ارحج ػػػػػمف  ػػػػػ  ظػػػػػؿ ا 
( هػػػػػػف 38حػػػػػػ  حػػػػػرل  ػػػػػػ  ضػػػػػكل ارهػػػػػػمدة )إ ػػػػػد ي ػػػػػػيب ارهسػػػػػم هريف ارعجػػػػػػمرييف هػػػػػف ا ػػػػػػو آاػػػػػرل  ا  

ارجػػػػػمحكف احػػػػػ   اف ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم اػػػػػمل ريػػػػػحص ح ػػػػػ  هرااعػػػػػو ارسػػػػػعر ارمجػػػػػديرم  ػػػػػ  حطػػػػػمؽ حجػػػػػد 
ارهدػػػػرع   ػػػػإف (2)امحػػػػب رليػػػػ ار يػػػػ  ح ػػػػ  ارم ػػػػمهيـ هػػػػف  يػػػػر حجػػػػدحم هكضػػػػ  ار دػػػػث )د ػػػػظ اردػػػػؽ(  

 ػػػػػد  ػػػػػمح  نػػػػػرة ا يػػػػػرة يهاػػػػػف اسػػػػػمن ر م هػػػػػف طػػػػػرؼ ارهسػػػػػم هريف ارعجػػػػػمرييف  كذرػػػػػؾ  ػػػػػ  دمرػػػػػو إذ مػػػػػـ 
اح ح ػػػػـ ح ػػػػ  اسػػػػعمر  يػػػػ  مجديريػػػػو ماػػػػكف هحا ضػػػػو حسػػػػ يمن را ػػػػب ارز ػػػػمذف ك عػػػػدنم يجػػػػكـ  ر ػػػػ  نػػػػذا 

ااعػػػػو ارسػػػػعر ارسػػػػعر هػػػػف  يػػػػر ام هرا  ػػػػو   يحهػػػػم يػػػػرل اآلاػػػػر  ػػػػإف حػػػػدـ محظػػػػيـ ارهدػػػػرع رهسػػػػمرو هر 
ارمجػػػػديرم رعجػػػػد )د ػػػػظ اردػػػػؽ(  ػػػػد يػػػػؤدم إرػػػػ  معسػػػػؼ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  مرزيػػػػمدة  ػػػػمر هف هػػػػف  يػػػػر 
ام  يػػػػػػػػد اك دػػػػػػػػرط   اػػػػػػػػمف اواػػػػػػػػدر ح ػػػػػػػػ  ارهدػػػػػػػػرع ارازاذػػػػػػػػرم اف يعهػػػػػػػػـ هسػػػػػػػػمرو هرااعػػػػػػػػو ارسػػػػػػػػعر 
ارمجػػػػديرم  ػػػػ  حجػػػػد ار يػػػػ  ح ػػػػ  ارم ػػػػمهيـ ح ػػػػ  حجػػػػدحم هدػػػػؿ ار دػػػػث )د ػػػػظ اردػػػػؽ( كذرػػػػؾ رضػػػػهمف 

 .     (1)مذ     مجدير ار هف ارح مذ حدـ معسؼ ار 
  كنػػػػػك إذا  ػػػػػمـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   دػػػػػرال ارعجػػػػػمر إكححػػػػػد ار دػػػػػث  ػػػػػ  نػػػػػذا ارهدػػػػػكر  ػػػػػد يػػػػػكرد سػػػػػؤاؿ    

  هم  محمجؿ اره ايو اري ؟                                                                                   
طرؽ إرػػػػػ  ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو ارهكاػػػػػكدة رػػػػػدل ارجػػػػػمحكف ار رحسػػػػػ  ر ام ػػػػػو ح ػػػػػ  نػػػػػذا ارمسػػػػػمؤؿ  سػػػػػحم   

كارازاذػػػػػػػػرم كاػػػػػػػػذرؾ ارعرا ػػػػػػػػ   يهػػػػػػػػم ياػػػػػػػػص احمجػػػػػػػػمؿ اره ايػػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػػو  كاػػػػػػػػذرؾ ح دػػػػػػػػث  موداػػػػػػػػمـ 
ك دسػػػػب هػػػػم  ارام ػػػػو  عجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل    مرحسػػػػ و إرػػػػ  ارمدػػػػري  ار رحسػػػػ 

اره ايػػػػػػو محمجػػػػػؿ  هاػػػػػرد اوم ػػػػػػمؽ ح ػػػػػ  ارعجػػػػػػد  فإ( هػػػػػف ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح   ػػػػػ2583اػػػػػمل  ػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )
 كا  راهػػػػ   ػػػػيف ارهمعم ػػػػديف كرػػػػك مع ػػػػؽ اوهػػػػر  عجػػػػمر   ح ػػػػت ارهػػػػمدة احػػػػ   ح ػػػػ : ي ياػػػػكف ار يػػػػ  ممهػػػػمن 
 ػػػػػػيف ارهمعم ػػػػػػديف كاره ايػػػػػػو هامسػػػػػػ و دمهػػػػػػمن ر هدػػػػػػمرم  هكاا ػػػػػػو ار ػػػػػػمذ   هحػػػػػػذ اف مػػػػػػـ اوم ػػػػػػمؽ ح ػػػػػػ  

ي   هعحػػػػ  اف اره ايػػػػو مسػػػػرم  ػػػػم ر راعػػػػ  اردػػػػ ل كارػػػػ هف ر ػػػػـ حػػػػدـ مسػػػػ يـ اردػػػػ ل كادال  هحػػػػ   عػػػػد
إرػػػػػػ  مػػػػػػمري  إ ػػػػػػراـ ارعجػػػػػػد ارمه يػػػػػػدم ) حجػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ ار دػػػػػػث(  همػػػػػػ  هػػػػػػم اح ػػػػػػـ ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  
ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   كاػػػػػػكد حجػػػػػػد  يػػػػػػ  ح ػػػػػػمذ  محمجػػػػػػؿ اره ايػػػػػػو ح ػػػػػػ  احم ػػػػػػمر اف ارمدػػػػػػري  ار رحسػػػػػػ  يماػػػػػػذ 

                                                 

  .386ايهمف  كسمو  ه در سم ؽ  ص (2)
 .98اس ـ يكسؼ  ه در سم ؽ  ص (1)
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ح ػػػػػ  دػػػػػ ر ارم ػػػػػر مت كيج ػػػػػد  ػػػػػ  نػػػػػك ارحظػػػػػمـ ارجػػػػػمحكح  ارػػػػػذم يجػػػػػـك  (2) حظػػػػػمـ اردػػػػػ ر اردا ػػػػػ 
 دسػػػػػػػب اسػػػػػػػهمل اودػػػػػػػامص ار ػػػػػػػمدرة هػػػػػػػح ـ م ػػػػػػػؾ ارم ػػػػػػػر مت  كرػػػػػػػيس  دسػػػػػػػب ار ػػػػػػػمـ ارعجػػػػػػػمرات  

إرػػػػػ  حجػػػػػد  ػػػػػديح   يدػػػػػك   ام دػػػػػمذ   كهػػػػػف حيك ػػػػػ  احػػػػػ     ان كياػػػػػب اف ياػػػػػكف نػػػػػذا ارحظػػػػػمـ هسػػػػػمحد
يهػػػػػػحح ارهدػػػػػػمرم ار جػػػػػػو ارامه ػػػػػػو  ػػػػػػ    ػػػػػػكت ه ايػػػػػػو ارعجػػػػػػمر ر  ػػػػػػمذ   سػػػػػػ ب حػػػػػػدـ د ػػػػػػو ارمحظػػػػػػيـ ار حػػػػػػ  

راػػػػػػكف اردػػػػػػ ر ياػػػػػػكف  ام ػػػػػػو ت ارمػػػػػػ   ػػػػػػد   مدػػػػػػمهؿ ح ػػػػػػ  ارم ػػػػػػر مت ارػػػػػػكاردة ح ػػػػػػ  حجػػػػػػمرر سػػػػػػا 
 مسػػػػػهمل ادػػػػػامص  ػػػػػ  سػػػػػا ت حكا ػػػػػـ اك هدم ظػػػػػمت هام  ػػػػػو  كايضػػػػػمن ممه ػػػػػؿ حيك ػػػػػ   عػػػػػدـ هػػػػػحح 
اردايػػػػػو ارجمحكحيػػػػػو ر م ػػػػػر مت ارهسػػػػػا و  راػػػػػكف نػػػػػذا ارحظػػػػػمـ ) اردػػػػػ ر اردا ػػػػػ (   يط ػػػػػر حيػػػػػكب 

ادػػػػػػؼ حػػػػػػف ارسػػػػػػا ت  مرادػػػػػػؼ حػػػػػػف دمرػػػػػػو حجػػػػػػمر هػػػػػػم ارم ػػػػػػرؼ  كهػػػػػػف ارعيػػػػػػكب نػػػػػػ   ػػػػػػعك و ار
 مسػػػػػػػهمل  اػػػػػػػذرؾيسػػػػػػػم ـز ار دػػػػػػػث ح ػػػػػػػ  اسػػػػػػػـ ارهمرػػػػػػػؾ اردجيجػػػػػػػ  ر ػػػػػػػذا ارعجػػػػػػػمر كا يػػػػػػػ  كاػػػػػػػد  كحمرهػػػػػػػمن 

    ارهمراييف ارسم جيف كنذا ي ير  عك و ر هدمرم.                                                                                  
( هػػػػف  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارحم ػػػػذ 32حطػػػػمؽ ارمدػػػػري  ارازاذػػػػرم   جػػػػد ح ػػػػت ارهػػػػمدة )اهػػػػم ح ػػػػ    

ح ػػػػ : ي يػػػػمـ مدكيػػػػؿ ه ايػػػػو ارعجػػػػمر هكضػػػػكع حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ ححػػػػد مػػػػمري  ارمسػػػػديد ارح ػػػػمذ  رسػػػػعر 
ارعجػػػػػمر ارهد ػػػػػكظ...ي  ػػػػػي دظ هػػػػػف ارهػػػػػمدة احػػػػػ   احػػػػػ  همػػػػػ  هػػػػػم  ػػػػػمـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   مسػػػػػديد ارسػػػػػعر 

 جػػػػ   ػػػػ  ذهمػػػػ   عػػػػد ا ػػػػـ هجػػػػدار ارمسػػػػ يؽ ارػػػػذم مػػػػـ د عػػػػ  ا مػػػػدال محمجػػػػؿ اره ايػػػػو ارح ػػػػمذ  ر عجػػػػمر ارهم
مدػػػػػػت  اراػػػػػػمص  حهػػػػػػكذج حجػػػػػػد د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ (23-432)رػػػػػػ   كنػػػػػػذا هػػػػػػم ااػػػػػػد  ارهرسػػػػػػـك ارمح يػػػػػػذم 

ححػػػكاف حجػػػؿ اره ايػػػو كاحػػػداد حجػػػد ار يػػػ  ارح ػػػمذ : ي يػػػمـ حجػػػؿ ه ايػػػو اره ػػػؾ هكضػػػكع حجػػػد د ػػػظ اردػػػؽ 
د ار يػػػػػػ  ارح ػػػػػػمذ   اهػػػػػػمـ ارهك ػػػػػػؽ هجم ػػػػػػؿ د ػػػػػػ  اره  ػػػػػػ  ارهم جػػػػػػ  نػػػػػػذا   هاػػػػػػرد ارمك يػػػػػػ  ارهدػػػػػػمرؾ رعجػػػػػػ

                      .ر  ي ي
اف اره ايػػػػػو ارعجمريػػػػػو  (1) يػػػػػرل امحػػػػػبك ػػػػػد كااػػػػػ  ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم احمجػػػػػمدات   ػػػػػذا ارا ػػػػػكص     

هػػػػم هكاػػػػػكد  ػػػػػ  ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػػو  ػػػػ  ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  ارازاذػػػػرم كارجػػػػػكاحيف اآلاػػػػػرل ذات  كح ػػػػ  ك ػػػػػؽ
 مح ػػػػػم محمجػػػػػؿ  هاػػػػػرد دػػػػػ ر ارعجػػػػػد  جػػػػػكة ارجػػػػػمحكف كرػػػػػيس  مسػػػػػديد  هػػػػػف ار يػػػػػ  اك ارمك يػػػػػ  ح ػػػػػ  ار ػػػػػ و 

( هػػػػػف ارجػػػػػمحكف 265حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  ارحم ػػػػػؿ ر ه ايػػػػػو  كذرػػػػػؾ  مإلسػػػػػمحمد إرػػػػػ  هػػػػػم كرد  ػػػػػ  ارهػػػػػمدة )
ا رمػػػػزاـ  حجػػػػػؿ اره ايػػػػو  اك ام دػػػػػؽ حيحػػػػ  آاػػػػػر هػػػػف دػػػػػمح   ارهػػػػدح  ارازاذػػػػرم ارمػػػػػ  ح ػػػػت ح ػػػػػ : ي

                                                 

 -  هحدمة ارهعمرؼ1يو كارعه يو رعجد ار ي  ارنير ارهساؿ(  طد. هدهد ارهحا   حجد ار ي  ا  مداذ  )ا  مر ارجمحكح (2)
 كهم  عدنم. 58  ص2987ا ساحدريو  ه ر  

  .159س مـ هسار  ه در سم ؽ  ص (1)
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اػػػػـ ارجػػػػمحكف اره ايػػػػو اك اردػػػػؽ ارعيحػػػػ   إذ اػػػػمف هدػػػػؿ ا رمػػػػزاـ دػػػػيذمن هعيحػػػػمن  مرػػػػذات يه اػػػػ  اف يحجػػػػؿ  د
اره مػػػػػـز  كذرػػػػػؾ هػػػػػ  هراحػػػػػمة اوداػػػػػمـ ارهمع جػػػػػو  م دػػػػػ مر ارعجػػػػػمرمي  كاػػػػػذرؾ  دسػػػػػب هػػػػػم اػػػػػمل  ػػػػػ  

( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ارازاذػػػػػػرم ارمػػػػػػ  ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ي   محمجػػػػػػؿ اره ايػػػػػػو كاردجػػػػػػكؽ 793ارهػػػػػػمدة )
إذا ركحيػػػػػت  إ ل  ػػػػػ  ارعجػػػػػمر سػػػػػكال اػػػػػمف ذرػػػػػؾ  ػػػػػيف ارهمعم ػػػػػديف اـ  ػػػػػ  دػػػػػؽ ارنيػػػػػر ارعيحيػػػػػو اآلاػػػػػر 

 اوارالات ارم  يحص ح ي م ارجمحكف ك مواص ارجكاحيف ارم  مدير ه  دو د ر ارعجمري.    
إرػػػػػ  ارجػػػػػكؿ  ػػػػػإف هػػػػػم اػػػػػمل  ػػػػػ  ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم  يػػػػػر د يػػػػػؽ ك   (2)ارامحػػػػػب اآلاػػػػػر يحهػػػػػم يػػػػػذنب   

 ػػػػػػ  ارمدػػػػػػري  ارازاذػػػػػػرم  راػػػػػػكف اره ايػػػػػػو ارعجمريػػػػػػو   محمجػػػػػػؿ  ػػػػػػ  اركا ػػػػػػ   يمهمدػػػػػػ  هػػػػػػ  ارحظػػػػػػمـ ارعػػػػػػمـ
   هراحػػػػػمة اىداػػػػػمـ اردػػػػػ ر ارعجػػػػػمرم   ػػػػػ  يكاػػػػػد ام ه ػػػػػرر  ػػػػػمحكح  ياعػػػػػؿ ارعجػػػػػد إارعه ػػػػػ   ػػػػػمرازاذر 

 حمذػػػ   يػػػر امضػػػ   ر ػػػذ  اوداػػػمـ    ػػػك  يػػػ  رعجػػػمر ه حػػػػ   إمهػػػمـارح ػػػمذ  ارحم ػػػؿ ره ايػػػو ارعجػػػمر  عػػػد 
ؼ هاػػػػػػػػمص كيسػػػػػػػػاؿ رػػػػػػػػدل ه مدػػػػػػػػيو ارمسػػػػػػػػايؿ كيدػػػػػػػػ ر  مرهدم ظػػػػػػػػو هكظػػػػػػػػ ـكهكاػػػػػػػػكد يدػػػػػػػػرر اهػػػػػػػػم

ارعجمريػػػػو   مره ايػػػػػو ارعجمريػػػػو رػػػػػدل ارمدػػػػري  ارازاذػػػػػرم محمجػػػػؿ إرػػػػػ  ارهدػػػػمرم  ػػػػػم ر  ػػػػكرم ححػػػػػد هراحػػػػػمة 
ف ارسػػػػػمذد دمريػػػػػمن  يهػػػػػم ياػػػػػص اىداػػػػػمـ حجػػػػػدحم هكضػػػػػ  ار دػػػػػث )حجػػػػػد إااػػػػػرالات اردػػػػػ ر ارعجػػػػػمرم  ا  

ارعحم ػػػػػر اراكنريػػػػػو ار زهػػػػػو  سػػػػػمعهمؿ اره حػػػػػ   عػػػػػد د ػػػػػظ اردػػػػػؽ(  هاػػػػػرد إمهػػػػػمـ ار حػػػػػمل كاسػػػػػماهمؿ 
جػػػػػؿ اره ايػػػػػو نحػػػػػم  ػػػػػم ر راعػػػػػ  هػػػػػف حم  ػػػػػكت ذرػػػػػؾ  كر ػػػػػو رسػػػػػهيو  ػػػػػمدرة هػػػػػف هكظػػػػػؼ هاػػػػػمص   م

 .(1)ك ت إ راـ ارعجد ارمه يدم
 يهاححػػػػػم اف ح دػػػػػظ هػػػػػدل مػػػػػم ر ارهدػػػػػرع ارازاذػػػػػرم  مرهدػػػػػرع ار رحسػػػػػ  ر ػػػػػـ احػػػػػ    يماػػػػػذ  حظػػػػػمـ    

ـ اردػػػػػػ ر ارعيحػػػػػػ   كيج ػػػػػػد  ػػػػػػ  نػػػػػػك حظػػػػػػمـ يجػػػػػػـك ح ػػػػػػ  دػػػػػػ ر اردػػػػػػ ر اردا ػػػػػػ    ػػػػػػؿ يماػػػػػػذ  حظػػػػػػم
ارم ػػػػػػػر مت ارػػػػػػػكاردة  دسػػػػػػػب ار ػػػػػػػمـ ارعجػػػػػػػمرات    دسػػػػػػػب اسػػػػػػػهمل اودػػػػػػػامص ار ػػػػػػػمدرة هػػػػػػػح ـ م ػػػػػػػؾ 
ارم ػػػػػر مت  ك يعم ػػػػػر نػػػػػذا ارحظػػػػػمـ نػػػػػك سػػػػػحدان  حمجػػػػػمؿ اره ايػػػػػو كاردجػػػػػكؽ ارعيحيػػػػػو اآلاػػػػػرل  كيمهيػػػػػز 

  ارػػػػػذم هػػػػػف ارهؤاػػػػػد   ػػػػػكت ه ايػػػػػو ارعجػػػػػمر  هػػػػػحح ارهدػػػػػمرم ار جػػػػػو كاوسػػػػػمجرار  ػػػػػ  ارمعمهػػػػػؿ هػػػػػ  ار ػػػػػمذ
رػػػػػ   كايضػػػػػمن هػػػػػحح ارم ػػػػػر مت ارهسػػػػػا و ارداػػػػػو ارجمحكحيػػػػػو ارامه ػػػػػو   مإلضػػػػػم و إرػػػػػ  سػػػػػ كرو ارادػػػػػؼ 
ح ػػػػ  ارسػػػػا ت  همػػػػ  هػػػػم اراد ارهدػػػػمرم ارادػػػػؼ حػػػػف حجػػػػمر هػػػػم  ػػػػ  يط ػػػػب هحػػػػ  هع كهػػػػمت ماػػػػص 

                                                 

 .268دك    حمس   ه در سم ؽ  ص (2)
 .38ه در سم ؽ  ص  راضر هي كدم (1)
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رهكاػػػػكد  ػػػػ  ارمسػػػػايؿ همرػػػػؾ ارعجػػػػمر اك  يػػػػر  كاحهػػػػم يا ػػػػ  اوطػػػػ ع ح ػػػػ  كر ػػػػو كادػػػػدة هػػػػف ارسػػػػاؿ ا
 .                                                                                         (2)ارعجمرم كارم  ماكف ها  و ر عجمر ارهط كب ارادؼ حح 

حػػػػ  إك ػػػػ  دػػػػدكد ارمدػػػػري  ارعرا ػػػػ   ك ػػػػمرر ـ هػػػػف ا ػػػػك ارجػػػػكاحيف هػػػػف محظػػػػيـ اىداػػػػمـ نػػػػذا ارعجػػػػد  ا     
  حم ذاػػػػر  هػػػػف   ػػػػؿ  همػػػػ  هػػػػم اػػػػمف ارم ػػػػرؼ كارد ح ػػػػ  حجػػػػمر  ػػػػ   ػػػػد اف يسػػػػاؿ   هسػػػػمرو كاهػػػػم اسػػػػ

مسػػػػايؿ ارعجػػػػد ارهح ػػػػب ح ػػػػ  حجػػػػمر نػػػػك راػػػػف اسمسػػػػ    يهاػػػػف مامن ػػػػ    عجػػػػد  يػػػػ  ارعجػػػػمر إذ رػػػػـ 
( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف 2216مػػػػػػراع  ػػػػػػ  احعجػػػػػػمد  اردػػػػػػركط اردػػػػػػا يو  مطػػػػػػؿ  كنػػػػػػذا هػػػػػػم ااػػػػػػد  حػػػػػػص ارهػػػػػػمدة )

د ارحم ػػػػػػؿ ره ايػػػػػػو ارعجػػػػػػمر   يحمجػػػػػػؿ ا  إذ ركحيػػػػػػت  يػػػػػػ  ارطريجػػػػػػو ارهػػػػػػدح  ارمػػػػػػ  ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : )ارعجػػػػػػ
ارهجػػػررة  محكحػػػمن(  ك هاػػػرد هػػػم يػػػمـ حجػػػؿ اره ايػػػو  مسػػػـ ارهداػػػكز رػػػ   هكاػػػب ارعجػػػد ارح ػػػمذ   هػػػم ياػػػكف 
ح ػػػ  اآلايػػػر سػػػكل  د ػػػ   هػػػف ارعجػػػمر ارهمرمػػػب  ػػػ  ذهمػػػ  هػػػف هػػػف  يػػػر ام حجػػػص  راػػػكف انػػػـ ا ػػػر 

ارعجػػػػػمر هػػػػػف   ػػػػػؿ ارهدػػػػػمرم )ارهداػػػػػكز رػػػػػ  سػػػػػم جمن( راكححػػػػػم  هػػػػػف آ ػػػػػمر ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  نػػػػػك د ػػػػػ   هػػػػػف
سح ػػػػ ح اهػػػػمـ حه يػػػػو  يػػػػ  حجػػػػمر حػػػػمدم ح ػػػػ  هدػػػػؿ هكاػػػػكد  عػػػػ ن   همػػػػ  هػػػػم ااػػػػؿ ارهدػػػػمرم   ػػػػذا 

  ا رمزاـ ي س  ارعجد كر  مذ  ايضمن اف يطمرب  مرمعكيض اف امف ر  هجمض .
 المبحث الثاني

 نشاءجزاء اآلخالل بعقد حجز الوحدات العقارية قيد اإل 
رهػػػػػم اػػػػػمف ار ػػػػػدؼ هػػػػػف إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػكد نػػػػػك مح يػػػػػذ هضػػػػػهكح م ح ػػػػػ  اركاػػػػػ  ارػػػػػذم ارمضػػػػػم  ارطر ػػػػػمف    

وسػػػػػ مب مراػػػػػ  إلرادة حم ديػػػػػ   ف مح يػػػػػذ  ح ػػػػػ  نػػػػػذا ارحدػػػػػك   يمدجػػػػػؽ داذهػػػػػمن مػػػػػمرةن إ  إححػػػػػد ارمعم ػػػػػد  
د طػػػػػراؼ حجػػػػػكمػػػػػمرةن آاػػػػػرل وسػػػػػ مب   داػػػػػؿ وطػػػػػراؼ ارعجػػػػػد   ػػػػػم    حػػػػػم مجػػػػػكـ ارهسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػو إل

ححػػػػػد ااػػػػػ ؿ اطػػػػػراؼ ارعجػػػػػد  ػػػػػمرمزاه ـ ارعجػػػػػدم ريحدػػػػػم ححػػػػػ  ضػػػػػرر حجػػػػػدم  ارعجمريػػػػػوداػػػػػز اركدػػػػػدات 
كياػػػػكف نحػػػػمؾ  يح هػػػػم را طػػػػو سػػػػ  يو   مرهسػػػػؤكريو ارعجديػػػػو نػػػػ  اػػػػزال ااػػػػ ؿ ارهػػػػديف  ػػػػ  ارعجػػػػد رمح يػػػػذ 
ارمزاهػػػػػػ  كنػػػػػػ  م ػػػػػػدؼ هػػػػػػف اػػػػػػ ؿ اآل ػػػػػػمر ارهمرم ػػػػػػو ح ي ػػػػػػم إرػػػػػػ  معػػػػػػكيض ارطػػػػػػرؼ ارهضػػػػػػركر حهػػػػػػم 

اػػػػػػرال حػػػػػدـ ارمح يػػػػػػذ اك ارمػػػػػػمار  يػػػػػ   ك حػػػػػػملن ح ػػػػػ  ذرػػػػػػؾ سػػػػػحمحمكؿ  ػػػػػػ  دراسػػػػػػمحم ا ػػػػػم   هػػػػػػف ضػػػػػرر 
رنػػػػػم ح ػػػػػ  آ ر هسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػو رعجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل  يػػػػػمـ نػػػػػذ  ارهسػػػػػؤكريو ك 

اررا طػػػػو ارعجديػػػػو كذرػػػػؾ ح ػػػػ   ػػػػرحيف: اوكؿ رجيػػػػمـ هسػػػػؤكريو اطػػػػراؼ حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  
 سؤكريو ارعجديو    حجد داز اركددات ارعجمريو  يد اإلحدمل.  كار مح  ا ر  يمـ اره

                                                 

 كهم  عدنم. 53د. هدهد ارهحا   ه در سم ؽ  ص (2)
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 المطمب األول
 قيام مسؤولية أطراف عقد حجز الوحدات قيد اإلنشاء

معػػػػػد ارهسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػو اػػػػػزال رعػػػػػدـ  يػػػػػمـ ارهػػػػػديف  ػػػػػ  ارعجػػػػػد  مح يػػػػػذ ارمزاهػػػػػ  ك  مجػػػػػـك ارهسػػػػػؤكريو    
 ػػػػم  كنػػػػ  اراطػػػػم هػػػػف امحػػػػب ارهػػػػديف سػػػػكال  مػػػػكا ر ارامح إ طػػػػراؼ حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو إل

اػػػػػمف هسػػػػػم هران حجمريػػػػػمن اك هداػػػػػكز رػػػػػ   كاف يحػػػػػمج حػػػػػف نػػػػػذا اراطػػػػػم ضػػػػػرر ي ػػػػػيب ارػػػػػداذف كح  ػػػػػو 
سػػػػػ  يو مػػػػػر ط  يح هػػػػػم  كسػػػػػحمحمكؿ اراػػػػػمف نػػػػػذ  ارهسػػػػػؤكريو  ػػػػػ  ضػػػػػكل ا رمزاهػػػػػمت ارحمدػػػػػذو حػػػػػف نػػػػػذا 

هط ػػػػػػب ح ػػػػػػ   ػػػػػػرحيف: هػػػػػػف ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم كارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   كح يػػػػػػ  سحجسػػػػػػـ نػػػػػػذا ار ارعجػػػػػػد راػػػػػػ 
  كح ػػػػػػ  ارحدػػػػػػك اوكؿ رجيػػػػػػمـ هسػػػػػػؤكريو ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  كار ػػػػػػمح  رجيػػػػػػمـ هسػػػػػػؤكريو ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ 

 اوم :
 الفرع األول

 قيام مسؤولية المستثمر العقاري
حاػػػػػػػمز عػػػػػػػد ارمطػػػػػػػرؽ إرػػػػػػػ  ارمزاهػػػػػػػمت ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم كنػػػػػػػ  ما ػػػػػػػيص ك      اركدػػػػػػػدة ارعجمريػػػػػػػو  ا 

حػػػػداد   س سػػػػ و اطػػػػكات ههمػػػػدة هػػػػف ار مػػػػرة إا رمزاهػػػػمت  مرح ميػػػػو هػػػػم نػػػػ   ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ    ػػػػمف نػػػػذ  كا 
هػػػػم  ػػػػيف إ ػػػػراـ حجػػػػد ارداػػػػز إرػػػػ  دػػػػيف إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ   ديػػػػث ي مػػػػـز ارهر ػػػػ   مرمزاهػػػػمت هممم عػػػػو 
كهم زهػػػػػو    ػػػػػ  ارمزاهػػػػػمت هممم عػػػػػو  ح ػػػػػم   مح ػػػػػذ د عػػػػػو كادػػػػػدة احهػػػػػم مدػػػػػهؿ ا عػػػػػم ن إيام يػػػػػو كسػػػػػ  يو 

دػػػػػهكؿ هكضػػػػػكح م اه ػػػػػو ادػػػػػيمل همرا طػػػػػو   عضػػػػػ م  هػػػػػف  ػػػػػـ   م ػػػػػرا ذهػػػػػو همممريػػػػػو كنػػػػػ  هم زهػػػػػو ر
 . (2)ححد اداذ م ا  م إ ارهسم هر ارعجمرم 

ف  يػػػػػػمـ هسػػػػػػؤكريو ارهسػػػػػػم هر  ػػػػػػ  ضػػػػػػكل إ دماػػػػػػمـ إرػػػػػػ  اراػػػػػػمف ارهسػػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػو  ػػػػػػمكح يػػػػػػ  ك    
رضػػػػػػػرر راػػػػػػػمف ارهسػػػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػو كنػػػػػػػ  اراطػػػػػػػم كااارمزاهممػػػػػػ  ارحمدػػػػػػػذو حػػػػػػػف ارعجػػػػػػػد يمدجػػػػػػؽ  مدجػػػػػػػؽ 

 كح   ارحدك اوم :  كارع  و ارس  يو
 
 
 

                                                 

ارازل ا كؿ ارعجد  هؤسسو  دسكف ر حدر كارمكزي    يركت  دكف سحو حدر   -عكا   ارجمحكف ارهدح د. ه ط   ار (2) 
 .39ص
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 اواًل: الخطأ العقدي:
  مجػػػػػـك ارهسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػو ر هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم هػػػػػػمرـ ياػػػػػف نحػػػػػمؾ اطػػػػػم حجػػػػػدم  كيػػػػػراد  مراطػػػػػػم    

  سػػػػػكال اػػػػػمف اآلاػػػػػ ؿ (2)ارعجػػػػػدم نػػػػػك اآلاػػػػػ ؿ ار ػػػػػمدر هػػػػػف ارهػػػػػديف  رمزاهػػػػػ  ارحمدػػػػػئ حػػػػػف ارعجػػػػػد
ك اػػػػػمف ارمح يػػػػػذ هعي ػػػػػمن   عػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ يؤاػػػػػذ  هعحػػػػػم  اركاسػػػػػ  ارػػػػػذم حػػػػػف حػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ اك ارمػػػػػمار  يػػػػػ  ا

اػػػػ ؿ  ػػػػ  ام دػػػػاؿ ايعحػػػػ  حػػػػدـ مح يػػػػذ ا رمػػػػزاـ ح ػػػػ  ارحدػػػػك ارهم ػػػػؽ ح يػػػػ   ػػػػ  ارعجػػػػد  هػػػػف  ػػػػـ اػػػػؿ 
 هف اودامؿ ارهذاكرة يعد اطم ممدجؽ    هسؤكريو ارهسم هر ارعجمرم ارعجديو.

