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صخلم
ةيراجتتالماعمروهظىلإىدأدقملاعلالودنماهريغكرطقةلودهدهشتيذلايعامتجالاويداصتقالاروطتلانإ
،يراجتلاعباطلاتاذاياضقلايفةصصختمةيراجتمكاحمثادحتسااهعميضتقيامم،لبقنمةفورعمنكتمل
.ةيلاعفلاوةعرسلابمستتو

ثادحتسااهلالخنمنكمييتلاتايلآلايفلب،مكاحملاهذهلثمءاشنإىلإةجاحلاىدميفدعيمللاؤسلانأكشالو
هنأشنمنوكيالثيحب،رطقةلوديفاًيلاحةمئاقلاةيئاضقلاوةيعيرشتلاةينبلاعممجسنيامبو،مكاحملاهذهلثم
.ةيئاضقلاةطلسلانوناقصخألاىلعواهيلعةيرذجتاليدعتءارجإ

كلذو،اهتاءارجإنييعتواهتاصاصتخاديدحتو،ةيراجتلامكاحملاليكشتةيلآىلعءوضلاةيثحبلاةقرولاهذهطلستس
ةحرتقملاتايصوتلامهأضرعبةقرولامتخنو،ملاعلالودنمددعبراجتعمةنراقمةيليلحتةساردنمض
.رطقةلوديفصصختميراجتءاضقثادحتسال

ةئيه،ةيراجتلالامعألا،مكاحملاليكشت،ىوعدلاتاءارجإ،مكاحملاتاصاصتخا،ةيراجتمكاحم:ةيحاتفملاتاملكلا
.ريضحت
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ةمدقم
اًريثأتاهلنأامكةيلودلاوةيلحملاتارامثتسالابذجيفاًسيئرًالماعدعيةرماعةيداصتقاةضهننمرطقةلودهدهشتامنإ
2013ماعليلودلاكنبلاريرقتكلذىلعلدياممو.ةقطنملايفيراجتلاطاشنلاراهدزاوةيشيعملاةايحلاومنتالدعمىلعاًغلاب
مأنينطاوماوناكأءاوسةفاكراجتللةيراجتلالامعألاةسراممةلوهسيفًايملاع40ـلاةبترملايفرطقةلودعضويذلا
مستتتاكرشلاسيسأتتاءارجإنإف،ةقطنملايفةيلودلاوةيلحملاتارامثتسالامعدفدهبهنأىلإريرقتلااذهريشيو.1بناجأ
فلتخمىلعةيراجتلاتاكرشلاءاشنإلةمزاللاتانامضلاةيلاملاتاسسؤملارفوتامك،تاءارجإلاةعرسوتاديقعتلاةلقب
ةبترملايفاهلعجيذلاورطقةلوديفةيراجتلاتايلمعللاًدجضفخنميبيرضلاليصحتلالدعمنأكلذىلإفضأ،اهعاونأ
لودلاةمئاقنمضةيلاعةبترماًضيأرطقلتحتو.2ةراجتلاىلعبئارضةبسنلقأةبحاصلودلافينصتنمضاًيملاعةيناثلا
دقف،ةيكيرمألاةيزكرملاتارباخملاةلاكوريرقتلاًقبطو،يلامجإلايلحملاجتانلانمةيوئمةبسنكةتباثلاتارامثتسالايلامجإيف
.20123ماعيفدحاولادرفللةيئارشلاةوقلايفًايملاعىلوألاةبترملاىلعةلودلاتلصح

يفيداصتقالاومنلاتالدعمىصقأقيقحتلةتباثىطخبريسترطقةلودنأىلعلدتتارشؤملاعيمجنإفمدقتامىلعًءانبو
ةرثكوةيراجتلالامعألاةدايزيعدتستيتلاةمخضلاعيراشملانمةعومجمىلعةمدقمةلودلانأامك،ةيراجتلاتاطاشنلاعيمج
.ةلودلايفةيراجتلاةيعيرشتلاةكرحلاوعيرسلاومنلااذهنيبنزاوتةيلمعبمايقلابلطتيامم،ةيلودلاوةيلحملاتارامثتسالا

ةلودلالقتسادعبف.نيرمثتسملاورامثتساللةنماضلالماوعلامهأنموهةبسانملاةينوناقلاةئيبلاريفوتنأهيفكشالاممو
ةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقبتأدبف،يراجتلاعباطلاتاذتاعيرشتلانمةعومجمةيعيرشتلاةطلسلاتنبت،1971ماعرطق
1981ةنسلةيراجتلاتاكرشلانوناقو،2006ةنسل27مقرديدجلاةراجتلانوناقرادصإبيغلأيذلاو1971ةنسل16مقر
اًعيرشتنيرشعوةسمخقوفيامةلودلاتردصأطقفتاونسرشعذنمف،هتاليدعتو2002ةنسل5مقرنوناقلابيغلأيذلاو
ةيامحنأشبنوناقو،لاومألالسغةحفاكمنأشبنوناقو،لامللرطقزكرمنوناقو،كلهتسملاةيامحنوناقاهنيبنم،ًايداصتقا
ةيداصتقالاوةيراجتلاةطشنأللنييرطقلاريغةسراممىلعرتستلاةحفاكمنأشبنوناقو،ةيراكتحالاتاسرامملاعنموةسفانملا
يفدوعيةمئاقلاتاعيرشتلايفديدجتلااذهو،يداصتقالاكارحلالدعمقحالتتءاجتاعيرشتاهلك،نوناقللةفلاخملابةينهملاو
.ةلودلايفثيدحتلارهاظملنوناقلاةبكاومىلإهتقيقح

نإلب،نمزلااذهيفةزراباهارنيتلاةيعامتجالاوةيداصتقالاتالوحتلابٌينعم،ىرخألالماوعلانمهريغكوهفءاضقلاامأ
ددعدايدزاعموملاعلاهدهشيذلايداصتقالاروطتلاف.لبقتسملاتايدحتمامأةهجاولايفهلعجيةلودلاوعمتجملايفهرود
اهماكحأةساردواهبماملإلايضاقلانميضتقتو،لبقنمةدوجومنكتملةيراجتتالماعمترهظرامثتساللةلماعلاتاكرشلا
الف،هروصتنمعرفءيشلاىلعمكحلانأىلعصنتةدعاقلانأامبو.حيحصلافييكتلااهفييكتنمنكمتيىتحةقمعتمةسارد
ىلإةجاحلاتزربانهنمو،روصتلاقحاهروصتواهداعبأكردأواهفرعاذإالإةيراجتلااياضقلايفمكحينأيضاقللنكمي
ةقدلكباهيفلصفييكل،ةثيدحلاواهنمةميدقلاةيراجتلاتالماعملاماكحأعيمجبهيفيضاقلامليصصختمءاضقدوجو
يفعادبإلاوناقتإلاوحناًهجتمدعينيعمصصختيفًالمعواًملعهمامتهالجفرصييذلايضاقلانأكشالو.ةعرسو
ءاضقدوجونأبدقتعناننإف،ركذامىلإًةفاضإ.ينوناقلالقحلايفنيلغتشملارئاسلةبسنلابركذيهسفنءيشلاو،يئاضقلالمعلا
،ةيراجتلالامعألاةعيبطكلذيضتقتامكةعرسلاهجوىلعمهقوقحىلعلوصحلاراجتلاوتاكرشللنمضيصصختميراجت
.ةيراجتلاتاعزانملالحيفاًدجةعئاشةليسوتحبصأيتلايراجتلاميكحتلاةليسولاًسفانمًالماعنوكيفوس

دتمتيتلاوةقارعرثكألاةبرجتلايهةيسنرفلاةيراجتلامكاحملالعلو،صصختملايراجتلاءاضقلاةديدعلودتفرعدقل
تبللةصصختمةيئاضقتائيهنيوكتو،يندملانعيراجتلاءاضقلالالقتساةركفةيبرعلالودلاضعبتنبتدقو.ةدعنورقل
.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاو.4ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاونميلاوبرغملاورصملودلاهذهنيبنمو،ةيراجتلاتاعزانملايف
،1995ةنسل7مقرنوناقلابلدعملا1990ةنسل13مقرةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناقردصدقفرطقةلودصخيامامأ
ةيندملاتاعزانملابقلعتياميفيميقلاويعونلاصاصتخالاةلأسمىلعنوناقلااذهصنو.2005ةنسل13مقرنوناقلاو
.نيعونلاالكبةقلعتملااياضقلايفاهتاذةمكحملالصفتذإ،اًيراجتوأًايندمعازنلانوكنيبزيمينأنودنكلو،ةيراجتلاو
حرطننأانهانلقحيو.اهتاذتاعفارملادعاوقوتاءارجإلاىلإ،ءاوسدحىلع،ةيراجتلاوةيندملاتاعزانملاعضختكلذكو
وأمكاحملاتاصاصتخاةهجلءاوسلوعفملاةيراسةينوناقلاصوصنلالظيفيرطقلاءاضقلاعيطتسيله:يتآلالاؤسلا
صصختميراجتءاضقدوجولةجاحكانهنأمأ؟تالوحتلاوتايدحتلاكلتةهجاوم،اهبلومعملاتاعفارملادعاوقوأ،اهليكشت
؟تاروطتلاةبكاومىلعرداق

مكاحملاليكشتثيحنمءاوسصوصخلااذهبةفلتخملالودلابراجتةساردنيعتيةحضاوةباجإىلإلوصولل
ةيسنرفلابراجتلااهنيبنمانرتخادقو،)يناثلاثحبملا(اهيفمكاحملاتاءارجإثيحنممأ،)لوألاثحبملا(اهتاصاصتخاو

:يتآلاعقوملاىلع190ص،2013ماعليلودلاكنبلاريرقترظنا1
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf

25/12/2013خيراتبعقوملاىلإعوجرلامت
.ريرقتلانم81صقباسلاعجرملا2
:ىلعرفوتم،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا،ةيزكرملاتارباخملاةلاكوريرقت3

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html
25/12/2013خيراتبعقوملاىلإعوجرلامت

:ىلعرفوتم،يبظوبأيفءاضقلاةرئادريرقتىلارظناىلارظنا4
http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/commercialCourts/?fontSize=S

17/11/2013خيراتبعقوملاىلإعوجرلامت
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ىلإةلصحملايفيمتنيرطقةلودلينوناقلاماظنلانأولاجملااذهيفةقيرعةيرجتةبحاصاسنرفنوك،ةيرصملاوةيبرغملاو
رثكألالودلانيبنمامهنأنعًالضف،يرطقلاينوناقلاماظنلانمبيرقينوناقلاامهماظنفبرغملاورصمامأ،ةسردملاهذه
.ةيبرعلالودلانيبنميصصختلالاجملااذهيفةسرامموةربخ

:اهصاصتخاوةيراجتلامكاحملاليكشت-لوألاثحبملا
.ةيراجتلامكاحملاصاصتخاليناثلابلطملاصصخنسامنيب،ةيراجتلامكاحملاليكشتىلالوألابلطملايفقرطتنس

