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 الشكر والتقدير

 

بداية أتقدم بالشكر والتقدير الى استاذي الدكتور محمد خمف الذي شرفني بقبولو االشراف عمى رسالتي 

وكااان خياار المعماام، وكمااا أتقادم بجزياال الشااكر الااى أعشاااء لجناة المناقشااة لكاام منااي كاال التقاادير  ،ىاذه

كماا وأتقادم بالشااكر والعرفاان الاى أخاي الاادكتور أحماد ساويطي الاذي قاادم با خ   كال عااون  واالحتارام.

  ذلك كل صعوبة وأعطى من وقتو وجيده ب  حدود.
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 الممخص

حياث يعتبار ىاذا المبادأ مان  ،فاي ابارام العقاود "حسان النياة"تناولات ىاذه الدراساة البحاث فاي مبادأ 

ذا ن المجاوء الاى ىاإالخاا ، حياث  ن ذلك عمى مساتوى القاانون العاام أمأىم المبادئ القانونية سواء كا

الاى ماا بحرفيتاو  القانونياة والتاي قاد ياؤدي تطبيقاوة بعا  النصاو  المبدأ قد يخفف الكثير من صارام

 ا.العدالة وجوىرى يخالف روح

وقبال أن يمازم القاانون الفارد أن  ،أوجبت منذ القدم ،ا خ ق التي تنبع من روح الشرائع وا ديان

باااأن يعااامميم بمااا يحااب أن يعااامموه دون أن ينااوي بياام الشااار،  ،تجاااه أفااراد مجتمعااو "حساان النيااة"يكااون 

كااان ىااذا لكااي ال يمحااق بياام الشاارر سااواء  ،ويتصارف بقاادر ماان التبصاار واالىتمااام بمصااال  ا خاارين

 عن إىمال. الشرر ناتج عن سوء نية أم

، "حسان النياة"  ، تمثمات بشابط نطااق مفياوم مبادأوقد عالجت ىاذه الدراساة عادد مان االشاكاالت

المباادأ وزنااا لمبواعااث الداخميااة لممتعاقادين أثناااء تكااوين العقااد وتنفيااذه ، ومان ثاام معرفااة ماادى إقامااة ىاذا 

وىل يخشاع  لقانون المدني،لقواعد افي العقد وفقا  "سوء النية"و "حسن النية"التمييز بين  وكيف يمكن

 العقد ابرام في  "حسن النيةااللتزام بمبدأ " ، وما ىو ا ثر المترتب عمى محكمة النق  لرقابة

الجاباااة عمااى ىاااذه االشاااكاالت باالعتماااد عماااى المااانيج الوصااافي عماااى اعمماات فاااي ىاااذه الدراسااة 

وكال ذلاك فااي سال أساموب المقارناة باين أحكاام مشارو  القااانون  ،، الساتنباط ا حكاام والمفااىيمييماالتحم

كما اعتمادت عماى المانيج التطبيقاي المعتماد عماى  ،المدني الفمسطيني ونصو  مجمة ا حكام العدلية

 ير بيدي المبادئ المستقرة قشائيا.قرارات المحاكم والمستن

فاي اباارام  "حساان النياة"مبادأ نطااق وحادود بينات فااي ا ول ين؛ قاد قسامت ىاذه الدراسااة الاى فصام

حسن "شبط مفيوم  ريتكون من مبحثين، ا ول عن معيا ، والذيالمفيوم والمشمون ؛العقود من حيث



 د
 

فاي نطاااق  "حسان النياة"مباادأ بواالتجاىاات باالتعريف باو، والثاااني عان مقتشايات الجازاء المقتارن  "النياة

 العقود.

وتشمل  ،وآثرىا في العقود "حسن النيةمبدأ "فقد بينت فيو مقتشيات  ؛لمفصل الثانيما بالنسبة أ

النية في مقتشيات حسن  ، والثاني فيمقتشيات حسن النية في تكوين العقد ، ا ول فيأيشا مبحثين

، وكان من أىمياا: أن حسان والتوصيات النتائج عدد من بخاتمة تحتوي عمى تنفيذ العقود، وثم ختمت

العديادة المتنوعاة ال تخارج عان يقاتاو بة يجب توافره في جميع المراحل التي تمر بيا العقود، وأن تطالني

مراعااة عاادم اإلشارار بالمصامحة المبااررة المشاروعة لمطاارف المقابال فاي العقااد. ثانياا، أن التمييااز  حادود

عياار الماادي والمعياار تكاممين، وىماا الممبين حسن النية وسوء النية في العقود يتم من خ ل معيارين 

الشخصي. ثالثا، أن القانون فر  عمى كل المتعاقدين: االلتازام باالماناة، والنزاىاة، التعااون، االعا م، 

االستع م، النصيحة، التحاذير، االنصااف، احتارام الثقاة المشاروعة، وىاي فاي مجممياا التزاماات قانونياة 

 لتزام أو االخ ل بيا آثارا قانونية.في العقود، وينتج عن اال "حسن النيةمبدأ " يقتشييا
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Abstract 

This study has examined the principle of "good faith" in the conclusion of 

contracts. This principle is considered one of the most important legal 

principles, whether at the level of public or private law. Resorting to this 

principle, may alleviate the severity of certain legal texts if are to be literally 

implemented could lead to a contradiction with the spirit and essence of 

justice. 

Ethics, which stem from the spirit of laws and religions, a long time ago and 

before the law stipulates that an individual is to assume "good faith" towards 

the members of his community; to treat them with what he or she wants to be 

treated by them without intending harm to them; acts with some insight and 

concern to the interests of others in order to save them any harm whether it is 

due to bad faith or negligence. 

This study has dealt with a number of problems, namely controlling the scope 

of the concept of the principle of "good faith", and then knowing the extent to 

which this principle gives importance to the internal motives of the 

contractors during the wording, forming and implementing the contract; and 

how to distinguish between "good faith" and "bad faith" in the contract in 

accordance with the rules of civil law. Is it subjected to the supervision of the 

Court of Cassation? What is the effect of adhering to the principle of "good 

faith" in concluding the contract? 

In this study, I have tried to answer these problems using the analytical 

descriptive approach to extrapolate judgments and concepts. All this is done 

in the light of the comparison approach between the provisions of the draft of 

the Palestinian Civil Law and the texts of the Journal of Justice Judgements. I 



 و
 

also relied on the applied approach based on court rulings and enlightened by 

stable judicial principles.  

This study is divided into two chapters. In the first one, I have shown the 

scope and limits of the principle of "good faith" in concluding contracts in 

terms of concept and content, which consists of two sections. The first one 

talks about the criterion of controlling the concept of "good faith" and trends 

of making people aware of it. The second section talks about the penalty 

necessities associated with the principle of "Good faith" in the scope of 

contracts. 