 ػػػػػػديح ككااػػػػػػب ارمح يػػػػػػذ رػػػػػػـ يجػػػػػػـ ارهػػػػػػديف  مرهسػػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػو مجػػػػػػـك ح ػػػػػػ   ػػػػػػرض كاػػػػػػكد حجػػػػػػد     
  كيمدجػػػػػؽ اراطػػػػػم ارعجػػػػػدم (1) مح يػػػػػذ  كاف سػػػػػ ب حػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ رااػػػػػ  ر ع ػػػػػ  كنػػػػػذا نػػػػػك اراطػػػػػم ارعجػػػػػدم

ر هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ػػػػػ  حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث  عػػػػػدـ مح يػػػػػذ ارمزاهممػػػػػ  ارحمدػػػػػذو حػػػػػف ارعجػػػػػد هػػػػػم رػػػػػـ يػػػػػمـ 
اطػػػػم ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ػػػػ  ضػػػػكل  ي  ػػػػت  (3)ا  ػػػػمت ارسػػػػ ب اواح ػػػػ  ارػػػػذم يجطػػػػ  ارع  ػػػػو ارسػػػػ  يو

 ح   ارحدك اوم :  ا رمزاهمت ارهذاكرة سم جمن 
ــــــااللتزام بالتخصــــــيص: .2 ف اراطػػػػػػم ارعجػػػػػػدم  رمػػػػػػزاـ ارهسػػػػػػم هر إ اخــــــالل المســــــتثمر العقــــــاري ب

ارعجػػػػمرم  ما ػػػػيص حجػػػػمر هجػػػػرر  حػػػػمل  اك  ػػػػ  طػػػػكر ار حػػػػمل ر هداػػػػكز رػػػػ  كنػػػػك اكؿ ارمػػػػزاـ يجػػػػ  
  كنػػػػػػك ارمػػػػػػزاـ هػػػػػػزدكج رػػػػػػ  (4)مدديػػػػػػد ط يعػػػػػػو نػػػػػػذا ا رمػػػػػػزاـح ػػػػػػ  حممجػػػػػػ   هكاػػػػػػب ارعجػػػػػػد يمدػػػػػػدد  

امح ػػػػػمف ادػػػػػدنهم إياػػػػػم   همه ػػػػػؿ  ػػػػػإارالات ارما ػػػػػيص اح ػػػػػو ارػػػػػذار كنػػػػػك يمدجػػػػػؽ  ػػػػػدلان ححػػػػػد 
كنػػػػػػك ما ػػػػػػيص ذات ارعجػػػػػػمر   -هاػػػػػػمؿ مدجػػػػػػؽ اراطػػػػػػم ارعجػػػػػػدم –سػػػػػػ     آاػػػػػػرإ ػػػػػػراـ ارعجػػػػػػد ك 

و ارهػػػػديف ارمػػػػ  وا ػػػػر هػػػػف دػػػػاص كسػػػػ ب ذرػػػػؾ نػػػػك اف ا رمػػػػزاـ ارسػػػػ    يسػػػػم ـز اردػػػػد هػػػػف دريػػػػ
امحػػػػت امه ػػػػػو   ػػػػػؿ كاػػػػػكد ا رمػػػػػزاـ  هػػػػػف  ػػػػـ يعػػػػػد ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم هرما ػػػػػمن ر اطػػػػػم ارعجػػػػػدم إذا 

                                                 

  هط عو امهعو 3د. هدهكد اهمؿ ارديف زا   اركايز    ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت    ارجمحكف ارهدح  اره رم  ط(2) 
 .331  ص2978ارجمنرة  

 .135  ص1821دار ارامهعو اراديدة    2طارعمهو ر رمزاـ  د. رهضمف ا ك ارسعكد  ارحظريو  (1) 
د. حدحمف سردمف. د. ح   ادهد اره داكم. د. يكسؼ هدهد  مسـ ح يدات  ارهكاز    درح ه مدر ا رمزاـ     (3)

 .258  ص1825اردمر و   -هام و ارامهعو  2ط محكف ارهعمه ت ارهدحيو ا مدمدم  
ا رمزاـ  يهم اذا امف ارمزاـ  مدجيؽ حمياو اك  ذؿ ححميو ك   دمؿ حدـ ذار حكع ا رمزاـ  ارنمرب يددد    ارعجد حكع(4) 

يمكر  ارجمحكف مدديد ط يعو ا رمزاهمت   إذا رـ يكاد مدديد    ارعجد اك ارجمحكف يمكر  ارجمض  نذ  ارهسمرو ياكف هعيمر 
ارراؿ ارعمدم    مح يذ  ار  مدجيؽ ارنميو هح   إح  ياكف ارمدديد ح   اسمس إذا امف ا رمزاـ  دسب ارهمركؼ مؤدل ححميو 

ارمزاـ  مدجيؽ حمياو  اهم اذا امف   يهاف ارجكؿ اف ححميو ارراؿ ارهعممد مؤدم ار  مدجيؽ ارنميو ياكف ارمزاـ   ذؿ ححميو. 
 . 278د. سهير ح د ارسيد محم ك  ه در سم ؽ  ص
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ارعمهػػػػػػو  ػػػػػػ  اىداػػػػػػمـ  كح ػػػػػػ  ك ػػػػػػؽ ارجكاحػػػػػػدهػػػػػػم  ػػػػػػمـ  ما ػػػػػػيص ذات ارعجػػػػػػمر رعػػػػػػدة ادػػػػػػامص  
 .(1)ارهسؤكريو يسمكم اف ياكف اا ر    ذا ا رمزاـ همعهدان اك  س ب انهمر 

ــــالتزام ا .1 ــــاء:اآلخــــالل ب اهػػػػم ا رمػػػػزاـ ار ػػػػمح  ارػػػػذم يجػػػػ  ح ػػػػ  حػػػػممؽ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم   ػػػػك  لبن
ارجيػػػػمـ  مر حػػػػمل كارػػػػػذم  يحػػػػم سػػػػم جمن احػػػػػ  يه ػػػػؿ ارهدػػػػكر ارػػػػػذم مػػػػدكر دكرػػػػ  نػػػػػذ  اررا طػػػػو ارعجديػػػػػو  

  (2)كهػػػػدركؿ حػػػػدـ مح يػػػػذ  اك اآلاػػػػ ؿ  ػػػػ  ح ػػػػ  حدػػػػك يرمػػػػب اطػػػػم حجػػػػدم يدػػػػدد  دسػػػػب ط يعمػػػػ 
 مدجيػػػػؽ حمياػػػػو  كارػػػػذم ي مػػػػـز  هكا ػػػػ  ارهػػػػديف  مدجيػػػػؽ ارحمياػػػػو  كط يعػػػػو نػػػػذا ا رمػػػػزاـ احػػػػ  ارمػػػػزاـ

هػػػػف اف نحػػػػػمؾ ححميػػػػػو م ػػػػػذؿ كمماػػػػػذ كسػػػػمذؿ   ػػػػػذا اردػػػػػمف راػػػػػف هػػػػػم  من ارهراػػػػكة  كرػػػػػيس نحػػػػػمؾ دػػػػػا
يهيػػػػػز نػػػػػذا ا رمػػػػػزاـ اف ارعحميػػػػػو اره ذكرػػػػػو   يػػػػػمـ ااػػػػػذنم  حظػػػػػر اوحم ػػػػػمر كاحهػػػػػم هػػػػػم يؤاػػػػػذ نػػػػػك 

زاهػػػػػػػػػػمت يمع ػػػػػػػػػػد ر ػػػػػػػػػػداذف ادال هدػػػػػػػػػػدد ار ػػػػػػػػػػدؼ ارهج ػػػػػػػػػػكد   مرهػػػػػػػػػػديف   ػػػػػػػػػػذا ارحػػػػػػػػػػكع هػػػػػػػػػػف ا رم
 ح ػػػػ  ك ػػػػؽ مدجيػػػػؽ ارحمياػػػػو ارهمه  ػػػػو  إمهػػػػمـ ار حػػػػمل    كيعػػػػد ا رمػػػػزاـ  مر حػػػػمل ارمزاهػػػػمن (3)ره ػػػػ دم 

رهكا ػػػػػ مت ارهم ػػػػػؽ ح ي ػػػػػم  كيسػػػػػمؿ حػػػػػف اراطػػػػػم ارعجػػػػػدم إذا رػػػػػـ ممدجػػػػػؽ ارحمياػػػػػو هػػػػػمرـ يجطػػػػػ  ا
ك ر عػػػػػػػػؿ ارنيػػػػػػػػر  مرسػػػػػػػػ ب اواح ػػػػػػػػ  كممدجػػػػػػػػؽ ارهسػػػػػػػػؤكريو سػػػػػػػػكال اػػػػػػػػمف اراطػػػػػػػػم رااعػػػػػػػػمن ر ع ػػػػػػػػ  ا
يعػػػػد هاطذػػػػمن ك   امرهجػػػػمكؿ هػػػػ  ن    ػػػػك يمدهػػػػؿ ايضػػػػمن اطػػػػم ارنيػػػػر ارػػػػذم ادا ػػػػ   ػػػػ  مح يػػػػذ حجػػػػد 

إذا رػػػػػـ يح ػػػػػذ ا رمػػػػػزاـ  ػػػػػ  ارهػػػػػدد ارهم ػػػػػؽ ح ي ػػػػػم اك اػػػػػ ؿ هػػػػػدة هعجكرػػػػػو  ػػػػػ  دػػػػػمؿ حػػػػػدـ اوم ػػػػػمؽ 
 .(4)ح   هدة اك امف ا رمزاـ هعي من 

ــــالتزام  .3 ــــد النيــــائي إعــــداداآلخــــالل ب اـ اآلايػػػػر ر هسػػػػم هر ارعجػػػػمرم   ػػػػك احػػػػداد : اهػػػػم ا رمػػػػز العق
ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ   عػػػػػد إمهمهػػػػػ  ار حػػػػػمل كهاػػػػػمؿ اراطػػػػػم  ػػػػػ  نػػػػػذا ا رمػػػػػزاـ نػػػػػك حػػػػػدـ  يمهػػػػػ   إحػػػػػداد 

 ح   اركا  ارهم ؽ ح ي . ارعجد ارح مذ  اك حدـ احداد 
م ياػػػػػدر اودػػػػػمرة رػػػػػ  اف ارمػػػػػزاـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اهػػػػػم هػػػػػك يهػػػػػم يمع ػػػػػؽ  إ  ػػػػػمت اراطػػػػػم ه  كآايػػػػػران    

إمهػػػػػػمـ اركدػػػػػػدة ارعجمريػػػػػػو  إ  مدجيػػػػػػؽ حمياػػػػػػو   مرمزاهػػػػػػ   ػػػػػػ  ارح ميػػػػػػو هػػػػػػم نػػػػػػك  ارمػػػػػػزاـ كنػػػػػػسػػػػػػم جمن  يحػػػػػػم 
نػػػػػم كا  ػػػػػراـ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ   دػػػػػمح م   ػػػػػمرهداكز رػػػػػ  ح يػػػػػ  إ مهػػػػػو ارػػػػػدريؿ ح ػػػػػ  اف إحامز ارهم ػػػػػؽ ح ػػػػػ  

اك اي ػػػػػػمن هػػػػػػ  ارحمياػػػػػػو ارهكحػػػػػػكد   ػػػػػػم هػػػػػػف   ػػػػػػؿ ارهسػػػػػػم هر من ارحمياػػػػػػو رػػػػػػـ ممدجػػػػػػؽ اك   ممطػػػػػػم ؽ اهػػػػػػ

                                                 

 .33د. ح د ارجمدر ارعرحمكم  ه در سم ؽ  ص(2) 
 .184ص  2998د. هدهكد ح د اررديـ ارديب  اركايز    ه مدر ا رمزاـ  دكف دار حدر  اإلساحدريو   (1) 
 .17دسمـ ارديف امهؿ اآلنكاح   ه در سم ؽ  صد.  (3) 
 .256د. ح   ح   س يهمف  ه در سم ؽ  ص (4)
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ارعجػػػػػػمرم  كح يػػػػػػ   إحػػػػػػ  يا ػػػػػػ  ا  ػػػػػػمت حػػػػػػدـ مدجيػػػػػػؽ ارحمياػػػػػػو ارهم ػػػػػػؽ ح ي ػػػػػػم ردظػػػػػػو إ ػػػػػػراـ ارعجػػػػػػد ك  
هػػػػػػم  ػػػػػػيف إ ػػػػػػراـ ارعجػػػػػػد اوكرػػػػػػ  كاحػػػػػػداد ارعجػػػػػػد  ارهػػػػػػدةدماػػػػػػو إل  ػػػػػػمت اراطػػػػػػم حػػػػػػف اػػػػػػؿ هرد ػػػػػػو  ػػػػػػ  

ارح ػػػػػمذ   هػػػػػف  ػػػػػـ اف هسػػػػػؤكريو ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم معػػػػػد هحعجػػػػػدة ركاػػػػػكد  ريحػػػػػو اراطػػػػػم ح ػػػػػ  حممجػػػػػ  
 . (2) مرس ب اواح   إ اكز ر  ا  مم  ك  يما ص هح  كريس ح   ارهد

 ثانيًا: الضرر
ركدػػػػػػد  رجيػػػػػػمـ ارهسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػو ر هسػػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم   هاػػػػػػرد حػػػػػػدـ رػػػػػػيس ام يػػػػػمن اراطػػػػػم ارعجػػػػػػدم    

ف يػػػػػمـ ارمح يػػػػػػذ ح ػػػػػ  حدػػػػػػك هعيػػػػػب  ػػػػػػد   يػػػػػؤدم إرػػػػػػ  مدريػػػػػؾ ارهسػػػػػػؤكريو إمح يػػػػػذ ارهػػػػػديف ارمزاهػػػػػػ  اك 
ضػػػػػػػػرران هكاػػػػػػػػب ر معػػػػػػػػكيض  كيه ػػػػػػػػؿ ارضػػػػػػػػرر ارعح ػػػػػػػػر ار ػػػػػػػػمح   ػػػػػػػػ   ارعجديػػػػػػػػو هػػػػػػػػمرـ ياػػػػػػػػكف نحػػػػػػػػمؾ

ارهسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػو كارػػػػػذم مػػػػػدكر هعػػػػػ  ارهسػػػػػؤكريو كاػػػػػكدان كحػػػػػدهمن   ػػػػػإذا ارماػػػػػب ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم 
اطػػػم رػػػـ يمرمػػػب ح يػػػ  ضػػػرر  ػػػ  هسػػػؤكريو ح يػػػ   ح ػػػ  سػػػ يؿ اره ػػػمؿ مػػػمار   ػػػ  إمهػػػمـ ار حػػػمل كا  ػػػراـ 

  إذا   ػػػػػت اف ارهداػػػػػكز رػػػػػ  اػػػػػمف هسػػػػػم ران  ػػػػػ  اآلاػػػػػؿ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  دػػػػػرط ارضػػػػػرر   يمدجػػػػػؽ  يػػػػػ
ارهدػػػػػػدد  ػػػػػػ  حجػػػػػػد ارداػػػػػػز كرػػػػػػـ ياػػػػػػف  ػػػػػػد حػػػػػػيف كاػػػػػػي ن يحػػػػػػكب ححػػػػػػ   كح ػػػػػػ  ارػػػػػػر ـ هػػػػػػف ارمعػػػػػػمريؼ 

ح ػػػػػػػم مح ػػػػػػػب اهيع ػػػػػػػم ح ػػػػػػػ  هعحػػػػػػػ  اراسػػػػػػػمرة ارمػػػػػػػ  يسػػػػػػػ   م ااػػػػػػػ ؿ إارهمحكحػػػػػػػو ر ػػػػػػػذا ارعح ػػػػػػػر ا  
 .(1)ارهسم هر ارعجمرم  مح يذ ارمزاه  ر هداكز ر 

رضػػػػػػػػرر ارحػػػػػػػػممج حػػػػػػػػف اراطػػػػػػػػم ارعجػػػػػػػػدم ار ػػػػػػػػمدر هػػػػػػػػف ارهسػػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػػمرم  درهػػػػػػػػمف كيماسػػػػػػػػد ا    
ارهداػػػػكز رػػػػ  هػػػػف هحػػػػم   اررا طػػػػو ارعجديػػػػو  ديػػػػث يعػػػػكؿ اآلايػػػػر ح ػػػػ  مح يػػػػذ ارعجػػػػد ارد ػػػػكؿ ح ػػػػ  

  كنػػػػػك هػػػػػم يط ػػػػػؽ ح يػػػػػ   مرضػػػػػرر ارهػػػػػمدم كارػػػػػذم (3)هحػػػػػم   هحػػػػػ  كارمػػػػػ   ػػػػػد ياػػػػػكف د ػػػػػ  هجػػػػػم  ن ر ػػػػػم
كز رػػػػػ  هػػػػف اسػػػػػمرة كهػػػػم  ممػػػػػ  هػػػػػف اسػػػػب اػػػػػرال حػػػػػدـ يمػػػػمرؼ هػػػػػف حح ػػػػريف نهػػػػػم: هػػػػػم ردػػػػؽ ارهداػػػػػ

                                                 

   ذرؾ اف ا مراض اراطم ييهاف ارهديف نحمؾ هف يرل اف ا دؽ  كؿ  ريحو ارهسؤكريو كريس  ريحو اراطم  كارس ب (2) 
ريس اذرؾ    ا رمزاـ  مدجيؽ حمياو    ديف اف  ريحو ارهسؤكريو   يهاف  هف ا  مت حدـ كاكد  هف امح   كا هر

 :اسم عمدنم ا   مرس ب ا اح  
Ph. Le Tourneau, Responsabilité civile professionnelle, 2° éd. Dalloz 2005, p.27.         

 .15حج ن حف: د. هدهد دسف  مسـ  ه در سم ؽ  ص
  2997د. هدهد ادهد حم ديف  ارمعكيض  يف ارضرر ا د   كارهمدم كارهكركث  دار ار ار ارامهع   ا ساحدريو  ( 1)

 .52ص
  .68د. ه ط   ارعكا   ه در سم ؽ  ص(  3)
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  كهػػػػػم ي دجػػػػػ  هػػػػػف اسػػػػػمرة  ػػػػػ  نػػػػػذا ارعجػػػػػد يمه ػػػػػؿ  يهػػػػػم ي دػػػػػؽ ذهمػػػػػ  ارهمريػػػػػو هػػػػػف اسػػػػػمرة (2)ارمح يػػػػػذ
 سػػػػػ ب  يهػػػػػو همريػػػػػو هعيحػػػػػو اػػػػػمف هػػػػػف اره مػػػػػرض اضػػػػػم م م إرػػػػػ  ذهمػػػػػ  ارهمريػػػػػو  ػػػػػ  دػػػػػمؿ إمهػػػػػمـ ارعجػػػػػد 

اسػػػػػب ار مذػػػػػت )م كيػػػػػت ار ر ػػػػػو(   ػػػػػك ارح ػػػػػمذ  كدػػػػػرال اركدػػػػػدة ارعجمريػػػػػو ارهداػػػػػكزة ر ػػػػػمرد   اهػػػػػم ار
اراسػػػػػػب ارػػػػػػذم  ػػػػػػمت ح ػػػػػػ  ارػػػػػػداذف مدجيجػػػػػػ   سػػػػػػ ب حػػػػػػدـ مح يػػػػػػذ ارهػػػػػػديف ارمزاهػػػػػػ  اك مػػػػػػمار  اك مح يػػػػػػذ  

كم كيػػػػت ار ر ػػػػو يعػػػػد ضػػػػرران  مذهػػػػمن       ػػػػك مدجيػػػػؽ حمياػػػػو هعيحػػػػو  يهػػػػم رػػػػك ح ػػػػذ ارعجػػػػد ػػػػكرة هعي ػػػػو 
ؿ ح ػػػػ  كدػػػػدة حجمريػػػػو هػػػػف   كيمه ػػػػؿ  ػػػػ  حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو   ر ػػػػو ارد ػػػػك (1) دػػػػد ذامػػػػ 

هسػػػػم هر آاػػػػر كارمػػػػ  مسػػػػ ب اآلايػػػػر  م كيم ػػػػم  ك ػػػػمرراكع إرػػػػ  اىداػػػػمـ حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو 
هػػػػػػؿ د ػػػػػػكر  ح ػػػػػػ  ارسػػػػػػاف ا ػػػػػػمف ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  يحمظػػػػػػر طي ػػػػػػو هػػػػػػدة مح يػػػػػػذ اركدػػػػػػدة ارعجمريػػػػػػو ح ػػػػػػ  

مرمزاهػػػػػ  ارهم ػػػػػؽ ح ػػػػػ  هكا ػػػػػ مم  ححػػػػػد إ ػػػػػراـ نػػػػػذا ارعجػػػػػد  هػػػػػف  ػػػػػـ  ػػػػػمف ااػػػػػ ؿ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  
يضػػػػػر  ه ػػػػػ دم   ػػػػػ  ارد ػػػػػكؿ ح ػػػػػ  سػػػػػاف  اػػػػػذرؾ ي ػػػػػكت ح يػػػػػ   ر ػػػػػو ارد ػػػػػكؿ ح ػػػػػ  هسػػػػػاف 
هحمسػػػػب هػػػػف اػػػػ ؿ هسػػػػم هر حجػػػػمرم آاػػػػر  كدمػػػػ  ارمػػػػمار  ػػػػ  ارمح يػػػػذ  سػػػػيهم اف ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػ  
نػػػػذا ارعجػػػػد ياػػػػكف هسػػػػممار رسػػػػاف ردػػػػيف د ػػػػكر  ح ػػػػ  ارسػػػػاف ارهمعم ػػػػد ح يػػػػ  اك ارمح يػػػػذ ح ػػػػ   يػػػػر 

 اركا  ارهم ؽ ح ي .
كيح نػػػػ  رجيػػػػمـ ارهسػػػػؤكريو ارعجديػػػػو ر هسػػػػم هر ارعجػػػػمرم اف يمػػػػك ر  ػػػػ  ارضػػػػرر دػػػػركط    ػػػػو نػػػػ :    

اف ياػػػػػكف هدججػػػػػػمن اك هؤاػػػػػدان كه مدػػػػػػر كهمك ػػػػػػ  حػػػػػف حػػػػػػدـ مح يػػػػػذ ارمزاهممػػػػػػ  ر هداػػػػػػكز رػػػػػ  ارػػػػػػذم يجػػػػػػ  
ح يػػػػػ  حػػػػػبل ا  ػػػػػمت اوذل ارػػػػػذم ردػػػػػؽ  ػػػػػ  اسػػػػػمحمدان ر جمحػػػػػدة ارعمهػػػػػو  ػػػػػ  اىداػػػػػمـ ارهسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػو 

  هػػػػػمرـ ياػػػػػف نحػػػػػمؾ  ػػػػػش هػػػػػف امحػػػػػب (3)جضػػػػػ   ػػػػػمرمعكيض حػػػػػف ارضػػػػػرر اره مدػػػػػر ارهمك ػػػػػ كارمػػػػػ  م
 رياكف ارمعكيض حف ارضرر ارهمك   ك ير ارهمك  .  (2)ارهديف اك اطم اسيـ

                                                 

جرة ار محيو هح م كارم  امل  ي م:) كياكف ارمعكيض حف هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا      ار  296اسمحمدان رحص ارهمدة ( 2)
اؿ ارمزاـ يحدم حف ارعجد سكال امف ارمزاهمن  حجؿ ه ايو اك هح عو اك ام دؽ حيح  آار اك ارمزاهم  عهؿ اك  مهمحمع حف 

  ...( حهؿ كيدهؿ هم ردؽ ارداذف هف اسمرة كهم  مم  هف اسب  س ب ضيمع اردؽ ح ي  اك  س ب ارمػمار    اسمي مذ
ارعجد  -د. دهدم ح د ارردهف ادهد  اركسيط    ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت  اراممب ا كؿ  اره مدر ا راديو ر رمزاـ(1) 

 . 525  ص1828  دار ارح ضو ارعر يو ر حدر كارمكزي   1كا رادة ارهح ردة  ط
ارمعم ديو    اف ارهمعم ديف رـ يمعم دا ا  كحمدةن هم ي رر   ر ارمعكيض حف ارضرر ارهمك    جط    ارهسؤكريو (3) 

 مرحس و رهم يمك عمح  اهم ا ضرار ارنير همك عو    مداؿ    داذرة معم دنهم اكف ا رادة ن  هف مددد هدانم كاف  د 
ا مرض اح راؼ ا رادة ر معكيض حف ارضرر  مرهجدار ارهمك   هف   ؿ ارهديف  كنك ا  مراض ارهعجكؿ ك ه م و اردرط 
ا م م   كي طؿ نذا اردرط  مرنش كاراطم اراسيـ  هف  ـ   معكيض حف ارضرر  ير ارهمك   ا  اذا امف نحمؾ  ش اك 
 -اطم اسيـ كرم م يؿ اا ر يراا : د. ادهد دك   هدهد ح د ارردهف  اردراسمت ار د يو    ارهسؤكريو ارهدحيو
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ك يهػػػػم يمع ػػػػؽ  إ  ػػػػمت ارضػػػػرر  إحػػػػ  هػػػػف ديػػػػث اره ػػػػدا يجػػػػ  حػػػػبل ا  ػػػػمت ارضػػػػرر ح ػػػػ  هػػػػف يدحيػػػػ    
 يج  ح ي  حبل إ  مم . كنك ارهداكز ر     ك هف يدح  ددكث ارضرر كهف

 ثالثًا: العالقة السببية
  يا ػػػػ  اراطػػػػم كارضػػػػرر كدػػػػدنهم رجيػػػػمـ هسػػػػؤكريو ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم ماػػػػم  ارهداػػػػكز رػػػػ  هػػػػم رػػػػـ    

ياػػػػػػف نحػػػػػػمؾ ح  ػػػػػػو سػػػػػػ  يو  ػػػػػػيف اطػػػػػػم ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم كارضػػػػػػرر ارػػػػػػذم ردػػػػػػؽ  ػػػػػػمرهداكز رػػػػػػ   
رر  كهػػػػػػف  يػػػػػػر مػػػػػػك ر نػػػػػػذ   يح نػػػػػػ  اف ياػػػػػػكف نػػػػػػذا اراطػػػػػػم نػػػػػػك ارسػػػػػػ ب اوسمسػػػػػػ  ردػػػػػػدكث ارضػػػػػػ

 .(1)ارع  و   كاكد ر هسؤكريو ارعجديو
كنػػػػذا  ػػػػد ممعػػػػدد اسػػػػ مب دػػػػدكث ارضػػػػرر  ي ػػػػمر إرػػػػ  ار دػػػػث حػػػػف ارسػػػػ ب اردجيجػػػػ  رك كحػػػػ  كنػػػػؿ   

يعمػػػػد  اهيػػػػ  اوسػػػػ مب اـ  مدػػػػدنم كح ػػػػ  ام اسػػػػمس ك ػػػػد ظ ػػػػرت   ػػػػذا ار ػػػػدد حظريمػػػػمف نهػػػػم حظريػػػػو 
راد   ػػػػػػم نػػػػػػك اف ياػػػػػػكف نحػػػػػػمؾ اا ػػػػػػر هػػػػػػف سػػػػػػ ب   كيػػػػػػ(3)معػػػػػػمدؿ اوسػػػػػػ مب كحظريػػػػػػو ارسػػػػػػ ب ارهحػػػػػػمج

همداا ػػػػو  ػػػػػ  إدػػػػداث ارضػػػػػرر  اػػػػػؿ هح ػػػػم ك جػػػػػمن ر ػػػػذ  ارحظريػػػػػو يعػػػػػد سػػػػ  من ردػػػػػدكث ارضػػػػرر  هػػػػػف  ػػػػػـ 
م ح  ػػػػػو امحػػػػػت راطػػػػػم ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم رياػػػػػكف هسػػػػػؤكؿ حػػػػػف نػػػػػذا ميا ػػػػػ  اف يحسػػػػػب ارضػػػػػرر  ػػػػػ

اف همػػػػػ  هػػػػػم معػػػػػددت ارضػػػػػرر  اهػػػػػم ارحظريػػػػػو ار محيػػػػػو كنػػػػػ  حظريػػػػػو ارسػػػػػ ب ارهحػػػػػمج كارمػػػػػ  يػػػػػراد   ػػػػػم 
   ػػػػد هػػػػف ارمهييػػػػز  ػػػػيف اوسػػػػ مب  ر هداػػػػكز رػػػػ اوسػػػػ مب ارمػػػػ  اػػػػمف ر ػػػػم داػػػػؿ  ػػػػ  إدػػػػداث ارضػػػػرر 

ارعمرضػػػػػػػو كارمػػػػػػػ  معم ػػػػػػػر  يػػػػػػػر همرك ػػػػػػػو ك  مدػػػػػػػدث حػػػػػػػمدةن نػػػػػػػذا ارضػػػػػػػرر كاف ادد مػػػػػػػ   ع ػػػػػػػ  حدػػػػػػػك 
حرضػػػػػ  ك  ياػػػػػكف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ك جػػػػػمن ر ػػػػػذ  ارحظريػػػػػو هسػػػػػؤكؿ حح ػػػػػم  اهػػػػػم اوسػػػػػ مب ارهحماػػػػػو 

  اسػػػػ مب همرك ػػػػو هػػػػف حمديػػػػو إدػػػػدا  م ر ضػػػػرر ارهمدجػػػػؽ  ػػػػ  ارعػػػػمدة كياػػػػكف ارهػػػػديف هسػػػػؤك ن حح ػػػػم   ػػػػ

                                                                                                                                                        

  1887  هحدمة ارهعمرؼ  ا ساحدريو  2  ط2ر رحس   ها دارهسؤكريو ارهدحيو اردا يو    ار ج  كارجضمل اره رم كا
 .25ص

كمـ اسمدداث  ارة اراطم اراسيـ  دسب هم يرل ا سممذ ارسح كرم هف حظريو مدرج اراطم ارهحسك و ر جمحكف (2) 
هم امف ذرؾ  كيراد  مراطم اراسيـ اؿ  عؿ اك اهمحمع يداؿ احدرا من حف اردد اودح  ارهج كؿ    ا رمزاـ هم ارركهمح   

حممج حف   و ادمراز اك انهمؿ هجركحيف  مإلرادة. كرم م يؿ اا ر يراا : د. ح د اررزاؽ ادهد ارسح كرم  درح ارجمحكف 
. حيس  هدهد حيس  ارعهمرم  ا ر 661  ص1888  هحدكرات ارد    اردجك يو   يركت  3ارهدح   ارازل ا كؿ  ط

ؿ ادامـ ارجمحكف ارهدح  ا ردح   رسمرو هماسمير هجدهو ا يو اردراسمت ارع يم  اراطم اراسيـ ح   ارهسؤكريو ارعجديو    ظ
 .  23  ص1824ارامهعو ا ردحيو  

 .262د. حدحمف سردمف. د. ح   ادهد اره داكم. د. يكسؼ هدهد  مسـ ح يدات  ه در سم ؽ  ص(1) 
 .155در سم ؽ  صد. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف ارهدح  ا رمزاهمت  ارها د ار مح   ه (3) 
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كنػػػػػ  ارحظريػػػػػو ارهعهػػػػػكؿ   ػػػػػم  ػػػػػ  ارنمرػػػػػب  ك ػػػػػ   ػػػػػدد ار دػػػػػث  ػػػػػ  حجػػػػػدحم  (2) دسػػػػػب نػػػػػذ  ارحظريػػػػػو
هكضػػػػػكع اردراسػػػػػو  ػػػػػمف معػػػػػدد اوسػػػػػ مب ارمػػػػػ  ادت إرػػػػػ  دػػػػػدكث ارضػػػػػرر  مرػػػػػداذف  إحػػػػػ  يعمػػػػػد  مرسػػػػػ ب 

 ػػػػػر ححػػػػػ   مراطػػػػػم ارػػػػػذم هػػػػػف دػػػػػمح  إدػػػػػداث ضػػػػػرر  دسػػػػػب ارهػػػػػمركؼ اك ارهاػػػػػرل ارهحػػػػػمج اك اهػػػػػم يع
    . (1)ارعمدم اك ارحمياو ارط يعيو رعدـ ارك مل

  اف هسػػػػػمرو ا  ػػػػػمت ارع  ػػػػػو ارسػػػػػ  يو  ػػػػػيف اطػػػػػم ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم كارضػػػػػرر (3) عضػػػػػ ـكيػػػػػرل     
 يػػػػػو ار حػػػػػمل كارػػػػػذم ار دػػػػػؽ  ػػػػػمرهداكز رػػػػػ  هػػػػػف ارهسػػػػػمذؿ ار ػػػػػع و حمياػػػػػو معػػػػػدد ارعجػػػػػكد ارهمع جػػػػػو  عه

يحػػػػػػػمج ححػػػػػػػ  ح  ػػػػػػػمت همدػػػػػػػم او ك هرادػػػػػػػؿ همداا ػػػػػػػو  يهػػػػػػػم  يح ػػػػػػػم اوهػػػػػػػر ارػػػػػػػذم يحػػػػػػػمج ححػػػػػػػ  معػػػػػػػدد 
   هػػػػػػػف ار ػػػػػػعب ا  ػػػػػػػمت ارع  ػػػػػػو ارسػػػػػػػ  يو را ػػػػػػرة ارهمػػػػػػػدا يف كهعر ػػػػػػو ارسػػػػػػػ ب اردجيجػػػػػػػ  (4)اآلاطػػػػػػمل

كاره مدػػػػػػػػر كرال ارضػػػػػػػػرر ادمرػػػػػػػػو ارمػػػػػػػػمار  ػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػ ـ ارهسػػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػػمرم ر كدػػػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػػػو هػػػػػػػػف 
مكؿ  اػػػػذرؾ اردػػػػمؿ  يهػػػػم رػػػػك احػػػػد اره حػػػػدس م ػػػػهيهمن هعيػػػػب احػػػػمج ححػػػػ   حػػػػمل هعيػػػػب رػػػػـ يػػػػمهاف ارهجػػػػ

ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم هػػػػػف ادػػػػػ    ػػػػػمرر ـ هػػػػػف ارعحميػػػػػو اره ذكرػػػػػو   ػػػػػذا اردػػػػػمف هٌهػػػػػم يػػػػػؤدم إرػػػػػ  ظ ػػػػػكر 
ارعيػػػػكب  دجػػػػمن  هػػػػف  ػػػػـ مح يػػػػذ  ح ػػػػ  كضػػػػع  ارهعيػػػػب كندهػػػػ   عػػػػد ذرػػػػؾ ك مرحمياػػػػو ياػػػػكف ارهسػػػػم هر 

ؤكريو مػػػػماير  ػػػػ  مسػػػػ يـ ار حػػػػمل  كح يػػػػ   ػػػػد ياػػػػكف ارسػػػػ ب كرال ارضػػػػرر اطػػػػم هػػػػف ـ هسػػػػمارعجػػػػمرم اهػػػػ
  كنػػػػػذا هػػػػم يظ ػػػػر انهيػػػػػو ةاك  يػػػػر ه مدػػػػر  ةيػػػػرم ط هع ػػػػـ ارهسػػػػم هر  ع  ػػػػػمت حجديػػػػو  طريجػػػػو ه مدػػػػػر 

ارع  ػػػػو ارسػػػػ  يو  ػػػػ  هاػػػػمؿ حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  كحدػػػػف نحػػػػم رسػػػػحم   ػػػػدد ا  ػػػػمت ارع  ػػػػو 
   إ  ػػػػمت اراطػػػػم كارضػػػػرر يا ػػػػ  إل  ػػػػمت ارسػػػػ  يو  يح هػػػػم (5)ح ػػػػم ه مرضػػػػوارسػػػػ  يو هػػػػف   ػػػػؿ ارػػػػداذف  

ط جػػػػمن ر جكاحػػػػد ارعمهػػػػو  ػػػػ  حػػػػبل او  ػػػػمت كهد ػػػػ   ف ارهػػػػدح   مو  ػػػػمت رػػػػيس ح يػػػػ  اف يجػػػػيـ ارػػػػدريؿ 
 مػػػػػػراض ح ػػػػػ  اهيػػػػػػ  ححم ػػػػػر اركا عػػػػػػو ارمػػػػػ  يػػػػػػدحي م كيا ػػػػػ  اف ي ػػػػػػرنف ح ػػػػػ   ػػػػػػدر هح ػػػػػم يا ػػػػػػ  إل

                                                 

 .572د. دسمـ ارديف امهؿ ا نكاح   ه در سم ؽ  ص (2)
هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ارم  ح ت ح  : )....  درط اف ياكف نذا حمياو  269اسمحمدان ر  جرة ار محيو هف ارهمدة  (1) 

ا    د ااذ  حظريو ارس ب ارهحمج  ط يعيو رعدـ ك مل ارهديف  م رمزاـ اك رممار  حف ارك مل   ( كح ي   مف ارهدرع ارعر 
 ( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم.281كيجم ؿ نذ  ارهمدة حص ارهمدة )

-حكم حجي    ارحظمـ ارجمحكح  رعجد ار ي   حمل ح   ارم مهيـ  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ  امهعو حاحكف(3) 
. هسار س مـ  ه در سم ؽ 226در سم ؽ  صكهم  عدنم. ريهمف دسيحيو  ه  165  ص1884-1883ارازاذر  

373. 
ه م  ف مريع   هسؤكريو ارهر   ارعجمرم    اطمر حجد ارمر يو ارعجمريو  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ _ (4) 

 .59  ص1824 -1823امهعو ارازاذر
 . 144د. رهضمف ا ك ارسعكد  ه در سم ؽ  (5) 
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  كارضػػػػرر كارمػػػػ  مح ػػػػ  مارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم ارع  ػػػػو  ػػػػيف اطػػػػ  كراححػػػػم   ػػػػدد ح ػػػػ  (2)  ػػػػكت ار ػػػػم  
 إ  ػػػػػػمت ارسػػػػػػ ب اواح ػػػػػػ  كارػػػػػػذم يدػػػػػػهؿ ارجػػػػػػكة ارجػػػػػػمنرة كاطػػػػػػم ارهضػػػػػػركر كاطػػػػػػم ارنيػػػػػػر  ديػػػػػػث رػػػػػػ  

 .(1)ا  مت احم مل ارع  و ارس  يو  مرس ب اواح    جط
ؿ ارع  ػػػػػمت ارهمع جػػػػػو  عه يػػػػػو ار حػػػػػمل كهػػػػػم يحػػػػػمج ححػػػػػ  هػػػػػف مػػػػػداا اهػػػػػم  هػػػػػم يمع ػػػػػؽ  معػػػػػدد ارعجػػػػػكد    

  كرهػػػػػم اػػػػػمف ار حػػػػػمل ارهمع ػػػػػد (3)ك ػػػػػمرراكع إرػػػػػ  ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو مدديػػػػػدان ارهسػػػػػؤكريو حػػػػػف  عػػػػػؿ ارنيػػػػػر
  موسػػػػمعمحو إ إمهمهػػػػ  هػػػػف   ػػػػؿ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم نػػػػك هػػػػف ا حهػػػػمؿ اره هػػػػو ارمػػػػ    يػػػػمـ مح يػػػػذنم 

زاهػػػػػ   هكاػػػػػب حجػػػػػد   كاف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اػػػػػمف اػػػػػمذزان رػػػػػ  اوسػػػػػمعمحو  نيػػػػػر   ػػػػػ  مح يػػػػػذ ارمر ػػػػػمرني
اك ارهاممػػػػػب ا سمدػػػػػمريو    ػػػػػك هسػػػػػؤكؿ اهػػػػػمـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  حػػػػػف اطػػػػػم هػػػػػف اسػػػػػماده   هجمكرػػػػػو هػػػػػ  ن 

ك    (4) ػػػػػػ  ارمح يػػػػػػذ  كمجػػػػػػـك هسػػػػػػؤكريم  حػػػػػػف  عػػػػػػؿ ارنيػػػػػػر ارػػػػػػذيف ح ػػػػػػد ارػػػػػػي ـ مح يػػػػػػذ ارمزاهػػػػػػ  ارعجػػػػػػدم
عهػػػػؿ يهاػػػػف رػػػػ  ارػػػػما ص هػػػػف نػػػػذ  ارهسػػػػؤكريو  إ  ػػػػمت احػػػػ  رػػػػـ ياطػػػػم  ػػػػ  ااميػػػػمر هػػػػف ح ػػػػد ارػػػػي ـ ار

اك  ػػػػػ  هػػػػػرا  م ـ اك  ػػػػػ  احطػػػػػمذ ـ ارمكاي ػػػػػمت ار زهػػػػػو إلمهػػػػػمـ ارعهػػػػػؿ  هػػػػػف  ػػػػػـ يعمهػػػػػؿ اطػػػػػم ارنيػػػػػر 
اطػػػػػم ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  كي جػػػػػ  دػػػػػؽ اآلايػػػػػر  ػػػػػ  ارراػػػػػكع ح ػػػػػ  هػػػػػف ح ػػػػػد ارػػػػػي ـ   ه ػػػػػؿ هعمه ػػػػػو

 إحامز ارعهؿ ح   اسمس ارهسؤكريو ارعجديو ايضمن ارم  مر ط  يح هم.
 