:ةيراجتلامكاحملاليكشت:لوألابلطملا
نمضةلقتسمةيراجترئاوددجوياللب،ةيراجتلالئاسملايفًايعوناًصاصتخاةصصختمةيراجتمكاحمرطقةلوديفدجويال
اًعيزوتةمكحملارئاودىلعةيراجتلااياضقلاعيزوتهبدصقييلخادءارجإىتحوأ،زييمتلاوأفانئتسالاوأةيئادتبالاةمكحملا
ةمكحملاصاصتخانملعج.6يرطقلاةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناقف.5ىرخألانادلبلاضعبيفلاحلاوهامكًايرادإ
كلذو،ةيندملاتاعزانملاوىواعدلاعمبنجىلإاًبنجةيراجتلاتاعزانملاوىواعدلايفرظنلا،ةيلكمأتناكةيئزج،ةيئادتبالا
.7لايرفلأةئامىلعاهتميقديزتاليتلاةيراجتلاوةيندملاتاعزانملاوىواعدلايفصتختةيئزجلاةمكحملاف.اهتميقبسحب
اهصاصتخاىلإةفاضإ،لايرفلأةئامنعديزتاهتميقتناكاذإةيراجتوأةيندمىواعدلاهذهيفةيلكلاةمكحملاصتختو
ةمكحمرظنتكلذكو.8ىواعدلاهذهةميقنعرظنلافرصبسالفإلانميقاولاحلصلاوسالفإلاىواعديفاًيعوناًصاصتخا
نودو،ةيندممأةيراجتلئاسمبقلعتتاهنوكنعرظنلافرصبةيلكلاةمكحملانماهيلإةعوفرملاىواعدلايففانئتسالا
رظنتةيراجتلاوةيندملاةرئادلاف،زييمتلاةمكحمىلعقبطنيهتاذمالكلاو.ةيراجتلاىواعدلابرظنللاهيفةنيعمرئاودصيصخت
تاءارجإلاةهجلمأ،اهيفرظنتيتلاةرئادلاليكشتةهجلءاوس،اهنيبزييمتنودةيراجتلاوةيندملاداوملايفةمدقملانوعطلايف
.رئاودلاكلتمامأ

وألقتسمنوناقاهمامأتاءارجإلاواهصاصتخاواهنيوكتنأشبردصيةصصختمةيراجتمكاحمءاشنإنعثحبنانكاماذإو
مكاحمللنوكينأبسنألانمله:اهنيبنمو،قايسلااذهيفروثتةديدعةلئسأنإف،ةمئاقلاتاعيرشتلايفتاليدعتءارجإ
بلطتيرمألانأمأ؛ةيراجتلااياضقلايفلصفلابةصصختمفانئتسالاةمكحموةيئادتبالاةمكحملانمضرثكأمأةرئادةيراجتلا
ليهأتىلإةلاحلاهذهيفيراجتلاءاضقلاجاتحيلهو؟يداعلاءاضقلانعاهليكشتواهنيوكتيفةفلتخمةيراجتمكاحمءاشنإ
؟ةاضقللصاخ

يفةيراجتلامكاحملاليكشتضارعتسالىلوألاصصخن،نيتنثانيترقفلالخنمةلئسألاهذهنعبيجنيتأياميفانلعل
.رطقةلودلاًمئالمنوكينأنكميامولودلاكلتبراجتلاًمييقتةيناثلاةرقفلايفيرجنسامنيب،نراقملانوناقلا

:نراقملانوناقلايفةيراجتلامكاحملاليكشت-ًالوأ
رصمواسنرفيهوةنراقملاتاعيرشتلايفةيراجتلامكاحملاليكشتبلطملااذهيفاًعابتجلاعتس
.برغملاو
:اسنرفيف-1
نأو،ةمكحمللبتاكنمونيبختنمةاضقنمنوكمىلوألاةجردلانمءاضقاهنأبةيراجتلامكاحملايسنرفلاةراجتلانوناقفّرع
تائيهلاعيمجلةمظانلاصوصنللةعضاخمكاحملاهذهنأو،ىرخألاةصاخلادعاوقلاوةراجتلانوناقيفددحماهصاصتخا
.9ةيئاضقلاةطلسلانوناقيفةدراولاوةيئاضقلا

اذهنأالإ،اهيفمكحلاورظنلاىلوتيدرفضاقنمةنوكمقشمديفىلوألاةيادبلاةمكحمىلإةيراجتلااياضقلايفلصفلاةمهمتلكوأًالثمةيروسيف5
.ةملكللقيقدلاىنعملابةيراجتلااياضقلايفصصختمريغيضاقلااذهنإثيحيرادإضحمعيزوتلا

.2005ةنسل13مقرنوناقلاو1995ةنسل7مقرنوناقلابلدعملاو1990ةنسل13مقرةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناق6
عيمجيفًايئادتبامكحلاب"ةيئزجلاةمكحملا"ـباهيلإراشيو،درفضاقنمةلكشمةيئادتبالاةمكحملاصتخت":يرطقلاتاعفارملانوناقنم22ةداملا7

."لايرفلأةئامىلعىوعدلاةميقاهيفديزتاليتلاةيرادإلادوقعلاوةيراجتلاوةيندملاتاعزانملاوىواعدلا
يفًايئادتبامكحلاب"ةيلكلاةمكحملا"ـباهيلإراشيو،ةاضقةثالثنمةلكشمةيئادتبالاةمكحملاصتخت"هنأىلعيرطقلاتاعفارملانوناقنم24ةداملاصنت8

.....ةميقلاةلوهجمىواعدلاو،لايرفلأةئامىلعىوعدلاةميقاهيفديزتيتلاةيرادإلادوقعلاوةيراجتلاوةيندملاتاعزانملاوىواعدلا
.اهعونوأاهتميقنكتامهميلصألابلطلابةطبترملاوأةضراعلاتابلطلايفمكحلابصتختامك
ىلعنوناقلاصنييتلاىواعدلانمكلذريغوةزايحلاىواعدوسالفِإلانميقاولاحلصلاوسالفإلاىواعديفلصفلاباهريغنوداهدحوصتختو
.اهتميقنعرظنلاضغباهباهصاصتخا
."اهبةلجعتسملارومألايضاقنموأةيئزجلاةمكحملانمةرداصلاماكحألانعاهيلإعفرتيتلاتافانئتسالايفمكحلابكلذكصتختو
نأشب2007ماعل7مقرنوناقلارودصبكلذو،ةيرادإلادوقعلاتاعزانميفنيتصتخمادوعتملةيئزجلاةمكحملاوةيندملاةيلكلاةمكحملانأةراشإلاردجت
ةيرادإةرئادءاشنإمتاهبجومبيتلاو3و2ناتداملاصخألاىلعو–23ص13/5/2007خيراتب4ددعةيمسرلاةديرجلايفروشنملاوةيرادإلاتاعزانملا
.ةيرادإلادوقعلاتاعزانماهنمضنموةيرادإلاىواعدلاباهريغنودصتختةيفانئتساوةيئادتبا

:يليامكيسنرفلاصنلاو،يسنرفلاةراجتلانوناقنم1-721ةداملا9
''Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier.
Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes des lois particuliers.
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions comme à toutes les juridictions du livre 1er de code de
l’organisation judiciaire”.
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عضوبنوعتمتيةيسنرفلاةيراجتلامكاحملاةاضقنإفيسنرفلاةراجتلانوناقنمهيلتيتلاصوصنللوقباسلاصنللاًقفوو
مهتنهمءانبألبقنممهباختنامتينويعانصوأراجتمهامنإو،10ةملكللينفلاىنعملابنيفرتحمةاضقاوسيلمهنإثيح،صاخ
Juges(نيراشتسمةاضقاونوكيل Consulaires(.عمجملبقنمةيراجتةمكحملكيفنوراشتسملاةاضقلاءالؤهبختنيو
متيةلصانقنيبودنمىلإةفاضإ،ةيراجتلاةمكحمللىمادقلاونييلاحلاءاضعألانمفلؤملاوةمكحملاهذهقاطنيفيباختنا
تاونسعبرأةدملمهباختناداعيونيتنسةدملنوبختنُيثيحةتقؤمنيراشتسملاةاضقلاةمهمنوكتو.11راجتلالبقنممهرايتخا
.12ةقباسلاددملاءاضقنادعبماعرورمدعبالإةديدجةدملمهباختناداعيالو،ةنسةرشععبرأعومجملانوكيثيحبددمثالثل
يضاقلانأىسننالو،لباقمنودبويعوطتهلمعنإثيح،ةمكحملايفهلمعءاقلرجأيأراشتسملايضاقلاىضاقتيالو
فلأتتةماعةيعمجةيراجتلاةمكحمللو.ضاقكهتمهملهئادأءانثأيفىتحهتراجتسراميىقبيورجاتلصألايفوهراشتسملا
تسةدملاهيفءاضقلااولوتنيذلاةاضقلانيبنمتاونسعبرأةدملةمكحمللاًسيئربختنتةيعمجلاهذهو،ةمكحملاةاضقنم
.لقألاىلعتاونس

ةاضقنمةنوكمةيداعفانئتسامكاحميهلب،نيبختنمةاضقنمةنوكمةيراجتفانئتسامكاحمدجوتالهنأركذلابريدجلاو
.هباختنامتراشتسمضاقمهنيبدجويالونيفرتحم

:رصميف-2
ةاضقكانهنوكيثيحبةاضقلاصصختأدبملليعفتاهنأبتفصوةوطخيفو،ةيداصتقالااياضقلاددععافتراعمورصميف
ءاشنإب2008ماعل120مقرنوناقلاردص،ةزجنمةلادعىلإلوصوللاهتاديقعتوةيداصتقالالئاسملايفنوصصختمونولهؤم
وأةيسنرفلاةيمستلانمدعبأةوطخاطخدقيرصملاعرشملانوكي"ةيداصتقالامكاحملا"ةيمستلاهذهبو.13ةيداصتقالامكاحملا
ىواعداًمئاديهةيراجتلاىواعدلاف.ةيراجتلامكاحملاحلطصمنماًقاطنوىدمعسوأةيداصتقالامكاحملاحلطصمف.ةيبرغملا
.14ةرورضلابةيراجتىوعديهةيداصتقاىوعدلكسيلكلذلباقمبوهنأالإ،ةيداصتقا

ةمكحملالكشتو.ةيداصتقالاةمكحملاىمستةمكحمفانئتساةمكحملكصاصتخاةرئادبأشنتهنأىلعنوناقلااذهصندقو
ءاسؤرلانمةثالثنمةيداصتقالاةيئادتبالارئاودلانمةرئادلكلكشتو،15ةيفانئتسارئاودوةيئادتبارئاودنمةيداصتقالا
لقألاىلعمهدحأنوكيفانئتسالامكاحمةاضقنمةثالثنمةيفانئتسالارئاودلانمةرئادلكلكشتامك،ةيئادتبالامكاحملاب
.16فانئتسالاةمكحمسيئرةجردب

امك.ىلعألاءاضقلاسلجمةقفاومدعبديدجتللةلباقةنسةدملفانئتسالاةمكحمبسيئرةيداصتقالاةمكحملاةسائرلبدنيو
كلذكو.17ةيداصتقالاةمكاحملااهبصتختيتلالئاسملايفكلذو،ةلجعتسملارومألايفمكحيلرثكأوأضاقةمكحمللنيعي
.18هبةقلعتملارماوألاوتارارقلاوذيفنتلاتاعزانمبةيداصتقالامكاحملاصتخت

:يتآلاعقوملاىلعيسنرفلاةراجتلانوناقرظنا
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=235C84EC52EA7F1B85221FD0F82DB462.tpdjo11v_3?
cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20140129

13/12/2013خيراتبعقوملاىلإلوخدلامت
نمو.نيبختنمةاضقىلإةفاضإنيفرتحمةاضقنمةنوكمةيراجتمكاحمةيسنرفلاقطانملاضعبيفدجويثيح،ةدعاقلاهذهىلعةدعتاءانثتساكانه10

اهتيوضعيفنوكيوفرتحمضاقاهسأريىربكلاةيئادتبالاةمكحملانمضةفرغكامهيفةيراجتلاةمكحملانوكتثيح،نيروللاوسازلألايميلقإميلاقألاهذه
:كلذليصفتيفرظنا.نابختنمناراشتسمنايضاق

Jean-Luc Vallen, Juridictions commerciales, Jurisclasseur Commercial, Fasc. 195, no 1 et s.
ةيلمعلانعراجتلافوزعدعباهليكشتمتدقتاعمجملاهذهنأىلإةراشإلاردجتو.يسنرفلاةراجتلانوناقنم14-723لىلإ1-723لداوملا11

:رظناكلذيفعسوتلل.ةيباختنالا
Alain Bernard, Tribunaux de Commerce, Rep. Pr. Civ., Dalloz, 2009, no 38 et s.