In the second chapter, I have displayed the necessities of the principle of 

"good faith" and its impact on contracts. It also consists of two sections. The 

first one deals with the necessities of good faith in the wording and forming 

of the contract and the second one deals with the necessities of good faith in 

the execution of contracts. Finally, I concluded the study with a conclusion in 

which I presented a number of results and recommendations. The most 

important ones are as follows: 

 the good faith should be available at all stages of the contracts, 

 the many varied applications should not go beyond the limits of taking 

into consideration not to prejudice the justified and legitimate interest 

of the counterpart in the contract.  

  distinguishing between good faith and bad faith in contracts is done 

through two complementary criteria, namely the material criterion and 

the personal standard. 

  the law imposes on all contractors to abide by honesty, integrity, 

cooperation, information, inquiry, advice, warning, fairness, respect for 

legitimate trust, which are generally legal obligations required by  the 

principle of "good faith" in contracts, adhering to them or breaching 

them  is resulting in legal effects. 
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 مقدمة
نصػػالكثير ػػرللػػفلكث ػػككن فل "ػػنلللػػد"ل فمػػفلكثن ػػ  ولتلن ػػاليػػؿلت ػػؿل"كل ػػرؾل   ػػ رضللػػ لفمػػفل

فلي نالثػـل ضػ ل ك فد ػدللػؿل ريػال"لػرل  ر فػهللو  ر فػ لا نكن ػ للفػددكلثفمػفلكثن ػ كثن  لكل  ض   هولكك 
لكثلقػػرعلكثل   اػػػد فلللرك   ػػهلككالث ػػػزكـللضػػلكنهلكنط اػػهل ـلكلل  ضػػ   هولككثػػػزلث"ف ػػػهلككث ضػػ ثولف ػػػللكثػػـز

تهػكللػفلكثقػلكؿللوكث  ضيللفؿلخبلت الكثل   اد فلتيلضكثلل ل ل" هلكث ػك لكثل"زلػ لث"  ػدلكفمػفلكثن ػ 
نهلاللف ج لث"نصل " هلصػركف ولإنلػ ل طل ػهلكث ضػ ثللػفلخػبلؿللظػ نرخولكلػفلخػبلؿلإككثف  "  للف لل

كثفػؽولككن فػ ثلكث.ػشهلكنػذكللػ ل ػدثؿليفيػر ل ػدـلكث  مػؼلتػيلكمػ  ل ؿللوكثنظـلكث  نكن  لكث يل "  ػيلل ػه
له "نل"نل  هلكضركر هليللد"لا نكنيل  ـلكم  رلتيلكثف   لكث  نكن  

 ر لطللفهكـلفمفلكثن  لتيلكثف هلكالمبلليلل ألخبلؽلكث يل  دلجزثكلالل  جز"للفلاكك ػدلكث قػر  لكل
رت اولكلنهػ لكث  ػكدولكثػـلفمفلكثن  لإط ركل  ل لثي ت لكث صػثللد"لكالمبلليولكادلكض لكثف هلكالمبلليل

نل لج "هلللد"لله لن ل "نلي ت للركفؿلكث  دللنذلكث ف كضلف نل   صرخل "نللرف" للفللركفؿلكث  دولكك 
ل ل ـل نف ذخه

فمػػػفلكثن ػػػػ  ليللػػػد"ل ػػػػ ـلثي تػػػػ لك  لػػػػدلكثلقػػػرعلللػػػػد"ل ل1يلكثف"مػػػط نيكتػػػيللقػػػػركعلكث ػػػ نكفلكثلػػػػدن
كث  ػػػدلقػػػر   لكثل   اػػػد فولالل جػػػكزلن ضػػػهلكالل(للنػػػهل "ػػػنل"فل ل147نصػػػالكثلػػػ د ل لكث صػػػرت الف ػػػل

(للنػهل "ػنل"نػهل ل148يل لنصالكثلػ د ل له   د "هلإاللل  ف ؽلكثطرت فول"كلثؤلمل بلكث يل  ررن لكث  نكف
ل.2  جبل نف ذلكث  دلطل  نلثل لكق لؿل " هلكلطر   ل  فؽلل لل ل كجلهلفمفلكثن  

ننػػ ل نصػػبل "ػػنلمػػ"كؾلكثل   اػػدلكثػػذمل مػػلؽلإلػػركـلكث  ػػدوللتػػ فل   ػػ ـلكث  ضػػيك طل  ػػ لثهػػذكلكثللػػد"ل
كضلككثلف مػػل ل "ػػنلكإلخػػبلؿللػػهولكذثػػؾللػػفل كلػػفلننػػ ل لػػرزل"نل ػػ لإ لػػ ؿلللػػد"لفمػػفلكثن ػػ لتػػيلكث فػػ

إخػػبلؿلل ل نهػػل يل ليػفلكث  ل ػػرل نهػ ػػككثلو ػ ل "ػػنل"مػػ سلكثخطػ نخػبلؿلإ لػػ ؿلكثلمػةكث  لكث  صػػ ر  لكثلل
ولف ػػلل ػػ دمكضل ػػفلكثلمػػ"ؾلكثل  ػػ دلككثلػػ ثكؼلث"رجػػؿلكث ركؼلكثلفػػل ثككجػػبلكث ػػ ـلكث  ضػػيلل ػػدـلكنفػػ
                                                           

1
ٌتم اقراره لقانون ساري المفعول فً الضفة، اال أنه ، ولكن لم 022صدرت المذكرات االٌضاحٌة لمشروع القانون المدنً الفلسطٌنً لسنة  

 .0200( لسنة 0تم اقراره كقانون مدنً فلسطٌنً فً قطاع غزة وٌحمل الرق )
لفلكثل د لل1لفللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكث رليلكثلكفدولكثف ر لل238لفلكثل د لل1لدنيللصرمولكثف ر لل48لفلكثل د لل1 ط لؽلنصلكثف ر لل2

من القانون المدنً الجزائري. وٌوافق  021من القانون المدنً العراقً، الفقرة األولى من المادة  052من المادة  0أردنً، الفقرة مدنً ل202

لفلا نكفلكالث زكل الككث  كدلكثل.رليل ل   لؿلي"ل لكثل د لتيلكثلقركعلل231كثلكجل الككث  كدلكث"لن نيولككثفصؿللمن قانون 000نص المادة 
ـلنصال "نلضركر لثثف"مط نيلي"ل لكثفصؿلتيلا نكفلكالث زكل الككث  كدلكثل.رلي(هل ق رلنن لإثنل"فلغ ثل  لكث ككن فلكثلدن  لتيلكث  كثلدنيلك