 
 
 
 

                                                 

 .157ا رمزاهمت  ارها د ار مح   ه در سم ؽ  ص -دح د. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف اره (2) 
 .351  ص2979  دار ارهعمرؼ  1ارمج يريو كارعجديو  ط -دسيف حمهر. ح د اررديـ حمهر  ارهسذكريو ارهدحيو (1) 
ارم  محص ح  : )كاذرؾ ياكز  1-159ادمر ر م ارجمحكف ارهدح  ارعرا    طريجو  ير ه مدرة هف ا ؿ حص ارهمدة (3) 
م مؽ ح   اح مل ارهديف هف اؿ هسؤكريو ممرمب ح   حدـ مح يذ ارمزاه  ارمعم دم ا  ارم  محدم حف  د  اك حف اطم  ا 

اراسيـ. كه  ذرؾ ياكز ر هديف اف يدمرط حدـ هسؤكريم  هف ارنش اك اراطم اراسيـ ارذم يج  هف ادامص يسماده ـ 
ف  إح مل ح س  هف ارهسؤكريو ارحمدذو حف ارنش كاراطم اراسيـ    مح يذ ارمزاه (. كي دظ اف ارهدرع احط  دؽ ر هدي

ار مدر هف ا دامص ارذيف اسماده ـ    مح يذ ارمزاه  ك   ذرؾ د رو ح   هسؤكريم  حف ااطملنـ كا  هم احط  دؽ 
 اح مل ح س  هف نذ  ا اطمل. 

  ارهؤسسو ارددي و ر اممب  2هجمرحو  طدراسو  -د. هدهد دحكف اع ر  هسؤكريو ارهجمكؿ ارعجديو حف  عؿ ارنير(4) 
 .68  ص1822ر حمف  
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 الفرع الثاني
 حجوز لوقيام مسؤولية الم

رهػػػػػم اػػػػػمف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو هػػػػػف ارعجػػػػػكد اره زهػػػػػو ر اػػػػػمح يف   إحػػػػػ  يرمػػػػػب ارمزاهػػػػػمت     
هم مدرػػػػو ح ػػػػ  ذهػػػػو حم ديػػػػ   ك يػػػػمـ ارهسػػػػؤكريو ارعجديػػػػو ر هداػػػػكز رػػػػ  ياػػػػكف  مدجػػػػؽ اوراػػػػمف ارهجػػػػررة 

حدػػػػػػك كح ػػػػػػ  ار  ر هسػػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػو  ػػػػػػ  ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو كنػػػػػػ  اراطػػػػػػم كارضػػػػػػرر كارع  ػػػػػػو ارسػػػػػػ  يو
 اوم :

 اواًل: الخطأ
ف حػػػػدـ  يػػػػمـ ارهػػػػديف  مح يػػػػذ ارمزاهػػػػ  ارحمدػػػػئ هػػػػف ارعجػػػػد يعػػػػد اطػػػػم حجػػػػدم يدػػػػرؾ إيحػػػػم  يهػػػػم سػػػػ ؽ ار    

ف اطػػػػػم ارهداػػػػػكز رػػػػػ  يدػػػػػدد  ػػػػػ  ضػػػػػكل ارمزاهممػػػػػ  ارهح  جػػػػػو هػػػػػف اهسػػػػػؤكريو ارهػػػػػديف ماػػػػػم  ارػػػػػداذف  ك 
ارعجػػػػػػمر   ػػػػػػمرهع ـك اف  ارعجػػػػػػد كنػػػػػػ  د ػػػػػػ  ه  ػػػػػػ  هػػػػػػف ارحجػػػػػػكد كا رمػػػػػػزاـ  ػػػػػػإ راـ ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ  كدػػػػػػرال

ا رمػػػػػػػػزاـ اوكؿ ر هداػػػػػػػػكز رػػػػػػػػ  نػػػػػػػػك د ػػػػػػػػ  اره  ػػػػػػػػ  ارػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػد كديعػػػػػػػػو ضػػػػػػػػهمف ك ػػػػػػػػؽ اواػػػػػػػػرالات 
  ػػػػػرض حػػػػػدـ  يمهػػػػػ   ػػػػػد   نػػػػػذا  إ ارهح ػػػػػكص ح ي ػػػػػم  ك  يم ػػػػػكر ااػػػػػ ؿ ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ػػػػػم رمزاـ 

اره  ػػػػػ  ريعػػػػػد هاطذػػػػػمن  كا ك ػػػػػيو نػػػػػذا ا رمػػػػػزاـ مظ ػػػػػػر ححػػػػػد ار دػػػػػث  ػػػػػ  راػػػػػف ارضػػػػػرر  إحم ػػػػػػمر  
زاـ  ػػػػػد   ه  ػػػػػ  هػػػػػف ارحجػػػػػكد  اهػػػػػم ا رمػػػػػزاـ ار ػػػػػمح  كارهمه ػػػػػؿ  ػػػػػإ راـ ارعجػػػػػد ارح ػػػػػمذ  ك دػػػػػرال ارعجػػػػػمر ارمػػػػػ

ػػػػػحح  يػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ  دػػػػػؽ ارعػػػػػدكؿ امسػػػػػم حمل هػػػػػف ه ػػػػػدا ارجػػػػػكة اره زهػػػػػو ر عجػػػػػد كارػػػػػذم هي
  كيظ ػػػػػر (2)

ذرػػػػػؾ ا يػػػػػمن هػػػػػف ح ػػػػػكص ارهػػػػػكاد  ػػػػػ  ارجػػػػػمحكف ار رحسػػػػػ  كارازاذػػػػػرم  إحم مرنػػػػػم  ػػػػػكاحيف هحظهػػػػػو ر ػػػػػذا 
( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػ  ارهعػػػػػػدؿ ح ػػػػػػت ح ػػػػػػ : ي 16 -162  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )  عجػػػػػػدار

ارهػػػػػػدة ارههمػػػػػػدة هػػػػػػف مػػػػػػمري  مك يػػػػػػ  ارعجػػػػػػد او مػػػػػػداذ   كارمػػػػػػ  يهاػػػػػػف ا ر ػػػػػػم ر هدػػػػػػمرم ارمرااػػػػػػ   -...
 .ي25 -162هف ارهمدة  1حف  رار   مودم مظ  مح يذ ا حهمؿ ك جمن إلدامـ ار جرة 

دػػػػرع ارازاذػػػػرم هنػػػػميران رحظيػػػػر  ار رحسػػػػ     مإلسػػػػمحمد إرػػػػ  هػػػػم اػػػػمل  ػػػػ  ارهػػػػمدة كرػػػػـ ياػػػػف هك ػػػػؼ اره   
( هػػػػف  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارازاذػػػػرم ارحم ػػػػذ: ي يهاػػػػف  سػػػػ  حجػػػػد د ػػػػظ اردػػػػؽ  ػػػػ  ام ك ػػػػت 31)

اػػػػ ؿ إحاػػػػمز ارهدػػػػركع ارعجػػػػمرم   ط ػػػػب هػػػػف ادػػػػد ارطػػػػر يف هػػػػ    ػػػػكؿ ارطػػػػرؼ اآلاػػػػر   ط ػػػػب هػػػػف 

                                                 

كارذم يم اص  مف ا رمزاـ ارذم يحدئ هف ارعجد يعمدؿ  جكم  ا رمزاـ ارحمدئ  جكة ارجمحكف  ك  ياكز ر همعم د ارمد ؿ (2) 
زاـ  ارهط عو ارعمرهيو    ه مدر ا رم2هف ارمزاه  ارحمدئ هف ارعجد. د. ح د ارد  دامزم  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ  ج

. د. كريد   ح هرس  رهضمف  ارجكة اره زهو ر عجد كا سم حملات اركاردة ح ي م  يف ار ج  ا س ه  145  ص2968
 .42  ص1889دراسو هجمرحو  دار ارامهعو اراديدة ر حدر  ا ساحدريو   -كارجمحكف ارهدح 
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% هػػػػػػف 25يسػػػػػػم يد ارهر ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمرم هػػػػػػف ا مطػػػػػػمع حسػػػػػػ و   ػػػػػػمدب د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ ك ػػػػػػ  نػػػػػػذ  اردمرػػػػػػو
كهػػػػػحح نػػػػػذا اردػػػػػؽ  ػػػػػرادون ياػػػػػكف   ػػػػػدؼ دهميػػػػػو ارهداػػػػػكز رػػػػػ  كهحدػػػػػ   ه  ػػػػػ  ارمسػػػػػ يؽ ارهػػػػػد كع..ي 

 مػػػػػرة ر م ايػػػػػر  إحم ػػػػػمر  ارطػػػػػرؼ ارضػػػػػعيؼ  ػػػػػ  ارعجػػػػػد ريهػػػػػحح ه  ػػػػػو اضػػػػػم يو ر حظػػػػػر  ػػػػػ  اهػػػػػر ارعجػػػػػد 
ذا هػػػػم   اطػػػػكة مإارػػػػذم إ رهػػػػ  ح ػػػػ  احم ػػػػمر اف نػػػػذا ارعجػػػػد هػػػػم نػػػػك  ه يديػػػػو ردػػػػرال كدػػػػدة حجمريػػػػو  كا 

مػػػػـ مدديػػػػد ه  ػػػػو زهحيػػػػو رههمرسػػػػو دػػػػؽ ارعػػػػدكؿ حػػػػف إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  اهػػػػم  عػػػػؿ ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ  
( هػػػػػػف  ػػػػػػمحكف ار حػػػػػػمل كارسػػػػػػاح  2-172ارػػػػػػذم دػػػػػػددنم  سػػػػػػ عو ايػػػػػػمـ  دسػػػػػػب هػػػػػػم اػػػػػػمل  ػػػػػػ  ارهػػػػػػمدة )

ر هعػػػػػٌد ر سػػػػػاف اك ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ: ي اػػػػػؿ حجػػػػػد ذم مك يػػػػػ  اػػػػػمص هكضػػػػػكح  مدػػػػػييد اك مه ػػػػػؾ حجػػػػػم
 د ػػػػػػص معطػػػػػػ  اردػػػػػػؽ  مرد ػػػػػػكؿ ح ػػػػػػ  دػػػػػؽ ارمهمػػػػػػ  اك دػػػػػػؽ اره ايػػػػػػو رعجػػػػػػمرات هعػػػػػػدة  ا اممػػػػػمب

ر سػػػػاف اك ر حم ػػػػمع   ػػػػم اك  يػػػػ  حجػػػػمرات هعػػػػدة ر  حػػػػمل اك إ ػػػػراـ حجػػػػد اياػػػػمر  ج ػػػػد ارمه ػػػػؾ ارعجػػػػمرم  
 ه  يدػػػػؽ ر هدػػػػمرم  يػػػػر ارهدمػػػػرؼ اف يعػػػػدؿ  ػػػػ  ه  ػػػػو سػػػػ عو ايػػػػمـ احم ػػػػمران هػػػػف اريػػػػكـ ارمػػػػمر   سػػػػم

اكؿ حػػػػػرض  هكاػػػػػب رسػػػػػمرو ي  ػػػػػ   هكا  ػػػػػم ارعجػػػػػد..ي  كهػػػػػػف  ػػػػػـ  ػػػػػمف حػػػػػدـ ا رمػػػػػزاـ  ضػػػػػكا ط دػػػػػػؽ 
ف ي ػػػػ ح ارمػػػػزاـ ارهداػػػػكز رػػػػ   ممػػػػمن كااػػػػب ارمح يػػػػذ إارعػػػػدكؿ كادمػػػػراـ ارهػػػػدة ارزهحيػػػػو رههمرسػػػػو اردػػػػؽ  ػػػػ

 . حد هاطذمن ح   حدك يدرؾ هسؤكريم  ارعجديوا  ك 
 عػػػػػػػؿ ارهدػػػػػػػرع ارازاذػػػػػػػرم( كمػػػػػػػرؾ اواميػػػػػػػمر   ػػػػػػػ  دػػػػػػػمؿ حػػػػػػػدـ مدديػػػػػػػد هػػػػػػػدة ر عػػػػػػػدكؿ ) اهػػػػػػػماهػػػػػػػم    

ر هداػػػػكز رػػػػ   مردػػػػرال اك    ػػػػمف حػػػػدـ اردػػػػرال   يدػػػػاؿ اطػػػػم حجػػػػدم يكاػػػػب  يػػػػمـ ارهسػػػػؤكريو  ححػػػػم 
اف ر هػػػػػديف ارمد ػػػػػؿ هػػػػػػف  إ سػػػػػحاكف اهػػػػػمـ ارمػػػػػزاـ  ػػػػػدر  كارػػػػػذم يعػػػػػرؼ  إحػػػػػػ  ارمػػػػػزاـ رػػػػػ  هدػػػػػؿ كادػػػػػد 

 ػػػػيف اردػػػػرال اك اسػػػػمرة حسػػػػ و هػػػػف    هػػػػف  ػػػػـ  ػػػػمف ارهداػػػػكز رػػػػ   مرايػػػػمر(2)ارمزاهػػػػ   مجػػػػديـ دػػػػ ل آاػػػػر
  كحػػػػػػدـ ك ػػػػػػمل   ػػػػػػم رمزاـ  مردػػػػػػرال هجم ػػػػػػؿ اسػػػػػػمرة ه  ػػػػػػ  ارضػػػػػػهمف اك حسػػػػػػ و هحػػػػػػ    (1)اره  ػػػػػػ  ارحجػػػػػػدم

يعػػػػػد  يػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ  هاطذػػػػػم ركاػػػػػكد دػػػػػؽ ارعػػػػػدكؿ  ػػػػػحص ارجػػػػػمحكف  ػػػػػ  ارجػػػػػكاحيف ارهحظهػػػػػو ر عجػػػػػد  
 هف  ـ   مجـك هسؤكريم  ارعجديو.

                                                 

 رمزاـ ارذم يمضهف هدمؿ همعددة مجؼ ح    دـ ارهسمكاة    ارك مل كيام ؼ حف ا رمزاـ ارماييرم كارذم يعرؼ  مح  ا(2) 
ر هديف   مف ا رمزاـ ار در  ياكف ر هديف  جط اردؽ    ا اميمر اهم اف حدـ اهامحيو ارك مل    ا رمزاـ ا     رس ب 

د. دهدم ح د ارردهف ادهد  ا : ااح   يع   ارهديف هف مح يذ ا رمزاـ ار ديؿ  عاس ا رمزاـ ارماييرم كرم م يؿ اا ر يرا
 .73ه در سم ؽ  ص

ك د ياكف ه در ارايمر نك ا م مؽ اهم نك اردمؿ    ا م مؽ ح   اعؿ ارعر كف ازال ر عدكؿ   جد ح ت ر جرة (1) 
د راؿ هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ح  :)  إذا ام ؽ ارهمعم داف ح   اف ارعر كف ازال ر عدكؿ حف ارعج 91ار محيو هف ارهمدة 

 هح هم دؽ ارعدكؿ.  مف حدؿ هف د   ارعر كف كاب ح ي  مرا  كاف حدؿ هف   ض  رد  هضمح من(.
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 ثانيًا: الضرر
يو ارعجديػػػػو إرػػػػ  ا ػػػػر ارضػػػػرر ارػػػػذم يمسػػػػ ب  ػػػػ  اآلاػػػػ ؿ ارعجػػػػدم ر هػػػػديف  رػػػػذرؾ م ػػػػدؼ ارهسػػػػؤكر   
ف اىداػػػػػمـ نػػػػػذ  ارهسػػػػػؤكريو مجمضػػػػػ  إرػػػػػ  امحػػػػػب اراطػػػػػم ضػػػػػرران ي دػػػػػؽ  مرػػػػػداذف   هػػػػػم نػػػػػك ارضػػػػػرر إ ػػػػػ

 ارحمدذو حف ارعجد؟ ارهداكز ر   مرمزاهمم ً  م هر ارعجمرم حمياو اا ؿارذم ي دؽ  مرهس
رػػػػػػذم يجػػػػػػ  ح ػػػػػػ  حػػػػػػممؽ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  نػػػػػػك د ػػػػػػ  ه  ػػػػػػ  هػػػػػػف ارحجػػػػػػكد رهػػػػػػم اػػػػػػمف ا رمػػػػػػزاـ ا  ػػػػػػرز ا    

ه  ػػػػػ  حجػػػػػدم  مظ ػػػػػر رحػػػػػم ا ك ػػػػػيو ارضػػػػػرر ارحػػػػػممج حػػػػػف ااػػػػػ ؿ ارهػػػػػديف  هد ػػػػػ )ارضػػػػػهمف( كنػػػػػك 
  ػػػػذا ا رمػػػػزاـ  ػػػػإف ارجػػػػمحكف   يي ػػػػـز ارػػػػداذف  ػػػػ  حػػػػبل ا  ػػػػمت ارضػػػػرر ارػػػػذم ردػػػػؽ  ػػػػ   ديػػػػث ي مػػػػرض 

ناػػػػػػذا حػػػػػػكع هػػػػػػف احػػػػػػكاع ا رمزاهػػػػػػمت دػػػػػػدكث ارمػػػػػػمار  مح يػػػػػػذ  اف ارعمهػػػػػػو ارجكاحػػػػػػد ح ػػػػػػ  ك ػػػػػػؽارجػػػػػػمحكف 
   هاػػػػػرد ارمػػػػػماير  ػػػػػم رمزاـ ارحجػػػػػدم يحػػػػػمج (2)ضػػػػػرر كا  مػػػػػراض نحػػػػػم ا مػػػػػراض   يج ػػػػػؿ ا  ػػػػػمت ارعاػػػػػس

  كم ريػػػػػر ذرػػػػػؾ (1)ضػػػػػرر يسػػػػػمدؽ ارػػػػػداذف ححػػػػػ  معكيضػػػػػمن يمه ػػػػػؿ  حسػػػػػب هذكيػػػػػو هػػػػػف اره  ػػػػػ  ارهط ػػػػػكب
رر حػػػػػػف حػػػػػػدـ ارمح يػػػػػػذ اك احػػػػػػ    يم ػػػػػػكر  محكحػػػػػػمن اف يػػػػػػدح  ارهػػػػػػديف اف ارػػػػػػداذف رػػػػػػـ ي دػػػػػػؽ  ػػػػػػ  ضػػػػػػ

ارمػػػػػماير   ػػػػػذا ا  مػػػػػراض يجػػػػػـك ح ػػػػػ  سػػػػػحد كا عػػػػػ  همه ػػػػػؿ  درهػػػػػمف ارػػػػػداذف هػػػػػف دػػػػػؽ ا سػػػػػم مدة هػػػػػف 
د ػػػػكر  ح ػػػػ  اره  ػػػػ   ػػػػ  آا ػػػػ   ك حػػػػملن ح ػػػػ  ذرػػػػؾ  ػػػػمف حػػػػدـ ك ػػػػمل ارهداػػػػكز رػػػػ   مرمزاهػػػػ  ارهمه ػػػػؿ 

  د   ه    هف ارحجكد     حدكؽ ارضهمف يس ب ضرر ه مرض ر هسم هر ارعجمرم.
هػػػػػػم  مرحسػػػػػػ و ر ضػػػػػػرر ارػػػػػػذم يسػػػػػػ    ااػػػػػػ ؿ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   ػػػػػػمرمزاـ اردػػػػػػرال  إحػػػػػػ  يام ػػػػػػؼ  دسػػػػػػب ا   

كاػػػػكد دػػػػؽ ارعػػػػدكؿ اك     هعحػػػػ  إذا اػػػػمف ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػد هػػػػحح هػػػػدة ر عػػػػدكؿ اهػػػػم نػػػػك اردػػػػمؿ  ػػػػ  
 عػػػػػد هضػػػػػ  ه  ػػػػػو  إ ارمدػػػػػري  ار رحسػػػػػ   ػػػػػمف ااػػػػػ ؿ ارهػػػػػديف  ػػػػػم رمزاـ اردػػػػػرال   يعػػػػػد اطػػػػػم حجػػػػػدم 

  هػػػػف  ػػػػـ همػػػػ  هػػػػم هضػػػػت ارهػػػػدة ارهدػػػػددة هػػػػف  يػػػػر اف يسػػػػمعهؿ ارهداػػػػكز رػػػػ  ارعػػػػدكؿ حػػػػف اردػػػػرال
دجػػػػػ   ػػػػػ  ارعػػػػػدكؿ حػػػػػف اردػػػػػرال كرػػػػػـ ي مػػػػػـز  مردػػػػػرال  عػػػػػدنم  إحػػػػػ  يمسػػػػػ ب  ضػػػػػرر ر هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم 
كارهمه ػػػػػػؿ  دسػػػػػػب ارجكاحػػػػػػد ارعمهػػػػػػو  عحم ػػػػػػر  كدػػػػػػركط  ارهػػػػػػذاكرة اح ػػػػػػمن   ػػػػػػ  دػػػػػػيف اف حػػػػػػدـ كاػػػػػػكد 

 يحػػػػػػم كحػػػػػػدكؿ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  حػػػػػػف اردػػػػػػرال ههاػػػػػػف هجم ػػػػػػؿ ه  ػػػػػػو ر عػػػػػػدكؿ ياعػػػػػػؿ ا رمػػػػػػزاـ  ػػػػػػدر  اهػػػػػػم 
 .(3)اسمرة حس و هف ه    ارضهمف ك  ياكف نحمؾ هامؿ رددكث ارضرر

                                                 

 .985د. دهدم ح د ارردهف ادهد  ه در سم ؽ  ص( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا    269يراا : ارهمدة )(2) 
 .97  ص2998د. سعيد ا ر  ادامـ ا رمزاـ  دار ارح ضو ارعر يو  ارجمنرة  (1) 
 – ريد  ف رهضمف  حجد د ظ اردؽ    ارمر يو ارعجمريو  رسمرو هماسمير هجدهو ار  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو (3) 

 .29ص  1825-1824ارازاذر   -امهعو زيمف حمدكر  مرا  و 
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 ثالثًا: العالقة السببية
كنػػػػػػك ارػػػػػػراف ار مرػػػػػػث  ػػػػػػ   يػػػػػػمـ ارهسػػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػو  كمعػػػػػػد ارع  ػػػػػػو ارسػػػػػػ  يو  ػػػػػػيف اراطػػػػػػم ارػػػػػػذم    

ارعجػػػػػػمرم راحػػػػػػمن ضػػػػػػركريمن رجيػػػػػػمـ هسػػػػػػؤكريو يرما ػػػػػػ  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  كارضػػػػػػرر ارػػػػػػذم ي دػػػػػػؽ  مرهسػػػػػػم هر 
   ػػػػػػػػ  يا ػػػػػػػػ  اف ياػػػػػػػػػؿ (2)ارهداػػػػػػػػكز رػػػػػػػػ  كاف امحػػػػػػػػت ارجػػػػػػػػكاحيف   مدػػػػػػػػير ر ػػػػػػػػذ  ارع  ػػػػػػػػو  ػػػػػػػػرادون 

ارهداػػػػػكز رػػػػػ   مح يػػػػػذ ا رمػػػػػزاـ كي دػػػػػؽ ارهسػػػػػم هر ضػػػػػرران دمػػػػػ  مجػػػػػكـ هسػػػػػؤكريم    ػػػػػؿ    ػػػػػد اف ياػػػػػكف 
رسػػػػػػ  يو  حػػػػػػ   هػػػػػػف  يػػػػػػر   كنػػػػػػذا هػػػػػػم يػػػػػػراد  مرع  ػػػػػػو ا(1)نػػػػػذا اراطػػػػػػم نػػػػػػك ارسػػػػػػ ب  ػػػػػػ  نػػػػػػذا ارضػػػػػػرر

   عػػػػػػدـ مح يػػػػػػذ  ر رمػػػػػػزاـ  ػػػػػػد (3)مكا رنػػػػػػم رػػػػػػيس نحػػػػػػمؾ ام هسػػػػػػؤكريو حجديػػػػػػو هػػػػػػف امحػػػػػػب ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ 
يراػػػػػ  رسػػػػػ ب ااح ػػػػػ    داػػػػػؿ ر هداػػػػػكز رػػػػػ   يػػػػػ  كنحػػػػػم يسػػػػػمطي  ارهداػػػػػكز رػػػػػ  اف يح ػػػػػ  هسػػػػػؤكريم  

م ارهسػػػػػػم هر اك اطػػػػػ (5)  كارهمه ػػػػػػؿ  ػػػػػمرجكة ارجػػػػػػمنرة اك اردػػػػػمدث اره ػػػػػػمائ(4)ارعجديػػػػػو  مرسػػػػػػ ب اواح ػػػػػ 
 مرسػػػػػػػ ب  إ ارعجػػػػػػػمرم ح سػػػػػػػ  اك اطػػػػػػػم ارنيػػػػػػػر   ػػػػػػػ  مجطػػػػػػػ  ارع  ػػػػػػػو ارسػػػػػػػ  يو راطػػػػػػػم ارهداػػػػػػػكز رػػػػػػػ  

 اواح  .
 
 
 
 

                                                 

  هف ارههاف ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   كاف امف همع ؽ  مرضرر اره مدر ا  اح269م  ـ ضهحمن هف حص ارهمدة ) (2) 
 ا سمد ؿ هح  ح   ارع  و ارس  يو.

 .262د. حدحمف سردمف. د. ح   ادهد اره داكم. د. يكسؼ هدهد  مسـ ح يدات  ه در سم ؽ  ص(1) 
 . 292د. ح   ح   س يهمف  ه در سم ؽ  ص (3) 
 يذ  د حدمت حف س ب ااح   ( هح  ح  : )... هم رـ ي  ت اسمدمرو ارمح268حص ارجمحكف ارهدح  ارعرا      ارهمدة) (4)

   يد ر   ي  كاذرؾ ياكف ارداـ إذا ممار اره مـز    مح يذ ارمزاه (.
   ارسم ؽ امف ار ج  ي رؽ  يف اردمدث اره مائ كارجكة ارجمنرة  يحظر ار  ا كؿ ح   اح  ارددث ارذم ريس  مإلهامف  (5) 

اهم دمريمن  مرجكة ارجمنرة ن  هرادؼ ر دمدث اره مائ   جد نار مك ع   اهم ار مح   إح  ارددث ارذم ريس هف ارههاف د ع  
ار ج  ار  ؿ  يح هم كامف نك ا مام  ارنمرب ارذم حمرض ارم ر و  ف    رؽ  يح هم هف ديث ارهعح  كا  ر  كامل حص 

 مف ارضرر  د  ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا    مطعمن    كددة ا رنهم ديث ح ت ح  : ) اذا   ت ارداص122ارهمدة )
حدم حف س ب ااح     يد ر   ي  ا  و سهمكيو اك دمدث  امذ  اك  كة  منرة اك  عؿ ارنير اك اطم ارهمضرر امف  ير 

( هف ارجمحكف ارهدح  ار رحس  كارهمدة 2248ه ـز  مرضهمف هم رـ يكاد حص اك ام مؽ ح    ير ذرؾ( كيجم    حص ارهمدة )
د.ح د اررديد همهكف  ارع  و ارس  يو    ارهسؤكريو ارهدحيو  دار ارح ضو   يركت   ذرم.( هف ارجمحكف ارهدح  ارازا217)

 .98  ص2998
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 المطمب الثاني
 ثر قيام المسؤولية العقدية ألطراف حجز الوحدات قيد اإلنشاءآ

 احػػػػدح ػػػػ  ك ػػػػؽ ارجك همػػػػ  هػػػػم ااػػػػؿ ارهػػػػديف  مح يػػػػذ ارمزاهممػػػػ  ارعجديػػػػو  ػػػػمف ارجػػػػكاحيف هدػػػػؿ ارهجمرحػػػػو ك    
ماػػػػكؿ ارػػػػداذف ايػػػػمرات حػػػػدة رهكاا ػػػػو نػػػػذا اآلاػػػػ ؿ كممػػػػرؾ رػػػػ  دريػػػػو اواميػػػػمر  يح ػػػػم   ارعمهػػػػو  ي ػػػػم

كاف امحػػػػػت دريػػػػػو ريسػػػػػت هط جػػػػػو  كارايػػػػػمرات نػػػػػ  ارمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  ارا ػػػػػرم كارمح يػػػػػذ  هجم ػػػػػؿ كار سػػػػػ   
 ػػػػػػ  هكاا ػػػػػػو  -سػػػػػػكال اػػػػػػمف هسػػػػػػم هران حجمريػػػػػػمن اك هداػػػػػػكز رػػػػػػ  -كححػػػػػػد ار دػػػػػػث  ػػػػػػ  ايػػػػػػمرات ارػػػػػػداذف

يف  ػػػػػ  حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل    ػػػػػد اف حراحػػػػػ  ا ك ػػػػػيو ذرػػػػػؾ ارعجػػػػػد ارهػػػػػد
ارنػػػػرض هحػػػ  ارمماػػػد هػػػف إهامحيػػػػو إ ػػػراـ ارعجػػػد ارح ػػػمذ   ػػػػ  دػػػمؿ مػػػـ مح يػػػذ اػػػػؿ  من مه يػػػدي ان حجػػػد  ك ػػػ  
    ػػػػػذا ارعجػػػػػد ح ػػػػػ  ارحدػػػػػك ارهم ػػػػػؽ ح يػػػػػ   هػػػػػف  ػػػػػـ سػػػػػح دث  ػػػػػ  نػػػػػذ  ارايػػػػػمرات هػػػػػ  ارمزاهػػػػػطػػػػػرؼ 

مرمح يػػػػػػذ  اهػػػػػػػم سػػػػػػيامص  ح يػػػػػػ  سحجسػػػػػػـ نػػػػػػذا ارهط ػػػػػػب ح ػػػػػػ   ػػػػػػرحيف: اوكؿ هراحػػػػػػمة ا ك ػػػػػػيو  ك 
   كح   ارحدك اوم : س ر  ار مح   سياكف

 الفرع األول
 التنفيذ

هػػػػػػف آ ػػػػػػمر ارهسػػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػو احػػػػػػ  همػػػػػػ  هػػػػػػم ااػػػػػػؿ ارهمعم ػػػػػػد سػػػػػػكال اػػػػػػمف هسػػػػػػم هران حجمريػػػػػػمن اك     
  اك ارازذػػػػػػ  اك ارهعيػػػػػػب اك دمػػػػػػ  هداػػػػػػكزان رػػػػػػ   مح يػػػػػػذ ارمزاهػػػػػػ  ارعجػػػػػػدم سػػػػػػكال  عػػػػػػدـ ارمح يػػػػػػذ ارا ػػػػػػ

ارمػػػػػمار  اػػػػػمف ر ػػػػػداذف اردػػػػػؽ  مرهطمر ػػػػػو  مرمح يػػػػػذ ارػػػػػذم يماػػػػػذ  ػػػػػكرميف: ارمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  ام يد ػػػػػؿ 
ارػػػػداذف ح ػػػػ  حػػػػيف هػػػػم ارمػػػػـز  ػػػػ  ارهػػػػديف )اد ػػػػكؿ ارهداػػػػكز رػػػػ  ح ػػػػ  اركدػػػػدة ارعجمريػػػػو اره مػػػػرض 

 هجم ػػػػػػػؿ )ارمعػػػػػػػكيض(   حمؤنػػػػػػػم  اك اػػػػػػػمره    ارحجػػػػػػػدم ارػػػػػػػذم يكاػػػػػػػب ح ػػػػػػػ  اآلايػػػػػػػر د عػػػػػػػ ( اك ارمح يػػػػػػػذ
 كسحمحمكؿ اؿ  كرة     جرة هسمج و كح   ارحدك اوم : 

 اواًل: التنفيذ العيني
اهيػػػػ  ارطػػػػرؽ ارمػػػػ  مػػػػؤدم إرػػػػ  د ػػػػكؿ ارػػػػداذف ح ػػػػ  حػػػػيف هػػػػم ارمػػػػـز  ػػػػ   نػػػػك يػػػػراد  مرمح يػػػػذ ارعيحػػػػ   

ر ارهػػػػػديف  كياػػػػػكف ارمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  ا ريػػػػػمن ححػػػػػدهم يػػػػػمـ ار اػػػػػكل إرػػػػػ  ارسػػػػػ طو ارعمهػػػػػو هػػػػػف ااػػػػػؿ اا ػػػػػم
  ك ػػػػػمرراكع ر مدػػػػػريعمت حاػػػػػد اح ػػػػػم رػػػػػـ معػػػػػرؼ ارمح يػػػػػذ (2)ارهػػػػػديف ح ػػػػػ  مح يػػػػػذ ارمزاهػػػػػ  ارػػػػػذم ااػػػػػؿ  ػػػػػ 

ارعيحػػػػػ  ا  اح ػػػػػم حظهػػػػػت اىدامهػػػػػ  ارهكضػػػػػكحيو كاواراذيػػػػػو  ػػػػػ  ح ػػػػػكص هم ر ػػػػػو    مرحسػػػػػ و ر جػػػػػمحكف 
                                                 

 .25ح د ارهايد اردايـ  ح د ار م   ار ارم  هدهد ط  اردير  ه در سم ؽ  صد. (2) 
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( إذا رػػػػػػػـ يػػػػػػػكًؼ ادػػػػػػػد ارهمعم ػػػػػػػديف  مرمزاهػػػػػػػ  اػػػػػػػمز 2-277ارهػػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػػ  كمدديػػػػػػػدان  ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػمدة )
عم ػػػػػد اآلاػػػػػر  عػػػػػد اوحػػػػػذار  مرهطمر ػػػػػو  مرمح يػػػػػذ اك ار سػػػػػ  هػػػػػ  ارمعػػػػػكيض  ػػػػػ  اردػػػػػمرميف اف اػػػػػمف ر هم

 .(2)نحمؾ هجمض 
نحػػػػمؾ دػػػػركط ار عػػػػو (1)ك ػػػػمرراكع ر جكاحػػػػد ارعمهػػػػو  ػػػػ  ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  شــــروط التنفيــــذ العينــــي: -1

 ياب مك رنم   مضمل ارمح يذ ارعيح  كن :

ــــــاً  . ا ــــــي ممكن ــــــذ العين مح يػػػػػػذ ا رمػػػػػػزاـ هسػػػػػػمدي ن وسػػػػػػ مب هعيحػػػػػػو  :  ػػػػػػإذا ا ػػػػػػ حان يكــــــون التنفي
هامحيػػػػػػو ارمح يػػػػػػذ إامرسػػػػػػ ب اواح ػػػػػػ  احجضػػػػػػ  ا رمػػػػػػزاـ هػػػػػػف  يػػػػػػر معػػػػػػكيض  اهػػػػػػم إذا اػػػػػػمف حػػػػػػدـ 

 .(3)راا  إر  اطم ارهديف ي مر ر مح يذ  هجم ؿ
  ػػػػػ  دػػػػػمؿ ط ػػػػػب ارػػػػػداذف ارمح يػػػػػذ  ان يطمـــــب الـــــدائن التنفيـــــذ العينـــــي أو يتقـــــدم بـــــو المـــــدين: . ب

   ػػػػػؿ (4)يس ر هػػػػػديف  ػػػػػ  اوهمحػػػػػمع اك مجػػػػػديـ ارمح يػػػػػذ  طريػػػػػؽ ارمعػػػػػكيضارعيحػػػػػ  كاػػػػػمف ههاحػػػػػمن   ػػػػػ
يا ػػػػػر ح ػػػػػ  ارمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ   اػػػػػذرؾ اردػػػػػمؿ إذا مجػػػػػدـ ارهػػػػػديف  مرمح يػػػػػذ كاػػػػػمف ذرػػػػػؾ ههاحػػػػػمن   ػػػػػيس 

 ػػػػػذرؾ  ر ػػػػداذف ر ضػػػػػ  كط ػػػػب ارمعػػػػػكيض   ػػػػػؿ م ػػػػرا ذهػػػػػو ارهػػػػديف  مرمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  ارامهػػػػؿ رضػػػػػ ٌ 
 يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  هػػػػػ  إهامحيمػػػػػ  كاام ػػػػػ   ػػػػػمرمعكيض كرػػػػػـ اك ا ػػػػػم   ك ػػػػػ  دػػػػػمؿ رػػػػػـ يط ػػػػػب ارػػػػػداذف ارمح

 .يعرض  ارهديف داـ  مرمعكيض
ان ال يكـــون فـــي التنفيـــذ العينـــي إرىـــاق لممـــدين أو يكـــون فيـــو ارىـــاق ولكـــن العـــدول عنـــو  . ت

ـــدائن اً جســـيم اً يســـبب ضـــرر    اف ارجيػػػمـ  ػػػ  ياػػػكف هرنجػػػمن إ: كنحػػػم ارمح يػػػذ حيحػػػ  ياػػػكف ههاحػػػمن لم

                                                 

كاب ح ي   مرعجد امز ( ح  : )    ارعجكد اره زهو ر امح يف اذا رـ يكؼ ادد ارهمعم ديف  هم 2-277محص ارهمدة )(2) 
ر عم د اآلار  عد اإلحذار اف يط ب ار س  ه  ارمعكيض اف امف ر  هجمض ...(. ك   ارهجم ؿ محص ار جرة ار محيو هف 

يهاف ر طرؼ ارذم رـ ييح ذ ارمع د ارهعجكد ر مرد    : (ح   1826هف ارمعديؿ ار رحس   هكاب هرسـك  2127ارهمدة  
يمم   ارمح يذ ارا رم ارعيح   رمزاه ...( ك   ارهجم ؿ حظـ ارهدرع ارازاذرم ارمح يذ  - اك مـ مح يذ   داؿ هحجكص اف:

 . 275ار   264ارعيح  هف ارهمدة 
يا ر ارهديف ح   مح يذ ارمزاه  مح يذا حيحيم هم  امف  -2( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ح  : ) 146محص ارهمدة )(1) 

ارمح يذ ارعيح  ارنمؽ ر هديف امز ر  اف يجم ر ح   د   معكيض حجدم اذا امف  ح   اح  اذا امف    -1ذرؾ ههاحمن. 
 ذرؾ   ي دؽ  مرداذف ضررا اسيهمن(.