.يسنرفلاةراجتلانوناقنم2ةرقفلا6-722لةداملا12
:رظناهلوحةلصفمتامولعملو،22/5/2008خيراتبةيمسرلاةديرجلايفنوناقلااذهرشنمت13

.اهدعبامو429ص،2010لوألاددعلا،ةيردنكسالاةعماجقوقحلاةيلكبةيداصتقالاوةينوناقلاثوحبلاةلجم،ةيداصتقالامكاحملا،يواصلاديسلادمحأ-
صاخددع،ةيردنكسالاةعماجقوقحلاةيلكبةيداصتقالاوةينوناقلاثوحبلاةلجم،يرصملانوناقلايفةيداصتقالامكاحملانوناق،مامإراتسلادبعرحس-

.اهدعبامو265ص،2010
.2009،ةيردنكسالا،ةديدجلاةعماجلاراد،يئاضقلاصصختلاوحنىرخأةوطخ:ةيداصتقالامكاحملا،راديوددمحمتعلط-
قوقحلاةيلكبةيداصتقالاوةينوناقلاثوحبلاةلجم،ةيداصتقالامكاحملاءاشنإب2008ةنسل120مقرنوناقلاعورشمىلعتاظحالم،دومحمدمحأديس-
.اهدعبامو345ص،2010لوألاددعلا،ةيردنكسالاةعماج
،ةيردنكسالاةعماج،قوقحلاةيلكبةيداصتقالاوةينوناقلاثوحبللقوقحلاةلجم،ميكحتلالئاسمبةيداصتقالامكاحملاصاصتخادودح،ميهارباحودممدلاخ-
.239ص،2010صاخددع
.2009.ىلوألاةعبطلا،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،ةيداصتقالامكاحملانوناقحرش–يراقعلاليومتلانوناقحرش،يسرمدمحمىلوملادبع-

.64ص،قباسلاعجرملا،ةيداصتقالامكاحملا،راديودتعلط14
.2008ماعلةيداصتقالامكاحملانوناقنمىلوألاةداملا15
.ركذلافلاسلاةيداصتقالامكاحملانوناقنمةيناثلاةداملا16
.ركذلافلاسلاةيداصتقالامكاحملانوناقنم3ةداملا17
.ركذلافلاسلاةيداصتقالامكاحملانوناقنم7ةداملا18

Page 4 of 13
Al-Khulaifi, Kattan, International Review of Law 2014:4



اهريغنودصتخترثكأوأةرئادضقنلاةمكحمبلكشتنأىلعةيداصتقالامكاحملانوناقصن،صصختلاأدبملاًسيركتو
وأةرئادضقنلاةمكحميفأشنتكلذكو،ةيداصتقالامكاحملانوناقيفاهيلعصوصنملاماكحألايفضقنلابنوعطلايفلصفلاب
.19هتاءارجإنالطبلوأهطوقسلهلوبقمدعوأهزاوجمدعثيحنمنوعطلانمحلصياميفلصفتلنوعطلاكلتصحفلرثكأ

يفرظنلليئانجصاصتخاتاذ،ةهجنم،يهف:اًجودزماًصاصتخاةيداصتقالامكاحمللنأهيلإةراشإلاردجتاممو
تاذىرخأةهجنمو.ًانوناقرشعةعبسيفرصحلاليبسىلعو،اهيلعصوصنملامئارجلانعةئشانلاةيئانجلاىواعدلا
.20يراجتويندمصاصتخا

عيرشتبتمظندقاهنأنممغرلاىلع،هتلظمتحتويداعلاءاضقلانمأزجتيالاًءزجرصميفةيداصتقالامكاحملاىقبتو
.21ةرسألامكاحميفلاحلاوهامك،لقتسم

:برغملايف-3
خانملاريفوتنامضل،ةراجتلاولامعألابةقلعتملاتاعزانملايفتبللةصصختمةيئاضقتائيهداجيإىلإبرغملايفيعسلامت
يضقياًنوناقيبرغملاعرشملاردصأامدنع1997ماعيفتناكيعسلااذهةجيتنو.رامثتساللميلسلايئاضقلاوينوناقلا
.22ةيراجتلامكاحملاثادحإب

باونوسيئرنمةيراجتلامكاحملانوكتتو.فانئتسامكاحمو،)ةيئادتبا(ةيراجتمكاحمنمنوناقلااذهلاًقفومكاحملانوكتت
ىلإةفاضإلاب،ةماعلاةباينللباّتكوطبضللباّتكو؛باونةدعوأبئانوكلملاليكونمنوكتتةماعةباينو؛ةاضقوسيئرلل
.23ةيمومعلاةيعمجلاحارتقاىلعًءانبةيراجتلاةمكحملاسيئرهنيعيذيفنتللضاق

كلمللماعليكونمنوكتتةماعةباينو،نيراشتسموفرغءاسؤرولوأسيئرنمنوكتتفةيراجتلافانئتسالامكاحمامأ
.24ةماعلاةباينللبّاتكوطبضللبّاتكنمكلذكو،هلباونو

اياضقلاعونلاًعبتفرغةدعىلإةيراجتلافانئتسالاةمكحموةيراجتلاةمكحملامسقتنأزوجيهنأىلعنوناقلاصنو
.ةمكحملاىلعةضورعملااياضقلاعيمجيفرظنتنأةفرغلكلنكميهنأالإ،ةضورعملا

امنإو،مهباختنامتيالبرغملايفةيراجتلامكاحملاةاضقنإف،يرصملاعرشملاىدللاحلاامكو،يسنرفلاعرشملافالخبو
ةينفلاوةيداصتقالافراعملابمهديوزتومهبيردتدعبكلذو،ةيئاضقلاةطلسلانوناقلاًقفوونيفرتحملاةاضقلانيبنممهنييعتمتي
.ةيراجتلااياضقلابةقلعتملاةيعامتجالاو

سيئر(ةاضقةثالثنمةفلؤمةئيهنماهماكحأردصتو،اهتاسلجةيراجتلافانئتسالامكاحمو،ةيراجتلامكاحملادقعتو
.طبضللبتاكو)نيوضعو

:نراقملانوناقلايفةيراجتلامكاحملاةبرجتمييقت-اًيناث
مكاحملاهذهنوكتتثيحةيسنرفلاةيراجتلامكاحملايفلاحلاوهامك،نيفرتحمريغةاضقنمةيراجتمكاحمليكشتةركفنإ
يراجتلاءاضقلابسُكتيهف،اهتايباجيإاهل،مهئارظنلبقنممهباختنامتي)نييعانصوراجت(نيفرتحمريغةاضقنمانيأرامك
يراجتلالمعلاليصافتلكبةفرعملاوةربخلابةاضقلاءالؤههبعتمتياملاًرظنةفلتخملاةيراجتلااياضقلاعملماعتلايفةنورم
ًاباجيإسكعنتةاضقلاونيضاقتملانيبةقثرمألاعقاويفينعيمهسفنأراجتلانمنيبختنماًراجتمهنوكو.ةيراجتلافارعألاو
نيبرظنلاتاهجوبيرقتمهماهمنيبنمدعيامنإو،تاعزانملايفلصفلاىلعمهتمهمرصتقتالنيذلاةاضقلاءادأىلع
.حلصلابنيمئاقوءالكونييعتقيرطنعكلذو،ءاضقلاىلععازنلاضرعلبقمهنيبحلصلاوقيفوتلاةلواحمونيعزانتملا

لوديفاهحاجنةرورضلابينعيالنيفرتحمريغنيبختنمةاضقنمةيراجتلامكاحملاليكشتبةيسنرفلاةبرجتلاحاجننإ
ةينوناقلاةئيبلابقلعتموهاماهنمو،اسنرفيفىتحاهيلعذخآمبقلعتموهاماهنمةديدعبابسألكلذو،رطقةلوداهنموىرخأ
ةمكحملايفاًيضاقحبصييذلايعانصلاوأرجاتلانأاسنرفيفاهلتهجويتلاتاداقتنالاكلتنيبنمف.رطقةلودلةيئاضقلاو
ىرخألاةطشنألابهتفرعمىقبتيلاتلابو،ةيعانصلاوأةيراجتلاةطشنألانمنيعملاجميفهصاصتخارصحنيامنإةيراجتلا
ىلايدؤيكلذو،ىرخألاصصختلاتالاجميفءاربخبنيعتسيسهنأينعيامم،ةيفاكريغوةرصاقةفرعمهصاصتخاجراخ
نلاذهنإف،ىواعدلايفلصفلاةعرسوهاسنرفيفةيراجتلاةمكحملاليكشتفادهأمهأدحأنإثيحو.ىواعدلادمأةلاطإ

.ركذلافلاسلاةيداصتقالامكاحملانوناقنم12ةداملا19
.ثحبلااذهنم12صهاندأرظنا20
.440ص،هركذقبسعجرم،ةيداصتقالامكاحملا،يواصلاديسلادمحأ21
.18/2/1997خيراتب1-97-65مقر)يكلمموسرم(فيرشلاريهظلابذفنملاو،12/2/1997خيراتب53-95مقرةيراجتلامكاحملاثادحإنوناقوه22

امو131ص،2013وينوينماثلاددعلا،نوناقلاوهقفلاةلجم،ةيندملاةرطسملانوناققفوىوعدلا،ةدوعنبنيدلاردب:ةيبرغملاةيراجتلامكاحملايفًاضيأرظناو
مامأقيبستلاءاضق،ريوزمالسلادبع-اهدعبامو95ص،يناثلاددعلا،رصقلاةلجم،ةيراجتلامكاحملارودوهتاقوعمورامثتسالااياضق،نيدلاسمش-اهدعب
.اهدعبامو172ص،عساتلاددعلا،رصقلاةلجم،ةيراجتلامكاحملا

.ركذلافلاسلايبرغملاةيراجتلامكاحملانوناقنمةيناثلاةداملا23
.قباسلانوناقلانمةثلاثلاةداملا24
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ريغراجتةاضقنمةيراجتلاةمكحملاليكشتنإفرخآبناجنمو.ىرخألاةيراجتلالامعألابملمريغرجاتلاناكاذإققحتي
اًريخأ.25اهيلعًابلسسكعنياممىوعدلاريسىلعيضاقلايدعاسموأطبضلابتاكةرطيسىلإيدؤينوناقلايفنيصصختم
يضاقلانيبعمجيثيح،هتيعوضوموهدايحىلعاًمكحرثؤيسراجتلانماسنرفيفةيراجتلاةمكحملايفيضاقلانوكنإ
.26دياحمضاقكهتفيظوةعيبطعمكلذضراعتيو،مهعمةسفانمكانهنوكينأيعيبطلانمو،اهتاذةنهملاموصخلاو

تأشنيتلافورظلادعت،ةهجنمف.رمألااذهقيبطتاهعمدعبتستةصاخًابابسأرطقةلودلنإف،ةقباسلاتاداقتنالانعًالضف
ريغوأرشابملكشبءاوسةاضقلاباختناف،رطقاهنمويبرعدلبيأفرظنعاًمامتةفلتخماسنرفيفةيراجتلامكاحملااهيف
ضعبلاتعفدةجردلاسنرفيفىتحيئانثتساوهلب،اًمومعةيبرعلاةينوناقلاةمظنألايفورطقيففولأمريغماظنوهرشابم
رضاحلاتقولايفحمستالةيرطقلاةيئاضقلاوةينوناقلاةئيبلانإف،ىرخأةهجنمو.27ماظنلااذهةيروتسدلوحلؤاستلل
ةاضقلاىلعرظحيرطقلاةيئاضقلاةطلسلانوناقنإلب،هتاذتقولايفةراجتلانوسراميوةاضقكنولمعيراجتةاضقنييعتب
نوناقلانملكاهانبتيتلاةركفلانإفكلذل.28هتماركوءاضقلالالقتساعمقفتتاليتلالامعألانماهربتعاوةراجتلاةسرامم
ةيبيردتجماربريفوتعمةيئاضقلاةطلسلانوناقيفاهنعصوصنملاطورشللاًقفونيفرتحمةاضقنييعتبيبرغملاويرصملا
يفاًصصختواًقمعترثكأجماربلاهذهنوكتنأبديكأتلاعمو،ةيسنرفلاةبرجتلانمرثكأةمئالم،مكاحملابقاحتلالاىلعةقباس
عالطالاةاضقللحيتترمتسمنيوكتجماربداجيإىلإةفاضإلاب،ةيراجتلامكاحملاصاصتخانمضلخدتيتلاةيراجتلانيناوقلا
.29مهصاصتخايفةلخادلاةفلتخملاتالاجملايفتادجتسملاوتاروطتلاثدحأىلع