لد"للرك   لللد"لفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدولل لكجكدلل ضلكث ككن فلكث يلثـل   رؼللهليللد"لي ث  نكفلكالنج" زمهلثلز دللفلكث فص ؿلفكؿلل
ثن  لتيلكث  نكفلكالنج" زمهل"نظر:لم دللفلم  دلكثذ  ليولللد"لفمفلكثن  لتيلكثنظ ـلكثم كدملككألنظل لكثل  رن وللفلللنقكرلتيللج" لفمفلك

 هhttp://dspace.iua.edu.sd/bitstreamـهلكثلفلللنقكرل "نللكا :ل2014كثقر   لككث  نكفلككثدركم الكالمبلل  ولتلرك رل

http://dspace.iua.edu.sd/bitstream
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ولككإلخػػبلؿللللػػد"ل3كضلجػػد  نلكصػػ دا نلكنز هػػ نولالللخ د ػػ نلكلف ػػ النل ل  ضػػنلفمػػفلكثن ػػ ل"فل يػػكفلكثلفػػ
ل هفمفلكثن  ل ةدملإثنل ف ؽلكثلمةكث  

كاػػاللكضلكآلخػػرلل دكثػػهلتػػي كضللػػ لقػػخصل خػػرولكالل خطػػرلكثلفػػ لرػػ ؿلذثػػؾل"فل    اػػدلكثلفػػ
كضلن  ج لذثػؾللصػ ر ؼل"كل فػكال  ػدكنل خػرل كض ولك  يلدلكثلف لن مبوللؿل م لرلل لذثؾلتيلكثلف
كضػػ ول"كل"فل رلػػال"فلكثطػػرؼلكثػػذمل ػػدؿلثػػـل يػػفلجػػ دكنول"كليػػ فل لػػ ليػػ فلث رتضػػهلثػػكاللكنقػػ. ثهلل ثلف

كثلط ـلكثذمل دكثهلث. رلملبللقركعول"كلي فلل  مف نلتيلكم  ل ؿلفر  لكث لكؿهليص فبلكثفندؽل"كل
له4 ف حل"لككبللف"هلالم  ل ؿلكثنزالثلككثزل ئفولإذكلرتضللفل  دـلإث هلدكفلملب

فمػفلكثن ػ لتػيلكث د ػدللػفللللػد"لي ث  نكفلكثلدنيلكألردنيلككثلصرملكغ رن لكث قر   اكادل ن كثال
خػػبلؿلكذثػػؾللػفللضػلن ولإث ػػهلكثنصػكصوللنهػ للػػ لكيػدل "ػػنلضػركر لكث   ػدللػػهلصػركف ولكلنهػػ للػ ل"قػ ر

لػفللوللػد"لفمػفلكثن ػ لضػلن نلت دل"ق رالل ػضلكثنصػكصلكث  نكن ػ لثلوإثزكـلكثل   ادللل  ض   هلكلظ نرخ
لكث.شلككث  مؼلككإلضركرلل ث. رهلل  ض   هلي ثنصكصخبلؿلكم "زكله لل  ضنللفل لكث يل فـر

 أهمية الموضوع:
 ػد للككضػ  لتػيلكث ػ نكفلكثلػدنيولثـل .فؿلكثلقرعلكثف"مط نيل فلنذكلكثللد"ولت دل"كردلفمػفلكثن ػ لتػيل

 ػػ رخل كخلكنػػيلتػػيلفػػدلذك هػػ لكث ػػيلدت  نػػ لكثػػنللر"ػػهللرػػؿللػػ ايلكث قػػر   الكثفد رػػ لنطػػركلألنل  ػػهلكثل ث.ػػ و
يلكضكعلث"دركم لكث يلنفػفللصػددن هلك  لرػؿلنػذخلكألنل ػ لتػيل"فلللػد"لفمػفلكثن ػ لتػيلكث  ػكدول   لػرل

 ف ؽل"خطرلك"جؿلغ   للفلغ   الكث  نكفولكنيللن لركحلكث  دلكث يل جبل"فل مكدليؿللركف"هولألنهل
نن ثػػػػؾلكر لػػػػ طللػػػػ فلكثن ػػػػ لل   ل رنػػػػ ل لإركد لل طنػػػػ  لكلػػػػ فلكثلظهػػػػرللك" ضػػػػ لوكثقػػػخصلكالضػػػػركرللػػػػ ث. ر

كثلظهػػػرلكثخػػػ رجيلل قػػػيؿكث ػػػدر لكثل فريػػ لكل ثن ػػػ للػػػ لكث زلتكثخػػ رجيلكثػػػذمل لرػػػؿلكإلركد ل لإركد لظػػ نر  ل
كثػـل خػرإلإثػنلكث ػ ثـلكثخػ رجيلل إلتصػ حللوط ثل لل  الكثن  لي لن لتيلكثػنفسكل ث  ثيولول5 إركد لظ نر  

وليلػ ل"فلنػذكلكثللػد"ل هػ ثإت نهػ لالل ر ػبل"ملكرػرلاػ نكنيلل   ل رنػ لكركد لل طنػ لالل ليػفلكالف يػ ـللو نه 

                                                           

 كل لل دن هل99ولصل1905ولدكرلكثنهض لكث رل  لث"نقرلككث كز  ولمن ل1ولطولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـفم ـلكثد فلكالنككنيلل3
لتير لكثخط ولكثـل ي ؼلل النفركؼل فلككجبلا نكنيللفددلث ككترن وللؿل"يدال "نلل4 "فللجردلث دلكم اللفيل لكثن ضلكثلصر  للفللفهـك

لكثخط لكثلكجبلث"لمئكث  لكث  ص ر  هل"نظرلتيلكإلق ر  ثذثؾ:للكالنفركؼل فللرك   لللد"لفمفلكثن  لتيلكثلرف" لكثم ل  ل "نلكث   ادل   ـللفهـك
ن ولل دل لإ  دللفلكدلجل ر فولرم ث لل نككفلكثف ؿلكثقخصيلكثلكجبلث"لمئكث  لكث  ص ر  لتيللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلدركم لل  رل
ولصل2007الم يل ؿلل ط"ل الكثفصكؿل "نلدرج لكثل جم  رلتيلكث  نكفللفلج ل  لل رز اولل قركؼلكثدي كرل  مرلكث لكرمولت"مط فول

 كل لل دن هل111
 ه30كثلرج لكثم لؽولصلكثم دوللدكمل5
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 لنكل" ض للصدرلخصبلثنق  لكث كك دلكث  نكن  لي. رخللفلكثللػ د لكث  لػ لث" ػ نكفلكث ػيلظهػرالكثف جػ
لولكث ه لككالن ل ـلله لين  ج لث" طكرلكثمر  لكثذمل لرللهلكثلج ل  ا