. 14  ص1828  هحدكرات ارد    اردجك يو   يركت  2د. ه ط   ادهد ا ك حهرك  هكاز ادامـ ا رمزاـ  ط(3) 
ريعو ا س هيو كارجمحكحيف اره رم كارعرا  (  اطركدو هدهد ح ر ارديف هدهد  اسمس ارمعكيض )دراسو هجمرحو    ارد

 .168  ص2983امهعو ارجمنرة  ه ر   -دامكرا  هجدهو ار  ا يو اردجكؽ
 .38  ص1888ح يؿ ا رانيـ سعد  ارحظريو ارعمهو رألرمزاـ  ارازل ار مح   دار ارح ضو ارعر يو ر ط محو كارحدر   د.(4) 
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حطػػػػػػػكم ح ػػػػػػػ  هعحػػػػػػػ  ارعحػػػػػػػت اردػػػػػػػديد ارػػػػػػػذم ي ضػػػػػػػ   اسػػػػػػػمرة ح ػػػػػػػ  ارهػػػػػػػديف كاورنػػػػػػػمؽ نحػػػػػػػم ي
  كيمػػػػػرؾ مجػػػػػدير اػػػػػؿ ذرػػػػػؾ ر جمضػػػػػ  اػػػػػذرؾ يح نػػػػػ  اف   ياػػػػػكف حػػػػػدكؿ ارهػػػػػديف حػػػػػف (1)اسػػػػػيهو

ر ػػػػػداذف  كي دػػػػػظ اف ارمػػػػػكازف ضػػػػػركرم  ػػػػػ  نػػػػػذا اردػػػػػرط  من اسػػػػػيه ان مح يػػػػػذ ارمزاهػػػػػ  يسػػػػػ ب ضػػػػػرر 
ف كرػػػػػػك  ضػػػػػػرر  ػػػػػػيف ه ػػػػػػ دو ارػػػػػػداذف كارهػػػػػػديف   ػػػػػػإذا اػػػػػػمف هػػػػػػف ارههاػػػػػػف م ػػػػػػمدم ارنػػػػػػمؽ ارهػػػػػػدي

يسػػػػػير ي ػػػػػيب ارػػػػػداذف اػػػػػمز ارعػػػػػدكؿ حػػػػػف ارمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  ر مح يػػػػػذ  هجم ػػػػػؿ  اهػػػػػم إذا اػػػػػمف ارمح يػػػػػذ 
ارعيحػػػػػ    يمسػػػػػ ب  إرنػػػػػمؽ دػػػػػديد ر هػػػػػديف اك اف ارعػػػػػدكؿ ي ػػػػػيب ارػػػػػداذف  ضػػػػػرر اسػػػػػيـ كاػػػػػب 

 كنك ارمح يذ ارعيح  ريماذ ارداذف دج  امه ن. مو ؿذ  اآلا
اركااػػػػب مػػػػك ر  ر راػػػػكف إرػػػػ  ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ    ػػػػك اوحػػػػذار اهػػػػم اردػػػػرط اآلايػػػػر  اعــــذار المــــدين:  . ث

كم ػػػرز انهيمػػػ   ػػػ  ارمح يػػػذ همػػػ  هػػػم اػػػمف   ريػػػمن  ك مر ػػػمن هػػػم يػػػمـ مكايػػػ  اوحػػػذار هػػػف   ػػػؿ ارػػػداذف 
 ػػػ  دمرػػػو ط ػػػب ارمعػػػكيض  راحػػػ  يعم ػػػر كاا ػػػمن ايضػػػمن  ػػػ  ط ػػػب ارمح يػػػذ ارعيحػػػ   ك ػػػ  دمرػػػو رػػػػـ 

ارجضػػػػػمذيو  مرمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  ياػػػػػكف ر هػػػػػديف دمػػػػػ   يكاػػػػػ  ارػػػػػداذف اوحػػػػػذار ر هػػػػػديف   ػػػػػؿ ارهطمر ػػػػػو
 عػػػػػػػد ارهطمر ػػػػػػػو اف ي مدػػػػػػػر  مرمح يػػػػػػػذ ارعيحػػػػػػػ  رياسػػػػػػػر ارػػػػػػػداذف  ػػػػػػػ  نػػػػػػػذ  اردمرػػػػػػػو اره ػػػػػػػػرك مت 
ارجضػػػػػمذيو  اػػػػػذرؾ ياسػػػػػر دجػػػػػ   مرهطمر ػػػػػو  ػػػػػمرمعكيض حػػػػػف مػػػػػمار ارهػػػػػديف  مح يػػػػػذ ارمزاهػػػػػ  رعػػػػػدـ 

 .(2)احذار 
ام ؼ هكضػػػػكع ارمح يػػػػذ مإحػػػػ  يام ػػػػؼ  ػػػػاهػػػػم حػػػػف اي يػػػػو ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ    آليــــة التنفيــــذ العينــــي: -2

 ارعيح  كنك حيف هدؿ ا رمزاـ:

ـــام بعمـــل  - ـــي القي ـــذ العين ـــان موضـــوع التنفي ارػػػذم يجػػػ  ح ػػػ  حػػػممؽ  كنػػػك ا رمػػػزاـ ارػػػرذيس :إذا ك
ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم ارهطمرػػػػػػب  إمهػػػػػػمـ ار حػػػػػػمل مه يػػػػػػدان إل ػػػػػػراـ ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ  هػػػػػػ  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  

 ت يكاد   ث  رضيمت: ك   نذا ارحكع هف احكاع ا رمزاهم
اف ياػػػػكف مح يػػػػذ ا رمػػػػزاـ ههاػػػػف هػػػػف  يػػػػر مػػػػداؿ ارهػػػػديف  ك ػػػػ  نػػػػذ  اردمرػػػػو ههاػػػػف ار اػػػػكل إرػػػػ   -

ارمح يػػػػػػذ ارعيحػػػػػػ  هػػػػػػف   ػػػػػػؿ دػػػػػػاص  يػػػػػػر ارهػػػػػػديف ح ػػػػػػ  ح جػػػػػػو ارهػػػػػػديف  عػػػػػػد ااػػػػػػذ را ػػػػػػو هػػػػػػف 

                                                 

. د. 28  ص2988  دكف دار حدر  2 م   ار ارم  اركايز    حظريو ا رمزاـ  جح د ارهايد اردايـ  ح د ارد. (2) 
 .247  دمج ارعر    ه در سم ؽ  ص

  ه در سم ؽ  1د. ح د اررزاؽ ادهد ارسح كرم  اركسيط    درح ارجمحكف ارهدح   حظريو ا رمزاـ  كا  حمـ_ج(1) 
 .767ص
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ارهداػػػػػكز  –  كياػػػػػكف ار اػػػػػكل إرػػػػػ  ارجضػػػػػمل  ػػػػػ   ػػػػػكرة دحػػػػػكل يط ػػػػػب  ي ػػػػػم ارػػػػػداذف (1)ارجضػػػػػمل
كهمػػػػ  هػػػػم مهػػػػت هكا جػػػػو ارجمضػػػػ   -ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم -ارعيحػػػػ  ح ػػػػ  ح جػػػػو ارهػػػػديفارمح يػػػػذ  -رػػػػ 

إذا  هػػػػمنػػػػذا ار ػػػػرض  كهسػػػػمرو ار ػػػػت  ي ح ػػػػ  ك ػػػػؽح ػػػػ  ارط ػػػػب  إحػػػػ  ي ػػػػمر إرػػػػ  ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ  
اػػػػػػمف ارمح يػػػػػػذ ارعيحػػػػػػ  هػػػػػػف  يػػػػػػر مػػػػػػداؿ ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم ههاحػػػػػػمن اك   هكاػػػػػػكؿ إرػػػػػػ  ارػػػػػػداذف 

 . (2)ح س 
ـ  يػػػػػر ههاػػػػػف هػػػػػف  يػػػػػر مػػػػػداؿ ارهػػػػػديف  كيراػػػػػ  ذرػػػػػؾ اهػػػػػم  ف نحػػػػػمؾ اف ياػػػػػكف مح يػػػػػذ ا رمػػػػػزا -

ام ػػػػمؽ  ػػػػيف اوطػػػػراؼ   ػػػػذا ارا ػػػػكص  اك ط يعػػػػو ا رمػػػػزاـ مجضػػػػ  اف دا ػػػػيو ارهػػػػديف هدػػػػؿ 
احم ػػػمر  ك ػػػػ  نػػػػذ  اردمرػػػػو ياػػػكف ر ػػػػداذف اف يػػػػر ض ارمح يػػػػذ هػػػػف  يػػػر مػػػػداؿ ارهػػػػديف ك ػػػػ  دػػػػمؿ 

ر هػػػػم ارم ديػػػػد ارهػػػػمر  كار ػػػػمح  ار اػػػػكل ا  ايػػػػمرييف: اك  ارػػػػداذفر ػػػػض ارهػػػػديف ذرػػػػؾ   ياػػػػكف اهػػػػمـ 
 ارمعكيض رعذر ارمح يذ ارعيح .

داػػػػػـ ارجمضػػػػػ   ػػػػػ  نػػػػػذ   جػػػػػكـمسػػػػػهح ط يعػػػػػو ا رمػػػػػزاـ اف يجػػػػػـك داػػػػػـ ارجمضػػػػػ  هجػػػػػمـ ارمح يػػػػػذ ري -
اردمرػػػػػػػو هجػػػػػػػمـ مح يػػػػػػػذ  ارعيحػػػػػػػ   ك ػػػػػػػ  ضػػػػػػػكل ا رمزاهػػػػػػػمت ارحمدػػػػػػػذو حػػػػػػػف حجػػػػػػػد داػػػػػػػز اركدػػػػػػػدات 

هم ػػػػػػمد ن ح ػػػػػػ  اػػػػػػ  ارطػػػػػػر يف  من   يعػػػػػػد ارمزاهػػػػػػارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل  ػػػػػػمف إ ػػػػػػراـ ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ
  مرحسػػػػػ و ر هداػػػػػكز رػػػػػ  همػػػػػ  هػػػػػم امػػػػػـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ار حػػػػػمل  دسػػػػػب ارهكا ػػػػػ مت ارهم ػػػػػؽ 
ح ي ػػػػػم كرػػػػػـ يسػػػػػمادـ ارهداػػػػػكز رػػػػػ  دػػػػػؽ ارعػػػػػدكؿ  ػػػػػ  ارك ػػػػػت ارهدػػػػػدد اهػػػػػم هػػػػػر  حػػػػػم اح ػػػػػمن اػػػػػمز 

 ػػػػػػػو ارعجػػػػػػػد سمد ػػػػػػػمؿ اهػػػػػػػر  ضػػػػػػػمذ  ياػػػػػػػكف  ه مر هسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم ار اػػػػػػػكل إرػػػػػػػ  ارجضػػػػػػػمل إل
ارح ػػػػمذ   اػػػػذرؾ اردػػػػمؿ  مرحسػػػػ و ر هسػػػػم هر ارعجػػػػمرم نػػػػك ه ػػػػـز  إحػػػػداد ارعجػػػػد ار يػػػػ  ارح ػػػػمذ   ػػػػإذا 

سمد ػػػػػمؿ داػػػػػـ يماػػػػػذ هاػػػػػمف ر ػػػػػض نػػػػػذا اآلايػػػػػر اػػػػػمف ر هداػػػػػكز رػػػػػ  ار اػػػػػكل إرػػػػػ  ارجضػػػػػمل إل
 ارعجد ارح مذ .

 هر : كنػػػك يماسػػػد  ػػػ  حجػػػدحم هدػػػؿ ار دػػػث  ػػػمرمزاـ ارهسػػػمإذا كـــان االلتـــزام امتناعـــًا عـــن عمـــل -
ا ػػػػػر هػػػػػف دػػػػػاص كنػػػػػك ارمػػػػػزاـ  حجػػػػػؿ دػػػػػؽ حيحػػػػػ  ارعجػػػػػمرم  عػػػػػدـ ما ػػػػػيص اركدػػػػػدة ارعجمريػػػػػو إل

                                                 

دح  ارعرا   ح  : )    ا رمزاـ  عهؿ اذا رـ يجـ ارهديف  مح يذ هف ارجمحكف اره (158) هف ارهمدة 2ح ت ار جرة (2) 
ارمزاه  كرـ ياف ضركريمن اف يح ذ   ح س  امز ر داذف اف يسممذف هف ارهداهو    مح يذ ا رمزاـ ح   ح جو ارهديف اذا امف 

( هف 273-278هكاد ) كار 1826( هف ارمعديؿ ار رحس   هكاب هرسـك 2111نذا ارمح يذ ههاحمن( كيجم   م ارهمدة )
 ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم.

 –د. ح   ح   س يهمف  دراسمت    ارهسؤكريو  ارهدحيو    ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم ) ارهسؤكريو حف  عؿ ارنير (1) 
 كهم عدنم. 186ارازاذر  ص -  ديكاف ارهط كحمت ارامهعيو1ارمعكيض( ط –ارهسؤكريو حف  عؿ ا ديمل 
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  ػػػػػك ارمػػػػػزاـ  مدجيػػػػػؽ  ميػػػػػو  كنحػػػػػمؾ هػػػػػف يػػػػػرل اف ارمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  ر ػػػػػذا ارحػػػػػكع هػػػػػف ا رمزاهػػػػػمت 
 يػػػػر ههاػػػػػف  ي ػػػػمر إرػػػػػ  ارمعػػػػكيض ارعيحػػػػػ    حػػػػػ  ك هاػػػػرد اميػػػػػمف ارعهػػػػؿ ارهطمرػػػػػب  موهمحػػػػػمع 

  كيعػػػػرؼ ارمعػػػػكيض ارعيحػػػػ   إحػػػػ  إحػػػػمدة اردػػػػمؿ إرػػػػ  هػػػػم اػػػػمف (1)دي ن ا ػػػػ ح ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ  هسػػػػم
ح يػػػػ    ػػػػؿ ك ػػػػكع اراطػػػػم ارهػػػػؤدم إرػػػػ  ارضػػػػرر  كيام ػػػػؼ ارمعػػػػكيض ارعيحػػػػ  حػػػػف ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ  
 ػػػػ  اف اآلايػػػػر يعػػػػد نػػػػك او ػػػػؿ كيػػػػمـ اهػػػػم ااميمريػػػػمن اك ياػػػػكف ا ريػػػػمن   يحهػػػػم إذا رػػػػـ يعػػػػد ارمح يػػػػذ 

رمػػػػػزاـ ارسػػػػػ     إحػػػػػ  يػػػػػمـ ار اػػػػػكل ر معػػػػػكيض سػػػػػكال اػػػػػمف ارعيحػػػػػ  ههاحػػػػػمن اهػػػػػم نػػػػػك اردػػػػػمؿ  ػػػػػ  ا 
   ػػػػػإذا  ػػػػػمـ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  ما ػػػػػيص اركدػػػػػدة ارعجمريػػػػػو (2)حجػػػػػدم اك حيحػػػػػ   إزارػػػػػو ارهامر ػػػػػو

ذا اهمحػػػػػػػػ  (3)وا ػػػػػػػػر هػػػػػػػػف دػػػػػػػػاص اػػػػػػػػمز ر هداػػػػػػػػكز رػػػػػػػػ  اف يطمرػػػػػػػػب  إرنػػػػػػػػمل ارما ػػػػػػػػيص   كا 
مجديريػػػػو   ػػػػذا اردػػػػمف ارعجػػػػمرم حػػػػف ذرػػػػؾ اػػػػمز ار اػػػػكل ر جضػػػػمل كياػػػػكف ر ػػػػم ارسػػػػ طو ار ارهسػػػػم هر

 .(4)ه  ارهطمر و  معكيض اف امف رذرؾ هجمض 
كنػػػك هػػػم يماسػػػد  ػػػ  حجػػػدحم هدػػػػؿ  إذا كـــان موضـــوع التنفيـــذ العينـــي دفـــع مبمــــغ مـــن النقـــود: . د

ار دػػػػػػث  ػػػػػػمرمزاـ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   ػػػػػػد   ه  ػػػػػػ  ارضػػػػػػهمف  كمعم ػػػػػػر ارحجػػػػػػكد هػػػػػػف ارهحجػػػػػػك ت ارهعيحػػػػػػو 
ياػػػػػػػػكف  ػػػػػػػم  ن ر مح يػػػػػػػػذ ارعيحػػػػػػػ  ك  ممعػػػػػػػػرض    كنػػػػػػػك ارمػػػػػػػػزاـ داذهػػػػػػػمن (5) ػػػػػػػمرحكع ام هػػػػػػػف اره  يػػػػػػػػمت

ر  ػػػػ ؾ  هػػػػف  ػػػػـ   ياػػػػكز مح يػػػػذ   طريجػػػػو ارمعػػػػكيض   ػػػػؿ ياػػػػكز ذرػػػػؾ  جػػػػط  ػػػػ  دمرػػػػو ارمػػػػمار 
    ارك مل  م رمزاـ.

ــــــي:  -3 ــــــذ العين كمام ػػػػػػؼ كسػػػػػػمذؿ ارمح يػػػػػػذ ارعيحػػػػػػ   ك ػػػػػػ   ػػػػػػرض حجػػػػػػدحم   ماػػػػػػرج وســــــائل التنفي
 اركسمذؿ ارهسمادهو حف:

    ارحدك ارذم محمكرحم  ححد  دث اي يو ارمح يذ.ارمح يذ ح   ح جو ارهديف ح  . أ

                                                 

 .38د اردايـ. ح د ار م   ار ارم  ه در سم ؽ  صح د ارهايد. (2) 
  دار ارهط كحمت 1حز ارديف اردحم كرم. د. ح د اردهيد اردكار    ارهسؤكريو ارهدحيو    ضكل ار ج  كارجضمل  ج(1) 

 .699  ص1825ارامهعيو  ه ر  
ع حف حهؿ كااؿ   ذا ا رمزاـ امز ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ح  : ) اذا ارمـز ارهديف  م همحم151محص ارهمدة)(3) 

 ر داذف اف يط ب إزارو هم ك   هامر م ر رمزاـ ه  ارمعكيض اذا امف ر  هدؿ(.
  دار ارعدارو  ارجمنرة   دكف سحو حدر  ارمح يذ ادرؼ ح د اركنمب. اهاد احكر ارعرهكس   ارمعكيض حف اسمدمرو(4) 
 كهم  عدنم. 5ص

دراسو مد ي يو مم ي يو هجمرحو  دار ار ار ارامهع    -ارعيح  ر رمزاهمت ارعجديوحمدؿ ا رم هدهد د يب  ارمح يذ (5) 
 .361  ص1884اإلساحدريو  
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هػػػػم  ح ػػػػ  ك ػػػػؽيجػػػػـك داػػػػـ ارجمضػػػػ  هجػػػػمـ ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ  إذا امحػػػػت ط يعػػػػو ا رمػػػػزاـ مسػػػػهح  ػػػػذرؾ  . ب
 س ؽ  يمح 

ارم ديػػػػد ارهػػػػمر : ر جمضػػػػ  ارػػػػزاـ ارهػػػػديف  مح يػػػػذ ارمزاهػػػػ  حيحػػػػمن اػػػػ ؿ هػػػػدة هعيحػػػػو كرػػػػ  اف ي ػػػػرض  . ت
يجػػػػػػكـ  مرمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  اك يهمحػػػػػ  ح مذيػػػػػمن حػػػػػف ارمح يػػػػػػذ    راهػػػػػمت م ديديػػػػػو حػػػػػف نػػػػػذا ارمػػػػػمار إرػػػػػ  اف

اهمحػػػػمع ارهػػػػديف حػػػػف مح يػػػػذ ارمزاهػػػػ  هػػػػ  اهامحيػػػػو ارجيػػػػمـ  اوكؿ دػػػػركط: وكر ػػػػرض نػػػػذ  ارم ديػػػػدات    ػػػػ
 .(2) ي   كار مح  مداؿ ارهديف ضركريمن ر جيمـ     كار مرث هطمر و ارداذف  مرم ديد ارهمر 

 ثانيًا: التنفيذ بطريق التعويض
كيسػػػػه    ػػػػذ  ارمسػػػػهيو  إحم ػػػػمر  طريجػػػػمن  ػػػػدي ن ي اػػػػم اريػػػػ  ححػػػػدهم   يجضػػػػ   مرمح يػػػػذ ارعيحػػػػ  ر رمػػػػزاـ   

  اهػػػػػم اوسػػػػػم حمل   ػػػػػك ياػػػػػكف  ػػػػػ  دػػػػػم ت   هحػػػػػمص  ي ػػػػػم هػػػػػف ار اػػػػػكل (1)كارػػػػػذم يعػػػػػد نػػػػػك او ػػػػػؿ
  كاػػػػؿ ارمػػػػزاـ يهاػػػػف اف يح ػػػػذ حػػػػف طريػػػػؽ ارمعػػػػكيض  كارهػػػػراد (3)ر معػػػػكيض ريجػػػػـك هجػػػػمـ ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ 

 ػػػػػمرمعكيض نحػػػػػم نػػػػػك ارمعػػػػػكيض ارحجػػػػػدم  كيعػػػػػد رػػػػػيس ارمزاهػػػػػم ماييريػػػػػمن اك  ػػػػػدر  هػػػػػ  ارمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ   
  هدػػػػػؿ كادػػػػػد نػػػػػك هػػػػػم مػػػػػـ اوم ػػػػػمؽ ح يػػػػػ  ححػػػػػد ارمعم ػػػػػد ك  يه ػػػػػؾ اػػػػػ ن هػػػػػف ارػػػػػداذف إ  ػػػػػيس ر رمػػػػػزاـ 

 .(4)ارمح يذ  طريؽ ارمعكيض هم رـ يم جم اك يجض     كارهديف دؽ ااميمر
همريػػػػػػو راػػػػػػ  ارطػػػػػػر يف  ديػػػػػػث يجػػػػػػدـ ارهمعم ػػػػػػد إرػػػػػػ  إ راهػػػػػػ  مدجيجػػػػػػمن رم ػػػػػػؾ  يه ػػػػػػؿ ارعجػػػػػػد ه ػػػػػػ دو   

اره ػػػػػ دو  هػػػػػف  ػػػػػـ  ػػػػػمف ااػػػػػ ؿ ارهػػػػػديف  مح يػػػػػذ ارمزاهػػػػػ  يضػػػػػر  م ػػػػػؾ اره ػػػػػ دو ح ػػػػػ  حدػػػػػك يكاػػػػػب 
ارمعػػػػػكيض  إحم ػػػػػمر  كسػػػػػي و مح يػػػػػذ ا رمزاهػػػػػمت ارمعم ديػػػػػو  يػػػػػر ارهح ػػػػػذة رينطػػػػػ  حػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ ارا ػػػػػ  اك 

  ا  ػػػػػػب ارجػػػػػػكاحيف معري ػػػػػػمن ر معػػػػػػكيض كنػػػػػػك هسػػػػػػ ؾ دهيػػػػػػد رعػػػػػػدـ ارازذػػػػػػ  اك ارهعيػػػػػػب  كرػػػػػػـ يػػػػػػرد  ػػػػػػ
مضػػػػػييؽ ارحطػػػػػمؽ ح ػػػػػ  ارهعحيػػػػػيف  مط يػػػػػؽ ارجػػػػػمحكف ري جػػػػػ  هسػػػػػمكح من رهسػػػػػمادات ارديػػػػػمة كهمط  مم ػػػػػم  

                                                 

 .95  ص1888 ايت هدهد  ايت ح    ارنراهو ارم ديديو اهمـ ارجضمل ارهدح   دار ارامهعو اراديدة  اإلساحدريو  (2) 
: ) إذا اسمدمؿ ح   اره مـز  مرعجد اف يح ذ ا رمزاـ حيحمن داـ هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ح   (168محص ارهمدة )(1) 

ح ي   مرمعكيض رعدـ ارك مل  مرمزاه  هم رـ ي  ت اف اسمدمرو ارمح يذ  د حدمت حف س ب ااح     يد ر   ي  كاذرؾ ياكف 
زاذرم  ك   ارهجم ؿ حظـ ارهدرع ( هف ارجمحكف ارهدح  ارا274ارداـ اذا ممار اره مـز    مح يذ ارمزاه (. كيجم   م ارهمدة )

ار رحس  ارنراهمت ارم ديديو    ا ن هف ارجمحكف ارهدح  ار رحس  ك محكف ارمح يذ  يهم ياص س طو ارجمض  كدريم     
هف  محكف  (L.131-2 رض ارنراهمت ارم ديديو كنك يعرؼ حكحيف هح م  راهمت هؤ مو كاارل ح مذيو  هكاب ارهمدة )

 .ح   حاس ارجمحكف ارعرا   كارازاذرم   يعر مف سكل ارنراهمت ارم ديديو ارهؤ مو  1822ارمح يذ رسحو 
 .63  ص2997د. ح د ارجمدر ار مر  ادامـ ا رمزاـ  هام و ار جم و ر حدر كارمكزي   حهمف  (3) 
  2مف ارعدرم(  طايمد ح د ارا مر ه كا   هسؤكريو ارهجمكؿ كاره حدس ارهعهمرم  عد ااهمؿ ارعهؿ كمس يه  ) ارضه(4) 

 .78  ص1822 نداد   –هام و ارسح كرم 
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ك ػػػػػػد اكرد ار ج ػػػػػػمل كدػػػػػػراح ارجػػػػػػمحكف حػػػػػػدة معري ػػػػػػمت ر معػػػػػػكيض كحػػػػػػرؼ ح ػػػػػػ  احػػػػػػ  اػػػػػػزال ارهسػػػػػػؤكريو 
  كحػػػػػػػرؼ  محػػػػػػػ : ه  ػػػػػػػ  هػػػػػػػف ارحجػػػػػػػكد اك ام (2)دػػػػػػػيف يع ػػػػػػػر  ػػػػػػػمرجكؿ اف اػػػػػػػزال ارهسػػػػػػػؤكريو ارمعػػػػػػػكيض

مرضػػػيو هػػػف اػػػحس ارضػػػرر معػػػمدؿ هػػػم ردػػػؽ ارهضػػػركر هػػػف اسػػػمرة كهػػػم  ممػػػ  هػػػف اسػػػب امحػػػم حمياػػػو 
حػػػػػ : اردػػػػػؽ ارػػػػػذم ي  ػػػػػت ر ػػػػػداذف حمياػػػػػو إلاػػػػػ ؿ هديحػػػػػ  إ  كحػػػػػرؼ اػػػػػذرؾ  (1)ط يعيػػػػػو ر  عػػػػػؿ ارضػػػػػمر

عػػػػػػػػو ارمػػػػػػػػ  سػػػػػػػػيحمر م  مح يػػػػػػػػذ ارمزاهػػػػػػػػ   كارػػػػػػػػذم  ػػػػػػػػد يماػػػػػػػػذ دػػػػػػػػاؿ ارحجػػػػػػػػد اك ام مرضػػػػػػػػيو هعمدرػػػػػػػػو ر هح 
 .(3)ارداذف

طػػػػػراؼ حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد كححػػػػػد  دػػػػػث ارمعػػػػػكيض ااػػػػػزال ر هسػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػو إل   
اإلحدػػػػػمل  ك ػػػػػ  ضػػػػػكل ط يعػػػػػو ارمزاهػػػػػمت نػػػػػذا ارعجػػػػػد سػػػػػح دث حػػػػػكحيف هػػػػػف ارمعػػػػػكيض كح ػػػػػ  ارحدػػػػػك 

 اوم :
مح يػػػػػػػذ اك حػػػػػػػف حػػػػػػػدـ ار ارمعػػػػػػػكيض ارجضػػػػػػػمذ  اهػػػػػػػم اف ياػػػػػػػكف معكيضػػػػػػػمن إف التعـــــــويض القضـــــــائي:   -1

 معكيضػػػػػمن حػػػػػف ارمح يػػػػػذ ارهمػػػػػمار اك ارهعيػػػػػب  كارمعػػػػػكيض حػػػػػف حػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ   يامهػػػػػ  هػػػػػ  ارمح يػػػػػذ
آاػػػػرل  هػػػػ  ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ  كمػػػػمرةن  يامهػػػػ    اهػػػػم ارمعػػػػكيض حػػػػف ارمػػػػمار  ػػػػ  ارمح يػػػػذ  إحػػػػ  مػػػػمرةن ارعيحػػػػ 

يامهػػػػػػ  هػػػػػػ  ارمعػػػػػػكيض رياػػػػػػكف ر ػػػػػػداذف معكيضػػػػػػمف حػػػػػػف حػػػػػػدـ ارمح يػػػػػػذ كحػػػػػػف ارمػػػػػػمار  ػػػػػػ  ارمح يػػػػػػذ  
   ػػػػػذا ارمعػػػػػكيض,  ا ػػػػكص ضػػػػػركرة اوحػػػػذار ر معػػػػػكيض حػػػػف ارمػػػػػمار  مرمح يػػػػذ (4)اهػػػػمع هحعجػػػػػدواك 

  يهاػػػػػف ارهطمر ػػػػػو  ػػػػػ   هػػػػػف  يػػػػػر إحػػػػػذار  اهػػػػػم حػػػػػف ارمعػػػػػكيض حػػػػػف حػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ اام ػػػػػؼ دكرػػػػػ  
ارػػػػػرام    حػػػػػمؾ هػػػػػف يػػػػػذنب إرػػػػػ  اف اوحػػػػػذار  يػػػػػ  ضػػػػػركرم  ف ارػػػػػحص ارػػػػػكارد  ػػػػػذرؾ اردػػػػػمف اػػػػػمل 

حػػػػذار  ػػػػ  ارمعػػػػكيض حػػػػف حػػػػدـ ارمح يػػػػذ  حػػػػ  هسػػػػمدؽ ف   داحػػػػ  ر كنحػػػػمؾ هػػػػف يػػػػرل ا  (5)هط جػػػػمن 
م يػػػػػػرل اف هػػػػػػف ارضػػػػػػركرم ارمهييػػػػػػز  ػػػػػػيف إذا هػػػػػػم اػػػػػػمف اركا عػػػػػػو   داػػػػػػؿ ر حػػػػػػذار  ي ػػػػػػم  كنحػػػػػػمؾ ر 

اك      ػػػػػ  ار ػػػػػرض اوكؿ اوحػػػػػذار ضػػػػػركرم  حػػػػػ   ػػػػػمذـ ح ػػػػػ   اػػػػػرة دحػػػػػكة  ارمح يػػػػػذ   يػػػػػزاؿ ههاحػػػػػمن 
                                                 

د. ا رانيـ اردسك   ا ك ار يؿ  معكيض ارضرر    ارهسؤكريو ارهدحيو ) دراسو مد ي و مم ي يو رمجدير ارمعكيض(  (2) 
 .23  ص2995  اراكيت
 .218  ص2953د. دسف ح   ذحكف  ه در سم ؽ (1) 
  2999ذ     ارهسؤكريو ارعجديو  دار ار جم و ر حدر كارمكزي   ا ردف  د. دسف دحمكش رديد  ارمعكيض ارجضم(3) 
 .39ص

د. س يهمف  راؾ دايح  كظي و ارمعكيض    ارهسؤكريو ارعجديو   دث هحدكر    ها و ا يو ارجمحكف_ امهعو ارح ريف/ (4) 
 .72  ص1889  2  حدد22 نداد  ها د

   ح  : )   يسمدؽ ارمعكيض ا   عد إحذار ارهديف هم رـ يحص ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا156ح ت ارهمدة )(5) 
 ارجمحكف ح    ير ذرؾ(.
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م  ػػػػ  دػػػػيف احػػػػ   ػػػػ  اػػػػدكل إذا رػػػػـ يعػػػػد ههاحػػػػمن مح يػػػػذ ارهػػػػديف ر جيػػػػمـ  مرمح يػػػػذ  هػػػػف  ػػػػـ   ػػػػك ضػػػػركر 
 .(1)ا رمزاـ إذ حاكف اهمـ اردم ت ارم    دماو ر حذار  ي م

كيجػػػػػػكـ ارجمضػػػػػػ   مجػػػػػػدير ارمعػػػػػػكيض اػػػػػػزال إلاػػػػػػ ؿ ارهمعم ػػػػػػد ارهاػػػػػػؿ  ػػػػػػم رمزاـ ارعجػػػػػػدم ارحمدػػػػػػئ     
رػػػػػػ  هجم ػػػػػػؿ  هػػػػػػف حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل  كنػػػػػػك ه  ػػػػػػ  حجػػػػػػدم يهػػػػػػحح ر هداػػػػػػكز

 وهعي ػػػػػ  ػػػػػكرةاػػػػػ ؿ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  مح يػػػػػذ ارمزاهممػػػػػ  اك مح يػػػػػذنم  إر ضػػػػػرر ار دػػػػػؽ  ػػػػػ   سػػػػػ ب 
  كيػػػػػػمـ مجػػػػػػدير ارمعػػػػػػكيض هػػػػػػف   ػػػػػػؿ ارجمضػػػػػػ   ديػػػػػػث يدػػػػػػهؿ ارمعػػػػػػكيض (1)اك ارمػػػػػػمار  ػػػػػػ  مح يػػػػػػذنم

اطػػػػم اسػػػػيـ هػػػػف   ػػػػؿ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ػػػػش اك اوضػػػػرار اره مدػػػػرة ارهمك عػػػػو هػػػػم رػػػػـ ياػػػػف نحػػػػمؾ 
  كيام ػػػػػؼ مجػػػػػدير (3)همك عػػػػػو هسػػػػػؤك ن حػػػػػف ارمعػػػػػكيض دمػػػػػ  حػػػػػف اوضػػػػػرار ارهمك عػػػػػو كارنيػػػػػررياػػػػػكف 

 اكارجمضػػػػػ  ر معػػػػػكيض  دسػػػػػب هػػػػػم إذا اػػػػػمف نحػػػػػمؾ ام ػػػػػمؽ اك حػػػػػص  ػػػػػمحكح  ح ػػػػػ  هجػػػػػدار ارمعػػػػػكيض 
حػػػػػػػص  -ضػػػػػػػرار  ػػػػػػػ  اردػػػػػػػم ت ارمػػػػػػػ    ياػػػػػػػكف نحػػػػػػػمؾ ام ػػػػػػػمؽ اك  كياػػػػػػػكف مجػػػػػػػدير ارجمضػػػػػػػ  ر (4) 

حػػػػػو ر ضػػػػػرر  مإلسػػػػػمحمد إرػػػػػ  ارك ػػػػػمذ  اك ن  هػػػػػف  ػػػػػـ ارمجيػػػػػيـ ارحجػػػػػدم  دػػػػػمح م يػػػػػمـ مدديػػػػػد ارعحم ػػػػػر ارهاك 
ر ػػػػذ  ارعحم ػػػػر ريػػػػمـ مدديػػػػد ه  ػػػػ  ارمعػػػػكيض هػػػػ  إهامحيػػػػو اوسػػػػمعمحو  ا ػػػػرال  ػػػػ  نػػػػذا اوهػػػػر   يجػػػػدر 

 .  (5)ك ؽ هم  مم  هف اسب كهم ردج  هف اسمرة ك جمن ر جكاحد ارعمهوح   ارجمض  ارمعكيض 

                                                 

 ( ح  : )   ضركرة إلحذار ارهديف    اردم ت اآلميو:158ح ت ارهمدة )(2) 
 اذا ا  ح مح يذ ا رمزاـ مح يذان حيحيمن  ير ههاف   عؿ ارهديف كح   اواص اذا امف هدؿ ا رمزاـ حجؿ دؽ حيح  اك - ا

ارجيمـ  عهؿ كامف    د اف يمـ ارمح يذ    ك ت هعيف كاحجض  نذا ارك ت دكف اف يمـ اك امف ا رمزاـ اهمحمحمن حف حهؿ 
 كااؿ    ارهديف

 اذا امف هدؿ ا رمزاـ معكيضمن مرمب ح   حهؿ  ير هدركع - ب
  ذرؾ اذا امف هدؿ ا رمزاـ رد د ل يع ـ ارهديف اح  هسركؽ اك د ل مس ه  دكف دؽ كنك حمرـ - ت
 اذا  رح ارهديف امم و اح    يريد ارجيمـ  مرمزاه (.  - ث

 .185حكم حجي    ه در سم ؽ  ص(1) 
( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ارم  محص ح  :  إذا امف ارهديف رـ يرماب  دم 269اسمحمدان ر  جرة ار مر و هف ارهمدة )(3) 

حمدة ك ت ارمعم د هف اسمرة مدؿ اك اسب ي كت. كيجم ؿ نذا اك اطم اسيهم    يامكز    ارمعكيض هم رـ ياكف همك عمن 
 ( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم.281ارحص )

( ارم  محص ح  : اذا رـ ياف ارمعكيض هجدران    ارعجد اك  حص    ارجمحكف 269اسمحمدان ر  جرة ا كر  هف ارهمدة )(4) 
  مرهداهو ن  ارم  مجدر . 