نايبوةيراجتلامكاحملانيوكتيفةلقتسمتاعيرشتتردصأدقاهنأثالثلالودلابراجتىلعىرخألاةظحالملانإ
ةيبرعلالودلاعمةنراقملابسيلهعوننماًديرفناكاسنرفيفمكاحملاهذهءاشنإف.اهمامأىوعدلاتاءارجإواهتاصاصتخا
متلقتسمنوناقاًقباسانرشأامكامهنملكيفردصدقفبرغملاورصميفامأ.اًضيأةيبرغلاةينوناقلاةمظنألاعملببسحف
،مكاحملاهذهليكشتديدحتمتامهبجومبوبرغملايفةيراجتلامكاحملاورصميفةيداصتقالامكاحملاثادحإهبجومب
.30اهمامأةعبتملاتاءارجإلاو،اهصاصتخاو

ةيئاضقلاةهجلايهةيداعلامكاحملاف،يرادإلاءاضقلاويداعلاءاضقلايأ،جودزميئاضقماظنرطقةلوديفدجويال
ةيرادإةيصخشلاوحأمأةيراجتمأةيندماهعونناكًايأتاعزانملاعيمجرظنيفليصألاصاصتخالاوةماعلاةيالولاةبحاص
نوداهنيعبتاعزانميفلصفللةمئاقلامكاحملانمضةصصختمرئاودءاشنإنميرطقلاعرشملاعنميملكلذنأالإ.ةيئانجمأ
ىلوتتةرسألاةمكحمىمسترثكأوأةرئادفانئتسالاةمكحموةيئادتبالاةمكحملابأشنأ2006ماعرداصلاةرسألانوناقف.اهريغ
ةمكحملانمضةرسألاةمكحمىلوتينأةيناكمإكلذكو،.31تاكرتلاوةرسألالئاسمبةقلعتملاتاعزانملاوىواعدلايفلصفلا
سلجملااهددحييتلاتاكرتلاوةرسألالئاسمبةقلعتملاتاعزانملايفلصفلاىلوتت)ةيئزجةرسأةمكحم(درفضاقةيئادتبالا
رظنباهريغنودصتختةيرادإرئاودءاشنإىلإ2007ماعل7مقرنوناقلايفيرطقلاعرشملادمعكلذكو.32ءاضقللىلعألا
صتختةيفانئتسالاةيرادإلاةرئادلاىمستفانئتسالاةمكحمبةرئادءاشنإىلإو،33نوناقلااذهيفةددحملاةيرادإلاتاعزانملا
،ةيرادإلارئاودلاوةرسألاةمكحمرارغىلعو،هاندروأامىلعًءانبو.34نوناقلايفاهنعصوصنملاتابلطلاونوعطلاصحفب
صتخت"ةيراجتلاةمكحملا"ىمستةيئادتبالاةمكحملانمضةصصختمةيراجتةرئادثادحتسانوناقنسنمعنميامدجويالف

.اهدعبامو46ص،2012،ةيبرعلاةضهنلاراد،يسنرفلانوناقلايفةراجتلامكاحم،مامإراتسلادبعرحس:كلذليصفتيفرظنا25
:كلذيفرظنا26

Jean-Luc Vallens, Constitutionnalité des tribunaux de commerce, RTD Com. 2012 p. 621-
Alain Lienhard, L'Etat est-il responsable de la paralysie des tribunaux de commerce, Dalloz 2001 p. 1154-

:هركذقباسلالاقملاكلذيفرظنا27
Jean-Luc Vallens, Constitutionnalité des tribunaux de commerce, RTD Com. op.cit.

ءاضقلالالقتساعمقفتياللمعيأوأةيراجتلالامعألاةلوازمةاضقللزوجيالو..":2003ماعل10مقرةيئاضقلاةطلسلانوناقنم41ةداملاصنت28
."..رجأريغبوأرجأبناكءاوسهتماركو

نممهنيكمتكلذكو،ةيئاضقلاتاساردلليموقلازكرملالالخنمةيداصتقالامكاحملايفمهنييعتلةاضقللةيبيردتتارودلدعلاةرازوتدقعرصميف29
دقعمتفبرغملايفامأ.284ص،هركذقبسعجرم،يرصملانوناقلايفةيداصتقالامكاحملانوناق،مامإراتسلادبعرحسكلذيفرظنا.ةيبنجألاتاغللا
:كلذيفرظنا.ةيلودلاةيمنتلاتاسسؤموأطابرلايفءاضقلليلاعلادهعملالالخنمءاوسةيراجتلامكاحملاةاضقلرمتسمنيوكتتارود

http://inara.canalblog.com/archives/2008/02/04/7829045.html
http://www.maghress.com/almassae/28577

22/11/2013خيراتبنيقباسلانيعقوملاىلإلوخدلامت
فلاسلايرصملاةيداصتقالامكاحملاءاشنإب2008ماعل120مقرنوناقلاو،12/2/1997خيراتب53-95مقرييبرغملاةيراجتلامكاحملاثادحإنوناق30

.امهركذ
.2006ةنسل22مقرةرسألانوناقرادصإداومنمةيناثلاةداملا31
ةمكحملاصتختيتلاةرسألانوناقلئاسماهيفددحو،2006ماعل23مقرهرارق،هلركذلاةفلاس2ةداملاليوختلاًقفو،ءاضقللىلعألاسلجملاردصأدقو32

يفامو،تاقفنلابةقلعتملاىواعدلا-رفسلابنذإلاوهبلاقتنالاوهمضوهترايزوهظفحوريغصلاةناضحبةقلعتملاىواعدلا:يليامككلذو،اهيفرظنلابةيئزجلا
جوزلانذإىلعلوصحلاةرورضبيضقيبجاولانوناقلاناكىتماهقوقحةرشابمبةأرمللنذإلابةقلعتملاىواعدلا-اهعاونأبتافورصملاوروجألانماهمكح
قفتيامقيثوت-قالطلاوجاوزلاقئاثويفةيصخشلالاوحألابةقلعتملادويقلاحيحصت-اهمكحيفاموزاهجلاورهملاىواعد-قوقحلاكلتةرشابمليلولاوأ
رجحلاوةياصولاوةيالولابةقلعتملاتاعزانملاوىواعدلا-ةثارولاوةافولاقيقحت-هليلوالنمجاوزبنٌذا-اًعرشزوجياميفةمكحملامامأنأشلاووذهيلع
ةماعلاةئيهلاىنبمباهرظنمتيو،"مهمكحيفنمونيرصاقلالاومأىلعةيالولانأشب2004ةنسل40مقرنوناقلا"يفاهيلعصوصنملادوقفملاوةبيغلاو
.نيرصاقلانوؤشل

.ةيرادإلارئاودلاصاصتخايفةلخادلاتاعزانملاددحتيتلا3ةداملاكلذكو،ةيرادإلاتاعزانملانأشب2007ماعل7مقرنوناقلانم2ةداملارظنا33
.ةيفانئتسالاةيرادإلاةرئادلاصاصتخاهنم8ةداملاددحتو،ركذلافلاسةيرادإلاتاعزانملانوناقنم2ةداملا34

Page 6 of 13
Al-Khulaifi, Kattan, International Review of Law 2014:4



ةرئادلاىمستفانئتسالاةمكحمبةرئادءاشنإو،هتاذنوناقلايفةددحملاةيراجتلاىواعدلاوتاعزانملايفلصفلاباهريغنود
.ةيفانئتسالاةيراجتلا

رارقرادصإةيحالصءاضقللىلعألاسلجملاحنمدقرطقةلوديفةيئاضقلاةطلسلانوناقنأىلإةراشإلارمألامزلتسيامك
امف،كلذكرمألاناكاذإو،35اهتاصاصتخاديدحتو،زييمتلاةمكحموفانئتسالاةمكحموةيئادتبالاةمكحملانمضرئاودءاشنإب
؟انفلسأامك"ةيراجتمكاحم"ىمستةصصختمرئاودءاشنإبنوناقرادصإنمةجاحلا

ىلإةمكحملاميسقتو،لقتسمنايكاهلسيلو،ةمكحملانماًءزجدعتةيئاضقلاةطلسلانوناقيفدراولاىنعملابةرئادلانإ
عيزوتولمعلاميظنتهبدصقيرادإلاميسقتلانمعونوه،ةنيعمتاعزانميفرظنلاباهنيعبرئاودصيصختمتولوىتح،رئاود
ىلوتينأضاقيألنكميامنإو،نوصصختمةاضقاهبدجويالف،ىواعدلايفلصفللةعرسولمعللاًريسيتةسناجتملااياضقلا
ماكحأودعاوقىلإسيلوةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناقصوصنلاهلكةعضاختاءارجإلاىقبتكلذكو،اهيفلمعلا
لاحتامنإويميقلاوأيعونلاصاصتخالامدعبةرئادلامامأعفدلازوجيالهنأاهدافمةجيتناًضيأكلذىلعبترتيو.36ةصاخ
رئاودلاءاشنإىلإيرطقلاعرشملابعفديذلاو،ءارجإلااذهعضوءارونمببسلالعلو،ةصتخملاةرئادلاىلإاًيرادإىوعدلا
نوكتنأوه،اهريغنودةنيعمىواعدبتبلاةيحالصنمضتمولقتسمنوناققيرطنعةصتخملاةرسألامكاحموأةيرادإلا
تدصتنإلاحيفو،اهتاذلئاسمللىدصتتنأىرخألارئاودلانماهريغلنكميالةلقتسممكاحمةباثمبةصصختملارئاودلاهذه
ىلعىوعدلالحارمنمةلحرميأيفيعونلاوأيميقلاصاصتخالامدعبعفدلانكميذئدنعف،اياضقلاولئاسملاكلتلثمل
.37ماعلاماظنلابنيقلعتمامهرابتعا

:ةيراجتلامكاحملاصاصتخا:يناثلابلطملا
ديدحتيأ،يعونلاصاصتخالاىلعةيراجتلامكاحملاصاصتخاةلأسملانضرعيفرصتقنساننأىلإًءادتباةراشإلانمدبال
ةساردقاطنىلإقرطتننليلاتلابو،دجونإيميقلاصاصتخالاو،مكاحملاهذهصاصتخايفةلخادلااياضقلاولئاسملا
.رطقةلوديفهقيبطتداعبتساليميلقإلاوأيناكملاصاصتخالاكصاصتخالانمىرخألاعاونألا

اهصاصتخاطانمنوكيلهف.يعونلااهصاصتخالاجمديدحتةيفيكةلأسمحرطيعدتسيةيراجتلامكاحملاماظنثادحتسانإ
تاعزانمتناكنإ،تاعزانملاعونباًطبترمصاصتخالاديدحتنوكيمأ،ةنيعموةددحمنيناوققيبطتنعةئشانلاىواعدلاوه
؟ةيراجتريغمأةيراجت

:ةنيعمنيناوقتاعوضوملاًقفوصاصتخالا-ًالوأ
كلتليئانجلاصاصتخالاف.يداصتقاويئانج،جودزمصاصتخاتاذرصمةلوديفةيداصتقالامكاحملانإ،اًقباسانركذامكف
ةيئادتبالارئاودللصاصتخالاتدقعيتلاوةيداصتقالامكاحملاءاشنإنوناقنمةعبارلاةداملايفهيلإةراشإلاتمتدقمكاحملا
صتختو.38ًانوناقرشعةعبسيفرصحلاليبسىلعو،اهيلعصوصنملامئارجلانعةئشانلاىواعدلايفرظنلابةيفانئتسالاو
.39تايانجلارظنبةيفانئتسالارئاودلاصتختامنيب،حنجلارظنبةيئادتبالارئاودلا