 الدراسات السابقة:
 لكل لفمفلكثن  لتيلكث  كدلل ثنمل لث"دركم الكث  نكن  لث"ل"دكفلكث رل  لنجدخلتيلي بلكل  الالكرمػ ئؿل

نظر ػػػ لكث  ػػػدل"كلل جمػػػ  رلكدي ػػػكركخلخ صػػػ للػػػهولكنػػػيلا" "ػػػ لل ثل  رنػػػ للػػػ لكثي ػػػبلكث  لػػػ ولكث ػػػيل  نػػػ كؿل
لصػػ درلكالث ػػزكـلك"في لػػهل"كل نف ػػذلكث  ػػدولك"فلفمػػفلكثن ػػ لتػػيلكث  ػػكدل ػػذيرلتػػيلرن   نػػ للصػػف ل رضػػ  ل

لكتيل"مطرلل فرا ه
  ث:البح إشكالية

لللػػد"ل فمػػفلكثن ػػ  لتػػػيللرف"ػػ ل لنجػػدلثػػهل  ر فػػ لاػػػ لبللـت"ػػلوكث  ػػكدلإلػػركـ  لرػػؿلل ػػدـلكضػػكحللفهػػـك
كألخبلا  للفلصدؽلك"ل ن لكنزكن لككم   ل ولكنذخلكثلف ن ـل  صؼلل خ "طلل ثلف ن ـنهلإث" طل ؽولف لل

كث ػ نكنيولف ػللإفلنػذخلكثلفػ ن ـللكلضػلكنهلل ث.لكضللفلكثن ف  لكث  نكن  لكنيلالل يؼلث فد ػدلل نػ خ
لتيلذك ه ل ف  إلكثنل فد ده

فللػػل(148يلػػ ل رػػكرلكث مػػ ةؿلفػػكؿلل ػػنل جػػبللرك ػػ  لفمػػفلكثن ػػ لتػػيلكث  ػػكدولتفػػيلنػػصلكثلػػ د ل 
لقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مػط نيولنجػدل"فلكثلقػرعلفصػرلكالث ػزكـللفمػفلكثن ػ لتػيللرف"ػ ل نف ػذلكث  ػدول
فلي فلذثػؾلصػف حل تهؿلنذكل  نيل"فلكالث زكـللفمفلكثن  لالل ق رطلكجكدخلتيللرف" ل يك فلكث  د؟ولكك 

ذكلثػـل ف ػرضلتػي كثلرف"ػ لكألكثػنلكثف مػل للتل لكثف ئد لتيلكثككا للفل كترلفمػفلكثن ػ لتػيل نف ػذلكث  ػدلكك 
لتيلكنق ئهلك يك نهولككث يللدكنه لالل ليفلكصبللكث ي"ـل فلقيثلكملهل  د؟ه

لتيلنذخلكثدركم ل  لرؿلت ل ل "ي:إفلكالقي ؿلكثرئ ميل
نػػؿليػػؿللػػ لنػػصل " ػػهلكثلقػػرعلتػػيلكث ػػ نكفلكثلػػدنيللخصػػكصلللػػد"لفمػػفلكثن ػػ لتػػيلكث  ػػكدليػػ ؼل

 ف ػػؽلذثػػؾل"لػػرلصػػ بل " ػػهلن  جػػ لثلػػ ل قػػهدخلكث  ػػكدللػػفللث" صػػدملثجل ػػ لفػػ الالمػػكثلكثن ػػ ول"ـل"ف
لكفلي فلكثقخصلفمفل"ـلميثلكثن  ؟ل طكركالادلالل ملحلل ثكصكؿلكثنلل رت 

لك جرن لنذكلكالقي ؿللدكرخلكثنل م ةالالتر   لل  دد للنه لل ل "ي:
كثدكخ" ػػػ للنػػػؿلننػػػ ؾل  ر فػػػ لثفمػػػفلكثن ػػػ ل يفػػػيلكالمػػػن دلكث ػػػه؟ولنػػػؿل  ػػػ ـلنػػػذكلكثللػػػد"لكزنػػػ لث"لكك ػػػل

لػ للفمفلكثن  لكمكثلكثن  لثدللكثقخص؟ي ؼل ليفلكث ل  زلل فللرن ثل يك فلكث  دلك نف ذخ؟ث"ل   اد فل"
كث  ػػػدلكت ػػػ لث" ػػػ نكفلكثلػػػدنيولكنػػػؿل خضػػػ لثرا لػػػ للث  ضػػػيلتػػػيل طل ػػػؽلللػػػد"لفمػػػفلكثن ػػػ لتػػػينػػػكلدكرلك

 كثلفيل لكث "  لتيلذثؾ؟ولكل لنكلكألررلكثل ر بل فلفمفلكثن  لتيلكث  د؟ه
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  ة:اهداف الدراس

  ن:  "خصلكندكؼلكثدركم للل ل "
للػػد"لفمػػفلكثن ػػ لكث ػػ نكنيللقػػيؿللنفصػػؿل ػػفللػػ ايلكثلفػػ ن ـلكالخبلا ػػ لكث ػػيلاػػدلثلكث ػػ نكنيللفهػػكـكثل ػػ فل -1

  خ "طللهولكلكاؼللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلل ثل  رن لل ل"في ـلكثلج" ه
 .ل  فلكر ل طهللنط ؽلكث ك لكثل"زل لث"  د -2
 .ل  فلكال ج ن الكث يلف كثال  ر ؼلللد"لفمفلكثن  لكل  فلك ج ل   ه لكم"ل   ه  -3
 كث  دهلإلركـل  فلكثل   رلكثل  لدلتيلا  سلفمفلكثن  ل ند -4

ل
  :منهج الدراسة

الم نل طلكألفي ـللوكثلد ـللآركثلكثف ه ثل كثل  رف(لكث "ليلكثكصفيلكث ف" "ي   لدلنذخلكثدركم لكثلنهجل
ك فد دلكثلف ن ـلككإلج ل ل "نل م ةالالكثدركم هلكيؿلذثؾلتيلظؿلإم"كبلكثل  رن لل فل"في ـللقركعل
لكث طل  يل لكثلنهج لكثدركم  لم   لد ليل  لكث دث هه لكالفي ـ لكنصكصللج"  لكثف"مط ني لكثلدني كث  نكف