  هام و دار 2  ط-دراسو هجمرحو –ارضرر ارهرمد كمعكيض     ارهسؤكريو ارمجيريو حظر: د. حزيز امظـ ا ر  ي(5) 
 .268  ص2998ا ردف   -ار جم و ر حدر ك ارمكزي   حهمف
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مؿ ادال ارمعػػػػػػكيض ر هداػػػػػػكز رػػػػػػ  راطػػػػػػم  ػػػػػػمدر ههػػػػػػف مدػػػػػػت كيدػػػػػػؽ ر هسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  ػػػػػػ  دػػػػػػ   
ادػػػػػػرا   كنػػػػػػك اركضػػػػػػ  ارنمرػػػػػػب  إحم ػػػػػػمر  ارهسػػػػػػؤكؿ اوكؿ حػػػػػػف ارهدػػػػػػركع  ارراػػػػػػكع ح ػػػػػػ  ارهمػػػػػػدا يف 

ضػػػػػرار ارحماهػػػػػو حػػػػػف ااطػػػػػملنـ  كرػػػػػ   ػػػػػ  نػػػػػذا اردػػػػػمف ارراػػػػػكع اهػػػػػم  ػػػػػ  مح يػػػػػذ ارعجػػػػػد كهطػػػػػمر م ـ  مإل
رػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػر ط ارهسػػػػػػػػػم هر   ػػػػػػػػػؤ ل  هكاػػػػػػػػػب دحػػػػػػػػػكل اسمسػػػػػػػػػ م ارهسػػػػػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػػػػو ركاػػػػػػػػػكد ارعجػػػػػػػػػد ا

اودػػػػػامص  اعجػػػػػد ارهجمكرػػػػػو هػػػػػ  ن اك ارهاممػػػػػب ا سمدػػػػػمريو  اك ح ػػػػػ  اسػػػػػمس ارهسػػػػػؤكريو ارمج ػػػػػيريو 
 . (2) إحم مر  يك   إر  ارنير كيدؿ هد      اردحكل ارم  امف هف اره ركض اف مجكـ ح ي 

جػػػػػػد داػػػػػػػز ف ياػػػػػػػكف ارمعػػػػػػكيض حػػػػػػف ارهسػػػػػػػؤكريو ارعجديػػػػػػو  ػػػػػػػ  حإاو ػػػػػػؿ التعــــــويض القـــــــانوني:  .5
, ارعمهػػػػو ارهػػػػذاكرة اح ػػػػمن  ارجكاحػػػػد ح ػػػػ  ك ػػػػؽاركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل هجػػػػدران هػػػػف   ػػػػؿ ارجضػػػػمل 

كانػػػػػػـ دمرػػػػػػو يمػػػػػػداؿ  ي ػػػػػػم ارهدػػػػػػرع ريدػػػػػػدد هجػػػػػػدار  ارمعػػػػػػكيض اديمحػػػػػػمن ياػػػػػػكف هجػػػػػػدران  محكحػػػػػػمن إف   ا
ارمعػػػػػػػػكيض نػػػػػػػػ  ا رمزاهػػػػػػػػمت ارمػػػػػػػػ  ياػػػػػػػػكف هد  ػػػػػػػػم د ػػػػػػػػ  ه  ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػف ارحجػػػػػػػػكد كمدػػػػػػػػدد  ارح ػػػػػػػػكص 

كرهػػػػم اػػػػمف ا رمػػػػزاـ اررذيسػػػػ  ر هداػػػػكز رػػػػ   ػػػػ    (2)يعيو   ػػػػكرة  كاذػػػػد مسػػػػه  ار كاذػػػػد ارجمحكحيػػػػوارمدػػػػر 
ارعجػػػػد هدػػػػػؿ ار دػػػػػث نػػػػػك د ػػػػ  ه  ػػػػػ  ارضػػػػػهمف كنػػػػػك ارمػػػػزاـ حكحػػػػػ  د ػػػػػ  ه  ػػػػػ  هػػػػف ارحجػػػػػكد  ػػػػػمف حػػػػػدـ 

سػػػػػمدجمؽ ارك ػػػػػمل  ػػػػػ  يعطػػػػػ  اردػػػػػؽ ر هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اردػػػػػؽ  ػػػػػمرمعكيض حػػػػػف ارمػػػػػماير كيدػػػػػمرط إل
ححػػػػػػد  كاا ػػػػػػو ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  اف ياػػػػػػكف ا رمػػػػػػزاـ د ػػػػػػ  ه  ػػػػػػ  هػػػػػػف ارحجػػػػػػكد هجػػػػػػدرنػػػػػػذ  ار كاذػػػػػػد  ػػػػػػ  ه

ك جػػػػمن ر جكاحػػػػد ارعمهػػػػو ياػػػػب اف ياػػػػكف نحػػػػمؾ  (3)و كاذػػػػد ممايريػػػػماػػػػكف   ػػػػكرة ارمعم ػػػػد  كنػػػػذ  ار كاذػػػػد 
اطػػػػػػم هػػػػػػف   ػػػػػػؿ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  همهػػػػػػ  ن  مرمػػػػػػمار  ػػػػػػ  ارػػػػػػد   حػػػػػػف ارهكحػػػػػػد ارهم ػػػػػػؽ ح يػػػػػػ  كضػػػػػػرر 

كنػػػػذا ارضػػػػرر نػػػػك حمياػػػػو ط يعيػػػػو ر مػػػػمار  ػػػػ  ارػػػػد   هٌهػػػػم ه ػػػػركض  رضػػػػمن   يج ػػػػؿ إ  ػػػػمت ارعاػػػػس 
ياعػػػػؿ ارع  ػػػػو ارسػػػػ  يو ه ركضػػػػو ايضػػػػمن  ػػػػ  نػػػػذا ارحػػػػكع هػػػػف احػػػػكاع ا رمزاهػػػػمت  اػػػػذرؾ   مسػػػػمدؽ 

                                                 

 .185حكم حجي    ه در سم ؽ  ص (2) 
 ـك ارهجدار ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ح  :) اذا امف هدؿ ا رمزاـ ه  نمن هف ارحجكد كامف هع272محص ارهمدة )(1) 

ك ت حدكل ا رمزاـ كممار ارهديف    ارك مل    امف ه زهمن اف يد   ر داذف ح   س يؿ ارمعكيض حف ارمماير  كاذد  محكحيو 
  درنم ار عو    ارهمذو    ارهسمذؿ ارهدحيو كاهسو    ارهمذو    ارهسمذؿ ارمامريو ....(.

 د  م كر  ن  م ؾ ارم  ي مـز   م ارهديف    دمؿ ممار     مح يذ ارمزاـ ار رؽ  يف ار كاذد ارممايري  كارمعكيضيو   يج (3) 
هد   ه    هف ارحجكد  اهم ار كاذد ارمعكيضيو     ارم  ماكف هجم  ن ر حم مع  ه    هف ارحجكد  يراا : د. حزيز امظـ 

 .288ا ر  ه در سم ؽ  ص



 األدنبً اىقبّّ٘ٞخ ىؼقذ دجض اى٘دذاد اىؼقبسٝخ قٞذ اإلّشبء                                    اىفظو اى بّٜ: 
 

 
141 

ف نػػػذا ارداػػػـ رػػػيس هػػػف ارحظػػػمـ إ ا نػػػذ  ار كاذػػػد هػػػم رػػػـ ياػػػف نحػػػمؾ هطمر ػػػو  ضػػػمذيو  عػػػد اوحػػػذار  
 .(1)ارعمـ  يهاف اوم مؽ ح   هامر م 

 الثاني الفرع
 الفسخ

اػػػػػػمح يف  ه ػػػػػػـز رارعجػػػػػػد اريعػػػػػػد ار سػػػػػػ  اػػػػػػزال رعػػػػػػدـ مح يػػػػػػذ ادػػػػػػد ارهمعم ػػػػػػديف  رمزاهػػػػػػ  ارحمدػػػػػػئ هػػػػػػف     
ف إاػػػػػمح يف كاهػػػػػم نػػػػك هعػػػػػركؼ  ػػػػػ يػػػػؤدم إرػػػػػ  دػػػػؿ اررا طػػػػػو ارعجديػػػػػو كزكار ػػػػم    ػػػػػ  ارعجػػػػػكد اره زهػػػػو ر

يمد ػػػػؿ رر سػػػػ  حػػػػدـ  يػػػػمـ ادػػػػد اوطػػػػراؼ  مح يػػػػذ ارمزاهممػػػػ  يعطػػػػ  اردػػػػؽ ر طػػػػرؼ اآلاػػػػر  ػػػػمر اكل إرػػػػ  ا
   مر سػػػػ  نػػػػك ادػػػػد طػػػػرؽ احدػػػػ ؿ اررا طػػػػو ارعجديػػػػو كاػػػػزال يمرمػػػػب ح ػػػػ  اهمحػػػػمع ادػػػػد (1)هػػػػف ارمزاهػػػػ 

 اطػػػػػراؼ اررا طػػػػػو حػػػػػف مح يػػػػػذ ارمزاهػػػػػ  كنػػػػػك  ػػػػػذرؾ دػػػػػؽ راػػػػػؿ همعم ػػػػػد  ػػػػػ  دػػػػػؿ اررا طػػػػػو إذا رػػػػػـ يػػػػػكؼً 
 .(3)مرمزاه  دم  يمدرر  دكر  هف ا رمزاـ اره ركض ح ي   هكاب ارعجد ارهمعم د اآلار 

ف إكرهػػػػػم اػػػػػمف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل هػػػػػف ارعجػػػػػكد اره زهػػػػػو ر اػػػػػمح يف   ػػػػػ     
حػػػػػػدـ مح يػػػػػػذ ام طػػػػػػرؼ  رمزاهممػػػػػػ  يعطػػػػػػ  اردػػػػػػؽ ر طػػػػػػرؼ اآلاػػػػػػر ط ػػػػػػب ار سػػػػػػ    مسػػػػػػمحمدان ر جكاحػػػػػػد 
ارعمهػػػػو  ػػػػ  ارجػػػػمحكف ارهػػػػدح  يهاػػػػف ر ػػػػداذف ارمهسػػػػؾ  مر سػػػػ   ػػػػ  دػػػػمؿ ااػػػػ ؿ ارهػػػػديف ر ػػػػما ص هػػػػف 

  هػػػػػم اػػػػػمف يسػػػػػع  رمدجيجػػػػػ  ردظػػػػػو إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد  كر ػػػػػذا يع ػػػػػر حػػػػػف ار سػػػػػ  داذهػػػػػمن حجػػػػػد رػػػػػـ يدجػػػػػؽ رػػػػػ
  كر ػػػػػذا ارايػػػػػمر انهيػػػػػو ا يػػػػػرة  ػػػػػ  (4) ػػػػػمرجكؿ اف ر ػػػػػداذف ارايػػػػػمر  ػػػػػيف ط ػػػػػب ارمح يػػػػػذ ارعيحػػػػػ  كار سػػػػػ 

حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل حم عػػػػو هػػػػف ار ػػػػدؼ هػػػػف إ ػػػػراـ نػػػػذا ارعجػػػػد كارهمه ػػػػؿ  ر  ػػػػو 
نػػػػػذا ارعجػػػػػد  ر ػػػػػو ر طػػػػػر يف ر مدجػػػػػؽ كارم  ػػػػػر    مرحسػػػػػ و ر هسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  اوطػػػػػراؼ  ػػػػػ  احم ػػػػػمر

                                                 

... كمسرم نذ  ار كاذد هف ممري  ارهطمر و ارجضمذيو   م اف  ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ح  : )272محص ارهمدة ) (2) 
 رـ يددد ا م مؽ اك ارعرؼ ارمامرم ممريامن آار رسريمح م  كنذا ا   هم رـ يحص ارجمحكف ح    ير (.

ـ يكؼ ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا      ار جرة اوكر  هح م ح  : )    ارعجكد اره زهو رامح يف إذا ر77محص ارهمدة )(1) 
ادد ارعم ديف  هم كاب ح ي     ارعجد امز ر عم د اآلار  عد اوحذار اف يط ب ار س  ه  ارمعكيض اف امف ر  

 هجمض ...(
دراسو هجمرحو  هحدكرات ارد    اردجك يو   -د. مك يؽ دسف  رج. د. ه ط   اراهمؿ  ه مدر كادامـ ا رمزاـ (3)

 . 318  ص1889 يركت  
زم  هدل ايمر ارداذف  يف ارمح يذ كار س    دث هحدكر    ها و ارع ـك ارجمحكحيو كا  م مديو د. ح د ارد  دام (4) 

 كهم  عدنم. 239  ص2959  2امهعو حيف دهس  ارسحو ا كر   حدد - مدرة هف ا يو اردجكؽ
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سمادػػػػػمؼ  ػػػػػرص حاػػػػػمح هدػػػػػركح  ارماػػػػػمرم كر هداػػػػػكز رػػػػػ   ر ػػػػػو  ػػػػػ  ارمػػػػػيجف هػػػػػف   ػػػػػك  ر ػػػػػو إل
 ارد كؿ ح   كددة حجمريو  مرهكا  مت ارهم ؽ ح ي م ردظو إ راـ ارعجد.

ذا اػػػػمف ار سػػػػ   ػػػػمرهعح  ارسػػػػم ؽ اريػػػػو  محكحيػػػػو ردػػػػؿ    م ػػػػمؽ إاررا طػػػػو ارعجديػػػػو   إحػػػػ   ػػػػد يجػػػػ   نػػػػذا كا 
طر ػػػػ  ارعجػػػػد اك  ط ػػػػب هػػػػف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم اك  ط ػػػػب هػػػػف ارهداػػػػكز رػػػػ  اهػػػػمـ ارجضػػػػمل ريام ػػػػؼ 

 كح   ارحدك اوم :  ارداـ    اؿ دمرو
 االتفاقياواًل: الفسخ 

هػػػػػػػمـ ار ػػػػػػػعك مت ارمػػػػػػػ  مكااػػػػػػػ  إياػػػػػػػكز رطر ػػػػػػػ  ارعجػػػػػػػد اوم ػػػػػػػمؽ ح ػػػػػػػ  دػػػػػػػؿ اررا طػػػػػػػو ارعجديػػػػػػػو      
ؼ ارعجػػػػد  ػػػػ  دػػػػمؿ ار اػػػػكل إرػػػػ  ارهدػػػػماـ رط ػػػػب ار سػػػػ  هػػػػف  ػػػػطل ااػػػػرالات كمدهػػػػؿ ه ػػػػمريؼ اطػػػػرا

ارػػػػدحكل إرػػػػ  امحػػػػب اضػػػػكع ار سػػػػ  ارجضػػػػمذ  إرػػػػ  ارسػػػػ طو ارمجديريػػػػو ر جمضػػػػ  كارمػػػػ   ػػػػد   مػػػػم لـ 
هػػػػػ  إرادة اوطػػػػػراؼ  ي اػػػػػئ اطػػػػػراؼ ارعجػػػػػد إرػػػػػ  اوم ػػػػػمؽ ح ػػػػػ  ار سػػػػػ  كيعم ػػػػػر نػػػػػذا اوم ػػػػػمؽ اركاػػػػػمن 

  كيماػػػػػذ نػػػػػذا اوم ػػػػػمؽ ادػػػػػام ن حػػػػػدة   جػػػػػد (2) ػػػػػإف ار سػػػػػ  حهػػػػػؿ  ضػػػػػمذ  حػػػػػف او ػػػػػؿ ارػػػػػذم يجضػػػػػ 
ي ػػػػػـر اوم ػػػػػمؽ  عػػػػػد إ ػػػػػراـ ارعجػػػػػد اك  دػػػػػاؿ دػػػػػرط يضػػػػػهف ارعجػػػػػد ححػػػػػد إ راهػػػػػ  يسػػػػػه  اردػػػػػرط ار مسػػػػػ  
كارػػػػذم يعػػػػرؼ  محػػػػ : اردػػػػػرط ارػػػػذم يجضػػػػ   محم ػػػػػمر ارعجػػػػد ه سػػػػكامن ححػػػػد حػػػػػدـ مح يػػػػذ ادػػػػد اوطػػػػػراؼ 

 سػػػػػػ   هكاػػػػػػب اردػػػػػػرط ار مسػػػػػػ  يجػػػػػػ  هػػػػػػف م جػػػػػػمل ح سػػػػػػ   هاػػػػػػرد   كار(1)ارمزاهممػػػػػػ  ارحمدػػػػػػذو حػػػػػػف ارعجػػػػػػد
  ك ػػػػػ  دػػػػػمؿ مػػػػػـ ار اػػػػػكل ر هداهػػػػػو   (3)مدجػػػػؽ اوم ػػػػػمؽ اره ػػػػػـر  إحػػػػػ  ك  دماػػػػػو ر اػػػػػكل إرػػػػػ  ارهداهػػػػػو

ف يجػػػػػػر  مر سػػػػػػ  ارهم ػػػػػػؽ ح يػػػػػػ  ك  يهاػػػػػػف ممايػػػػػػؿ ار سػػػػػػ  اك اسػػػػػػم عمد   كي عػػػػػػب إ  اياػػػػػػكف ر جمضػػػػػػ  
ديمن رػػػػػ   ك ػػػػػكع ار سػػػػػ   هاػػػػػرد حػػػػػدـ عػػػػػاكحػػػػػ  يمضػػػػػهف منػػػػػذا اوم ػػػػػمؽ دكران رادحػػػػػمن  ػػػػػ  هكاا ػػػػػو ارهػػػػػديف 

                                                 

 .453ا رمزاهمت  ارها د ار مح   ه در سم ؽ  ص -د. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف ارهدح  (2) 
 .51مك يؽ دسف  رج  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ ه در سم ؽ  ص د. (1) 
( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   كارم  محص ح  : ) ياكز ا م مؽ ح   اف ارعجد يعد 278اسمحمدا ار  حص ارهمدة ) (3) 

 ؿ نذا ارحص ه سكامن هف م جمل ح س  دكف اردماو ار  داـ  ضمذ  ححد حدـ ارك مل  م رمزاهمت ارحمدذو حح ...( كيجم
 ( هف ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم.218ارهمدة )
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  كيمػػػػػدرج نػػػػػذا ار سػػػػػ   دسػػػػػب (2)مح يػػػػػذ ا رمػػػػػزاـ ك  هاػػػػػمؿ ر معكيػػػػػؿ ح ػػػػػ  ارسػػػػػ طو ارمجديريػػػػػو ر جمضػػػػػ 
 .(1)هف  ير اردماو إر  إحذارو م جمذي   كرةاوم مؽ ارذم  د ي ؿ إر  دراو ايجمع ار س  

( هػػػػف (1-32ت ارعجمريػػػػو  جػػػػد ح ػػػػت ارهػػػػمدة ك ػػػػ  ضػػػػكل ارجػػػػكاحيف ارهحظهػػػػو رعجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدا    
 ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارازاذػػػػرم ارحم ػػػػذ ح ػػػػ  نػػػػذ  اردمرػػػػو ارمػػػػ  مدػػػػير إرػػػػ  اهامحيػػػػو ام ػػػػمؽ اطػػػػراؼ 
ارعجػػػػػد ح ػػػػػ  ار سػػػػػ   ػػػػػ  دػػػػػمؿ حػػػػػدـ مح يػػػػػذ ام طػػػػػرؼ ارمزاهممػػػػػ  اهػػػػػم  ط ػػػػػب هػػػػػف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم 

  كمجم   ػػػػػم ارهػػػػػمدة (3)م هر ارعجػػػػػمرمكهكا جػػػػػو ارهداػػػػػكز رػػػػػ  اك  ط ػػػػػب هػػػػػف نػػػػػذا اآلايػػػػػر كهكا جػػػػػو ارهسػػػػػ
  كرهػػػػػػػم اػػػػػػػمف ارعجػػػػػػػد هامك ػػػػػػػمن امم ػػػػػػػو (4)( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ار حػػػػػػػمل كارسػػػػػػػاح  ار رحسػػػػػػػ  ارهعػػػػػػػدؿ162-32)

ف اوم ػػػػمؽ يح نػػػػ  اف ياػػػػكف إرسػػػػهيو اهػػػػم اسػػػػ  حم ذاػػػػر  هػػػػف   ػػػػؿ  ػػػػ  ضػػػػكل ارجػػػػكاحيف ارهحظهػػػػو رػػػػ   ػػػػ
م ػػػػم   اف اػػػػمف  هكاػػػػب دػػػػرط هامك ػػػػمن  ك ػػػػ  نػػػػذا ار ػػػػدد يهاححػػػػم ارجػػػػكؿ اف اوم ػػػػمؽ ح ػػػػ  ار سػػػػ  او

هػػػػػدرج  ػػػػػ  ارعجػػػػػد  إحػػػػػ  سػػػػػياكف هػػػػػف   يػػػػػؿ ارعدارػػػػػو ارام ػػػػػو ارمػػػػػ  مػػػػػمـ  عيػػػػػدان حػػػػػف ارجضػػػػػمل كهرا  ػػػػػو 
هػػػػػدل هكا جمػػػػػ  رعػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ كهػػػػػم رػػػػػذرؾ هػػػػػف ا ػػػػػر ح ػػػػػ  مجػػػػػدير ارمعػػػػػكيض اف اػػػػػمف رػػػػػ  هجمضػػػػػ  اك 

م سػػػػػير دمػػػػػ  مدديػػػػػد ه ػػػػػير ه  ػػػػػ  اركديعػػػػػو اوهػػػػػر ارػػػػػذم يح نػػػػػ  اف ياػػػػػكف نحػػػػػمؾ دكر ر جػػػػػمحكف  ػػػػػ  
نػػػػػذا اوم ػػػػػمؽ   ػػػػػدؼ دهميػػػػػو ه ػػػػػ دو ارطػػػػػرؼ ارضػػػػػعيؼ  ك ػػػػػ  دمرػػػػػو حدػػػػػكل ام حػػػػػزاع  ا ػػػػػكص 
نػػػػػػذا اوم ػػػػػػمؽ  ػػػػػػمف ارجضػػػػػػمل   يعهػػػػػػؿ اوم ػػػػػػمؽ  سػػػػػػيهم إذا اػػػػػػمف  هكاػػػػػػب دػػػػػػرط ا  إذا اػػػػػػمف هع ػػػػػػران 

                                                 

اف ارجمحكف ارهدح  رـ يمحمكؿ محظيهمن ر ذا اردرط    ارجمحكف ارجديـ  ا  اف ار ج  كارجضمل ار رحس  اسمجرا ح    دو (2) 
 جد  1826 مدر  هرسـك ا م مؽ  دمح  هف هحط ؽ ه دا س طمف اإلرادة كاردريو ارمعم ديو  اهم  هكاب ارجمحكف ارمعديؿ ار

( ارم  محص ح  :) ياب اف يددد اردرط ار مس  2115ا  ح اردرط ار مس  هدؿ محظيـ  هجمض  حص ارهمدة )
 ا رمزاهمت ارم  يؤدم حدـ مح يذنم ار   س  ارعجد...(

جمحكف ارهدح  ارازاذرم ( هف ار218امرؼ ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم  جيو ارجكاحيف   ذا اردمف   م سمحمد رحص ارهمدة ) (1) 
ارهحظهو ر  س  ا م م   ارم  محص ح  : ) ياكز ا م مؽ ح   اف يعم ر ارعجد ه سكامن  داـ ارجمحكف ححد حدـ ارك مل 
 م رمزاهمت ارحمدذو حح   هارد مدجؽ اردركط ارهم ؽ ح ي م ك دكف دماو ار  داـ  ضمذ   كنذا اردرط   يع   هف 

كي دظ اف ارهمدة رـ مع   هف اإلحذار اهم   عرؼ ححد حدـ مدديد  هف طرؼ ارهمعم ديف(ا حذار ارذم يددد دسب ار
نك اردمؿ    ارجمحكف ارهدح  ارعرا   كار رحس   كنك ك دسب ار ج  ارازاذرم ددان هف دريو ارهمعم ديف دكف  مذدة اك هحطؽ 

حكف ارهدح  ارازاذرم ارهجمرف  ارهؤسسو اركطحيو يراا  د. ح د اراريـ   عكر  حظريو  س  ارعجد    ارجم .كرم م يؿ اا ر
 كهم  عدنم. 56  ص1885ر اممب  ارازاذر  

   ار جرة ار محيو هح  ح  : ) يهاف  س  حجد د ظ اردؽ....  04-11 )( هف ارجمحكف )31ديث ح ت ارهمدة )(3) 
  ط ب هف ادد ارطر يف ه    كؿ ارطرؼ اآلار(

ر  ارهدمرم دكف دسـ اك  راهو:....   اردم ت ارهح كص ح ي م    نذد ارهمدة  ي ممـ احمدة ارضهمحو ارهكدحو ا (4)
 ي    ارهدمرم ط ب ارمسديد ار  ار مذ  كار  ارهكدع ردي   هكاب اممب هضهكف ه  ط ب ا دعمر  مرسم ـ..ي.
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ححػػػػػػ   دػػػػػػاؿ  ػػػػػػريح ك يػػػػػػر  ػػػػػػمهض رمػػػػػػيجف هػػػػػػف اماػػػػػػم  اإلرادة إرػػػػػػ  ار سػػػػػػ  اوم ػػػػػػم   كححػػػػػػد اردػػػػػػؾ 
ر ارجضػػػػمل كارسػػػػ ب  ػػػػ  ذرػػػػؾ اف ارجضػػػػمل يحظػػػػر إرػػػػ  نػػػػذا ارحػػػػكع هػػػػف ار سػػػػ   يعػػػػكد اوهػػػػر إرػػػػ  مجػػػػدي

  يراحػػػػػػػ   يػػػػػػػ  ارطػػػػػػػرؼ (2)ح ػػػػػػػ  احػػػػػػػ  اسػػػػػػػم حمل ح ػػػػػػػ  او ػػػػػػػؿ ارعػػػػػػػمـ كرػػػػػػػذرؾ ي سػػػػػػػر م سػػػػػػػيران ضػػػػػػػيجمن 
 ارضعيؼ كنك ارهداكز ر     حجدحم هدؿ ار دث رياكف نذا ارم سير م سير دهمذ . 

ذا اػػػػمف رػػػػيس نحػػػػمؾ هػػػػم يهحػػػػ  هػػػػف ام ػػػػمؽ اوطػػػػرا     ؼ ح ػػػػ  ار سػػػػ   هكاػػػػب ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو  ػػػػ  كا 
ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح  اػػػػػذرؾ  ػػػػػ  ارجػػػػػكاحيف ارهحظهػػػػػو ر ػػػػػذا ارعجػػػػػد  ػػػػػمف ارمسػػػػػمؤؿ يي ػػػػػمر  دػػػػػمف ه  ػػػػػ  اركديعػػػػػو 
ارهػػػػد كع هػػػػف   ػػػػؿ ارهداػػػػكز رػػػػ   سػػػػيهم إذا اػػػػمف ار سػػػػ   ط ػػػػب هػػػػف   ػػػػؿ ارهداػػػػكز رػػػػ     دػػػػؾ اف 

كع هػػػػػػف احػػػػػػكاع ار سػػػػػػ  كهػػػػػػف ام ػػػػػػمؽ اوطػػػػػػراؼ ر  سػػػػػػ  سيمضػػػػػػهف اوم ػػػػػػمؽ ح ػػػػػػ  م م ػػػػػػيؿ نػػػػػػذا ارحػػػػػػ
ضػػػػػهح م ه ػػػػػير ه  ػػػػػ  اركديعػػػػػو  ديػػػػػث ياضػػػػػ  ردػػػػػريم ـ ارمعم ديػػػػػو ارمػػػػػ  ياػػػػػكف ر ػػػػػم دريػػػػػو ارمسػػػػػكيو 
اوم م يػػػػو آل ػػػػمر ار سػػػػ   هػػػػم  ي ػػػػم ذرػػػػؾ اره  ػػػػ  ارهػػػػد كع هػػػػف   ػػػػؿ ارهداػػػػكز رػػػػ   اػػػػذرؾ هػػػػف ارههاػػػػف 

ارمعػػػػػػػكيض اف مدػػػػػػهؿ ارمعػػػػػػػكيض ارػػػػػػػذم يسػػػػػػػمدج  ارػػػػػػػداذف رعػػػػػػػدـ مح يػػػػػػػذ ارهػػػػػػػديف ارمزاهػػػػػػػ  كي جػػػػػػػ  نػػػػػػػذا 
امضػػػػػعمن إلهامحيػػػػػو ارمعػػػػػديؿ هػػػػػف   ػػػػػؿ ارجضػػػػػمل  اهػػػػػم اف اوم ػػػػػمؽ ح ػػػػػ  ار سػػػػػ    يهحػػػػػ  ارػػػػػداذف هػػػػػف 

 حهػػػػػػػ ن  ار اػػػػػػػكل إرػػػػػػػ  ارجضػػػػػػػمل ر هطمر ػػػػػػػو  ػػػػػػػمرمعكيض حػػػػػػػف ارضػػػػػػػرر ارػػػػػػػذم ردػػػػػػػؽ  ػػػػػػػ  حمياػػػػػػػو ار سػػػػػػػ 
 .(1)ردرط م

    ثانيًا: الفسخ القضائي
ل  حػػػػػػملن ح ػػػػػػ  ط ػػػػػػب هػػػػػػف ادػػػػػػد   حػػػػػػف طريػػػػػػؽ ارجضػػػػػػمإكيػػػػػػراد  ػػػػػػ  ار سػػػػػػ  ارػػػػػػذم   يػػػػػػمـ ايجمحػػػػػػ      

  هػػػػػػػف إ   هعحػػػػػػػ  احػػػػػػػ    يػػػػػػػمـ ا ػػػػػػػ ن (3)اطػػػػػػػراؼ ارعجػػػػػػػد  كاو ػػػػػػػؿ اف ار سػػػػػػػ  ذك ط يعػػػػػػػو  ضػػػػػػػمذيو
اراذيػػػػو   كإل(4)اػػػػ ؿ ارجضػػػػمل يجػػػػمع ار سػػػػ  هػػػػف   ػػػػؿ ارجضػػػػمل    ػػػػد هػػػػف مػػػػك ر هػػػػف دػػػػركط دػػػػا يو كا 

                                                 

 .459ا رمزاهمت  ارها د ار مح   ه در سم ؽ  ص -د. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف ارهدح (2) 
 كهم  عدنم.231د. ح د ارد  دامزم  هدل ايمر ارداذف  يف ارمح يذ كار س   ه در سم ؽ  ص(1) 
(     جرم م اوكر  ارطم   ارجضمذ  ر  س    جد امل   ذا ارحص اح : )    ارعجكد اره زهو 277كيؤاد حص ارهمدة )(3) 

ار  عد ا حذار اف يط ب ار س  ه  ارمعكيض اف ر امح يف اذا رـ يكؼ ادد ارعم ديف  هم كاب ح ي   مرعجد امز ر عم د اآل
امف ر  هجمض  ح   اح  ياكز ر هداهو اف محظر ارهديف...( ككاضح هف ارحص اي يو ايجمع ار س  حف طريؽ ارجضمل 

( رـ 2114مدديدان    ارهمدة ) 1826 محم مر  ا  ؿ. كهم يادر اإلدمرة  ر  اف ارمعديؿ ار رحس  اواير  هكاب هرسـك 
هم يؤاد اف ار س  ارجضمذ  نك او ؿ ديث ح ت ح  : ) يمرمب ار س  اهم إحهم ن ر درط ار مس  اك    دمرو  ممضهف

 امف حدـ ارمح يذ ح    در امؼ هف اراسمهو حمياو ااطمر ارداذف ر هديف اك  هكاب  رار هف ارجضمل(
. د. ه ط   317ص  2966هلل كن و  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )ه مدر ا رمزاـ(  ح د اد. اسهمحيؿ  محـ  (4) 

 .155  ص2994اراهمؿ  درح ادامـ ارجمحكف ارهدح   ه مدر ا رمزاـ  هحدمة ارهعمرؼ  
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كر دكرػػػػ  اػػػػز اركدػػػػدات  يػػػػد اإلحدػػػػمل يػػػػددنػػػػذا  مإلضػػػػم و إرػػػػ  اف ايجػػػػمع ار سػػػػ  ارجضػػػػمذ   ػػػػ  حجػػػػد 
اػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػذا ارنػػػػػػػػرض  ت إل ػػػػػػػػمسػػػػػػػػمؤؿ دػػػػػػػػكؿ ه ػػػػػػػػير ه  ػػػػػػػػ  اركديعػػػػػػػػو ارهػػػػػػػػكدع رػػػػػػػػدل نيذػػػػػػػػمت ا 

 كسحمحمكؿ نذ  ارهسمذؿ م محمن كح   ارحدك اوم :
( هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػ  كيجم   ػػػػػػم 277اسػػػػػػمحمدان إرػػػػػػ  حػػػػػػص ارهػػػػػػمدة ) شــــــروط الفســــــخ:. 1

( هػػػػػػػػف ارجػػػػػػػػمحكف ارهػػػػػػػػدح  229( هػػػػػػػػف ارجػػػػػػػػمحكف ارهػػػػػػػػدح  ار رحسػػػػػػػػ  كيجم   ػػػػػػػػم ارهػػػػػػػػمدة )2284ارهػػػػػػػػمدة )
اراذيو يهاف  يمح م  موم :إارازاذ     ف ايجمع ار س  يمط ب مك ر دركط هكضكحيو كا 