نأدعبنوناقلانم6ةداملااهيلعتصندقف،ةيداصتقالامكاحملااهرظنبصتختيتلاةيئانجلاريغىواعدلاوتاعزانملاامأ
يتلاىواعدلايفةيداصتقالامكاحملاصتختنأبكلذو،ةلودلاسلجماهبصتخييتلاىواعدلاصاصتخالاقاطننمتدعبتسا
-3.لاملاسأرقوسنوناق-2.اهرامثتساللاومألايقلتلاجميفةلماعلاتاكرشلانوناق-1:ةيتآلانيناوقلاقيبطتنعأشنت
نعةمجانلاراثآلانميموقلاداصتقالاةيامحنوناق-5.يليومتلاريجأتلانوناق-4.رامثتسالازفاوحتانامضنوناق
سالفإلاوكونبلاتايلمعوةيراجتلاةلاكولاوايجولونكتلالقننأشيفةراجتلانوناق-6.ةيلودلاةراجتلايفةراضلاتاسرامملا
-10.تالاصتالاميظنتنوناق-9.ةيركفلاةيكلملاقوقحةيامحنوناق-8.يراقعلاليومتلانوناق-7.هنميقاولاحلصلاو
تاسرامملاعنموةسفانملاةيامحنوناق-11.تامولعملاايجولونكتةعانصةيمنتةئيهءاشنإوينورتكلإلاعيقوتلاميظنتنوناق
كنبلانوناق-13.ةدودحملاةيلوئسملاتاذتاكرشلاومهسألابةيصوتلاتاكرشوةمهاسملاتاكرشنوناق-12.ةيراكتحالا
.دقنلاويفرصملازاهجلاويزكرملا

ةيداصتقالامكاحملايفةيفانئتسالارئاودلاوةيئادتبالارئاودلانيبةقباسلانيناوقلاقيبطتنعةئشانلاىواعدلانوناقلامسقدقو
نييالمةسمخاهتميقزواجتتاليتلاىواعدلاةيئادتبالارئاودلاصاصتخانملعجدقف،ىوعدلاعوضومعازنلاةميقلاًقفو

.2003ماعل10مقريرطقلاةيئاضقلاةطلسلانوناقنم6،10،11داوملا35
.اهدعبامو38ص،2009،ةديدجلاةعماجلاراد،يئاضقلاصصختلاوحنىرخأةوطخةيداصتقالامكاحملا،راديوددمحمتعلطكلذيفرظنا36
ىوعدلاعونببسبوأاهتيالوءافتنالةمكحملاصاصتخامدعبعفدلانأىلعهتاليدعتو1990ماعل13مقريرطقلاتاعفارملانوناقنم73ةداملاصنت37

.ىوعدلااهيلعتناكةلاحيأيفهبعفدلازوجيو،اهسفنءاقلتنمةمكحملاهبمكحتاهتميقوأ
ىلعةباقرلاوفارشإلانوناق-2.سلافتلامئارجنأشيفتابوقعلانوناق-1:ةيداصتقالامكاحملاءاشنإنوناقنمةعبارلاةداملااهتددعامكنيناوقلاهذه38

تانامضنوناق-5.لاملاسأرقوسنوناق-4.ةدودحملاةيلوؤسملاتاذتاكرشلاومهسألابةيصوتلاتاكرشوةمهاسملاتاكرشنوناق-3.رصميفنيمأتلا
.ةيركفلاةيكلملاةيامحنوناق-9.يراقعلاليومتلانوناق-8.ةيلاملاقاروألليزكرملاديقلاوعاديإلانوناق-7.يليومتلاريجأتلانوناق-6.رامثتسالازفاوحو

حلصلامئارجيفةراجتلانوناق-12.اهرامثتساللاومألايقلتلاجميفةلماعلاتاكرشلانوناق-11.دقنلاويفرصملازاهجلاويزكرملاكنبلانوناق-10
تاسرامملاعنموةسفانملانوناق-14.ةيلودلاةراجتلايفةراضلاتاسرامملانعةمجانلاراثآلانميقاولاداصتقالاةيامحنوناق-13.سالفإلانميقاولا
.تامولعملاايجولونكتةعانصةيمنتةئيهءاشنإوينورتكلإلاعيقوتلاميظنتنوناق-17.تالاصتالاميظنتنوناق-16.كلهتسملاةيامحنوناق-15.ةيراكتحالا

.يرصملاةيداصتقالامكاحملاءاشنإنوناقنم5ةداملا39
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انهيهو،ةميقلاةردقمريغتناكوأهينجنييالمةسمخاهتميقزواجتتيتلاىواعدلايفةيفانئتسالارئاودلاصتختامنيب،هينج
.ةيداصتقالاةمكحملايفةيئادتبالارئاودلانعةرداصلاماكحأللاًيفانئتسااًعجرمدعتتقولاتاذيفو،ةيئادتباةفصباهيفلصفت

:تاظحالملاوتاداقتنالانمديدعلاةيداصتقالامكاحملاصاصتخاةلأسمىلإهجودقو
مكاحملانعةلقتسمةيئانجلاىواعدلايفرظنللةيداصتقامكاحمصصخيمليرصملاعرشملانأتاظحالملاهذهىلوأ
لئاسملانإثيح،ةاضقلاصصختأدبمعمىفانتيكلذنأاهدافمتاداقتناراثأاممةيندملاىواعدلايفرظنتيتلاةيداصتقالا
ةقثلامدعو،ىواعدلالصفيفرخأتلانمكلذهببسيامعًالضفاذه،ةيندملااياضقلانعاًريبكاًفالتخافلتختاهتاءارجإوةيندملا
.40ةيندملاىواعدلايفلصفللرئاودو،ةيئانجلاىواعدلايفلصفللرئاودصيصختمتتاداقتنالاكلتلاًيدافتوكلذل.اهماكحأيف
قاطنديدحتيفيرصملانوناقلاهيلإدنتسايذلاساسألانأظحاليهنإفةيئانجلاريغةيداصتقالاىواعدلابقلعتياميفامأ
نيناوقاهريثتيتلااياضقلاوتاعوضوملاامنإو،ةمكحملامامأةراثملااياضقلاعونوهسيلةيداصتقالامكاحملاصاصتخا
مكاحملانأانيأردقو،ةيندموأ،ةيراجتوأ،ةيئانجوأ،ةيرادإنوكتدقيهف،ةدحاوةعيبطتاذتسيلاياضقلاهذهو.41ةنيعم
سلجماهيفصتخيامنإواهصاصتخايفلخدتالةيرادإلاىواعدلانأامك،ةيئانجلاىواعدلايفرظنلابصتختةيداصتقالا
ةيداصتقالاةمكحملافاًذإ.42ةيراجتاياضقاهلكتسيلةيرادإلاريغوةيئانجلاريغةيداصتقالااياضقلانإفقبساملةفاضإ.ةلودلا
صاصتخالادقعنيثيحةيراجتلاىواعدلاعيمجيفرظنتاليهف،ةيراجتةيداصتقاىواعدو،ةيندمةيداصتقاىواعديفرظنت
ضعبلااعدام،ةيئادتبالامكاحملايفةيراجتلارئاودلل6ةداملااهتددعيتلانيناوقلايفاهركذدريمليتلاةيراجتلالئاسملايف
هذهل،انوعديامم،43يراجتلاءاضقللاًزيمتماًماظننآلاىتحفرعييرصملاعرشملانأبلوقننأنكميالهنألوقلاىلإ
.اهؤاشنإمتولاميفةيراجتلامكاحملاصاصتخاديدحتةهجليرطقلايئاضقلاماظنلايفهداعبتساىلإ،انرظنةهجونمبابسألا

:ةيضقلاعونلاًقفوصاصتخالا-اًيناث
تاعزانملارظنيفةصصختمةيراجتمكاحمءاشنإىلإاعديذلاوههلالقتساويراجتلانوناقلاةيتاذنأهيفكشالامم
نأالإ،ةيراجتلاةفصلاتاذتاعزانملابةيراجتلامكاحملاصاصتخاطبرمغرو.ينوناقلالقحلااذهبةلصلاتاذاياضقلاو
ةيراجتةلماعمدوجووهمكاحملاهذهصاصتخاطانمنوكيلهف.لهسلارمألابسيليراجتريغمأيراجتعازنلاةعيبطديدحت
ةفرحلا"دوجونمققحتلاوةلماعملاهذهفارطأصاخشألاىلإرظنلايهءدبلاةطقننوكتمأ؟اهفارطأنعرظنلاضغب
؟"ةيراجتلا

مكاحملاصاصتخانمضلخدتيتلاتاعزانملانأىلعيسنرفلاةراجتلانوناقنم3-721لةداملاتصناسنرفيف
كلذكو،ةيراجتلاتاكرشلابةقلعتملاتاعزانملاو،ةيفرصملاتآشنملانيبوراجتلانيبتامازتلالابةقلعتملاكلتيهةيراجتلا
.44ةفاكصاخشألانيبةيراجتلالامعألابتاعزانملا

رايعملا.ةيراجتلامكاحملاصاصتخابقلعتياميفنينثانيرايعمدمتعادقةراجتلانوناقنأنيبتيهنإفقباسلاصنللاًقفوو
نعةجتانلاراجتلانيبتاعزانملابةهجنمةيسنرفلاةيراجتلاةمكحملاصتختثيحيراجتلالمعلاسرامينمبقلعتيلوألا
صاصتخانمضلخدتالىوعدلانإفنيرجاتاسيلنافرطلاناكاذإف.اهردصمناكاًيأيراجتلامهلمعبةقلعتملاتامازتلالا
ةمكحملامامأىوعدلاعفريفرايخلاهليعدملاف،رجاتسيلهيلعيعدملاواًرجاتيعدملاناكاذإامأ.ةيراجتلاةمكحملا
ءاوسةيراجتلاةكرشلاببسبءاكرشلانيبتاعزانملايفةيراجتلامكاحملاصتختىرخأةهجنمو.ةيندملاةمكحملاوأةيراجتلا
مكاحمللصاصتخالاهيفدقعنييذلايناثلارايعملاامأ.ةكرشلاهذهلحبوأاهحابرأبوأةيراجتلاةكرشلافيظوتباهنمقلعتام
ةراجتلانوناقاهعضويتلاريياعمللاًقفوًايراجتلمعلاناكاذإف،صاخشألاعيمجنيبكلذولمعللةيراجتلاةعيبطلاوهةيراجتلا
نوناقددحدقو.عازنلالحميئاضقلابلطلاةميقتناكامهماهريغنودهيفرظنلابصتختةيراجتلاةمكحملانإفيسنرفلا
هذهقفوةيراجتلالامعألاهذهنمو،45هنم4-110لةداملاىتحو1-110لةداملانمةيراجتلالامعألايسنرفلاةراجتلا

.435ص،هركذقبسعجرم،ةيداصتقالامكاحملا،يواصلاديسلادمحأ:كلذيفرظنا40
.436ص،قباسلاعجرملا41
.64-63ص،هركذقبسعجرم،راديودتعلطكلذيفرظنا42
.71-70ص،هسفنعجرملا،راديودتعلط43
:يتآلاوه3-721لةداملليسنرفلاصنلا44

Les tribunaux de commerce connaissent :
18 Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
28 De celles relatives aux sociétés commerciales;
38 De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations
ci-dessus énumérées.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006
240388&dateTexte=&categorieLien=cid

2/11/2013خيراتبعقوملاىلإعوجرلامت
:يتآلاعقوملاةيسنرفلاةخسنلايفرظنا.2013ماعل100مقرنوناقلابةداملاهذهتلدع45

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000027012105&idSectionTA=LEGISCTA00000613
3171&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20131221مت