هلكادلاملالنذخلكثدكرم لكثنلاض ئ  نلكثل  لدل "نلاركركالكثلف يـلككثلم ن رللهدملكثلل د لكثلم  ر ل
لكثن  ل-:تص" ف لفمف لللد" ل  ر ؼ لف كثا لكث ي لكثف ه   لكال ج ن ا لكالكؿ لكثفصؿ لتي كل  فللل نا
ل نالتيليل لوكث  نكفلكثلدنيلقركعلولكل  فلخص ئصلنذكلكثللد"لكل   رلكالخذللهلتيلظؿللضلكنه
لكث  دللكثفصؿ ل يك ف لكف نللرف"  لكالنق ث للرف"  للف لكث  كد لكلركـ لتي لكثن   لل  ض  الفمف كثر ني
  "نلذثؾهلكثل ر ل ككآلر رل
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 الفصل األول
 : المفهوم والمضمونمبدأ حسن النية

 
ل-نهػػي  ػػدؿل"كل ن ػػؿل"كل "كلل– نقػػ كنر ػػ نلتػػيلكث صػػرت الكث  نكن ػػ ولتهػػيل " ػػبلكإلركد لدكركنلج

  نكن ػ لإلػ ل"فل صػػدرلكنػكلكثفػػؽهلككث صػرت الكثلكثػذمل  ر ػبل "ػػنلكث صػرت الكث  نكن ػ وكألرػرلكث ػ نكنيل
"كل ػػفلإركد لككفػػد هلك "ػػنلذثػػؾل ػػ ـلكث ل  ػػزلتػػيلكث صػػرت الكث  نكن ػػ لل ف كث  ػػد(لك كإلركد لل ػػفللإركد ػػ ف

ث ػػ نكنيلكثلنفػػرد (هلككثقػػرطلكألم مػػيلتػػيلكث صػػرت الكث  نكن ػػ لنػػكل"فل  جػػهلكإلركد لإثػػنلإفػػدكللكألرػػرلك
لكث صرؼلكث  نكنيه لكثل ر بل " ه ولت ذكلثـل  جهلكإلركد لإثنلإفدكللكألررلكث  نكنيولتبلل  ـك

لللكجلػهلطػرؼل مػلنلكثلػد فللوككث  دلنكلك ف ؽلل فلقخصل"كل"يررللػ لقػخصل"كل"يرػر  " ػـز
جػػردلل  طػػ ثلقػػيثل"كلكث  ػػ ـلل لػػؿل"كلكالل نػػ عل ػػفل لػػؿهلككث  ػػدل ن  ػػدللللو جػػ خل خػػرل مػػلنلكثػػدكئف
هلي قػ ركطلكثلقػرعلكمػ  ف ثلقػيؿل6إاللإذكلاػررلكث ػ نكفل"كضػ   لل  نػ لالن  ػ دخلو ط لؽلكإل ج بلككث لكؿ

 صلحللقر   لث"ل   اد فل جبل "نللول  فلتيلل ضلكألف  فهلكل ن   دلكث  دلل بلايلكإل ج بلككث لكؿ
لكثل   اد فل نف ذخهل

ك جػ خلإركدملنفػكل"لػرلل ػ فولتيػؿلت ػؿل مػلؽلككث  دلي. رخللفلكث صرت ال ف ػ إلإثػنلن ػ ول"مل
لك صل ـل "نلكث   ـللهل"كلكالل ن عل نههلت ثن ػ لك   ػ دلكث  ػؿللف ػؿلقػيثلك زلػهل " ػهلدكفل ػرددهل ل ـز
ركد لكثف ؿلل ركدت فولف لل   ؿل  د ل"فلكثرض ل  يكفللػفلإركد ػ فل نػدلجل"فػدنل لتػيلكألخػرلول ككثن  لكك 

 "نلن   فلكإلركد  فولكلفلرـل يكفلنذخلكإلركد لكث "  لنيلإركد ليؿللفلك  يكفللنهل لإركد ل "  ل ق لؿل
 ر ػدكفلكثقػػيثلنفمػهولك مػػلنلنػػذخلكإلركد لل-"ملكثل   اػػدكفل-كثطػرت فهلت نػػدل لػ ـلكثرضػػ ل   لػركفل"نهلػػ ل

                                                           

كثـل ردلثهل  ر ؼلتيلل. لثيرر ل"نككعلكث  كدلك فص بل ه و  ر ؼلكث  دلثـل يفلل أللرلكث م رولت  ر فهل  ر ف لج ل  نلكل ن  نل   ر هلص كل لل ث6
لث"ف هلككث ض ثولإالل"نهلكل دلفدكللكث د دللفلكالخ بلت التيللضلكفلكث  ر ف الللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط ني ثذثؾل رؾلكثلقرعل"لرخ

ض الكث قر   الكثلدن  لكلنه للج" لكألفي ـلكث دث  لكلدثكال ه وللد"لكثلقرعللكض ل  ر ؼلث"  كد"كلثل ضل"نكك ه لكخ ص لكثلمل  للنه ؛لكل
لً لى رى هل ىٍفلكٍرً لى ًطلكإٍلً جىل103  ر ف لث"  دوت رتالكث  دلللكجبلكثل د ل  لكٍثلي ى ى ًادىٍ ًفلكى ى ىهُّدينيلى ل"ىٍلرنكلكىنيكى ـي  ًبل(لكث يلنصال "نل"فلكث  دلنكل لكٍثً زىك

(لل نهل كر ل طلكإل ج بلكثص درللفل"فدلكثل   اد فلل لكؿلكآلخرلك ككت هل ل "نل87ردنيلت رتهلللكجبلكثل د ل ًل ٍث ىليكًؿ هل"ل لكث  نكفلكثلدنيلكأل
جبلكجهل رلال"ررخلتيلكثل  كدل " هلك  ر بل " هلكث زكـليؿللنهل للل لكجبل " هلثآلخر هكيذثؾلكث  نكفلكثلدنيلكثفرنميلكثذمل رؼلكث  دلللكل

لللكجلهلقخصل"كل"يررلنفكلقخصل"كل"يررلل  ط ثل"كلل لؿل"كلل الل ن عل فل لؿلقيث (ل فل لكث  دلن1101كثل د ل  ث"لز دل.كلك ف ؽل " ـز
ولصل2013ول1 رج لإثن:ل"ل فلدككسلكلفلكدلدكد فول  دلكثل  لتيللج" لكألفي ـلكث دث  ولدركم لل  رن وللرن لجل  ز زلكث دكث لكثف"مط ن  ولط

وللص درلكإلث زكـول فد للك ن  حلكثلم ق رل"فلدللدفالكثلركغيول1ولكثكم طلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيولإكل لل دن ه لدلكثرزكؽلكثمنهكرمل11
 ه116ولصل2010ول1دكرلكثقركؽوللصرولط
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لهلتػػ إلركد لتػػيلجكنرنػػ لف   ػػ لل طنػػ ولل ػػدل ه لك جػػ خلكإلنمػػ ف7ل ث   اد ػػ ل"كلكثلقػػ ري ل"كلكثن ػػ لكثلقػػ ري 
لكجزلهلتيلنذكلكال ج خ له8ل في رخلإثنل"لرلل  فولرـل دلرلنذكلكأللرولككالم  ركرل "نلإنج زخلل  دلكث ـز