اوكؿ: اف  و ر هطمر ػػػػػو  مر سػػػػػ    ػػػػػد هػػػػػف مػػػػػك ر دػػػػػركط هكضػػػػػكحيو    ػػػػػ الشـــــروط الموضـــــوعية: . ا
ياػػػػػكف ارعجػػػػػد ارهط ػػػػػكب  سػػػػػا  هػػػػػف ارعجػػػػػكد اره زهػػػػػو ر اػػػػػمح يف  كنػػػػػك دػػػػػرط حػػػػػمـ  ػػػػػ  اهيػػػػػ  احػػػػػكاع 

رعجػػػػػكد  كهػػػػػؤدل ذرػػػػػؾ اسػػػػػم عمد ارعجػػػػػكد اره زهػػػػػو رامحػػػػػب كادػػػػػد ارمػػػػػ    يم ػػػػػكر  ي ػػػػػم ار سػػػػػػ   ف ا
    ياػػػػػكف نحػػػػػمؾ دػػػػػؽ ر طػػػػػرؼ اآلاػػػػػر  رمزاهػػػػػاره مػػػػػـز نػػػػػك طػػػػػرؼ كادػػػػػد ك ػػػػػ  دػػػػػمؿ حػػػػػدـ مح يػػػػػذ 

  كرهػػػػم اػػػػمف حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات (1)ط ػػػػب ار سػػػػ     ػػػػيس  ذهمػػػػ  ارمػػػػزاـ هجم ػػػػؿ يسػػػػع  ر مد ػػػػؿ هحػػػػ 
هػػػػػف ارعجػػػػػكد اره زهػػػػػو ر اػػػػػمح يف   اػػػػؿ طػػػػػرؼ اردػػػػػؽ  ػػػػػ  ط ػػػػػب ار سػػػػػ  إذا رػػػػػـ ارعجمريػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل 

  . ارمزاهيح ذ ارطرؼ اآلار 
اهػػػػم اردػػػػػرط ار ػػػػػمح :   ػػػػػك اف ياػػػػػؿ ارهػػػػػديف  ػػػػ  ارمزاهػػػػػ  راػػػػػ  يسػػػػػمطي  ارػػػػػداذف ارهطمر ػػػػػو  مر سػػػػػ      

كاف ياػػػػػكف حػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ رااػػػػػ  راطػػػػػم ارهػػػػػديف كرػػػػػيس رسػػػػػ ب ااح ػػػػػ     ػػػػػ  دػػػػػمؿ اػػػػػمف حػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ 
 ااح ػػػػػ  حػػػػػف ارهػػػػػديف اػػػػػمرجكة ارجػػػػػمنرة هػػػػػ  ن  ػػػػػ  هاػػػػػمؿ ر سػػػػػ  ارعجػػػػػد كاف اػػػػػمف نحػػػػػمؾ هاػػػػػم ن  رسػػػػػ ب

  اهػػػػم رػػػػيس ر ػػػػداذف اردػػػػؽ  ط ػػػػب (1)ح سػػػػمخ  جػػػػكة ارجػػػػمحكف ريحجضػػػػ  ارمػػػػزاـ ارهػػػػديف كا رمػػػػزاـ ارهجم ػػػػؿر 
  كر ػػػػداذف ط ػػػػب ار سػػػػ  كاف رػػػػـ ي دػػػػؽ نػػػػذا اآلايػػػػر (3) مار سػػػػ  إذا اػػػػمف حػػػػدـ ارمح يػػػػذ رااػػػػ  إرػػػػ  اطػػػػ

 هػػػػػػف اػػػػػػرال نػػػػػػذا اآلاػػػػػػ ؿ اػػػػػػكف ار سػػػػػػ  اػػػػػػزال رعػػػػػػدـ ك ػػػػػػمل ارهػػػػػػديف  رمزاهػػػػػػ  كرػػػػػػيس را ػػػػػػر ضػػػػػػرر
هػػػػػػف ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم كارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   مرمزاهػػػػػػمم ـ كرػػػػػػـ ياػػػػػػف اآلاػػػػػػ ؿ  ارضػػػػػػرر   ػػػػػػإذا ااػػػػػػؿ اػػػػػػؿه 

 سػػػػ ب ااح ػػػػ  اػػػػمز ر طػػػػرؼ اآلاػػػػر ارهطمر ػػػػو  مر سػػػػ  ريمد ػػػػؿ هػػػػف ارمزاهممػػػػ  نػػػػك اآلاػػػػر  ك  يدػػػػمرط 

                                                 

د. ح د اررزاؽ ادهد ارسح كرم  ارهكاز    ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت    ارجمحكف ارهدح  اره رم  دار اديمل ارمراث (2) 
 .184ارعر     يركت  ص

 .173  هحدمة ارهعمرؼ  ا ساحدريو  ص3هيد اردكار     س  ارعجد    ضكل ارجضمل كار ج   طد. ح د ارد (1) 
 .455د. ح د ارد  دامزم  هدل ايمر ارداذف  يف ارمح يذ كار س   ه در سم ؽ  ص (3)
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 مرهطمر ػػػػػو  مر سػػػػػ  ههاحػػػػػو إذا اػػػػػمف حػػػػػدـ  سػػػػػ  اف ياػػػػػكف حػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ ا ػػػػػ  عػػػػػدـ ارمح يػػػػػذ رط ػػػػػب ار 
 .(2)ارمح يذ ازذ 

اهػػػػم اردػػػػرط ار مرػػػػث هػػػػف اردػػػػركط ارهكضػػػػكحيو رط ػػػػب ار سػػػػ  اف ياػػػػكف ارػػػػداذف  ػػػػمدران ح ػػػػ  مح يػػػػذ     
نحػػػػػمؾ ك ارمزاهػػػػػ   ك اػػػػػ ؼ ذرػػػػػؾ   ياػػػػػكف رػػػػػ  اف يط ػػػػػب ار سػػػػػ  ااػػػػػزال نػػػػػك دػػػػػرم اف يك ػػػػػ  ح يػػػػػ   

 ػػػ  ذرػػػؾ اف ياػػػكف طمرػػػب ار سػػػ   ػػػمدران ح ػػػ  إحػػػمدة اردػػػمؿ إرػػػ  هػػػم اػػػمف ح يػػػ   هػػػف يػػػذنب حػػػ كة ح
 ػػػػر ارراعػػػػ  ر  سػػػػ  كارػػػػذم هػػػػؤدا  اف يػػػػرد اػػػػؿ همعم ػػػػد إرػػػػ  اآلاػػػػر هػػػػم د ػػػػؿ ح يػػػػ  آلااسػػػػمحمدان إرػػػػ  

 م هدػػػػؿ حظػػػػر اػػػػكف ا رمػػػػزاـ  ػػػػرد اك إحػػػػمدة اردػػػػمؿ إرػػػػ  هػػػػم اػػػػمف ح يػػػػ  نػػػػك اهػػػػر مػػػػمؿو ا  كنػػػػك ر (1)هحػػػػ 
 .(4)ارجكاحيف معمرج هسمرو حدـ إهامحيو إحمدة اردمؿ إر  هم امف ح ي    اهم اف(3) يجمع ار س 

( 277كمػػػػػـ اودػػػػػمرة إرػػػػػ  نػػػػػذ  اردػػػػػركط  هكاػػػػػب ار جػػػػػرة اوكرػػػػػ  هػػػػػف ارهػػػػػمدة )الشـــــروط األجرائيـــــة:  . ب
 ػػػػػػ  ياػػػػػػكز ر ػػػػػػداذف ط ػػػػػػب ار سػػػػػػ  ر هػػػػػػف ارجػػػػػػمحكف ارهػػػػػػدح  ارعرا ػػػػػػ  كنهػػػػػػم دػػػػػػرطمف: اوكؿ اوحػػػػػػذا

مرمزاهػػػػػػ  اك ارمػػػػػػمار   ياػػػػػػب اف يجػػػػػػـك ارػػػػػػداذف  إحػػػػػػذار ارهػػػػػػديف  هاػػػػػػرد حػػػػػػدـ  يػػػػػػمـ ارهػػػػػػديف  مرك ػػػػػػمل  
كارط ػػػػب هحػػػػ  مح يػػػػذ ا رمػػػػزاـ ريػػػػمـ كضػػػػع   ػػػػ  هكضػػػػ  ارهمػػػػمار  ػػػػ  مح يػػػػذ ا رمػػػػزاـ   مكايػػػػ  اوحػػػػذار 

هػػػػف   ػػػػؿ ارجمضػػػػ  ححػػػػد ر ػػػػ  دحػػػػكل ار سػػػػ  اهمهػػػػ    ػػػػإذا اػػػػمف ارمح يػػػػذ ارعيحػػػػ   اوحم ػػػػمريؤاػػػػذ  حظػػػػر 
ف   ػػػػػؿ ارػػػػداذف ك جػػػػمل ارهػػػػديف هاػػػػػ ن  مرمزاهػػػػ  ر ػػػػـ اوحػػػػػذار ر رمػػػػزاـ   يػػػػزاؿ ههاػػػػف  ػػػػػمف احػػػػذار  هػػػػ

  كسػػػػػكل حيمػػػػػ   هٌهػػػػػم  ػػػػػد يدػػػػػكؿ هػػػػػف  يػػػػػر   كرػػػػػ  حرضػػػػػ   دجػػػػػمن  مح يػػػػػذ ماحهػػػػػم ياػػػػػكف احعامسػػػػػمن راطػػػػػ
ا رمػػػػزاـ اػػػػذرؾ سػػػػيؤاذ نػػػػذا اوحػػػػذار  حظػػػػر اوحم ػػػػمر ححػػػػد هػػػػحح ه  ػػػػو ر ك ػػػػمل اك دمػػػػ   ػػػػ  مجػػػػدير 

  اهػػػػػػم  يهػػػػػم يمع ػػػػػػؽ   ػػػػػػينو اوحػػػػػػذار   ػػػػػػـ (5) ارمعػػػػػكيض ح ػػػػػػ  ارهػػػػػػديف إضػػػػػػم و إرػػػػػ  ارداػػػػػػـ  مر سػػػػػػ
يدػػػػمرط ارجػػػػمحكف ك ػػػػؽ ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو ارهمع جػػػػو  دػػػػركط دحػػػػكل ار سػػػػ  ر اػػػػ ؿ  ػػػػينو هدػػػػدد  رػػػػ  

  اهػػػػم (6)كيا ػػػػ  اف يمضػػػػهف اوحػػػػذار هػػػػم ي يػػػػد  مح يػػػػ  ارهػػػػديف كدحكمػػػػ  رمح يػػػػذ ارمزاهػػػػ  ارهمػػػػمار ححػػػػ 
                                                 

  ه در . د. هدهكد ح د اررديـ ارديب494ا رمزاهمت  ارها د ار مح   ص -د. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف ارهدح  (2) 
 .112سم ؽ  ص

 .272د. ح د اراريـ   عكر  حظريو ار س   ه در سم ؽ  ص (1) 
 .428د. دسمـ ا نكاح   ه در سم ؽ  ص (3) 
 ( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ارم  امل  ي م: ).....  إذا اسمدمؿ رد  يداـ  مرضهمف(.288ارهمدة ) (4) 
 كهم  عدنم. 488زاهمت  ه در سم ؽ  صا رم -د. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف ارهدح  (5) 
: ) ارنميو هف مكاي  1889    237ارهر ـ  \1\15 ممري   ا مدمديوار مدر هف هداهو ارمهييز  ارجرارامل    ه دا (6) 

ا حذار ادرط إل مهو دحكل ارهطمر و   س  ارعجد إلا ؿ ادد طر ي   مرمزاه  نك دحكة ر طرؼ ارهاؿ  مرعجد رمح يذ ارمزاه  
 كف ادمراط دا يو هعيحو ر حذار.  د



 األدنبً اىقبّّ٘ٞخ ىؼقذ دجض اى٘دذاد اىؼقبسٝخ قٞذ اإلّشبء                                    اىفظو اى بّٜ: 
 

 
147 

اذف إحػػػػػذار ارهػػػػػديف ارهمػػػػػمار   ػػػػػم   ػػػػػ  رػػػػػـ ممضػػػػػهف ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو حػػػػػدد ارهػػػػػرات ارمػػػػػ  يح نػػػػػ  ر ػػػػػد
اػػػػمل  ي ػػػػػم:  هػػػػف  ػػػػمحكف ارمر يػػػػو ارعجمريػػػػو ارازاذػػػػرم ارحم ػػػػذ (31دػػػػيف اف ار جػػػػرة ار مر ػػػػو هػػػػف ارهػػػػمدة )

(  هػػػػػػدة اػػػػػػؿ 2)  ػػػػػػ  دػػػػػػمؿ حػػػػػػدـ ادمػػػػػػراـ  ػػػػػػمدب د ػػػػػػظ اردػػػػػػؽ  رمزاهممػػػػػػ  كذرػػػػػػؾ  عػػػػػػد إحػػػػػػذاريف )
  هدضػػػػػر  ضػػػػػمذ ( ( كرػػػػػـ يػػػػػرد ح ي هػػػػػم  ي  نػػػػػمف حػػػػػف طريػػػػػؽ1إحػػػػػذار كادػػػػػد هح هػػػػػم دػػػػػ ر كادػػػػػد )

 ػػػػي دظ ح ػػػػ  ارػػػػحص احػػػػ  ادػػػػمرط ح ػػػػ  ر ػػػػ  دحػػػػكل ار سػػػػ  هػػػػف   ػػػػؿ ارهداػػػػكز رػػػػ  اف ياػػػػكف  ػػػػد 
احػػػػػذر ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم ارهاػػػػػؿ إحػػػػػذاريف ك دػػػػػاؿ هدضػػػػػر  ضػػػػػمذ    هعحػػػػػ  اف ياػػػػػكف اوحػػػػػذار 
رسػػػػػهيمن كهدػػػػػدد ارهػػػػػدة  ػػػػػيف اػػػػػؿ إحػػػػػذار كآاػػػػػر   ػػػػػ  يا ػػػػػ  ر حػػػػػذار اف يط ػػػػػب ارػػػػػداذف هػػػػػف ارهػػػػػديف 

اػػػػػب اطػػػػػمب   ػػػػػؿ يح نػػػػػ  اف يػػػػػمـ هػػػػػف   ػػػػػؿ هدضػػػػػر ييط ػػػػػب  يػػػػػ  هػػػػػف ارهػػػػػديف مح يػػػػػذ اك  هك  دػػػػػ م و 
 . (1) ازال ان ارمزاه  ك  ضركرة رم ديد   مر س    موحذار ما يؼ  ك مل كريس م ديد

اهػػػػم اردػػػػرط ا اراذػػػػ  ار ػػػػمح    ػػػػك ارهطمر ػػػػو ارجضػػػػمذيو ر  سػػػػ    ػػػػ  يا ػػػػ  احػػػػذار ارهػػػػديف رمح يػػػػذ     
ؿ    ػػػػد هػػػػف ر ػػػػ  دحػػػػكل اهػػػػمـ ارجضػػػػمل ر هطمر ػػػػو  ميجػػػػمع ار سػػػػ    هػػػػف ارمزاهػػػػ  ح ػػػػ  ارحدػػػػك ارسػػػػم ؽ  ػػػػ

دػػػػػؽ اػػػػػؿ طػػػػػرؼ  ػػػػػ  حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل اف يط ػػػػػب  سػػػػػ  ارعجػػػػػد  ػػػػػ  دػػػػػمؿ ااػػػػػ ؿ 
 ػػػػػػػد ا ػػػػػػػمب  ان ارطػػػػػػػرؼ اآلاػػػػػػػر  مح يػػػػػػػذ ارمزاهممػػػػػػػ  ك  يدػػػػػػػمرط رط ػػػػػػػب ار سػػػػػػػ  اف ياػػػػػػػكف نحػػػػػػػمؾ ضػػػػػػػرر 

اـ ر ػػػػ  دحػػػػكل ار سػػػػ   عػػػػد اف اػػػػمف  ػػػػد احػػػػذر ارػػػػداذف  ػػػػؿ يا ػػػػ  حػػػػدـ ارمح يػػػػذ   ػػػػيهاف ر ػػػػداذف  ػػػػم رمز 
 .(1)ارهديف  ضركرة مح يذ ارمزاه  كرـ يسمايب ارهديف رذرؾ

نػػػػذا كمسػػػػمحد ارػػػػدحكل ارهر كحػػػػو هػػػػف   ػػػػؿ ارػػػػداذف إرػػػػ  اردػػػػرط ار مسػػػػ  ارضػػػػهح    اػػػػؿ طػػػػرؼ  ػػػػ    
 ارعجػػػد يسػػػع  هػػػػف اػػػ ؿ مح يػػػػذ ارمزاهػػػ  إرػػػػ  دهػػػؿ ارطػػػػرؼ اآلاػػػر ح ػػػػ  مح يػػػذ ارمزاهػػػػ  ارهجم ػػػؿ مدجيجػػػػمن 
ذا هػػػػػم ما ػػػػػؼ ارهػػػػػديف  مرمزاهػػػػػ   ػػػػػمف ذرػػػػػؾ يعطػػػػػ  اردػػػػػؽ ر طػػػػػرؼ  ر نػػػػػرض او م ػػػػػمدم هػػػػػف ارعجػػػػػد  كا 
اآلاػػػػػػر ارمد ػػػػػػؿ  مرهجم ػػػػػػؿ هػػػػػػف ارمزاهػػػػػػ  كدػػػػػػؿ اررا طػػػػػػو ارعجديػػػػػػو كرػػػػػػك اػػػػػػ  ارعجػػػػػػد هػػػػػػف دػػػػػػرط اردػػػػػػرط 

ف حػػػػدـ مح يػػػػذ ام هػػػػف طر ػػػػ  إ  ك ػػػػ  هاػػػػمؿ حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات  يػػػػد اإلحدػػػػمل  ػػػػ(3)ار مسػػػػ  ار ػػػػريح

                                                 

إ  مت ا رمزاـ( مدير ار  ضركرة  اف يمـ إحذار  -( هف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ) ار مب ارسمدس484امحت ارهمدة )(2) 
/ 2979رسحو  287ارهديف  إحذار  حف طريؽ اممب ارعدؿ اك  مم طريؽ رسه   كارنيت ارهمدة  هكاب  محكف ا   مت ر ـ 

 ( هح .247/2مرث ارهمدة )ار مب ار 
  1887  دار ارا دكحيو  ارازاذر  (دراسو مط يجيو دكؿ حجد ار ي  كحجد ارهجمكرو) د. دسيف مكحس   احد ؿ ارعجد (1)
 .43ص

دراسو مد ي يو ح   ضكل  ضمل ارحجض  دار ارهط كحمت ارامهعيو   -د. ح د ارداـ  كدة  إح مل ارجكة اره زهو(3) 
 .285ص  1888اإلساحدريو  
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ر طػػػػػرؼ اآلاػػػػػر ارمد ػػػػػؿ  مرمزاهػػػػػ  هػػػػػف اػػػػػ ؿ ر ػػػػػ  دحػػػػػكل ار سػػػػػ   عػػػػػد إحػػػػػذار  ارعجػػػػػد يعطػػػػػ  اردػػػػػؽ
رػػػػػ   ضػػػػػػركرة ارك ػػػػػمل   مرػػػػػػدحكل نػػػػػ  كسػػػػػػي و هػػػػػػف  ان ارهػػػػػديف سػػػػػػكال اػػػػػمف هسػػػػػػم هران حجمريػػػػػمن اك هداػػػػػػكز 

كسػػػػػمذؿ دهميػػػػػو اردجػػػػػكؽ ك  ياػػػػػكز اوم ػػػػػمؽ ح ػػػػػ  اردرهػػػػػمف هح ػػػػػم  ذرػػػػػؾ اف ه ػػػػػؿ نػػػػػذا اوم ػػػػػمؽ  يػػػػػر 
 يػػػػػػمب كهػػػػػػف  ػػػػػػـ    ياعػػػػػػؿ ارػػػػػػداذف مدػػػػػػت ردهػػػػػػو ارهػػػػػػديف هج ػػػػػػكؿ  دسػػػػػػب ارهحطػػػػػػؽ ارجػػػػػػمحكح    حػػػػػػ

 .(2)مح يذ ارمزاه ح    ارم  مد ع كسي و ار
  يا ػػػػ  ر ػػػػداذف  عجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد اإلحدػػػػمل مدجػػػػؽ دػػػػركط ر ػػػػ  دحػػػػكل   كآايػػػػران     

ار سػػػػػ   دسػػػػػب ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو كر ع ػػػػػم اهػػػػػمـ ارجضػػػػػمل ريعػػػػػد هػػػػػمد  ن هػػػػػف ارمزاهممػػػػػ    ػػػػػؿ    ػػػػػد هػػػػػف 
ر داػػػػػػـ  ضػػػػػػمذ   مر سػػػػػػ   ذرػػػػػػؾ احػػػػػػ   ػػػػػػد يدػػػػػػدث اف يجػػػػػػـك ارهػػػػػػديف  مح يػػػػػػذ ارمزاهػػػػػػ   عػػػػػػد ر ػػػػػػ   ػػػػػػدك 

ارػػػػػػدحكل ك  يسػػػػػػمايب ارجمضػػػػػػ  إرػػػػػػ  ط ػػػػػػب ار سػػػػػػ   هػػػػػػم رػػػػػػ  هػػػػػػف سػػػػػػ طو مجديريػػػػػػو  اك يجػػػػػػـك  هػػػػػػحح 
ارهػػػػػديف ه  ػػػػػو رمح يػػػػػذ  رمػػػػػزاـ إذا ا مضػػػػػت ارظػػػػػركؼ ذرػػػػػؾ  كح يػػػػػ     ػػػػػد هػػػػػف  ػػػػػدكر داػػػػػـ ح ػػػػػمذ  

 .(1)ريرمب آ مر 
 خ: آثار الفس.2

ارجمحػػػػدة ارعمهػػػػو ارمػػػػ  ممرمػػػػب ح ػػػػ   سػػػػ  ارعجػػػػد نػػػػك احدػػػػ ؿ اررا طػػػػو ارعجديػػػػو كهدػػػػك آ مرنػػػػم  ػػػػ      
  كرهػػػػم اػػػػػمف هػػػػػف (4)  كيػػػػػراد  ػػػػػمحد ؿ ارعجػػػػد زكاؿ اررا طػػػػػو ارعجديػػػػػو  عػػػػد حدػػػػػكذ م  ػػػػػديدو(3)ارهمضػػػػ 

هػػػػف ارػػػػزهف   هػػػػدةارهعػػػػركؼ اف حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات  يػػػػد اإلحدػػػػمل هػػػػف ارعجػػػػكد ارمػػػػ  يمط ػػػػب مح يػػػػذنم 
   مسػػػػم ح  نػػػػذ  ارعجػػػػكد (5)ف حح ػػػػر ارػػػػزهف  ػػػػ  نػػػػذا ارعجػػػػد اػػػػكنرم ك  يهاػػػػف إحمدمػػػػ  إرػػػػ  ارػػػػكرالإل

هػػػػػػف ه ػػػػػػدا ارراعيػػػػػػو  ػػػػػػ  ار سػػػػػػ  كمسػػػػػػ يب ذرػػػػػػؾ اف آ ػػػػػػمر ناػػػػػػذا حجػػػػػػكد ممػػػػػػكزع ح ػػػػػػ  ارػػػػػػزهف ارػػػػػػذم 
مسػػػػػمنر   ك  يهاػػػػػف إحػػػػػمدة اردػػػػػمؿ إرػػػػػ  هػػػػػم اػػػػػمف ح يػػػػػ   ك ػػػػػ  هاػػػػػمؿ  دػػػػػث آ ػػػػػمر  سػػػػػ  حجػػػػػد داػػػػػز 

                                                 

 .276د. ح د اراريـ   عكر  ه در سم ؽ  ص(2) 
كهم  78  ص2985د. ادهد  راج دسيف  اره ايو كحظريو ارعجد    اردريعو ا س هيو  اردار ارامهعيو  اإلساحدريو  (1) 

  عدنم.
. د. . د437  ص1883  ه مدر ا رمزاـ   دكف دار كهامف حدر  2د. ادهد درؼ ارديف  حظريو ا رمزاـ  ج (3) 

 .274  هحدمة ارهعمرؼ  اإلساحدريو  دكف ممري  حدر  ص2سهير محم ك  حظريو ا رمزاـ  ط
. 488  ص2983  ه مدر ا رمزاـ  هط عو ارحسر ارذن    2د. ح د ارهحعـ ار دراكم  ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت  ج(4) 

 .331ص  2985كرات ارد    اردجك يو  د. مك يؽ دسف  رج  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ    ه مدر ا رمزاـ  هحد
معرؼ ارعجكد ارزهحيو  مح م: ن  م ؾ ارعجكد ارم  ياكف  ي م حح ر ارزهف هج كدان رذام     ك حح ر اكنرم    (5) 

ارعجد كهم احجض  هح    يهاف ارراكع  ي . د. ح د ار ممح ح د ار م    حظريو ارعجد كاإلرادة ارهح ردة  دراسو هعهجو كهجمرحو 
 .642  ص2984  ارجمنرة  ه ر مر ج  ا س ه   
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اإلحدػػػػمل ييطػػػػرح سػػػػؤاؿ ح ػػػػ   ػػػػدر هػػػػف ا نهيػػػػو دػػػػكؿ ه ػػػػير ه  ػػػػ  اركديعػػػػو اركدػػػػدات ارعجمريػػػػو  يػػػػد 
 كح   ارحدك اوم :  ارهد كع هف   ؿ ارهداكز ر  كارذم يام ؼ  دسب اؿ دمرو

ــــاق األطــــراف: - ا م ػػػػمؽ كذرػػػػؾ احػػػػم  ػػػػد  يحػػػػم سػػػػم جمن اف  سػػػػ  نػػػػذا ارعجػػػػد  ػػػػد ياػػػػكف  مإل الفســــخ بأتف
م ػػػػكر حػػػػدة اسػػػػ مب رػػػػذرؾ اعاػػػػز   ط ػػػػب هػػػػف ادػػػػد اوطػػػػراؼ كهكا جػػػػو ارطػػػػرؼ اآلاػػػػر  كيهاػػػػف

ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم حػػػػػػف إاهػػػػػػمؿ ارهدػػػػػػركع اك مرااػػػػػػ  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  حػػػػػػف اردػػػػػػرال  ك ػػػػػػ  نػػػػػػذ  
 .(1)اردمرو  مف ه ير ه    اركديعو سياكف  دسب ام مؽ اوطراؼ

ك ػػػػ  نػػػػذ  اردمرػػػػو هػػػػف ارههاػػػػف اف اػػػػكف اهػػػػمـ  رضػػػػيف:  الفســــخ بطمــــب مــــن المحجــــوز لــــو: - ب
ياػػػػؿ ارهسػػػػم هر  اف إ ػػػػراـ ارعجػػػػد ارح ػػػػمذ  كيط ػػػػب ار سػػػػ  كار ػػػػمح اوكؿ اف ييعػػػػدؿ ارهداػػػػكز رػػػػ  حػػػػف 

ف إارعجػػػػػمرم  مرمزاهممػػػػػ  كي ػػػػػمدر ارهداػػػػػكز رػػػػػ   ط ػػػػػب ار سػػػػػ  ك جػػػػػمن ر جكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو  ك ػػػػػ  اردػػػػػمرميف  ػػػػػ
ارهداػػػػػكز رػػػػػ  ي جػػػػػد ه  ػػػػػ  ارضػػػػػهمف اديمحػػػػػمن  مرامهػػػػػؿ كاديمحػػػػػمن اػػػػػزل هحػػػػػ     مرحسػػػػػ و ر جػػػػػمحكف ار رحسػػػػػ  

امهػػػػػػؿ إذا اػػػػػػمف ار سػػػػػػ   حػػػػػػملن ح ػػػػػػ  ط  ػػػػػػ   كي  ػػػػػػـ ذرػػػػػػؾ هػػػػػػف ه  ػػػػػػكـ ي جػػػػػػد ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  اره  ػػػػػػ   مر
هػػػػػف  ػػػػػمحكف ار حػػػػػمل كارسػػػػػاح  ار رحسػػػػػ  ارهعػػػػػدؿ ارمػػػػػ  مدػػػػػير إرػػػػػ   (261-31ارهامر ػػػػػو هػػػػػ  ارهػػػػػمدة )

دػػػػػػم ت هدػػػػػػددة ح ػػػػػػػ  سػػػػػػ يؿ ارد ػػػػػػر مهاػػػػػػػف ارهداػػػػػػكز رػػػػػػػ  هػػػػػػف اسػػػػػػمرداد ه  ػػػػػػػ  ارضػػػػػػهمف كنػػػػػػػ  
 اموم :

 مؿ ارهم ؽ ح ي م    ارعجد.إذا رـ ي ـر حجد ار ي    عؿ ارهسم هر    ا ا -

 هف ارسعر ارهم ؽ ح ي .5% ححدهم يمامكز سعر ار ي   -

حػػػػدـ د ػػػػكؿ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم ح ػػػػ  ارجػػػػركض ح ػػػػػ  ارعجػػػػكد ارهدػػػػمر ر ػػػػم  ػػػػ  ارعجػػػػد إلمهػػػػػمـ  -
 % هف مك عمت ارعجد.10ار حمل اك إذا امف هجدارنم ا ؿ ب

 هذاكرة  مرعجد.حدـ إهامحيو ارهسم هر ح   مدجيؽ ادد ارعحم ر ارما يزيو ار -

إذا امحػػػػػػت اػػػػػػكدة اودػػػػػػنمؿ اك حكحيم ػػػػػػم  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمر اك اػػػػػػزل هحػػػػػػ  مػػػػػػحجص هػػػػػػف  يهمػػػػػػ  ارهم ػػػػػػؽ  -
 %. 10ح ي م    ارعجد  هم يزيد حف 

ككاضػػػػػػح هػػػػػػف ارػػػػػػحص اف ارمدػػػػػػري  ار رحسػػػػػػ  ك اػػػػػػ ؼ حضػػػػػػير  ارازاذػػػػػػرم ارػػػػػػذم يدػػػػػػير إرػػػػػػ  ام     
رػػػػػػو  سػػػػػػ  ارعجػػػػػػد ركاػػػػػػكد دمرػػػػػػو يسػػػػػػمطي  ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  اسػػػػػػمرداد ه  ػػػػػػ  ارضػػػػػػهمف   ػػػػػػد  ػػػػػػرؽ  ػػػػػػيف دم

                                                 

 .274  ه در سم ؽ  صدك    حمس (2) 
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   كدػػػػػدد دػػػػػم ت يسػػػػػمطي   ي ػػػػػم ارهداػػػػػكز رػػػػػ  اسػػػػػمرداد ه  ػػػػػ  ارضػػػػػهمف  مرامهػػػػػؿ همػػػػػ   اكه ػػػػػررات 
هػػػػم مدججػػػػت  كيمعػػػػيف ح ػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ  مجػػػػديـ ط ػػػػب ا سػػػػمرداد كم  يػػػػ  اػػػػ ن هػػػػف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم 

 دسػػػػػػػب سػػػػػػػمرداد ك إلم يػػػػػػػ  دجػػػػػػػ    كارا ػػػػػػػو ارهػػػػػػػكدع رػػػػػػػدي م ه  ػػػػػػػ  ارضػػػػػػػهمف كاف ياػػػػػػػكف ط  ػػػػػػػ  ه ػػػػػػػرران 
ادػػػػػػػػ ر هػػػػػػػػف مػػػػػػػػمري   واردػػػػػػػػم ت احػػػػػػػػ    كياػػػػػػػػب اف يجػػػػػػػػ  ا سػػػػػػػػمرداد اػػػػػػػػ ؿ هػػػػػػػػدة ا  ػػػػػػػػمنم    ػػػػػػػػ

 .(2)ارط ب
( هػػػػػػػف  ػػػػػػػمحكف ارمر يػػػػػػػو ارعجمريػػػػػػػو ارحم ػػػػػػػذ 31/1اهػػػػػػػم ارجػػػػػػػمحكف ارازاذػػػػػػػرم كاسػػػػػػػمحمدان رػػػػػػػحص ارهػػػػػػػمدة )    

 و ف ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم يهاػػػػػف اف يسػػػػػم يد هػػػػػف اره  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم ارهػػػػػد كع  حسػػػػػإارهػػػػػحظـ ر ػػػػػذا ارعجػػػػػد  ػػػػػ
%  ػػػػػػ  دػػػػػػمؿ اػػػػػػمف ط ػػػػػػب ار سػػػػػػ  هجػػػػػػدـ هػػػػػػف ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   كظػػػػػػمنر هػػػػػػف ارداػػػػػػـ اف ارهدػػػػػػرع 25

ارازاذػػػػرم رػػػػـ ي ػػػػرؽ  ػػػػيف ار رضػػػػيف احػػػػ   كرػػػػـ يماػػػػذ  حظػػػػر اوحم ػػػػمر ه ػػػػررات ط ػػػػب ار سػػػػ  هػػػػف   ػػػػؿ 
ارهداػػػػكز رػػػػ     ػػػػيس هػػػػف ارعػػػػدؿ اف ياسػػػػر ارهداػػػػكز رػػػػ  حسػػػػ و هػػػػف ه  ػػػػ  اركديعػػػػو إذا اػػػػمف ط ػػػػب 

داػػػػػكز رػػػػػ   حػػػػػملن ح ػػػػػ  إاػػػػػ ؿ ارهسػػػػػم هر  مرمزاهممػػػػػ  ارحمدػػػػػذو هػػػػػف ارعجػػػػػد  ار سػػػػػ  ارهجػػػػػدـ هػػػػػف   ػػػػػؿ اره
كرػػػػ   مرهدػػػػرع اف يهيػػػػز  دسػػػػب ه ػػػػررات ط ػػػػب ار سػػػػ  ريجضػػػػ   ػػػػ  ار ػػػػرض اوكؿ اسػػػػمرة كاػػػػمف اآل

 ارهداكز ر  حس و هف ه    ارضهمف كيسمرد اره     مرامهؿ    ار رض ار مح .
 : الفسخ بطمب من المستثمر العقاري - ت

ممػػػػ   رمزاهب ار سػػػػ  هػػػػف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ػػػػ  دمرػػػػو حػػػػدـ ادمػػػػراـ ارهداػػػػكز رػػػػ    ػػػػد ياػػػػكف ط ػػػػ    
ف اػػػػ ن هػػػػف ارهدػػػػرع ار رحسػػػػ  كارازاذػػػػرم رػػػػـ إاهػػػػم ه ػػػػير ه  ػػػػ  ارضػػػػهمف ارهػػػػد كع  ػػػػ  نػػػػذ  اردمرػػػػو  ػػػػ

 ػػػ  دػػػمؿ اػػػمف ار سػػػ   حػػػملن ح ػػػ  ط ػػػب ارهسػػػم هر ارعجػػػمرم  كرهػػػم اػػػمف ط ػػػب ار سػػػ  هػػػف رػػػ  يمطر ػػػم 
ؿ ارهداػػػػكز رػػػػ    ػػػػمف ر هسػػػػم هر  ػػػػ  نػػػػذ  اردمرػػػػو كك جػػػػمن ر جكاحػػػػد ارعمهػػػػو   ػػػػؿ ارهسػػػػم هر حمياػػػػو إاػػػػ 

 .(1)اردؽ  مرهطمر و  مرمعكيض حف ارضرر اردم ؿ  س ب ار س  ر ا ؿ
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 الخاتمة
  ػػػػػػ  ح ميػػػػػػو دراسػػػػػػمحم رعجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل ك عػػػػػػد هدمكرػػػػػػو ا ام ػػػػػػو حػػػػػػف   

هجمػػػػػرح ارمسػػػػػمؤ ت ارمػػػػػ  طردػػػػػت دػػػػػكؿ نػػػػػذا ارعجػػػػػد  اسما  ػػػػػحم هاهكحػػػػػو هػػػػػف ارحمػػػػػمذج  ضػػػػػ ن حػػػػػف 
   ك يهم يمم   يمف ذرؾ:هدركع  محكف
 اواًل: النتائج

امضػػػػػح رحػػػػػم اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل هػػػػػم نػػػػػك ا  اطػػػػػكة مه يديػػػػػو إل ػػػػػراـ  .2
 مريػػػػث   ػػػػؿ إ ػػػػراـ ارعجػػػػد   ػػػػكرة حجػػػػد  يػػػػ  حجػػػػمر  يهػػػػم  عػػػػد  كنػػػػك   ػػػػذا ارهعحػػػػ  يعطػػػػ   ر ػػػػو ر

ح مذيػػػػو  إذ يعطػػػػ   ر ػػػػػو ر هسػػػػم هر ارعجػػػػمرم ر مماػػػػػد هػػػػف دمرػػػػو ارسػػػػػكؽ كهعر ػػػػو هػػػػدل اهامحيػػػػػو 
حاػػػػمح هدػػػػركح  ارماػػػػمرم  اهػػػػم  مرحسػػػػ و ر هداػػػػكز رػػػػ   إحػػػػ  يهاحػػػػ  هػػػػف ااميػػػػمر احسػػػػب ارعػػػػركض 

ة ارعجمريػػػػو ركدػػػػدردػػػػرال اارهجدهػػػػو رػػػػ    ػػػػؿ إمهػػػػمـ حه يػػػػو ار حػػػػمل  ضػػػػ ن حػػػػف مػػػػك ير ارػػػػ هف ارػػػػ ـز 
 هدؿ ارعجد.