2/11/2013خيراتبعقوملاىلإعوجرلا
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،ةلومعلابةلاكووأةعانصلابقلعتيلمعوأةلواقملكو،اهريجأـتوأاهعيبفدهبعئاضبوألالغلءارشةيلمعلكصوصنلا
.46تالايبمكلاو،ةرسمسلاوكونبلالامعأو،يرحبلاويربلالقنلاو

مكاحملاصاصتخايفلخدتيتلااياضقلاعوندادعتجهنمكلذكدمتعاويسنرفلاعرشملاوذحاذحدقفيبرغملاعرشملاامأ
دقف،مكاحملاكلتليميقلاويعونلاصاصتخالابقلعتيامهنم9ىتحو5ةداملانمةيراجتلامكاحملاثادحإنوناقيف،ةيراجتلا
ىواعدلا-ةيراجتلادوقعلابةقلعتملاىواعدلا:يهواهيفرظنلابةيراجتلامكاحملاصتختيتلاىواعدلاولئاسملا5ةداملاتددع
ةكرشيفءاكرشنيبةئشانلاتاعازنلا-ةيراجتلاقاروألابةقلعتملاىواعدلا–ةيراجتلامهلامعأبةقلعتملاوراجتلانيبأشنتيتلا
يفةيراجتلاةمكحملارظنتثيحاهلاًيميقاًصاصتخاكلذىلإفاضأهنأالإ.ةيراجتلالوصألابةقلعتملاتاعازنلا–ةيراجت
،47اهتميقتناكامهمةصاقملاتابلطوأةلباقملاتابلطلاعيمجيفو،يبرغممهرد20000اهتميقزواجتتيتلاةيلصألاتابلطلا
مهرد20000نعلقتاهتميقتناكاذإاًيعوناهصاصتخايفلخدتيتلاىواعدلايفرظنتالةيراجتلاةمكحملانأكلذىنعمو
.يبرغم

،48ًايندمًابناجنمضتييذلايراجتلاعازنلاعومجميفرظنلاببرغملايفةيراجتلاةمكحملاصتختقبسامىلإةفاضإ
ولوىتحاهلةيعبتلالامعألابوةيلصألاةيراجتلالامعألابةقلعتملاتاعازنلايفةيراجتلامكاحمللصاصتخالادقعنييلاتلابو
ةمكحمتبهذدقو،عازنلاعوضوميراجتلالمعلاةعيبطديدحتةمكحملاصاصتخاديدحتلنيعتييلاتلابو،ةيندمتناك
نيصخشناليفكلاناكويندمدقعوهةلافكلادقعناكولوىتحدقعنيةيراجتلاةمكحملاصاصتخانأىلإةيبرغملافانئتسالا
،يلصألامازتلالانعاًعرفتمكنبلاهاجتامهمازتلانوكيويراجتلااهلمعةبسانمبةيراجتةكرشالفكدقامهنأمادام،نييندم
.49ًايندماًصخشفارطألادحأناكولوىتحعازنلاعومجميفرظنللةيراجتلامكاحمللاًدقعنمصاصتخالاهعمىقبيثيحب
نملمعببسبعازننمأشنيدقاميفةيراجتلاةمكحمللصاصتخالادانسإىلعرجاتلاريغورجاتلاقافتانوناقلازاجأدقفاًريخأ
.50رجاتلالامعأ

ةلوديفهداعبتسايضتقتيتلاذخآملانمريثكلاهيلعةيداصتقالامكاحملاصاصتخاديدحتيفيرصملاعرشملابولسأنإ
يفةيراجتلامكاحملاصاصتخاقاطنديدحتمتينأبيبرغملاويسنرفلانيعرشملانملكهيلعراسيذلاجهنملابذخألاو،رطق
ىلعًةحارصعرشملاصنيتلالامعألاكلتوأ)يراجتلامهطاشنبتاعزانملاهذهقلعتةطيرش(راجتلانيبةئشانلاتاعزانملا
ىتحو3نمداوملاتنمضتثيحيسنرفلانوناقلاجهنىلعراسيرطقلاةراجتلانوناقنأةصاخ،ةيراجتلالامعألاباهفصو

.51ةيراجتلالامعأللاًدادعتيرطقلاةراجتلانوناقنم11

هجوبربتعتيتلالامعألاعاونأدّدعمثنمو،ةيراجتلالامعأللماعرايعمكةبراضملاطباضيرطقلاعرشملاىنبتدقو
تاكرشلاسيسأتو،هعيبدصقبراقعلاءارشكلذكو،اهريجأتوأ،اهعيبدصقبتالوقنملاوعلسلاءارشاهنمةيراجتًالامعأصاخ
هجوىلعتمتاذإةيراجتربتعتيتلالامعألانمةليوطةمئاقركذىلإةراجتلانوناقدمعامك.52لامعألاتالواقمو،ةيراجتلا
ةيلاملاتالدابملاوةفارصلالامعأوكونبلاتالماعماهنموعورشملاهجوىلعاهتلوازمتمتاذإىرخأةرابعبوأفارتحالا
ةقلعتملالامعألاعيمجكلذىلافضأ.53...ةفلتخملاهعاونأبنيمأتلاوةرسمسلاوةيراجتلاةلاكولالامعأو،ليومتلاورامثتسالاو
قاطنيفاهدعبةراجتلانوناقعسوتيل،ةيراجتلادوقعلاو،ةيراجتلاقاروألابةقلعتملالامعألاو،ةيوجلاوةيرحبلاةحالملاب
عيمجو،اهلةلهسملاوةراجتلانوناقيفاهيلعصوصنملاتالماعملابةطبترملاةيراجتلالامعألالمشيلةيراجتلالامعألا
ًالبقتسمأرطيدقامةهجاوملكلذءاروبهذلبءاصحإلاّدحدنعنوناقلافقيملو.هتراجتضرغلرجاتلااهبموقييتلالامعألا
لامعألاىلعهسايقنكميلمعلكًايراجتًالمعربتعينأىلعصنف،ةراجتلانوناقةلظمتحتاهلوخديفاًكشريثتلامعأنم
.54تاياغلاوتافصلايفهباشتللاًقباسةروكذملا

:كلذيفرظنا46
-Jocelyne Vallansan, Compétence tribunaux de commerce - Détermination des actes de commerce, JurisClasseur, Fasc. 37.

.يبرغملاةيراجتلامكاحملانوناقنم6ةداملا47
.يبرغملاةيراجتلامكاحملانوناقنم9ةداملا48
:كلذيفرظنا.،1998-11-5ةسلجلاخيرات-ةيئاضق1998ةنسل-342مقرنعطلا-ةيراجتلافانئتسالاةمكحممكح49

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=118086&H= &HM=1#257121
4/11/2013خيراتبعقوملاىلإعوجرلامت

.يبرغملاةيراجتلامكاحملانوناقنم5ةداملا50
.2006ماعل27مقريرطقلاةراجتلانوناق51
.يرطقلاةراجتلانوناقنم4ةداملا52
-2.كونبلاتالماعم-1:فارتحالاهجوىلعتمتاذإةيتآلالامعألاةيراجتًالامعأدعت":يتآلاكلماكلااهصنويرطقلاةراجتلانوناقنم5ةداملا53

ةبترتملانوهرلاو،ةماعلانزاخملالامعأ-5.ديروتلادوقع-4.ةرسمسلاوةيراجتلاةلاكولالامعأ-3.ليومتلاورامثتسالاوةيلاملاتالدابملاوةفارصلالامعأ
لامعأ-8.ةفلتخملاهعاونأبنيمأتلا-7.اهريغوزاغلاوطفنلاورجاحملاومجانملاكةيعيبطلاةورثلادراوملةيجارختسالاتايلمعلا-6.اهبةعدوملالاومألاىلع
.ةصاخلاتايفشتسملاوميلعتلارودطاشنولامعأ-9.ةديازملابعيبلالاحمومعاطملاو،قدانفلاو،امنيسلارودو،ةماعلابعالملاك،روهمجللةدعملالاحملاطاشنو

-12.اًوجواًرحبواًربلقنلا-11.اهريغوةيفتاهلاوةيقربلاوةيديربلاتالاصتالاءارجإو،زاغلاو،ءابرهكلاو،ءاملاعيزوتك،ةماعلاقفارملاتازايتما-10
-14.مادقتسالاويكرمجلاصيلختلاو،داريتسالاوريدصتلاوةحايسلابتاكمو،لامعألاتالاكو-13.ةيراجتلاتامدخلانماهريغوفيظنتلاوةنايصلالامعأ
رامثتسابةنرتقمتناكنإوةعانصلا-15.بتكلاعيبوتانالعإلاو،روصلاوأرابخألالقنو،نويزفيلتلاوةعاذإلاو،ةفاحصلاورشنلاو،ةعابطلابةقلعتملالامعألا
."اهمدهواهميمرتوتاءاشنإلاودييشتلاتالواقمبةقلعتملالامعألا-16.عنصلاوءاشنإلابدهعتلاو،يعارز

.يرطقلاةراجتلانوناقنم8ةداملا54
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ديدحتيفامدحىلإدعاسييرطقلاةراجتلانوناقيفهيلعصوصنملاوةيراجتلالامعألللماشلاولصفملاديدحتلانإ
متيًايميقاًصاصتخاكانهنوكينأامبرنسحتسملانمو.ةراجتلامكاحمليعونلاصاصتخالااهبدقعنييتلالئاسملاواياضقلا
ىلإنيعمرادقمنعاهتميقلقتيتلااياضقلايفلصفلابدهعيو،ةيلكةمكحمىلإاهنممهأللدهعياهتميقبسحباياضقلاهذهميسقت
.درفضاق

ةيراجتلامكاحملامامأتاءارجإلا:يناثلاثحبملا
قيبطتيفرارمتسالانأذإ،مكاحملاهذهمامأعفارتللصاخعيرشتعمةقفارتمنكتملامةيراجتمكاحمثادحإنمىودجال
نأنكمياللوصألاهذهف،هنومضمنمةيراجتلامكاحملاءاشنإنمفدهلاغرفُيةيندملامكاحملامامأةعبتملاتاعفارملادعاوق
نمهنأالإ.ةقدلاوةعرسلاهجوىلعاهبتبلاةرورضثيحنمةيراجتلامكاحملامامأةحورطملاتاعازنلاةعيبطعممءالتت
هذهمظعمنإف،ةيراجتلاةمكحملامامأتاعفارملاوتاءارجإلابةصاخلاصوصنلاضعبالخامهنأدجناننإفةيلمعلاةيحانلا
دعاوقللةعضاخىقبتهذيفنتوهيفنعطلاومكحلارودصوةمكاحملاءانثأتاءارجإلاوأىوعدلاعفرثيحنمتاءارجإلا
دعاوقلانمددعىلعيسنرفلاةيندملاتاءارجإلانوناقصندقو.ةيندملاتاعفارملاوتاءارجإلانيناوقيفاهيلعصوصنملا
.55"ةيراجتلاةمكحملابةصاخصوصن":ناونعتحتكلذوةيراجتلامكاحملامامأىوعدلاتاءارجإبةقلعتملاوةصاخلا
فدهلاعمبسانتتل،ةلاعفوةطيسبوةعيرسةيراجتلاةمكحملامامأىوعدلانوكتنأوهةصاخلاصوصنلاهذهنمضرغلاو
لئاسميفالإةيداصتقالامكاحملامامأىوعدلاتاءارجإبقلعتتماكحأىلعيرصملاعرشملاصنيملو.56هلجأنمتئشنأيذلا
عارسإلاوهكلذنمضرغلاو،ةمكحملاىلعهضرعوهدادعإوىوعدلافلمريضحتلةئيهءاشنإيفاهنمىلوألالثمتت،ةددحم
ةيئادتبالارئاودلاليوختيفلثمتتةيناثلاةلأسملاو.57ةيداصتقالاةمكحملاىلع)ةيئانجلاريغ(ةضورعملااياضقلايفلصفلايف
رظنللةيفاكريغةمئاقلاهذهنألكلذو،لدعلاةرازواهعضتيتلاءاربخلاةمئاقجراخنمءاربخبةناعتسالاةيناكمإةيفانئتسالاو
نعاًجورخ،ةيداصتقالامكاحمللةصاخاًماكحأيرصملاعرشملاميظنتيهفةثلاثلاةلأسملاامأ،ةيداصتقالااياضقلاةعيبطيف
ةيداصتقالاىوعدلاتاءارجإىقبتكلذادعاميفو.ةيداصتقالامكاحملانمةرداصلاماكحألاىلعنعطلاقرطيفةماعلادعاوقلا
داوملايفتابثإلاو،ةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناقو،ةيئانجلاتاءارجإلانوناقيفةدراولادعاوقللةعضاخرصميف
مكاحملانوناقيفصاخصنهيفدريملاميفو،اهيفمكاحملامامأىوعدلاتاءارجإعضختفبرغملاامأ.ةيراجتلاوةيندملا
.59ةيندملاةرطسملاصوصنىلإ،58ةيراجتلا