 كفيل"فلكثل   لؿلي فلل فلخ  ركالتضؿللنه لللو9إفلكثن  لك ج خلتيرملكل ؿلنفميلإثنلكثف ؿ
هليلػػ ل"فلكإلدركؾللػػ لكجػػدخلكأللرػػؿل نػػدخلككطلػػ فلإث ػػهولكتػػيلذثػػؾلإقػػ ر لإثػػنلل نػػنلكثفر ػػ لتػػيلكالخ  ػػ ر

لث ف ؽلل ننلكال ج خولإذلإفلكال ج خلالل يكفلإالل فل "ـللف    لكثقػيثللكضػكعلكال جػ خول  نصرلالـز
كجكنرلكثل رت لنكلكإلدركؾلتبلل "ـلكاللل رت لل. ػرلإدركؾهليلػ ل"فلكصػؼلكثن ػ لل نهػ لتير ػ ل نلػ ل ػفل

فلن ف  ل"خرللإثنل"فلل ل جكؿلتػيلكثػذنفلذكلكثطل   لكثذك   ل"كلكثنفم  ل"كلكثدكخ"  لث"ن  وليل ل ق رلل
طل   ل صكر  ل ل دل فلكثطل   لكثل د  لثؤلق  ثللفؿلكث صكرولك م  ل لذثؾل"فلكر ل طلكثن  لل.   ل"كل

له10 منكلإالل لكر ل طل صكرملكث سلل دلللكضكعلل 
رػػؿلكإلركد ل لهن ثػػؾلكر لػػ طللػػ فلكثن ػػ لل   ل رنػػ ل لإركد لل طنػػ  لكلػػ فلكثلظهػػرلكثخػػ رجيلكثػػذمل لت

كل ث ػ ثيولط ثلػ للو11 إركد لظػ نر  ل رجيكثلظهػرلكثخػل قػيؿكث در لكثل فريػ لكل لل لكث زل ثن تإركد لظ نر  ل
ت نهػػ لالل ر ػػبل"ملكرػػرللوكثػػـل خػػرإلإثػػنلكث ػػ ثـلكثخػػ رجيلل إلتصػػ حل نهػػ لول  ػػالكثن ػػ لي لنػػ لتػػيلكثػػنفس

ننػػػ ل لػػػرزلكثف جػػػ لثلف كثػػػ لكث  ػػػرؼل "ػػػنللكلػػػفه هػػػ ثإاػػػ نكنيلل   ل رنػػػ لكركد لل طنػػػ لالل ليػػػفلكالف يػػػ ـل
لفمفلكثن  لكنذكلل لم  رضلثهلكثدركم لتيلكثللفللكألكؿه لكثل   رلكثذمل ليفلللكجلهلضلطللفهـك

 
  

                                                           

لكا نكفلكثلخ ثف الل7 لكث دث   لكالفي ـ للج"  ل"في ـ لتيلضكث لكثفؽلكثقخصي  للص در ل  للص درلكالث زكـو لمك طيو  رل فلكث يركرملك"فلد
 لكالكثنولكثلدن  لل ثل  رن لل للقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلككث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككث  نكفلكثلدنيلكالردنيولكثلي ل لكالي د ل  ولكثطل 

 ه75ولصل2016 فولت"مط
له19-11صلللو1999كالميندر  ولدكرلكثج ل  لكثجد د ولثمن للجل ؿلكثنق رولكثن  لك"ررن لتيلكثلن ثلتيلل"ؾلكث. رول8
له50صلل1982ولجد ولدكرلكثقركؽولمن 1طلوكث ركضيلتيل  كدلكثلل دالالكثل ث  لوكثدر نينق الكلركن ـل9

له27صلو1989لرم ث لدي كركخولج ل  لكث  نر لن  لتيلكثل  لبلالكثلدن  وولنفكلنظر  ل  ل لثللد"لفمفلكثكثم دللدكمل10
 ه30كثلرج لكثم لؽولصلكثم دوللدكم11
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 المبحث االول
 بهتعريف الاالتجاهات في حسن النية" و مبدأ معيار ضبط مفهوم " 

ث مػاللػفلكثمػهكث لكث ػيلاػدل  صػكرن لكثػل ضولل فمػفلكثن ػ  لف كث لكض ل  ر ؼللفددلثللػد"ل
ذثػؾل"فللو.لكضكذثؾلالخ بلطلتير لفمفلكثن  لل ألخبلؽلتيلكث  نكفولتهيلتير لغ رللفدد ل قكله لكث

ك ػر لطللقػيؿل"كللػآخرلتػيللينكنػ اللونذكللفلجه لكفد لكث   سلتيلكث  نكفل خ "ؼل نه لتيلكألخبلؽ
ككثل نكعلككثل طػكرل "ػنلنفػكلالل ليػفلضػلطهلولكثل  ددلخ رجيكثنفسلكثلقر  لككث  ل رل نه لل ثم"كؾلكث

"م م نلتيلا ثبللفػددولثيػيل ليػفلضػلطللينكنػ الكثػنفسلكثل لػر ل ػفلفمػفلكمػكثلكثن ػ لت ػهللػفلجهػ ل
لفمػػػفلكثن ػػػ ل خ "ػػػؼللػػػفلف ثػػػ لإثػػػنل"خػػػرلولتفػػػيلنطػػػ ؽلكث نف ػػػذل  نػػػيلكالمػػػ   ل ل"خػػػرل هليلػػػ ل"فللفهػػػـك

لـلكث "ـلل ث  بلكثذمل قكبلكث صرؼهلككألل ن ولكتيليمبلكثف كؽل  نيل د
ل نػنلللػد"لفمػفلكثن ػ للج ػؿولثػـل إلػركـلكث  ػكدلف كالال  ر ػؼلللػد"لفمػفلكثن ػ لتػيلثذثؾلت فل

   ل رل  لػ لله م خدلاللو ل  ر ؼلا نكنيلثفمفلكثن  ككضف نلكلفددكنولت"ـل يفلدا   لكلفدد لتيلكض
ك"خبلا ػػ لي ثصػػدؽلككألل نػػ ولكنػػيللصػػط"ف ال"صػػبلنل ف ػػ إلإثػػنل فد ػػدلاػػ نكنيهلتهنػػ ؾللػػفل ػػرلللػػ فل
فمفلكثن  لنػك لكث   لػؿللصػدؽلككمػ   ل لكقػرؼللػ لكث. ػروللصػكر ل ل ػيللل رمػ لكثفػؽلضػلفلكث.  ػ ل