م ػػػػػيف رحػػػػػم اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل  رػػػػػ  ا ك ػػػػػيو هسػػػػػمج و حػػػػػف  ػػػػػم    .1
ارعجػػػػكد اآلاػػػػرل ارهح ػػػػ و ح ػػػػ  حجػػػػمر  وحػػػػ ي   يرمػػػػب ام ا ػػػػر حم ػػػػؿ ر ه ايػػػػو  ػػػػؿ يجم ػػػػر ا ػػػػر  
ح ػػػػػػػ  مرميػػػػػػػب ارمػػػػػػػزاـ دا ػػػػػػػ  يمه ػػػػػػػؿ  داػػػػػػػز اركدػػػػػػػدة ارعجمريػػػػػػػو اره مػػػػػػػرض  حمؤنػػػػػػػم هػػػػػػػف   ػػػػػػػؿ 

ارعجػػػػػػمرم ره ػػػػػػ دو ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  هػػػػػػ  ارمػػػػػػزاـ اآلايػػػػػػر  ػػػػػػد   ه  ػػػػػػ  حجػػػػػػدم را ػػػػػػمت  ارهسػػػػػػم هر
هما  ػػػػػو  ػػػػػذرؾ  إذ يمسػػػػػـ حجػػػػػدحم هكضػػػػػ  ار دػػػػػث  اكحػػػػػ  حجػػػػػدان مه يػػػػػديمن كرسػػػػػهيمن ك يػػػػػر حم ػػػػػؿ 

 ر ه ايو كه ـز ر امح يف.
م ػػػػػيف رحػػػػػم اف ارماييػػػػػؼ ارجػػػػػمحكح  رعجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث اػػػػػمف هكضػػػػػ  اػػػػػدؿ ح ػػػػػ  هسػػػػػمكل ار جػػػػػ   .3

ؿ هدػػػػػػؿ اردراسػػػػػػو ارهجمرحػػػػػػو   ع ػػػػػػ  هسػػػػػػمكل ار جػػػػػػ  اٌيػػػػػػؼ ح ػػػػػػ  احػػػػػػ ي ) كحػػػػػػد كارجضػػػػػػمل  ػػػػػػ  ارػػػػػػدك 
حجػػػػػد - يػػػػػ   ػػػػػمرعر كف -ذك ماييػػػػػؼ هػػػػػزدكج -كحػػػػػد  ػػػػػمر ي  هع ػػػػػؽ ح ػػػػػ  دػػػػػرط كا ػػػػػؼ - مرم ضػػػػػيؿ

هسػػػػػمجؿ ذك ط يعػػػػػو ام ػػػػػو(  اهػػػػػم ح ػػػػػ  هسػػػػػمكل ارجضػػػػػمل   مسػػػػػمجر ارجضػػػػػمل ار رحسػػػػػ  ح ػػػػػ  اف 
رجضػػػػػمل ارازاذػػػػػرم  ك دػػػػػدكد حجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث نػػػػػك حجػػػػػد هسػػػػػمجؿ ذك ط يعػػػػػو ام ػػػػػو  اهػػػػػم ا

 اط ححم   ـ يمطرؽ ر يمف مايي   ارجمحكح   ؿ ا م ر ح    يمف سهمم   جط.
ك عػػػػػػػػد اسػػػػػػػػمجرال كمجيػػػػػػػػيـ اآلرال ار ج يػػػػػػػػو كارجضػػػػػػػػمذيو ام ػػػػػػػػو  ا ػػػػػػػػكص نػػػػػػػػذا اراػػػػػػػػ ؼ  رادػػػػػػػػت   

اردراسػػػػػو ارماييػػػػػؼ ارجػػػػػمحكح  رعجػػػػػدحم هدػػػػػؿ ار دػػػػػث  إحػػػػػ  حجػػػػػد مه يػػػػػدم ذك ط يعػػػػػو ام ػػػػػو   يهاػػػػػف 
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ح يػػػػ  اىداػػػػمـ ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو ر عجػػػػكد ارمه يديػػػػو ارػػػػكاردة  ػػػػ  هػػػػمف ارجػػػػكاحيف ارهدحيػػػػو إلح ػػػػم اف محط ػػػػؽ 
 سماكف هضيعو ردجكؽ اطراؼ ارعجد.

م ػػػػػػيف رحػػػػػػػم اف اطػػػػػػراؼ حجػػػػػػػدحم هدػػػػػػؿ ار دػػػػػػػث نهػػػػػػم ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم كنػػػػػػػك ارطػػػػػػرؼ ارمػػػػػػػمار  .4
اك  اره حػػػػ   ػػػػ  ارعجػػػػػد ارػػػػذم   ػػػػد هػػػػػف مػػػػكا ر دػػػػركط ام ػػػػػو  يػػػػ  سػػػػكال اػػػػػمف دا ػػػػمن ط يعيػػػػػمن 

هعحكيػػػػػمن  ك ػػػػػد انػػػػػمـ ارمدػػػػػري  ارازاذػػػػػرم انمهمهػػػػػمن ه  ػػػػػ ن  مردػػػػػركط ارهمع جػػػػػو  ههمرسػػػػػو ه حمػػػػػ   
 يحهػػػػػػم رػػػػػػـ ياػػػػػػف ارهدػػػػػػرع ار رحسػػػػػػ  ح ػػػػػػ  ح ػػػػػػس ارهسػػػػػػمكل ارهط ػػػػػػكب إذ رػػػػػػـ يمطػػػػػػرؽ إرػػػػػػ   يػػػػػػمف 
هػػػػػػمن  اردػػػػػػركط اركااػػػػػػب مك رنػػػػػػم  ػػػػػػ  ارهسػػػػػػم هر  اهػػػػػػم ح ػػػػػػ  هسػػػػػػمكل ارجػػػػػػمحكف ارعرا ػػػػػػ    حػػػػػػمؾ 

وداػػػػػػمـ ارهحظهػػػػػو ره حػػػػػػو ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم حهكهػػػػػػمن  إذ ا ػػػػػػ    ػػػػػكر مدػػػػػػريع   هػػػػػم ياػػػػػػص ا
هػػػػف  يػػػػمف م ػػػػؾ اردػػػػركط ح ػػػػ  حدػػػػك يهحػػػػ  اردػػػػؾ كارممكيػػػػؿ  اهػػػػم ارطػػػػرؼ ار ػػػػمح   ػػػػ  ارعجػػػػد   ػػػػك 
ارهداػػػػػكز رػػػػػ  كارػػػػػذم   مدػػػػػمرط ارجػػػػػكاحيف هدػػػػػؿ اردراسػػػػػو ارهجمرحػػػػػو ضػػػػػركرة مػػػػػك ر دػػػػػركط هعيحػػػػػو 

طػػػػػػرؼ ارهمعم ػػػػػػد  هكاػػػػػػب ارجكاحػػػػػػد إل راهػػػػػػ  نػػػػػػذا ارعجػػػػػػد  يػػػػػػر اردػػػػػػركط اركااػػػػػػب مك رنػػػػػػم  ػػػػػػ  ار
 ارعمهو ارهمع جو  مون يو كاإلرادة.

م ػػػػػيف رحػػػػػم اف حجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل ذك هدػػػػػؿ هػػػػػزدكج  إذ يمه ػػػػػؿ  مرعجػػػػػمر  .5
اره مػػػػرض  حػػػػمؤ  هػػػػف امحػػػػب ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  كه  ػػػػ  هػػػػف ارحجػػػػكد هػػػػف امحػػػػب ارهداػػػػكز رػػػػ   

كف هسػػػػمج    ك ػػػػت إ ػػػػراـ ارعجػػػػد  محم ػػػػمر اف ارعجػػػػمر ك مرحسػػػػ و راػػػػ  ارطػػػػر يف  ػػػػمف نػػػػذا ارهدػػػػؿ ياػػػػ
هػػػػػم زاؿ  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل كاػػػػػذرؾ  مرحسػػػػػ و ر ه  ػػػػػ  ارحجػػػػػدم  إحػػػػػ  يػػػػػد   إرػػػػػ  ا ػػػػػمت هام ػػػػػو   ػػػػػذا 

 اردمف اكديعو ضهمف   يدؽ ر هسم هر ارعجمرم اسم ه م اك ارم رؼ  ي م.
حجػػػػد داػػػػز -ارعجػػػػد م ػػػػيف رحػػػػم اف ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ك ػػػػ   ه حيػػػػمن يسػػػػم ـز ه مدػػػػرم  مح يػػػػذ نػػػػذا  .6

ارد ػػػػػػكؿ ح ػػػػػػ  إاػػػػػػمزة مهػػػػػػحح رػػػػػػ   عػػػػػػد اف يسػػػػػػمك   ام ػػػػػػو  -اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو  يػػػػػػد اإلحدػػػػػػمل
اردػػػػػػركط ارمػػػػػػ  م رضػػػػػػ م ارا ػػػػػػو ارهمحدػػػػػػو ر اػػػػػػمزة  كيمرمػػػػػػب ح ػػػػػػ  هحد ػػػػػػم اف ي مػػػػػػـز ارهسػػػػػػم هر 

  ام و ا رمزاهمت اره ركضو ح   اره ح  كا رزنم كااب اوح ـ.
جمريػػػػو نػػػػك حجػػػػد ه ػػػػـز ر اػػػػمح يف  يرمػػػػب ارمزاهػػػػمت هم مدرػػػػو م ػػػػيف رحػػػػم اف حجػػػػد داػػػػز اركدػػػػدات ارع .7

 ػػػػ  ذهػػػػو حم ديػػػػػ   إذ ي مػػػػـز ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػمرم  ػػػػػإف يداػػػػز ر هداػػػػػكز رػػػػ  كدػػػػػدة حجمريػػػػو كهػػػػػف 
 ػػػػـ  حمذ ػػػػم دسػػػػب ارهكا ػػػػ مت ارهم ػػػػؽ ح ي ػػػػم  ػػػػ  ارعجػػػػد   همػػػػ  هػػػػم امحػػػػت هطم جػػػػو هػػػػ  اركا ػػػػ  

 ػػػػػػؿ ره ايػػػػػػو ارعجػػػػػػمر هدػػػػػػؿ ارعجػػػػػػد   يمكاػػػػػػب ح ػػػػػػ  ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم إ ػػػػػػراـ ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ  ارحم
 يحهػػػػم ي مػػػػـز ارهداػػػػكز رػػػػ   مرهجم ػػػػؿ  ػػػػد   ه  ػػػػ  هػػػػف ارحجػػػػكد يد ػػػػظ اكديعػػػػو ضػػػػهمف رػػػػدل ا ػػػػمت 
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هما  ػػػػػػو   ػػػػػػذا اردػػػػػػمف  اهػػػػػػم ا رمػػػػػػزاـ  دػػػػػػرال م ػػػػػػؾ اركدػػػػػػدة ارعجمريػػػػػػو ارهداػػػػػػكزة  اػػػػػػمف هدػػػػػػؿ 
حظػػػػػػر  كذرػػػػػػؾ  ف ارح ػػػػػػكص ارمػػػػػػ  حظهػػػػػػت ارمزاهػػػػػػمت ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  امحػػػػػػت ممدهػػػػػػؿ ارممكيػػػػػػػؿ 

ت اردراسػػػػػو اف اردػػػػػرال نػػػػػك ارمػػػػزاـ كرػػػػػيس ايػػػػػمر ر هدػػػػػمرم إذا هػػػػم ح ػػػػػذ ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم كرادػػػػ
 ارمزاهمم  هم رـ ياف نحمؾ حص اك ام مؽ ح   ه  و زهحيو ر مراا  حف اردرال.

امضػػػػػػح رحػػػػػػم اف ااػػػػػػ ؿ ام طػػػػػػرؼ  مرمزاهممػػػػػػ  ارحمدػػػػػػذو هػػػػػػف ارعجػػػػػػد يػػػػػػؤدم ارػػػػػػ   يػػػػػػمـ هسػػػػػػؤكريم   .8
ة  ػػػػػ  ارجػػػػػمحكف ارهػػػػػدح   كرػػػػػـ ماػػػػػص ارجػػػػػكاحيف ارهحظهػػػػػو ارعجديػػػػػو دسػػػػػب ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو ارػػػػػكارد

ر ػػػػذا ارعجػػػػد اآلاػػػػ ؿ  ػػػػمم اػػػػزالات يح ػػػػرد   ػػػػم  ػػػػؿ ادمرػػػػت ذرػػػػؾ إرػػػػ  ارجكاحػػػػد ارعمهػػػػو كنػػػػذا هػػػػف 
–دػػػػػػػػمح  اف يضػػػػػػػػعؼ ارضػػػػػػػػهمحمت ارمػػػػػػػػ  يح نػػػػػػػػ  اف ممػػػػػػػػك ر ر طػػػػػػػػرؼ ارضػػػػػػػػعيؼ  م ػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػدير 

 .-ارهداكز ر 
كح ر هداػػػػػكز رػػػػػ  اػػػػػمف هاد ػػػػػمن م ػػػػػيف رحػػػػػم اف ارح ػػػػػكص ارمػػػػػ  ادػػػػػمرت إرػػػػػ  ايػػػػػمر ار سػػػػػ  ارههحػػػػػ .9

كهحم يػػػمن ر عدارػػػػو اكحػػػػ  رػػػػـ ي ػػػػرؽ  ػػػػ  هسػػػػمرو اسػػػػمرامع ه  ػػػػ  ارضػػػػهمف اف اػػػػمف ط ػػػػب ار سػػػػ  هػػػػف 
  ػػػػػؿ ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ  رااػػػػػػ  إلاػػػػػػ ؿ ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم  عه يػػػػػػو إمهػػػػػػمـ ار حػػػػػػمل سػػػػػػكال  إرادمػػػػػػ  اك 

  مس مب امراو حف إرادم   د ممع ؽ  مرهداكز ر  ح س .

 ثانيًا: المقترحات

حظػػػػػران ر ج ػػػػػكر ارمدػػػػػريع   ػػػػػ  ارجكاحػػػػػد ارعمهػػػػػو رممػػػػػكر  إ ػػػػػراـ ناػػػػػذا حجػػػػػد رهػػػػػم  يػػػػػ  هػػػػػف ضػػػػػيمع     
ردجػػػػػػكؽ اطرا ػػػػػػ   رػػػػػػذا حضػػػػػػ   ػػػػػػيف ايػػػػػػدم ارهدػػػػػػرع هدػػػػػػركحمن هجمردػػػػػػمن رمحظػػػػػػيـ حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات 

 ارعجمريو  يد اإلحدمل  كرياكف  مرداؿ اوم :

 )) قانون عقد حجز الوحدات العقارية قيد اإلنشاء ((

 (: يج د  مره ط دمت ارممريو ايحهم كادت    نذا ارجمحكف ارهعمح  اره يحو ازاؤنم:2ارهمدة )

اك ن: اركدػػػػدة ارعجمريػػػػو: نػػػػ  اػػػػؿ حجػػػػمر   يهاػػػػف حج ػػػػ  كمدكي ػػػػ  هػػػػف  يػػػػر م ػػػػؼ  كمهمػػػػمز نػػػػذ  اركدػػػػدة 
  اكح م هسمج  يو همزارت  يد اإلحدمل ايمن امف ارنرض هف  حمذ م.

دػػػػاص ط يعػػػػ  اك هعحػػػػكم ممػػػػك ر رديػػػػو ارهجػػػػدرة ارهمريػػػػو ارام يػػػػو  محيػػػػمن: ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم: نػػػػك اػػػػؿ 
كارا ػػػػػػرة ار حيػػػػػػو ر جيػػػػػػمـ  إحاػػػػػػمز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو ايػػػػػػمن اػػػػػػمف ارنػػػػػػرض هح ػػػػػػم  ك جػػػػػػمن رهػػػػػػم ح يػػػػػػ  هػػػػػػف 
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هكا ػػػػ مت مػػػػـ اوم ػػػػػمؽ ح ي ػػػػم هسػػػػػ جمن هػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػ   كذرػػػػؾ  عػػػػػد د ػػػػكر  ح ػػػػػ  إاػػػػمزة ههمرسػػػػػو 
 اره حو هف ارا مت اررسهيو ارهام و  ذرؾ.

 ػػػػمر  امريػػػػمن هػػػػف ام حيػػػػب هػػػػف حيػػػػكب اإلرادة  هؤنػػػػؿ  حرا ػػػػ   مر ػػػػمن: ارهداػػػػكز رػػػػ : نػػػػك اػػػػؿ دػػػػاص
 إلامسمب ه ايو ارعجمر ارهداكز  يهم  عد.

ا ػػػػػػمت  ه ػػػػػػرؼ اك را عػػػػػػمن: اره  ػػػػػػ  ارحجػػػػػػدم: نػػػػػػ  اركديعػػػػػػو ارمػػػػػػ  ي مػػػػػػـز ارهداػػػػػػكز رػػػػػػ   ػػػػػػد ع م إرػػػػػػ 
 هما  و حييحت ا ي من واؿ نذا ارنرض.

جػػػػو: نػػػػ  ك يجػػػػو يػػػػمـ ا ػػػػدارنم هػػػػف   ػػػػؿ ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم هػػػػ  ارهداػػػػكز رػػػػ   امهسػػػػمن: دػػػػ مدة ارهطم 
 ر مماد هف هدل هطم جو ار حمل    اركا   ر ك مؼ ام و ارم  مـ ذارنم ارعجد ارمه يدم. 

سمدسػػػػػػمن: ارعجػػػػػػد ارح ػػػػػػمذ : نػػػػػػك ارعجػػػػػػد ارػػػػػػذم  هاػػػػػػرد إ راهػػػػػػ  يػػػػػػمـ حجػػػػػػؿ اره ايػػػػػػو هػػػػػػف   ػػػػػػؿ ارهسػػػػػػم هر 
     ي  اردركط اردا يو ام و ارم  اكا  م ارجمحكف.ارعجمرم إر  ارهداكز ر  كيسمك 

(: يحجػػػػػد داػػػػػز اركدػػػػػدات ارعجمريػػػػػو  يػػػػػد اإلحدػػػػػمل: حجػػػػػد مه يػػػػػدم  يح ػػػػػب ح ػػػػػ  حجػػػػػمران هػػػػػم 1ارهػػػػػمدة )
 زاؿ  يد اإلحدمل  يرمب دجك من دا يو إلطرا  ي.

مهػػػػػػمـ  حمذ ػػػػػػم ك ػػػػػػؽ ارهكا ػػػػػػ3ارهػػػػػػمدة )  مت ( ي ي مػػػػػػـز ارهسػػػػػػم هر ارعجػػػػػػمرم  داػػػػػػز اركدػػػػػػدة ارعجمريػػػػػػو كا 
 ارم  مـ اوم مؽ ح ي م  كا ؿ هدة يمـ مدديدنم ا مدلان مه يدان إل راـ ارعجد ارح مذ ي.

% هػػػػف  يهػػػػػو 15(: ي ي مػػػػـز ارهداػػػػكز رػػػػ   ػػػػػد   ه  ػػػػ  حجػػػػدم اكديعػػػػو   مجػػػػػؿ حسػػػػ م  حػػػػف 4ارهػػػػمدة )
 ارعجمر ارهداكز  ريد    هح   مرامهؿ ححد درال ارعجمري.

إلحطػػػػػمل ارعجػػػػػد هكظػػػػػؼ هاػػػػػمص امم ػػػػػون  كيي ػػػػػدؽ هػػػػػف   ػػػػػؿ  يػػػػػدم (: ي يدػػػػػرر ارعجػػػػػد ارمه5ارهػػػػػمدة )
 ممري  هعيفي.

(: يي مػػػػػػػـز ارهسػػػػػػػم هر ارعجػػػػػػػمرم سػػػػػػػكال اػػػػػػػمف دا ػػػػػػػمن ط يعيػػػػػػػمن اك هعحكيػػػػػػػمن  هاهكحػػػػػػػو هػػػػػػػف 6ارهػػػػػػػمدة )
 اردركط إلهم مف نذ  اره حو  كممه ؿ  موم :

 ا. سحد ه ايو اورض هساؿ  مسه  إل مهو ارهدركع ارعجمرم ح ي م.

 در هف ارا مت ارهام و إلحدمل اركددات ارعجمريو.ب. را و  حمل م 
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ج. ك يجػػػػػػو ممضػػػػػػهف ارهكا ػػػػػػ مت ارهط ػػػػػػكب مكا رنػػػػػػم  ػػػػػػ  ارعجػػػػػػمر ام ػػػػػػو هػػػػػػف ديػػػػػػث ارهسػػػػػػمدو كحػػػػػػدد 
ارنػػػػرؼ اررذيسػػػػيو  كيػػػػمـ  ي ػػػػم مدديػػػػد حكحيػػػػو ار حػػػػمل هػػػػف ديػػػػث اػػػػكدة ارهػػػػكاد ارهسػػػػمادهو كارما يػػػػزات 

 اآلارل.

 .وارجمحكحيد. اف ياكف مماران همهم   مون يو 

 ق. اف  ياكف هدظكران هف هزاكرو ارعهؿ ارمامرم.

 ك. اف ممك ر ردي  ارهجدرة ارهمريو ارام يو ريحاز ارهدركع ارعجمرمي.

 (: ي ياب اف ي يف    ارعجد ارمه يدم:7ارهمدة )

% هػػػػف  يهػػػػو ارعجػػػػمر 15ا. اره  ػػػػ  ارحجػػػػدم ارػػػػذم يػػػػد   هػػػػف   ػػػػؿ ارهداػػػػكز رػػػػ  ك  مجػػػػؿ حسػػػػ م  حػػػػف 
  حمل.ه هم طمرت هدة ار

 ب. ارهدة ارم  يمـ  ي م إحامز ار حمل.

 ج. ارهدة ار زهو إل راـ ارعجد ارح مذ  ارحم ؿ ره ايو ارعجمري.

(: ي يػػػػػػمـ ايػػػػػػداع اره  ػػػػػػ  ارحجػػػػػػدم  ػػػػػػ  دسػػػػػػمب اػػػػػػمص اك نيذػػػػػػو مدػػػػػػاؿ ا ي ػػػػػػمن ر ػػػػػػذا 8ارهػػػػػػمدة ) 
 حح مي.ارنرض  ك اؿ ا دكاؿ   ياكز ر هسم هر ارعجمرم ارم رؼ  م ؾ اوهكاؿ اك ارمحمزؿ 

(: يياػػػػػب ح ػػػػػ  ارهسػػػػػم هر ارعجػػػػػمرم اف ي  ػػػػػ  ارهداػػػػػكز رػػػػػ   هدػػػػػركع حجػػػػػد ار يػػػػػ  ارح ػػػػػمذ  9ارهػػػػػمدة )
 يـك هف ممري  مك ي  نذا ارعجدي. 45  ؿ 

(: يياػػػػػكز راػػػػػ  ارطػػػػػر يف ط ػػػػػب ار سػػػػػ  طي ػػػػػو  مػػػػػرة إحاػػػػػمز ار حػػػػػمل همػػػػػ  هػػػػػم ااػػػػػؿ ادػػػػػد 28ارهػػػػػمدة )
ارهسػػػػم هر ارعجػػػػمرم  مح يػػػػذ ارمزاهممػػػػ  اػػػػمف  ارطػػػػر يف  مرمزاهممػػػػ    ػػػػإذا اػػػػمف ط ػػػػب ار سػػػػ   سػػػػ ب ااػػػػ ؿ

ر هداػػػػكز رػػػػ  اسػػػػمرامع ه  ػػػػ  اركديعػػػػو  مرامهػػػػؿ  اهػػػػم إذا اػػػػمف  سػػػػ ب ارهداػػػػكز رػػػػ   ياسػػػػر اآلايػػػػر 
    اركديعوح ؼ ه 

(: ي يي ػػػػػـز ارهداػػػػػكز رػػػػػ   دػػػػػرال ارعجػػػػػمر ارهداػػػػػكز  عػػػػػد هطم جمػػػػػ  ر ك ػػػػػمؼ ام ػػػػػو ارمػػػػػ  22ارهػػػػػمدة )
 مـ ذارنم    ارعجد ارمه يدمي.
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 ب الموجبة:          األسبا
 نيػػػػو مسػػػػ يؿ ارد ػػػػكؿ ح ػػػػ  كدػػػػدات حجمريػػػػو ايػػػػمن اػػػػمف ارنػػػػرض هح ػػػػم كرمهمػػػػد إرػػػػ  اا ػػػػر دػػػػريدو     

 ػػػػػػ  ارهامهػػػػػػ    ػػػػػػرزت اردماػػػػػػو اره دػػػػػػو إرػػػػػػ  محظػػػػػػيـ  ػػػػػػمحكف حجػػػػػػد داػػػػػػز اركدػػػػػػدات ارعجمريػػػػػػو مدػػػػػػت 
 عه  .               اإلحدمل حظران رهم ر  هف انهيو   يهاف احامرنم  ض ن حف ا رة كاكد     اركا   ار
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 ) الــــمصـــــادر (  

  القران الكريم 
 المصادر بالمغة العربية 

 اواًل: الكتب القانونية
د. ا رانيـ اردسك   ا ك ار يؿ  معكيض ارضرر    ارهسؤكريو ارهدحيو ) دراسو مد ي و مم ي يو رمجدير  -2

 .2995ارمعكيض(  اراكيت  
-  هط عو ارامهعو2  ار ي   مرمجسيط  كار يكع اوذمهمحيو اآلارل  طد. ا رانيـ اردسك   ا ك ار يؿ -1

 .2984امهعو اراكيت  
د. ادهد س همف د يب ارسعداكم  اكاد امظـ سهيسـ اكاد  ه مدر ا رمزاـ ) دراسو هجمرحو  مرجكاحيف  -3

 .1825ر حمف   -  هحدكرات زيف اردجك يو   يركت2ارهدحيو كار ج  ا س ه (  ط
 .1883  ه مدر ا رمزاـ  هف  ير دار كهامف حدر  2ؼ ارديف  حظريو ا رمزاـ  جد. ادهد در  -4
ارعجد  -د. ادهد دك   ح د ارردهف  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ ) اره مدر ا راديو ك ير ا راديو ر رمزاـ -5

 .1888ا  رال    س ب(  هف  ير دار كهامف حدر   -ارهسؤكريو ارهدحيو -اإلرادة ارهح ردة –
ارهسؤكريو ارهدحيو اردا يو  -د. ادهد دك   ح د ارردهف  اردراسمت ار د يو    ارهسؤكريو ارهدحيو -6

 .1887  هحدمة ارهعمرؼ  ا ساحدريو  2  ط2   ار ج  كارجضمل اره رم كار رحس   ها د
  د. ادهد  راج دسيف  اره ايو كحظريو ارعجد    اردريعو ا س هيو  اردار ارامهعيو  ا ساحدريو -7

2985. 
 .2966د. اسهمحيؿ  محـ  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )ه مدر ا رمزاـ(  ح د اهلل كن و   -8

ادرؼ ح د اركنمب. اهاد احكر ارعرهكس   ارمعكيض حف اسمدمرو ارمح يذ  دار ارعدارو   -9
 سحو حدر. دكف ارجمنرة  

ار ارامهعو اراديدة د. احكر س طمف   ارهكاز    ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ ه مدر ا رمزاـ  د -28
 . 1885ر حدر  ا ساحدريو  

د. احكر س طمف  ارعجكد ارهسهمة درح حجدم ار ي  كارهجميضو  دار ارح ضو ارعر يو  ارجمنرة   -22
 .2988ه ر  
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  5د. احكر س طمف  ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ارهدح  دراسو هجمرحو  مر ج  ا س ه   ط -21
 .1822ف  دار ار جم و ر حدر كارمكزي   ا رد

ايمد ح د ارا مر ه كا   هسؤكريو ارهجمكؿ ك اره حدس ارهعهمرم  عد ااهمؿ ارعهؿ كمس يه  )  -23
 .1822  هام و ارسح كرم   نداد  2ارضهمف ارعدرم(  ط

  هام و زيف اردجك يو 2د. ايهمف طمرؽ اردارم  ا ر اردرط    داـ ارعجد )دراسو هجمرحو(  ط -24
  .1828ك ا د يو   يركت  ر حمف  

 ايت هدهد  ايت ح    ارنراهو ارم ديديو اهمـ ارجضمل ارهدح   دار ارامهعو اراديدة   -25
 .1888ا ساحدريو  

د.   دمج ارعر    اىدامـ ا رمزاـ    ضكل اردريعو ا س هيو )دراسو هجمرحو(  دار ار جم و  -26
 .1821ر حدر كارمكزي   

ارازاذرم ارازل اوكؿ ) اره مدر  د.   دمج ارعر    ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ارهدح  -27
 .1824ا راديو(  دار نكهو  

د. مك يؽ دسف  رج  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ    ه مدر ا رمزاـ  هحدكرات ارد    اردجك يو   -28
2985. 

دراسو هجمرحو  هحدكرات  -د. مك يؽ دسف  رج. د. ه ط   اراهمؿ  ه مدر كاىدامـ ا رمزاـ -29
 .1889ارد    اردجك يو   يركت  

ارهجمكرو(  هام و ارسح كرم   -اويامر -د. اع ر ار ض    اركايز    ارعجكد ارهدحيو )ار ي  -18
 .1827 نداد  دمرع ارهمح    

  هام و 2د. ا يؿ ارسمحدم  اإلرادة ار مطحو    ارعجد )دراسو    ارجمحكف ارهدح  ارعرا  (  ط -12
 .1821ارسح كرم   نداد  

  دار ار جم و ر حدر 2اإلرادة ك دكرنم    ارجمحكف ارامص  ط د. اهيؿ هدهد  ح  يكحس  ه  كـ -11
 .1821ك ارمكزي   حهمف  ا ردف  

  هؤسسو ارهاد 2ايركـ نكيي   ارهطكؿ    ارجمحكف ارهدح  )ارعجكد اررذيسيو ارام و(  ط  -13
 .1883ارامهعيو ر دراسمت ر حدر ك ارمكزي   
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  3رمزاـ ) اره مدر ا راديو ر رمزاـ(  طد. دسمـ ارديف امهؿ ا نكاح   ارحظريو ارعمهو ر  -14
 .1888ارها د اوكؿ  ارجمنرة  

 .2998د. دسف دسيف ار راكم  حجد مجديـ ارهدكرة  دار ارح ضو ارعر يو  ارجمنرة   -15

د. دسف دحمكش رديد  ارمعكيض ارجضمذ     ارهسؤكريو ارعجديو  دار ار جم و ر حدر كارمكزي    -16
 .2999ا ردف 

 .  2367ذحكف  اىدامـ ا رمزاـ  هط عو ارهعمرؼ   نداد  د. دسف ح   ار -17

د. دسف ح   ارذحكف  ارحظريو ارعمهو ر  س     ار ج  ا س ه  كارجمحكف ارهدح   هط عو  -18
 2964ح ضو ه ر  ارجمنرة  

يو  دكحد. دسيف مكحس   احد ؿ ارعجد )دراسو مط يجيو دكؿ حجد ار ي  كحجد ارهجمكرو(  دار ارا  -19
 .1887ارازاذر  

  دار ارهعمرؼ  1ارمج يريو كارعجديو  ط -دسيف حمهر. ح د اررديـ حمهر  ارهسذكريو ارهدحيو -38
2979. 

د. د ه    ات  دكم  ا كؿ ا رمزاهمت ) اراممب اوكؿ    حظريو ارعجد(  هام و كزارة ارعدؿ   -32
 .2943ارجمنرة  

  اراممب اوكؿ  اره مدر د. دهدم ح د ارردهف ادهد  اركسيط    ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت -31
 . 1828  دار ارح ضو ارعر يو ر حدر كارمكزي   1ارعجد كاإلرادة ارهح ردة  ط -ا راديو ر رمزاـ

دهدم حهر  مدم  دهميو اره ايو ارعجمريو ارام و  دار نكهو ر ط محو كارحدر كارمكزي    -33
 .1881ارازاذر  

دار   جيس ر حدر كارمكزي   ارازاذر  د. دكدك يهيحو   حجد ار ي     ارجمحكف ارازاذرم   -34
1826.  

ر   ارم مكض ح   ارعجد ) دراسو مم ي يو مد ي يو هجمرحو(  دار ارح ضو اإلراب اريـ ح د  -35
 .2988ارعر يو  ارجمنرة  

 .1821   دار ارامهعو اراديدة  2د. رهضمف هدهد ا ك ارسعكد  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ  ط -36
 -ايامر -هجميضو -اىدامـ ارجمحكف ارهدح  )ارعجكد ارهسهمة  ي  د. رهضمف هدهد ا ك ارسعكد  -37

 .1828  هحدكرات ارد    ار جم يو   يركت  ر حمف  2ممهيف(  ط
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  .2998د. سعيد ا ر  اىدامـ ا رمزاـ  دار ارح ضو ارعر يو  ارجمنرة   -38

 -) ي   مدب ح يد ار م كم  ارهكاز    ارعجكد ارهسهمة -ط  اره  دكيش -د. سعيد ه مرؾ -39
  .1821هجمكرو(  هام و ارسح كرم   نداد   -ايامر

   هحدمة ارهعمرؼ  ا ساحدريو  هف  ير ممري  حدر.2د. سهير محم ك  حظريو ا رمزاـ  ط -48

 -ارعهؿ  ير ارهدركع -اإلرادة ارهح ردة –د. سهير ح د ارسيد محم ك  ه مدر ا رمزاـ ) ارعجد -42
  هام و ارك مل ارجمحكحيو  2ارجرار اودارم(  ط -ف ارداـارجمحكف ه دراف اديدا -ا  رال    س ب

 .1889ا ساحدريو  ه ر  

د. سهير ح د ارسهي  ا كف  مه يؾ كددات ار حمل مدت اإلحدمل كارضهمحمت ارام و رهدمرم  -41
 .1882  هط عو ا دعمع ار حيو  ا ساحدريو  2اركددات ارساحيو  ط

ار ي  ح   ارم مهيـ(  هحدكرات دار  –د ظ اردؽ  دك    حمس   حجد ارمر يو ارعجمريو )حجد -43
 . 1829  ارازاذر  ارا دكحيو

  هام و ارسح كرم  2)احعجمد ارعجد(  ط 2د. طمرؽ امظـ حايؿ  اركسيط    حجد ار ي   ج -44
 .1888 نداد  

  2د. طمرؽ امظـ حايؿ  حظريو ارا  و ارام و    ارم ر مت ارجمحكحيو )دراسو هجمرحو(  ط -45
 .1828ر حدر كارمكزي   حهمف  ا ردف   دار اردمهد

دراسو مد ي يو مم ي يو هجمرحو   -حمدؿ ا رم هدهد د يب  ارمح يذ ارعيح  ر رمزاهمت ارعجديو -46
 .1884دار ار ار ارامهع   ا ساحدريو  

د. ح مس دسف ار راؼ  درح حجدم ار ي  كاويامر    ارجمحكف ارهدح  ارعرا    هط عو  -47
 .2982زي    نداد  ا نمر  ر حدر كارمك 

د. ح د اردؽ  م     ي  ارعجمر    طكر اإلحامز ) درح ك مد يؿ ح كص ارجمحكف ر ـ  -48
 .1822  2(  ط44-88

دراسو مد ي يو ح   ضكل  ضمل ارحجض  دار  -د. ح د ارداـ  كدة  اح مل ارجكة اره زهو -49
 .1888ارهط كحمت ارامهعيو  ا ساحدريو  

  هحدمة ارهعمرؼ  3رعجد    ضكل ارجضمل كار ج   طد. ح د اردهيد اردكار     س  ا -58
 ا ساحدريو.
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د. ح د ارد  دامزم  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ ك جمن ر جمحكف اراكيم  )دراسو هجمرحو(  ارها د  -52
 . 2981اوكؿ  اراكيت  

  ه مدر ا رمزاـ  ارهط عو ارعمرهيو  2د. ح د ارد  دامزم  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ  ج -51
2968. 