:ىوعدلاريضحتةلحرم-لوألابلطملا
.ىوعدلاريضحتبفلكمضاقوأةئيهدوجوبيضقيةيراجتلاةمكحملامامأىوعدلاتاءارجإيفصاخصناسنرفيفدجويال
وأعئاقولاثيحنمءاوسةدقعمةضورعملاةيضقلانوكتامدنعةصاخ،ةيبلسراثآنمولخيالةئيهلاهذهلثمبايغنألاًرظنو
ىلإءوجللامتيامًابلاغهنإفريخأتلااذهلثملاًبنجتوكلذل،اهلصفيفرخأتلاوىوعدلادمأةلاطإىلإيدؤيامنوناقلاثيحنم
ةيضقلانكتملاذإةمكحمللزيجييذلاو،ةيندملاتاءارجإلانوناقنم861ةداملاوهوماعصنىلإاًدانتساررقملايضاقلاماظن
ةئيهتوريضحتهتمهمنوكتررقمضاقكاهئاضعأدحأةيمستمتيوأ،ةيلاتةسلجىلإةيضقلالجؤتنأاهيفلصفللةزهاج
قيقحتلاتاءارجإعيمجبموقينأهنكميو،اهلصفوأىواعدلامضىلإأجلينأ864ةدامللاًقفوررقملايضاقلاكلميو.ىوعدلا
مهتاحاضيإميدقتنممهنّكميومهيلإعمتسيوموصخلاوعدينأهلو،مهروضحوموصخلاتانالعإبةقلعتملاتابوعصلاليزيو
نأاًضيأررقملايضاقللو.وهاهددحيةلهمنمضمهتادنتسمومهعوفداومدقينأو،عازنلللحىلإلوصوللةيرورضنوكتيتلا
دعبيذيفنتلادنسلاةوقرضحملااذهلنوكيو،رضحميفكلذتبثأحلصلاىلإلصوتاذإفنيفرطلانيبحلصءارجإىلإىعسي
عورشمدادعإىلإدتميلب،ىوعدلاريضحتوقيقحتلاتاءارجإىلعررقملايضاقلارودرصتقيالو.هيلعةمكحملاقيدصت
يضاقلاعضيمَثنمو،نوناقلاوعقاولالئاسمنمريثأامومهعوفدوموصخلاتابلطنمضتيريرقتلالخنمكلذومكحلل
.60ىوعدلايفهيأرررقملا

نمكلذو،هتاليدعتو5/12/1975خيراتب1123-75موسرملابرداصلايسنرفلاةيندملاتاءارجإلانوناقنميناثلاباتكلانمثلاثلابابلايفكلذدرو55
:رظنا.هنم1-878ةداملاىتحو853ةداملا

Code de Procédure civile, Dispositions particulières au tribunal du commerce, Dalloz, 104ème édition, 2013,
pp 735–747.

:رظنا56
Marc Bruschi, Procédure Commerciale, Rép. Pr. Civ. Dalloz, 2008, no 1.

مكاحملا،يواصلاديسلادمحأ:ىلإعوجرلاةيراجتلامكاحملاءاشنإنوناقيفىوعدلاريضحتةئيهيفعسوتللو،ةيداصتقالامكاحملانوناقنم8ةداملا57
،مامإراتسلادبعرحس-.اهدعبامو78ص،هركذقبسعجرم،ةيداصتقالامكاحملا،راديوددمحمتعلط–.اهدعبامو495ص،هركذقبسعجرم،ةيداصتقالا
.اهدعبامو303ص،هركذقبسعجرم،رصميفةيداصتقالامكاحملا

نوناقيفةررقملادعاوقلاةيراجتلافانئتسالامكاحموةيراجتلامكاحملامامأقبطتامك..":يبرغملاةيراجتلامكاحملاثادحإنوناقنم19ةداملاتصن58
."كلذفالخىلعصنيملام،ةيندملاةرطسملا

نوناقصنىلعةقداصملانأشب1974ةنسل-447مقر-فيرشريهظبردصدقو،ةيندملاةرطسملانوناقببرغملايفةيندملاتاعفارملانوناقىمسي59
.1974-9-30خيرات-.ةيندملاةرطسملا

:رظنا60
-Frédéric Peltier - Viguié Schmidt Peltier Juvigny, Le juge commercial conciliateur: un juge engagé, La Semaine Juridique
Edition Générale n° 1, 9 Janvier 2012, doctrine. 32.
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دقو،ةنماثلاهتداميفةيداصتقالامكاحملانوناقيفاهمظنوىوعدلاريضحتةئيهىنبتدقفيرصملاعرشملاصخياميفو
ةمكحملايفةيفانئتسالارئاودلاةاضقنيبنمنوكيةئيهلاسيئرف،ةربخلايوذةاضقنمةئيهلاهذهليكشتىلععرشملاصرح
،ىوعدلاعوضومةساردبةئيهلاصتختو.اهيفضاقوأةيئادتباةمكحمسيئرةبترمبةاضقنمةئيهلاةيوضعو،ةيداصتقالا
فارطأللعامتساتاسلجدقعتو،تادنتسملاكلتةساردباهدعبموقتل،موصخلالبقنمةمدقملااهتادنسمءافيتسانمققحتلاو
.61مهنيبفالتخالاوقافتالاهجوأومهديناسأوموصخلاتابلطبةركذمةئيهلادعتمثنمو،مهتشقانمو

نمكلذرابتعاعمعوضوملاةمكحمىلعىوعدلاضرعلبقةيبوجوةلحرمةيئانجلاريغةيداصتقالاىوعدلاريضحتدعيو
.63ةموصخلاهبدقعنتاهمامأروضحلانأينعياممةيئاضقةعيبطبمستيةئيهلاهذهلمعو.62ماعلاماظنلا

مهيلعهضرعيوموصخلانيبحلصلاتالواحملذبةيحالصريضحتلاةئيهلنوناقلالكوأدقف،صاصتخالااذهبناجىلإ
سيئرهعفريو،موصخلاهيلععقويصاخرضحميفكلذتبثأ،ىوعدلارصانععيمجنيبحلصلامتاذإف.اًيدوعازنلاةيوستل
.64يذيفنتلادنسلاةوقرضحملااذهلحبصأهيلعتقداصاماذإيتلاةمكحمللريضحتلاةئيه

،اهتادنتسموىوعدلارصانعلامكتساو،اياضقلايفلصفلاةعرسيفلثمتتةديدعايازمهلةئيهلاهذهدوجونأكشال
دقفكلذمغرو.دهجلاوتقولانمريثكلاةمكحملاىلعرصتخياممنيفرطلانيبحلصلاةيناكمإو،موصخلاىلعفرعتلاو
،ىوعدلاريضحتلةرئادكانهحبصأثيحبةيئادتبالاةمكحملارئاوددادعأفعاضتاهنموريضحتلاةئيهلتاداقتناتهجو
نيضاقتملاتقوو،يضاقلاتقولةعيضمريضحتلاّدعيثيحتاءارجإلاوىواعدلاليطعتىلايدؤتاًضيأو،اهيفمكحللةرئادو
.65نيماحملاو

نيرشعوعبرألالخفلملاهيلإليحيررقمضاقةمكحملاسيئرنيعيىوعدلاءاعدتساديقدرجمبو،برغملايفامأ
ةعساوتاطلسبررقملايضاقلاعتمتيو.ةفاكفارطألايعدتسيوىوعدللةسلجبرقأديدحتبررقملايضاقلاموقيو.66ةعاس
رمأينأهلو،هسفنءاقلتنمةربخلابلطينأهلف،اهدمأةلاطإنودةلوليحلاوةعرسباهزاجنإفدهبىوعدلاتاءارجإةرادإيف
.اهيفمكحللةزهاجتحبصأةيضقلانأىأراذإقيقحتلايهنينأهلو،مهتزوحبدجويدنتسميأميدقتبريغلاوأفارطألا

:اهيفمكحلاوىوعدلاتاءارجإ-يناثلابلطملا
.ماحمبًالثمممصخلانوكينأةيراجتلاةمكحملامامأىوعدلايفطرتشيال،تاءارجإلاطيسبتيفيسنرفلاعّرشملانمةبغر
ليكولااذهنوكينأطرتشيالو،مهنعليكوكانهنوكينأوأةمكحملاىلإمهسفنأباورضحينأيفرايخلامهلموصخلاف
أدبماًضيأيسنرفلاعّرشملاىنبتدقو.67ةصاخةلاكولاهذهنوكتنأبجيفيماحملاريغصخشليكوتمتاذإنكلو،ًايماحم
مهتاءاعداميدقتبنيمزلماوسيلىوعدلافارطأف.ةيندملاتاءارجإلانوناقنم871ةداملاهيلعتصنيذلاوةعفارملاةيوفش
.لبقتالةركذملاهذهنإف،روضحنودبةيباتكةركذمميدقتمتاماذإو،يوفشلكشبمدقتنأبجيلب،بوتكملكشبمهعوفدو
ةيبلسلاراثآلانمفيفختللوةيلمعلاةيحانلانمكلذل؛مئالمريغحبصيةيوفشلاأدبمنإف،ةدقعملااياضقلانمريثكلادوجولاًرظنو
ةيوفشلاأدبمنإف،هعافدبةيباتكةركذمكانهنأىلإراشأومصخلارضحاذإهنأةيسنرفلاضقنلاةمكحمتمكحدقفأدبملااذهل
.ًايوفشاهضرعينأباًمزلمسيلةبوتكمعافدةركذممدقيورضحييذلايماحملانإفهيلعو،68همارتحامتدقنوكي

ةمكحملامامأىوعدلاعفرتبرغملايفامنيب،يرصملاماظنلايفاهتاءارجإوىوعدلاعفريفةصاخدعاوقيأدجوتال
ةبوتكمةفيحصلاميدقتنوناقلالعجدقو.69ةيبرغملانيماحملاةئيهبلجسمماحملبِقنماهيلععقومةبوتكمةفيحصبةيراجتلا
حيرصتبىوعدلاةفيحصميدقتزاجأيذلايبرغملاةرطسملانوناقيفةماعلاةدعاقلافالخبًايبوجواًرمأةيراجتلامكاحملامامأ

.ةيداصتقالامكاحملانوناقنم8ةداملانم3ةرقفلا61
.يرصملاةيداصتقالامكاحملانوناقنم8ةداملا62
.464ص،قباسلاعجرملا،يواصلاديسلادمحأ63
.466ص،هتاذعجرملا64
دمحأاًضيأرظناو.اهدعبامو305ص،هركذقبسعجرم،يرصملانوناقلايفةيداصتقالامكاحملانوناق،مامإراتسلادبعرحس،كلذليصفتيفرظنا-65

دمحمهيقفلااهادبأيتلاتاظحالملالوح7/2/2007خيراتبمويلايرصملاةفيحصيفروشنملاقمرظناكلذكو،439ص،هركذقبسعجرم،يواصلاديسلا
:ينورتكلإلاعقوملاىلع،تاعفارملانوناقليدعتلوحيلاويحتف

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=47316
24/12/2013خيراتبعقوملاىلإعوجرلامت

.ةيراجتلامكاحملانوناقنم14ةداملا66
:ةيراجتلامكاحملامامأتاءارجإلائدابمنمهريغوأدبملااذهيفرظنا67

-Hervé Croze, Tribunaux de commerce- Procédure, JurisClasseur Commercial, Fasc. 170, no 6 et s.
-Marc Bruschi, Procédure civile, op. cit. no 7 et s.