الل ػةدملنػذخلكثلل رمػ لكثلف د لككث  دث لكث يل"نقػ للػفل"ج"هػ ولككث ػزكـليػؿللػفلطرتػٌيلكث  ػدللهػ وللف ػلل
له12إثنلكإلضركرلل ث. رلدكفللمكغللقركعوللؿل كصؿليؿلذملفؽلإثنلف هلل ل ن  

"كلل"كل"فل ي رؼلفمفلكثن  ل"نػهلكث ػزكـلكث  ظػ لككإلخػبلصلككثن ػ ثللػفليػؿلغػشل"كلإ ػذكثلث". ػره
للهلكثل   ا"فل رك نل"نهل لكالم   ل لككثنزكن ولكل ل جبل  "نلكم سلل للدلفلإخبلصلتيل نف ذلل لكث ـز

له13  بلاال " هلكالركدكا
ككثككاػػ ل"فللرػػؿلنػػذخلكث  ػػ ر ؼل ي ػػ بل " هػػ ل"نهػػ ل مػػ خدـل لػػ ركال  لػػ لتضف ضػػ ول  مػػـلل ػػدـل
كثكضػػكحلككثداػػ ولكالل  طػػيلل نػػنللفػػددكنلثللػػد"ل فمػػفلكثن ػػ  هليلػػ ل قػػ رلإثػػنلكآلرػػ رلكث ػػيل  ر ػػبل "ػػنل

لكث زكـلكثل   ادللللد"لفمفلكثن  ولدكفل فد دلل ننل"كلل ن  لنذكلكثللد"لذك ههل
لللد"ل لفمفلكثن    نذخلكث  ر ف اولت دلظهرالكل لكجكدل ولم ف كؿلفصرن لدالل    رلثضلطللفهـك

للفلخبلؿلكثلط ثبلكث  ث  ه

                                                           

ولصل1995ولل ركاوللةمم للفمكفلث"نقرلككث كز  ل1ولط1إلول لل دل لتيلكثلكجل الكثلدن  لكث  دلولكث كجيولكث  نكفلكثلدنيلصطفنل12
له115
له28صل-24صلـولدكرلكثل  فلكث رليول1973من للوكث  نكفلكثلدنيل"صكؿلكالث زكل التيكث  ضيلولخ  رلل13
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كك جػػ خل خػػرلك  لػػدل "ػػنلل "ػػنلكثل  ػػ رلكثقخصػػيلتػػيلكث  ر ػػؼللفمػػفلكثن ػػ لك  لػػدل ػػدلظهػػرلك جػػ خت
ل فلربلرػػ ل"نلػػ طل   ال ج نالنػػذنف ػػللل ػػزللوكثل  ػػ رلكث ػػ نكنيكك جػػ خلر ثػػللك  لػػدللكثل  ػػ رلكثلكضػػك ي

لكجكدلفمفل"كلمكثلكثن  لكثقخصيللا  ثت "نل"م مه لل فلل   رليؿلنكعوللاثللد"لفمفلكثن  ولكل زل
له14ككثلكضك يلككث  نكني

 
 معيار الضبط ونطاق التمييز المطمب االول:

للن مػػػل لثنػػػ لكفلن فػػػدللإفلتيػػػر لفمػػػفلكثن ػػػ ل خػػػ "طللل ػػػ نيل"خػػػرلل نلػػػ للػػػفللنلػػػ لككفػػػدولإذل
 فلتير لكثجهؿلككث."طلككثخط ولكجل ػ لنػذخلكألتيػ رل نلػ للػفلدكخػؿلكإلنمػ فلل فمفلكثن   كثفد لل فل
ول"كللمكثل  د رخلا  مه لك فد دن لث سلن ن نلالر ل طه لل ككطؼلك"تي رلكلق  رلكإلنم فلو"مل"نه لذك   

ل " هػػلػػفل"جػػؿل ف  ػؽلغ  ػػ لل  نػػ ول ن هػيلإثػػنلاػػركرلل لنط"ػؽككث ػيل  ف  ػػؿلك  ولرػـل  ػػرجـلنػػذكل  ػدلكث ػػـز
كث ػػركرلإثػػنلككاػػ لل"لػػكسلتػػيلكث ػػ ثـلكثخػػ رجيولكنػػذكلكث ػػركرلكثل ػػرجـلاػػدل يػػكفللقػػرك  نلكاػػدل يػػكفلغ ػػرل

ل كثهذكلم  ـل ن كؿللكضكعلنذكلكثلط"بلتيلتر  فلل   ث  فلث.للقركعه   الل  فلل  ػ رلكثضػلطلثلفهػـك
لللد"ل لفمفلكثن   لكلفلرـلنط ؽلكث ل  زه

 
 معيار الضبط. ألول:الفرع ا
نيلمػ اكـللػذثؾللػفلخػبلؿللجلك ػ لفمػفلكثن ػ  لتػ ن رؼل "نلل   رلضلطلثلفهػكـلللػد"ل   الكث  ث.

لهلككث  نكنيلكثقخصيلككثلكضك يلولفلكثل    ر
 

 .المعيار الشخصيالبند األول: 
بلكألرػػػرل ػػػولكث ػػػيل يػػػكفللنػػػ طل ر 15كثجهػػػؿللككا ػػػهلل  نػػػ ل"كللظػػػرؼللفػػػددللػػػفلكثظػػػركؼ نػػػيللػػػهل

كث ػػػ نكنيهللف ػػػلل خ "ػػػؼلكثفيػػػـلكث قػػػر  يلكثل ر ػػػبل ل ػػػ نلث ف ػػػؽلكثجهػػػؿل"كلكث "ػػػـلل "ػػػؾلكثككا ػػػ ل"كلذكؾل
لكثظرؼه

                                                           

 ه101صل-74لرج لم لؽولصللكثم دوللدكمل14
 كجهلكث  ضيللقيؿل"م سلإثنللرك   لكثظركؼللوت ثل   رلكثذك يلتيلكث  نكفلتهـلكث  نكفلككث طل ؽل "نلكثكا ئ لكث  نكن  للفلالؿلكث  ضيل15

 "نلكثلفيل ولألفلكثل   رلكثذك يل"كلكثقخصيل   لدل "نل"لكرلقخص  ل"كلذك   ل رك نلتيل طل  ه للكثل نك  لكثلف ط لل ثكا ئ لكثل ركض 
لرؿلكثف ث لكثنفم  لكثخ ص ولت ثل   رلكثذك يللم لدللفلكثلمئكث  لكألخبلا  ولككالنفركؼلتيلكثل   رلكثذك يل قيؿلكنفركؼل فلكثم"كؾلكثذمل 