د. ح د اررزاؽ ادهد ارسح كرم  ارهكاز    ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت    ارجمحكف ارهدح   -53
 .اره رم  دار اديمل ارمراث ارعر     يركت

د. ح د اررزاؽ ادهد ارسح كرم  اركسيط    درح ارجمحكف ارهدح  اراديد  حظريو ا رمزاـ  كا   -54
 .1889ارد    اردجك يو   يركت    ارها د اوكؿ  هحدكرات 2حمـ  ه مدر ا رمزاـ  ج

  هحدكرات ارد    3د. ح د اررزاؽ ادهد ارسح كرم  درح ارجمحكف ارهدح   ارازل اوكؿ  ط -55
 .1888اردجك يو   يركت  

د. ح د اررزاؽ ارسح كرم  اركسيط    درح ارجمحكف ارهدح  اراديد )حظريو ا رمزاـ  كا  حمـ  -56
 اديمل ارمراث ارعر     يركت  ر حمف.   دار3ا حجضمل(  ج –اردكارو  -اوك مؼ

ح د اررزاؽ دسيف يمسيف  ارهسؤكريو ارام و  مره حدس ارهعهمرم كهجمكؿ ار حمل)دركط م   -57
  دار ار ار 2حطمؽ مط يج م ك ارضهمحمت ارهسمدد و  ي م  دراسو هجمرحو    ارجمحكف ارهدح   ط

 .2987ارعر    ه ر 

 .2998   ارهسؤكريو ارهدحيو  دار ارح ضو   يركت   د. ح د اررديد همهكف  ارع  و ارس  يو -58

د. ح د ار ممح ح د ار م    حظريو ارعجد كاإلرادة ارهح ردة  دراسو هعهجو كهجمرحو  مر ج   -59
 .2984ا س ه   ارجمنرة  ه ر  

د. ح د ار ممح ح د ار م    ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ارهدح  اراكيم  )حظريو ارعجد كاإلرادة  -68
 .2983  2ردة(  جارهح 

 .2997د. ح د ارجمدر ار مر  اىدامـ ا رمزاـ  هام و ار جم و ر حدر كارمكزي   حهمف   -62

د. ح د اراريـ   عكر  حظريو  س  ارعجد    ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم ارهجمرف  ارهؤسسو  -61
 .1885اركطحيو ر اممب  ارازاذر  
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ط  ار دير  اركايز    حظريو ا رمزاـ  هدهد  د. ح د ار م   ار ارم  د. ح د ارهايد اردايـ -63
 .2988دار حدر    دكف   نداد  2ج-   ارجمحكف ارهدح  ارعرا    ه مدر ا رمزاـ

  هف  ير دار 2د. ح د ارهايد اردايـ  د. ح د ار م   ار ارم  اركايز    حظريو ا رمزاـ  ج -64
 .2988حدر  

)ه مدر ا رمزاـ( ه  ارهجمرحو  مر ج   د. ح د ارهايد اردايـ  ارهكاز    درح ارجمحكف ارهدح  -65
 . 2963  دراو ارط   كارحدر اون يو    نداد  1  ط2ا س ه   ج

  ه مدر ا رمزاـ  هط عو ارحسر 2د. ح د ارهحعـ ار دراكم  ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت  ج -66
 . 2983ارذن    

و ارهعمرؼ   نداد    هط ع2د. ح كد ح د ار طيؼ ار  داكم  اردجكؽ ارعيحيو او  يو  ج -67
2975. 

د. حكرم دهد امطر  درح ارجمحكف ارهدح  ا ردح ) ه مدر  -د. حدحمف ا رانيـ ارسردمف -68
 .2997ا رمزاهمت( دراسو هجمرحو  ار ار ر ط محو  -اردجكؽ اردا يو

د. حدحمف سردمف. د. ح   ادهد اره داكم. د. يكسؼ هدهد  مسـ ح يدات  ارهكاز    درح  -69
 .1825اردمر و   -  هام و ارامهعو2    محكف ارهعمه ت ارهدحيو ا مدمدم  ط ه مدر ا رمزاـ

حز ارديف اردحم كرم. د. ح د اردهيد اردكار    ارهسؤكريو ارهدحيو    ضكل ار ج  كارجضمل   -78
 .1825  دار ارهط كحمت ارامهعيو  ه ر  1ج

 ار ر حدر كارمكزي   د. حزرم ارزيف   رارات ارعهراف ار رديو كطرؽ ارطعف  ي م  دار ار -72
 .1885ارجمنرة  

  2د. حزيز امظـ ا ر  ارضرر ارهرمد كمعكيض     ارهسؤكريو ارمجيريو )دراسو هجمرحو(  ط -71
 .2998هام و دار ار جم و ر حدر كارمكزي   حهمف  ا ردف  

د. ح هت ح د ارهايد ار ار  دكر ارمجحيمت ارع هيو    مطكر ارعجد  دار ارامب ارع هيو   -73
 .2972  ر حمف   يركت

 فد. ح هت ح د ارهايد  ار  حظريو ارعجد    ارجكاحيف ارهدحيو ارعر يو )دراسو هجمرحو  ي -74
ارجكاحيف ارهدحيو ارعر يو كهدركع ارجمحكف ارهدح  ارعر   ارهكدد  مودمرة إر  اىدامـ ار ج  ا س ه  ك 

    يركت  ر حمف.دكر مجحيمت ا م مؿ ارددي و    إ راـ ارعجد(  دار ارامب ارع هيو
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  هحدكرات زيف 2د. ح ل دسيف ح   حجد  ي  اره مح  مدت اإلحدمل)دراسو هجمرحو(  ط -75
        .                                                                                                                            1822اردجك يو   يركت  

س يهمف  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم(   د. ح   ح   -76
 .1883  ديكاف ارهط كحمت ارامهعيو  ارازاذر  5ط 

د. ح   ح   س يهمف  دراسمت    ارهسؤكريو ارهدحيو    ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم )ارهسؤكريو  -77
   ديكاف ارهط كحمت ارامهعيو  ارازاذر.1طارمعكيض( –ارهسؤكريو حف  عؿ اوديمل–حف  عؿ ارنير

  .1823  هك ـ ر حدر  ارازاذر  3د. ح    ي ر   ا رمزاهمت ارحظريو ارعمهو ر عجد  ط -78

 .1828د. ح    ي ر   ارعجكد ارام و ) ار ي (  هك ـ ر حدر كارمكزي    -79

كحس  م -  هحدكرات هاه  ا طرش ر اممب2ح   اد كف  ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت  ط -88
1825. 

د.  مرب امهؿ اره يرات  ارمزاـ ارهحمج  مرم  ير   ؿ ارمعم د  مرعجكد ا رامركحيو  هاهكحو  -82
 .1828اريمزكرم ر حدر كارمكزي   

 . 2978  هط عو ارهعمرؼ   نداد  2د.  ح  دسكف ط   اركايز    ارعجكد ارهسهمة  ج -81

  ارهؤسسو ارددي و 2هجمرحو(  ط د. ريحم اهيؿ اردديه    ي  ارعجمرات مدت اإلحدمل )دراسو -83
 .1824ر اممب  

د. همهكف اراز رم  حظريو ا رمزاهمت    ضكل  محكف ا رمزاهمت كارعجكد ارهنر   )ارها د  -84
 .2971   يركت  1ه مدر ا رمزاـ(  ط –اوكؿ

هدهد ادهد حم ديف  ارمعكيض  يف ارضرر ا د   كارهمدم كارهكركث  دار ار ار ارامهع    -85
 .2997يو  ا ساحدر 

 . 1828  2د. هدهد ار ك دكارم  اركايز    ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ  ط -86

 .2997  مكحس 1هدهد ارزيف  ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت )ارعجد(  ط  -87

د. هدهد ارهرس  زنرة   ي  اره مح  مدت اإلحدمل )دراسو هجمرحو(    ارجمحكف اره رم  -88
 .2987ارجمنرة   -  سيد ح داهلل كن و2كار رحس  كاراكيم   ط
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د. هدهد ارهحا   حجد ار ي  او مداذ  )اآل مر ارجمحكحيو كارعه يو رعجد ار ي  ارنير ارهساؿ(   -89
 .2987  هحدمة ارهعمرؼ  ا ساحدريو  ه ر  1ط

ارعجد( دراسو  ج يو  ضمذيو -اره مدر-د. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف ارهدح  )ا رمزاهمت -98
  ارها د اوكؿ  1826يعيو ارددي و ك محكف ارعجكد ار رحس  اراديدهجمرحو    ضكل ارمكاي مت ارمدر 

 .1828  هحدكرات ارد    اردجك يو  1ط

ايامر( دراسو هجمرحو   -ممهيف -د. هدهد دسف  مسـ  ارجمحكف ارهدح  ارعجكد ارهسهمة ) ي  -92
  .1883 يركت  -  هحدكرات ارد    اردجك يو1ط

  ارهؤسسو 2دراسو هجمرحو  ط -ديو حف  عؿ ارنيرهدهد دحكف اع ر  هسؤكريو ارهجمكؿ ارعج -91
 .1822ارددي و ر اممب  ر حمف  

  دار نكهو  1هدهد سعيد اع كر  هداؿ إر  ارع كـ ارجمحكحيو )دركس    حظريو اردؽ(  ج -93
 .1822ارازاذر 

د. هدهد حزه  ار ارم  هكسكحو ار ج  كارجضمل كارمدري     ارجمحكف ارهدح  اراديد )ه مدر  -94
 ارجمنرة.- مب ارا ؽ-دمرع سمه  ار مركدم9ـ(  ارها د ار مح   دار هدهكد  ا رمزا

د. هدهد حزه  ار ارم  حجد ارهجمكرو    ضكل ار ج  ك ارجضمل  دار هدهكد ر حدر كارمكزي    -95
 .1827ه ر 

  هام و 1  ط2هدهد ح   ار دكم ا زنرم  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )ه مدر ا رمزاـ(  ج -96
 .1828كارمكزي   اركددة ر حدر 

د. هدهد ر يب دحب  دركس    حظريو ا رمزاـ )ه مدر ا رمزاـ(  دار ارح ضو ارعر يو   -97
2977 . 

د. هدهكد اهمؿ ارديف زا   اركايز    ارحظريو ارعمهو ر رمزاهمت    ارجمحكف ارهدح   -98
 .2978  هط عو امهعو ارجمنرة  3اره رم  ط

ساحدريو  ا دار حدر    دكفه مدر ا رمزاـ   د. هدهكد ح د اررديـ ارديب  اركايز    -99
2998. 

  هحدكرات ارد    اردجك يو   يركت  2د. ه ط   ادهد ا ك حهرك  هكاز اىدامـ ا رمزاـ  ط -288
1828. 
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 .2994د.ه ط   اراهمؿ  درح اىدامـ ارجمحكف ارهدح   ه مدر ا رمزاـ  هحدمة ارهعمرؼ   -282

اوكؿ ارعجد  هؤسسو  دسكف ر حدر كارمكزي   ارازل  -د. ه ط   ارعكا   ارجمحكف ارهدح  -281
 سحو حدر. دكف   يركت 

د. هحذر ار ضؿ  اركسيط     درح ارجمحكف ارهدح  )دراسو هجمرحو  يف ار ج  ا س ه   -283
كارجكاحيف ارهدحيو ارعر يو كاواح يو هعززة   رال ار ج  كاىدامـ ارجضمل  دار ذمراس ر ط محو كارحدر  

 .1886ار يؿ   ارعراؽ  

د. ح يؿ ا رانيـ سعد  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ )اىدامـ ا رمزاـ( ه  ارهسمددث    معدي ت  -284
 .1818ر مجحيف ارهدح  ار رحس   دار ارامهعو اراديدة  ا ساحدريو  ه ر   1826

د. ح يؿ ا رانيـ سعد  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ  ارازل ار مح   دار ارح ضو ارعر يو ر ط محو  -285
 .1888كارحدر  

)ه مدر ا رمزاـ    ارجمحكف ار  حمح   2د. ح يؿ ا رانيـ سعد  ارحظريو ارعمهو ر رمزاـ ج -286
 .2995كارمدريعمت ارعر يو(  دار ارح ضو ارعر يو   يركت   ر حمف  

  هحدكرات ارد    2  ط-دسيف اراع    ادم مظ ار مذ   ه ايو اره ي _دراسو هجمرحونمدم  د.  -287
 .1822اردجك يو  

كريد   ح هرس  رهضمف  ارجكة اره زهو ر عجد كا سم حملات اركاردة ح ي م  يف ار ج  ا س ه   -288
 .1889دراسو هجمرحو  دار ارامهعو اراديدة ر حدر  ا ساحدريو   -كارجمحكف ارهدح 

د. كن و ارزدي    ارعجكد ارهسهمة )    محكف ارهعمه ت ارهدحيو ا همرام  كارجمحكف ارهدح   -289
 .1824  دار ار ار ر ط محو كارحدر  دهدؽ  8ا ردح (  ط

 ثانيًا: الرسائل الجامعية
جمح     حجد ارمر يو ارعجمريو  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو اس ـ يكسؼ  اردهميو ارجمحكحيو ر ه .1

 . 1826امهعو ارازاذر   -اردجكؽ
 -اكاز س يهمف  ا رمزاـ  مود ل  مرهع كهمت ححد ارمعم د  اطركدو دامكرا  هجدهو إر  ا يو ارجمحكف .2

 .1888امهعو  نداد  

ارمدري  ارازاذرم  اطركدو دامكرا  ايهمف  كسمو  ارمر يو ارعجمريو ارام و    هامؿ ارساف     .3
 .1827 سارة  ارازاذر   -هجدهو إر  ا يو اردجكؽ ك ارع ـك ارسيمسيو  امهعو هدهد ايضر
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ع ر ايت س همف  ارمحظيـ ارعجدم رهرد و ارم مكض  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو اردجكؽ ا .4
 .1828-1827كر  و  ارازاذر   -كارع ـك ارسيمسيو  امهعو  م دم هر مح

د كاا  ح د اررؤكؼ  ارحظمـ ارجمحكح  ر هر   ارعجمرم  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو اردجكؽ   .5
 .1825-1824 ف ادة  ارازاذر  -امهعو  ف يكسؼ

ديمة دمه   ارحظمـ ارجمحكح  ر ي   حميو    طكر اإلحامز    ارجمحكف ارازاذرم  اطركدو دامكرا   .6
 .1826اذر  امهعو اراز  -هجدهو إر  ا يو اردجكؽ

داح  دهداح   ارحظمـ ارجمحكح  رعجد  ي  ارعجمر ح   ارم مهيـ    ارمدري  ارازاذرم  رسمرو  .7
ار كيرة  ارازاذر   -هماسمير هجدهو إر  ا يو اردجكؽ كارع كـ ارسيمسيو  امهعو اا   هدحد اكردمج

1823. 
ريو  رسمرو هماسمير هجدهو دكة اسيم   حدكؽ ارضهمف ك ارا مرو ارهم مدرو    حدمط ارمر يو ارعجم .8

 .1821  يدة / ارازاذر   -إر  ا يو اردجكؽ
ريـ ر يعو رعكر  حجد ار ي  ح   ارم مهيـ    ارجمحكف ارازاذرم كارجمحكف ار رحس   اطركدو  .9

 .1829-1828ارازاذر  -دامكرا  هجدهو إر  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو  امهعو كنراف
  84-22مهحيو    حجد ارمر يو ارعجمريو ح   ضكل اىدامـ ارجمحكف سمرة هجراح   ارهسؤكريو ارمض .11

 . 1827-1826امهعو  ف يكسؼ  ف ادة  ارازاذر   -رسمرو هماسمير  دهت إر  ا يو اردجكؽ

 -س يهمف  راؾ  اره مكضمت ارعجديو )دراسو هجمرحو(  رسمرو هماسمير  دهت إر  ا يو اردجكؽ .11
 2998امهعو ارح ريف  

ة ممي  ار ديرم   ي  اوهكاؿ ارهسمج  يو  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو ارح ريف سحمف ح د اردهز  .12
 .1882امهعو  نداد   -ر دجكؽ

س مـ هسار  ارمزاهمت ارهر   ارعجمرم ارهمرم و ح    ي  ارساحمت ارمر كيو  اطركدو دامكرا   .13
 .1826-1825و   سحطيح-هجدهو إر  ا يو اردجكؽ كارع ـك اوداريو  امهعو اآلاكة  هحمكرم

سي ؿ اع ر دما  حهر  ضهمحمت حجد  ي  اره مح  مدت اإلحدمل  اطركدو دامكرا  هجدهو إر   .14
 .1822ار يؿ  -ا يو ارجمحكف ك ارسيمسو  امهعو   ح ارديف

دع مف حيمد   حجد  ي  ارعجمر  حمل ح   ارم مهيـ )دراسو هجمرحو  يف ارجمحكف ارازاذرم  .15
 .1821-1822 سحطيحو  -هجدهو إر  ا يو اردجكؽ  امهعو هحمكرم كار رحس (  اطركدو دامكرا  
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حيس  هدهد حيس  ارعهمرم  ا ر اراطم اراسيـ ح   ارهسؤكريو ارعجديو    ظؿ اىدامـ ارجمحكف  .16
 .1824ارهدح  ا ردح   رسمرو هماسمير هجدهو ا يو اردراسمت ارع يم  ارامهعو ا ردحيو  

مر يو ارعجمريو  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو اردجكؽ ك  ريد  ف رهضمف  حجد د ظ اردؽ    ار .17
 .1824-1825ارازاذر   -امهعو زيمف حمدكر  مرا  و  –ارع ـك ارسيمسيو 

ارهددد رجكاحد حدمط ارمر يو  4-22 هيو امك  حجد  ي  ارعجمر ح   ارم مهيـ    ارجمحكف ر ـ  .18
 .1823 ـك ارسيمسيو  امهعو ميزم كزكك  ارعجمريو  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو اردجكؽ ك ارع

هدهد دمم ا ك سعد  اردرط اك ؼ ر مراض  )دراسو هجمرحو(  اطركدو دامكرا  هجدهو إر  ا يو  .19
 .  2988اردجكؽ امهعو ارجمنرة  

امهعو -هدهد امظـ هدهد  حجد ار ي  ح   اراريطو  اطركدو دامكرا  هجدهو إر  ا يو ارجمحكف .21
 .1825ار  ل  ارعراؽ  

دهد  ح ر ارديف هدهد  اسمس ارمعكيض )دراسو هجمرحو    اردريعو ا س هيو ك ارجمحكحيف ه .21
 .2983امهعو ارجمنرة  ه ر   -اره رم ك ارعرا  (  اطركدو دامكرا  هجدهو إر  ا يو اردجكؽ

(  22-84طك مش   ؿ  حجد  ي  ارعجمر ح   ارم مهيـ    ظؿ  محكف ر ـ )  -هرحمش   ؿ .22
هجدهو إر  ا يو اردجكؽ كارع كـ ارسيمسيو   سـ  محكف ا حهمؿ  امهعو ح د ارردهف رسمرو هماسمير 

 .1825-2824ارازاذر  -هيرة   اميو

ه ط   اضير حده   ارحظمـ ارجمحكح  ر ه مكضمت ارمه يديو ر معم د  رسمرو هماسمير هجدهو   .23
 1824امهعو اردرؽ ا كسط  ارازاذر  -إر  ا يو اردجكؽ

سؤكريو ارهر   ارعجمرم    اطمر حجد ارمر يو ارعجمريو  رسمرو هماسمير هجدهو ه م  ف مريع   ه .24
 .1823 -1824إر  ا يو اردجكؽ _ امهعو ارازاذر

ه دم دعكة  مطكر ارهراز ارجمحكح  ر هر   ارعجمرم ارامص    ارمدري  ارازاذرم  اطركدو  .25
كارمعهير  هجدهو إر  ا يو  دامكرا     ارجمحكف ارامص  ما ص  محكف حجمرم   رع  محكف ار يذو

 .1825-1824’ هحمكرم  سحطيحو  ارازاذر اردجكؽ  امهعو اآلاكة

اهم ؿ  كارح حهمر  ارحظمـ ارجمحكح  رعجد د ظ اردؽ    ظؿ ارمدري  ارازاذرم   -حمديو حمرؼ .26
- سـ اردجكؽ  امهعو ارد يد ردهو راضر -رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو اردجكؽ كارع ـك ارسيمسيو

 .1828-1827اركادم  ارازاذر  
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 ف -حايو  ف دهمـ  حجد د ظ اردؽ  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو اردجكؽ  امهعو ارازاذر .27
 .1826يكسؼ  ف ادة  

حسيهو  ك احمف ديدف  حجد ار ي   حمل ح   ارم مهيـ  رسمرو هماسمير     محكف ارعجكد ك  .28
 .1889-1888  جميد_ م هسمف_ ارازاذر  ارهسؤكريو هجدهو إر  ا يو اردجكؽ  امهعو اك  ار 

حسيهو هكس   ضهمحمت مح يذ حجد رمر يو ارعجمريو )حجد  ي  ارعجمر    طكر اإلحامز(  اطركدو  .29
 .1825دامكرا  هجدهو إر  ا يو اردجكؽ امهعو ارازاذر 

 حكم حجي و  ارحظمـ ارجمحكح  رعجد ار ي   حمل ح   ارم مهيـ  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو .31
 .1884-1883ارازاذر  -اردجكؽ  امهعو حاحكف

يزيد حر    مم  ارحظمـ ارجحكح  ر مر يو ارعجمريو    ارازاذر  رسمرو هماسمير هجدهو إر  ا يو  .31
 .1889-1828 محم   ارازاذر   -اردجكؽ   سـ ارع ـك ارجمحكحيو  امهعو اردمج راضر

  ثالثًا: البحوث المنشورة
ميو ارهدمرم     ي  ار حمل مدت اإلحدمل )دراسو هجمرحو    ارجمحكحيف د. ادهد ا رانيـ ارديمرم  ده .2

 .1889  33  ارسحو4ار رحس  كا ردح (   دث هحدكر    ارها و اراكيميو  ارعدد

د. ادهد ا رانيـ دسيف ارديمرم  ارمحظيـ ارمدريع  ر كحد  مرم ضيؿ )دراسو هجمرحو(   دث هحدكر  .1
 .1826  حدد  8ارع ـك ارسيمسيو  ارها د    ارها و ا ردحيو    ارجمحكف ك

ااـر هدهكد دسيف ار دك_ د. هدهد  ديؽ هدهد ح د اهلل  ا ر هكضكحيو اإلرادة ارمعم ديو     .3
هرد و اره مكضمت   دث هحدكر    ها و اررا ديف ر دجكؽ  ا يو اردجكؽ _امهعو ارهك ؿ  ارها د 

 .1826  49  ارعدد23

 مغ  دكر درط اودم مظ  مره ايو    ار ي   مرمجسيط   دث دمرث ظمنر ارد -د. اع ر ار ض   .4
امهعو -  ا يو اردجكؽ26(  حدد2-هحدكر    ها و اررا ديف ر دجكؽ  ارها د)ارسحو ار مهحو

 .1883ارهك ؿ 

اهمؿ   ار ارحامس  ارعجكد كاوم م مت ارهه دة ر معم د كانهيو ارم ر و  يف ارعجد كاوم مؽ     .5
 .24  ص2996ارعجد  ها و اردجكؽ اراكيميو  ارعدد اوكؿ  همرس ارهرد و ارسم جو ح  
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 -امهعو  سارة -ا يدة احايرم  حجد  ي  ار حمل ح   ارم مهيـ   دث هحدكر    ها و ار ار .6
 .1827  25هدهد اضير  ارازاذر  ارعدد 

يو هجمرحو(  د. اكاد امظـ اكاد سهيسـ  هرادؿ ارعجد  يف اإلرادة ارعجديو ك ارمدريعيو )دراسو مد ي  .7
 .1828  1  ج1  ارعدد 3 دث هحدكر    ها و امهعو ماريت ر دجكؽ  ارها د 

د. دهدم هدهكد  مركد  ارط يعو ارجمحكحيو ر هسؤكريو    دمرو ارعدكؿ حف ه مكضمت ارعجد   دث  .8
-هحدكر    ها و ارامهعو ا س هيو ر دراسمت او م مديو ك اوداريو  ا يو اردجكؽ  امهعو ا زنر

 .1821زة  ارها د ارعدركف  ارعدد ار مح    

(   دث هحدكر 22-84د. اكا رة سمهيو  ارمزاهمت ارهاممب ك مدب د ظ اردؽ    ارجمحكف ) .9
   ها و مدريعمت ارمعهير كار حمل  ها و اامديهيو دكريو م  ي يو  هداهو معح   مك ير ار دكث 

 .1828  اكاف 6  ميمرت  حدددكفا  كاردراسمت    ارهامؿ ارعهراح   م در حف امهعو ا ف

سعديو  ح   دكر  حدكؽ ارضهمف ك ارا مرو ارهم مدرو    ضهمف مهكيؿ حدمط ارمر يو ارعجمريو   .28
 دث هحدكر    ها و اردجكؽ ك اردريمت  حدد ماري    امهعو هدهد  ف سارة  ا يو اردجكؽ كارع ـك 

  .1823ارسيمسيو  ارازاذر  

رمعكيض    ارهسؤكريو ارعجديو   دث هحدكر    ها و ا يو د. س يهمف  راؾ دايح  كظي و ا .22
 .1889  2  حدد22ارجمحكف_ امهعو ارح ريف/  نداد  ها د

س ير دسف نمدم   ي  اوديمل ارهسمج  يو ) دراسو هجمرحو  يف ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ك ارجمحكف  .21
 -ك ارسيمسيو  ا يو ارجمحكف ارهدح  اره رم(   دث هحدكر    ها و ارهدجؽ ارد   ر ع كـ ارجمحكحيو

 .1825امهعو  م ؿ  ارعدد اوكؿ/ ارسحو ارسم عو  

د. ح د ارد  دامزم  هدل ايمر ارداذف  يف ارمح يذ كار س    دث هحدكر    ها و ارع ـك  .23
 .2959  2امهعو حيف دهس  ارسحو اوكر   حدد -ارجمحكحيو كاو م مديو  مدرة هف ا يو اردجكؽ

حمرم  ارط يعو ارجمحكحيو ارم  رألم م مت ارمه يديو ارم  مس ؽ إ راـ ارعجكد د. ح د ارجمدر ارعر  .24
ارح مذيو   دث هدمرؾ    ارهؤمهر ارامهس حدر ر  يذمت اردرحيو ر هؤسسمت ارهمريو ا س هيو  

 ارهنرب.
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د. حزرم ارزيف  ارحظمـ ارجمحكح  ررا و ار حمل    ارمدري  ارازاذرم   دث هحدكر    ها و  .25
 _اوحسمحيوارع ـك 

هدهد  ف حمهر  حجد د ظ اردؽ امجحيو ر مر يو ارعجمريو ارام و    هامؿ ارساف    ارمدري   .26
 .1  حدد1824ارازاذرم   دث هحدكر    ها و اردراسمت ارجمحكحيو  امهعو يدي   مرس  ارهديو  

هحدكر  هدهد راضمرم  حجد د ظ اردؽ ) دراسو هجمرحو  يف ارجمحكف ارازاذرم كار رحس  (   دث .27
 .1818  2   امهعو سيدم   ع مس_ ارازاذر  ارها د اردمدم حدر  حدد

هاحمش احزة  ارط يعو ارجمحكحيو رعجد د ظ اردؽ   دث هحدكر    ها و ارع ـك اوحسمحيو  ا يو  .28
 .1828  ارها د  ا  58امهعو  سحطيحو  ارازاذر  حدد -اردجكؽ

كضمت كا رنم ح   ارمكازف ارعجدم ) دراسو د. نمح  ح د ارعمط  ح د ارهعط  ارنيممكم  اره م .29
 .43  ارعدد3هجمرحو(   دث هحدكر    امهعو  ح م  ج

كحكد اممب ا ح مرم  اره مكضمت ارعجديو ح ر ا حمرحيت   دث هحدكر    ها و رسمرو اردجكؽ   .18
 .1889امهعو ار  ل  ارها د اوكؿ  ارعدد ار مح   -ا يو ارجمحكف

 ةرابعًا: القرارات القضائي
 . 2/1/2971 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو   .2
 .2975/اامك ر/17 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو   .1
 .2975/ اامك ر/17ارنر و ارهدحيو ار مر و   - رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو .3
س مه ر  6  2998-16121 رار  مدر هف هداهو ا سمذحمؼ ار رحسيو   ر ـ ارجرار  .4

 هحدكر(.) ير 1888

 21  81-28371 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  اردع و ارهدحيو ار مر و  ر ـ ارجرار .5
 ) ير هحدكر(.1883همرس 

يحمير  21  85661/81 رار  مدر هف هداهو ا سمذحمؼ    دكم ار رحسيو  ر ـ ارجرار  .6
 ) ير هحدكر(.1884

  1 و ارهداهو ارع يم  حدد  هحدكر    ها371339 رار  مدر هف ارنر و ارهدحيو ر ـ  .7
18/6/1887.  
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  87-18428 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  اردع و ارهدحيو ار مر و  ر ـ ارجرار  .8
 ) ير هحدكر(.1889يحمير. 24ار مدر  ممري  

 .1889    237ارهر ـ  \1\15 مدر هف هداهو ارمهييز ارعرا يو  ممري   رار  .9
/  11  89-26521سيو  اردع و ارهدحيو ار مر و  ر ـ ارجرار  رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رح .28

 ) ير هحدكر(. 1828س مه ر/
) ير 1822حك ه ر  38  15452-28 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  ر ـ ارجرار  .22

 هحدكر(.
ار مدر  22-26415 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  اردع و ارهدحيو ار مر و   رار ر ـ  .21

 ) ير هحدكر(.1821س مه ر  16 ممري  
 17  26-15519 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  ارنر و ارهدحيو ار مر و  ر ـ ارجرار .23

 ) ير هحدكر(.1827ا ريؿ 
 12  22787-28 رار  مدر هف هداهو ارحجض ار رحسيو  ارنر و ارهدحيو ار مر و  ر ـ ارجرار  .24

 ) ير هحدكر(.1829همرس 
 نظمةخامسًا: القوانين وأال 

 .2884ارجمحكف ارهدح  ار رحس   .2
 ارهعدؿ. 2935 محكف ارمامرة ار رحس  رسحو  .1
 .2952رسحو  48ارجمحكف ارهدح  ارعرا   ر ـ  .3
 ارهعدؿ. 2967امحكف ار مح  رسحو  3 محكف ا رمزاـ  ضهمف حيكب ار حمل ار مدر  ممري   .4
 ارهعدؿ. 2972رسحو  3 محكف دهميو ارهؤرؼ ارعرا   ر ـ  .5
 .2972رسحو  43ايؿ ارعجمرم ارعرا   ر ـ  محكف ارمس .6
 .2975رسحو  58-75ارجمحكف ارهدح  ارازاذرم ر ـ .7
 .2988( رسحو 84-88 محكف ارمامرة ارازاذرم ر ـ ) .8
 ارهعدؿ. 2978رسحو  612-78 محكف ار حمل كارساح  ار رحس  ر ـ  .9

 .2988رسحو  78 محكف رحميو ارجم ريف ارعرا   ر ـ  .28
 ارهعدؿ. 2984رسحو  38 ـ  محكف ارمامرة ارعرا   ر  .22
 .2986 محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارهي ن  رسحو  .21
 .2998ارهؤرخ     19-98 محكف ارم يذو كارمعهير ارازاذرم ر ـ  .23
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 .2992رسحو  24 محكف احض مط هكظ   اردكرو كارجطمع ارعمـ ارعرا   ر ـ  .24
 ارهعدؿ. 2997ارعرا   12 محكف اردرامت ر ـ  .25
 .1882رسحو  83-82ارازاذرم ر ـ  محكف ا سم همر  .26
 ارهعدؿ . 1886رسحو  23 محكف ا سم همر ارعرا   ر ـ  .27
مهمـ إحامزنم ارازاذرم ر ـ  .28  .1888رسحو  25-88 محكف  كاحد هطم جو ار يمحمت كا 
 .1889رسحو  1حظمـ ا سم همر ارعرا   ر ـ  .29
 .1822رسحو  22-84 محكف ارمر يو ارعجمريو ارازاذرم ارحم ذ ر ـ  .18
 رسحو 379دو اريمت كضكا ط ا سم همر ار مدرة هف ها س اركزرال ارعرا   ذات ارعدد  ذ .12

1821. 
( ارهامص  مدديد اي يمت هحح اوحمهمد 18/1/1821( ارهؤرخ    )84-1ارهرسكـ ارمح يذم) .11

 رههمرسو ه حو ارهر   ارعجمرم ارازاذرم.
ارهددد رحهكذج حجد  1821ديسه ر رسحو  28( ارهؤرخ    432-23ارهرسكـ ارمح يذم ر ـ ) .13

 د ظ اردؽ كحجد ار ي  ح   ارم مهيـ ر ه ؾ ارعجمريو ارازاذرم.
 .1824رسحو  6 محكف محظيـ ارمطكير ارعجمرم ارجطرم ر ـ  .14
 .1826د مط / 28   / 232/1826معديؿ ارجمحكف ارهدح  ار رحس   م هر ارهر ـ  .15

 سادسا: المواقع أاللكترونية
   هحدكرة ح   ارهك   ا رامركح :  1889  1رازاذريو  حدد. ها و ارهداهو ارع يم ا2

                                                                :www.elmohami.com  
حدكر ح   .  سهيو  كرديو  هجمؿ  عحكاف: هظمنر دهميو ارهسم  ؾ    حجد ار ي  ح   ارم مهيـ  ه1

-soumiabou85@gmail.com 3ارهك   ا رامركح :                                              
 -كاذؿ ارعيمط  اودامـ ارام و رحظمـ اره ايو ارهدمراو   دث هحدكر    ها و ارجمحكف كا حهمؿ  اردكريو

   هحدكر ح   ارهك   ا رامركح :                                  1828  ارهنرب  امهعو اردسف اوكؿ
www.droitetentrprise.com.                                
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(Abstract) 

     The reservation contract of real estate units under construction is considered 
one of the vital contracts and recent emergence in the legal arena in terms of 
organizing its legal frameworks and defining the obligations of both parties, 
and the benefit of this contract extends to the largest segment of society that 
wants to obtain a real estate unit regardless of its purpose and that through  
Reserving it in preparation for obtaining it after the completion of construction 
and providing the necessary price for its purchase, and since it was legally 
recognized that the contract when it is focused on real estate, it requires 
transferring its ownership to the buyer, but in our contract in question there is 
no effect of transferring the ownership as the work of the real estate investor is 
limited to  Seizing the real estate unit of the garnishee with the latter's 
commitment to pay a certain percentage of the price to bodies specialized in 
that, and to serve as a guarantee for the completion of the construction 
process. 

    The issue of the legal nature of this contract raises controversy at the level 
of legal jurisprudence for the countries organizing it, where some go on a 
promise to sell suspended on a standing condition while the other goes as a 
promise of preference. There are those who see that it is an independent 
contract of a special nature, while the latter goes as a sale  In the deposit, and 
after discussing and evaluating the arguments of each of these opinions, we 
concluded that the contract for seizing the real estate units under construction 
is nothing but a preliminary contract of a special nature, and since this contract 
is one of the contracts binding on both sides, it arranges reciprocal obligations 
on the responsibility of the two parties. And when one of them breaches his 
obligations, then  This leads to contractual liability. 



 

 

     In the absence of any texts in the Iraqi legislation dealing with the 
organization of this contract, it is obligatory for us to search in the general 
rules to find out how sufficient they are for the conclusion of such a contract. 
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