:ةيسنرفلاضقنلاةمكحممكحرظنا68
Cass. Soc. 17 juillet, 1997 : Bull. Civ., 1997, no. 281.

.يبرغملاةيراجتلامكاحملانوناقنم13ةدام69
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اياضقلاةميقنأةصاخيعدملاتابلطيفةقدلايرحتوهةباتكلابوجودرملعلو،70رضحميفتبثييعدملاهبيلدييهفش
يتلاقيقحتلايفررقملايضاقلاهبموقيامبناجىلإوىوعدلاءاعدتساديقدعبو.ةيندملااياضقلايفاهنمريثكبىلعأةيراجتلا
مهنمفرطلكحنمو،ىوعدلاقيقحتتاءارجإيفةمهاسملافارطألاىلعةيراجتلامكاحملانوناقبجوأدقف،اًقباساهانركذ
عئاقوحيضوتلجأنمةلئسأ،دوهشلادحأىلعوأرخآلافرطلاىلعةرشابمحرطينأةيندملاةرطسملانوناقلاًفالخ
.71ىوعدلا

نيناوقيفةدراولاةماعلادعاوقلاةداعثالثلالودلاعبتت،اهيفنعطلاقرطوةيراجتلامكاحملانمماكحألارودصبقلعتياميف
.هتانايبوهتباتكومكحلابقطنلاو،ةاضقلانيبةلوادملاثيحنممكحلارادصإنوكياسنرفيفف،ةيندملاتاءارجإلاوتاعفارملا
اذإةيراجتلامكاحملانعةرداصلاماكحألافانئتساللًالباقنوكيو.ًايبايغنوكيامدنعةضراعملابنعطللًالباقمكحلانوكيو
نعطللًالباقنوكيو.72غلبملااذهنعديزتالاهتميقتناكاذإةيئاهنماكحألاهذهنوكتثيح،وروي4000اهتميقتزواجت
ةرئادلارظنتو،ةيئاهنةجردبةيراجتلامكاحملانعةرداصلاكلتوأ،ةيناثةجردبفانئتسالاةمكحمنمةرداصلاماكحأللضقنلاب
.نوناقلاثيحنمماكحألاكلتيفضقنلاةمكحميفةيراجتلا

دقو،73تاعفارملانوناقيفةدراولادعاوقلاىلإماعلكشبرصميفةيداصتقالامكاحملاماكحأىلعنعطلاقرطعضختو
مدعوىوعدلاتاءارجإعيرستيفعرشملانمةبغرةيداصتقالامكاحملانوناقيفقرطلاهذهبةصاخلاماكحألاضعبتدرو
ةيئادتبالارئاودلانعةرداصلاماكحألاىلعطقفنوكيفانئتسالابنعطلانأنوناقلااذهنم10ةداملاتصندقف،اهدمأةلاطإ
ةمكحممامأفانئتسالاعفراذإفيلاتلابو،ةيناثةجردةمكحماهفصوبةيداصتقالاةمكحملايفةيفانئتسالارئاودلامامأكلذو
رئاودلانعةيئادتباةجردبةرداصلاماكحألاىلعفانئتسالابنعطلاامأ.اهصاصتخامدعنلعتنأبجيفةيداعفانئتسا
ةرداصلاماكحألانإفلباقملابو.ضقنلاقيرطبنعطللةلباقيهلبفانئتساللةلباقريغيهف،ةيداصتقالامكاحملايفةيفانئتسالا
.74ضقنلابنعطللةلباقريغ،ةيناثةجردةمكحماهفصوبةيفانئتسالارئاودلانع

نوناقلابجوأو،ةلوادملايفةيضقلاعضودنعمكحلابقطنلاخيراتديدحتدعبةيراجتلامكاحملاماكحأردصت،برغملايف
نعةرداصلاماكحألافنأتُستو.مكحلاذيفنتونعطلاتاءارجإيفعارسإلاوهكلذةلعو،75هبقطنلالبقهلماكبمكحلاريرحت
ةيندملاةرطسملانوناقيفاهبلومعملادعاوقللاًقفومكحلاغيلبتخيراتنماًمويرشعةسمخةدملالخةيراجتلاةمكحملا
.76يبرغملا

ةيندملاةرطسملانوناقيفةدراولاةماعلادعاوقلاىلإ-اًقباسانرشأامك-ةيراجتلافانئتسالاةمكحممامأتاءارجإلاعضختو
قيرطىلعةيراجتلامكاحملانوناقصنيملو77ةيراجتلامكاحملانوناقيفةدراولاةصاخلاماكحألاضعبادعام،يبرغملا
يففانئتسالامكاحمرئاسماكحأىلعقبطنيامةيراجتلافانئتسالاةمكحمماكحأىلعقبطنيهنإفيلاتلابو،ضقنلابنعطلا
.ضقنلاقيرطبنعطلالبقتفانئتسالامكاحمنعةرداصلاةيئاهنلاماكحألانأوهو،برغملا

اهليوختبكلذو،ماكحألاذيفنتةمهمةيراجتلامكاحملليبرغملانوناقلالكوأدقف،يسنرفلاةيراجتلامكاحملانوناقلاًفالخو
ذيفنتيفعارسإلاضرغبكلذوذيفنتلاتاءارجإةعباتمباًفلكماًيضاقةيمومعلاةيعمجلانمحارتقابةيراجتلاةمكحملاسيئر
لعفكلذكو.78فلاخمصندجويملامةيندملاةرطسملانوناقيفتدرويتلاكلتيهقبطتيتلاذيفنتلادعاوقنأىلع،ماكحألا
ةيتقولاذيفنتلاتاعزانميفلصفلاةمهمةيداصتقالامكاحملايفةيئادتبالاةرئادلاىلإدهعامدنعيرصملاعرشملا
.ةيعوضوملاو

:تايصوتلاوةمتاخلا
عمةيراجتلاةفصلاتاذىواعدلايفتبلاةعرسلملاعلالودنمريثكيفاًمهماًرمأةصصختملاةيراجتلامكاحملاثادحإحبصأ

سيلةدوجومةجاحلاهذهنأل،اًمئاقدعيملرطقيفةيراجتمكاحمىلإةجاحلالوحلؤاستلاو.ةيئاضقلاةلادعلاريسنسحنامض
مث.ملاعلالودنيبةيراجتلاوةيداصتقالاتاقالعلايفلصاحلاروطتلاةرياسمببغرتةلودلكىدلامنإو،اهدحورطقىدل
لوصولاوهواهئاشنإنمفدهلاقيقحتواهحاجنلةيراجتلامكاحملاءاشنإبطيحتيتلاةيعوضوملافورظلالوحلؤاستلالقتني
.ةعيرسوةزجانةلادعىلإ

عقاولارابتعالانيعبذخألانملوألاماقملايفدبالف،ةصصختمةيراجتمكاحمثادحتسايفلودلابراجتتفلتخاامهم
مستينأدبالو.ةيرادالارئاودلاوةيرسألارئاودلاثدحتساامدنعيرطقلاعرشملالعفامك،رطقةلوديفيئاضقلاويعيرشتلا

هيلععقومبوتكملاقمبةيئادتبالاةمكحملاىلإىوعدلاعفرت"هنأىلع1993ةنسل206مقرفيرشريهظبةلدعملاوةيندملاةرطسملانم31ةداملاصنت70
يفهيلإراشيوأيعدملافرطنمعقوياًرضحمنيفلحملاطبضلاةباتكناوعأدحأهبررحيوًايصخشيعدملاهبيلديحيرصتبوأهليكووأيعدملافرطنم
."...عيقوتلاهلنكميالهنأىلإرضحملا

.يبرغملاةيراجتلامكاحملانوناقنم16ةداملا71
.يسنرفلاةراجتلانوناقنم6-721-رةداملارظنا72
.يرصملاةيداصتقالامكاحملانوناقرادصإنوناقنم4ةداملا73
.يرصملاةيداصتقالامكاحملانوناقنم11ةداملا74
.يرصملاةيداصتقالامكاحملانوناقنم7ةداملا75
.يرصملاةيداصتقالامكاحملانوناقنم18ةداملا76
.يبرغملاةيراجتلامكاحملانوناقنم17ىتحو13نمطقفداومعبرأيفماكحألاهذهتدرو77
.يبرغملاةيراجتلامكاحملانوناقنم23ةداملا78
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نوكينأو،اهثادحإدعبةديدجلاتاروطتللةباجتسالاوةنورملاهللفكتثيحب،لومشلاوةقدلابةيراجتلامكاحملاثادحإنوناق
ءارجإىلإيدؤيالثيحبرطقةلوديفًايلاحةمئاقلاةيئاضقلاوةيعيرشتلاةينبلاعماًمجسنمةيراجتلامكاحملاثادحتساعيرشت
.اهيلعةيرذجتاليدعت

عمةساردلاهذهةنراقمو،اهتاءارجإنييعتواهتاصاصتخاديدحتوةيراجتلامكاحملاثادحتساىلإةجاحلاةعيبطةسارددعبو
،رطقةلوديفةصصختمةيراجتمكاحمثادحإلنوناقرادصإبيصوناننإف،ملاعلالوديفىرخألاتاعيرشتلانمةعومجم
يفلصفلانوناقرارغىلعكلذو،اهبةصاخلاتاءارجإلاواهصاصتخاقاطنومكاحملاهذهليكشتعيرشتلااذهنمضتينأو
:يليامعيرشتلااذهنمضتينأنكميو.يرطقلاةيرادإلاتاعزانملا

صتختةاضقةثالثنماهنملكنوكتي،ةيراجتلاةمكحملاباهتيمستنكميةيئادتبالاةمكحملايفرثكأوأةيراجتةرئادءاشنإ†
.نوناقلااهيلعصنييتلاةيراجتلاتاعزانملايفرظنلاباهريغنود

اميفاهلامجإنكمييتلاو،ةراجتلانوناقاهيلعصنامكةيراجتلاتاعزانملايفرظنلابةيراجتلاةرئادلاصاصتخاديدحت†
تاعزانملا-ةيراجتلالامعألابةقلعتملاتاعزانملاو-ةيراجتلامهلامعأبةقلعتملاوراجتلانيبأشنتيتلاتاعزانملا:يلي
–ةيراجتةكرشيفءاكرشلانيبتاعزانملاو-ةيراجتلاتاكرشلانيبةئشانلاتاعزانملاو-ةيراجتلادوقعلابةقلعتملا

.كونبلالامعأبةقلعتملاتاعزانملا–ةيراجتلاقاروألابةقلعتملاتاعزانملا

.ةيئادتبالاةيراجتلاةمكحملاماكحأدضةمدقملانوعطلابرظنتفانئتسالاةمكحميفةيراجتةرئادءاشنإ†

ىوعدلاريضحتهتمهمنوكتو،ةيراجتلاةمكحملاسيئرلبقنمهتيمستمتيثيحب"ررقملايضاقلا"ماظنينبتمتينأ†
نيبحلصلاءارجإيفريسلاةيحالصاًضيأهيلإلكوينأو،ىوعدلايفقيقحتلاتاءارجإعيمجبموقينأو،اهتئيهتو
.ًايدوعازنلاةيوستومهيلعهضرعوفارطألا

نييعتللةيمازلإجماربلاهذهلعجو،ةثيدحلاةيراجتلاتالماعملايفو،ةيراجتلانيناوقلايفةصصختمةيبيردتجماربدادعإ†
ءاشنإءارونمةدوشنملاةلادعللاًقيقحتيضاقتلايفةعرسلاوةقدلالدعمىلإلصنىتح،ةيراجتلاةمكحملايفةاضقك
.رطقةلوديفةصصختمةيراجتمكاحم
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