لث" فص  ل "نلكألخبلؽلكل دكثكنه ل"ك  دكثكن =لنظر:للفل ل ر للفلدولل  ؿلل نككفؿلتيللفهكـلك طل   الكثل   رلكثذك يليل   رلا نكنيلرئ ميه



9 
 

كلهذكل يكفلل ننلمكثلكثن  لنكل ف ؽل   فلكث "ـللهذكلكثظرؼل"كل "ؾلكثككا  ل "نلكجهلكثف    ول"كل
لذثؾل "نلمل ؿلكالت ركضلل ػ ـل  ف  ػهلف ػنل رلػالن  ضػهول ف ؽلكلي فلكث "ـل"كلكم ط   هولف لل  ـك

ل "ن لهكت ركضل قر  يل"مل  ـك
لاػػرراللفيلػػ لكثػػن ضلكثف"مػػط ن  ل"نػػهل لكثلػػ ليػػ فلكثقػػ ؾللكضػػكعلكثػػد كلل كتػػيلنطػػ ؽلنػػذكلكثلفهػػـك

لن ػػكؿلك طلػػؽللف هػػ للفػػررلثف ل"ػػهلككفلكثقػػ ي الكثلفػػرر لثف ل"هػػ ل ن  ػػؿلل ث مػػ" ـليػػ ثن كدلككلكمللػػ ؿل
لكخػرلل ثقػ ؾللألم(لك صحل ظه رن لكثكلث"م فبلنفمػهلككل"ي  ا  د ل كثف  ز لتيلكثلن كؿلمندلكثل ل" ػـز

ك جكزلثهػةالثل ظه ػرخللجػردكنللقػرطلكفل يػكفلكث ظه ػرلقػ لبلنلثي لػؿلا لػ لكثقػ ؾلكخ ث ػ نللػفلكملقػرطهل
كثلػػ ليػػ فلكثقػػ ؾللكضػػكعلكثػػد كللقػػ لبلنلثي لػػؿلكثلل"ػػشلكخ ث ػػ نللػػفلكملقػػرطلكلكاػػ للػػفللظهػػرخلتػػ فل

 ل ػهلتػيليػؿلكالفػككؿلككفليػؿلقػرطل  فػنللػهلكثمػ فبلنفمػهللػفلنػذكلكثضػل فلكثم فبل يكفلض لن نلث 
(لثػػـل رلػػاللػػ فلكثف لػػؿليػػ فلمػػيثلكثن ػػ لككنػػهلفصػػؿل    لػػرليػػ فلثػػـل يػػفهلكف ػػللإفلكثمػػ فبل كثط  نػػ

 "نلكثق ؾلل صدلكالضركرلله ليكفلفمفلكثن  ل يكفللف رض نللفلج نبلكثف لؿلك   ل "نللفل د يل
ثؾهلكف للإفلكثط  ن لثـل رلالكفلكثلط كفلضدخلي فلميثلكثن ػ لككلكنػهليػ فلمكثلكثن  ل ل لكرل الذ

  ثلػػ نللػػػ ث  كبلكث ػػيل قػػػكبلكثقػػ ؾلكاػػػال مػػ"لهلككل ظه ػػػرخلكث ػػهلككلكنػػػهلفصػػؿل " ػػػهلل صػػدلكالضػػػركرل
لػفلاػ نكفلكث جػ ر لت"ػ سلثهػ لكفل فػ جل "ػنلل241للدالث لكثل د ل147ؽلكفي ـلكثل د لل ثط  ن لكذثؾلكت
كلػذثؾل يػكفلكف ج جهػ للػدت للوكثف لؿللػ ملدتػكعل   "ػؽلل بلا هػ لكثقخصػ  للػ لكثلج ػركثلط كفلضدخل

ا لػػػ لكثقػػػ ؾلالػػػؿلكمػػػ ف  اهلكثػػػنلكثلػػػد نل " ػػػهلكثرػػػ نيلكثلج ػػػرلث"قػػػ ؾلغ ػػػرلككردلكالل ػػػردل "ػػػنلكثفيػػػـل
لهل16كثط  ف 
نكلذكالكثقػخصلكثلط"ػكبلكثفيػـل "ػنللوكثقخصيل مكثلكثن   "كلل فمفلكثن   لدخؿلل ث  ثيلت فلكل

ولك فد ػػدل17 صػػرتهلل ثفمػػفل"كلكثمػػكثولإذل جػػبل"فلنلفػػللتػػيل "ػػؾلكثػػذكال ػػفلف   ػػ لكال جػػ خلكإلركدم

                                                                                                                                                                                

لص= لكثجزكئرمو لكث  نكف لتي لككثلكضك ي لكثذك ي لل8كثل   ر ل11إثن ل ل للكا : ل "ن للنقكر -http://www.univه
djelfa.dz/revues/dirassat|16\1\2018ل

 ولغ رللنقكره5/1/2016ولل  ر خل381/2014ن ضللدنيلت"مط نيولركـلكهللولراـل16
للفل17 ل صدرل فلغ رخ لص فبلكثفؽللل  لكالل " ـز لإالللفؽل  اد هػ  ل"فلالل نفػذ لكألصؿلتيلكث  ػكد لل فل  لكث ل  زلكألردن   اضاللفيل 

ال  ل ركال كجله لكث دكث لككم  ركرل(للفلكث  نكفلكثلدنيلل ثكض لكثظ نرل114 صرت اللق فلنػذكلكثفػؽولإالل"فلكثلقػرعلك  ػدلتيلفيػـلكثل د ل 
كثل  لبلاولكلةدللذثؾل"نهلإذكلي فلص فبلكثفؽلادل"مهـللخطئهلم"ل ل"كلإ ج ل لتيلظهكرلكثل صرؼلللظهرلص فلػهلللػ ل دت لكث. ػرلفمفل

ل  لنذكلكثلظهرلث"ف    لك نلنيل "نلكثن  لإثنلكث   ادلل لكثل صرؼلث"قككندلكثلف ط للهذكلكثلريزلككث يللفلق نه ل"فل كثدلكال    دلكثق ئ لللط 
لل كضلل فلص فبلكثكض لكثظ نػرلككث. ػرلفمفلكثن ػ لتيللككجهػ لص فبلكثفؽل  م م نل "نلنظر  لكثكي ث لكثظ نػر  لذثؾلنف ذلكث صرؼلكثللـر

هػ لتيلظهكرللكظف ه لللظهرلص فبلكث يلصػ غه لكث ضػ ثلك" دخلت ه لكثف هولك " هلت فلكثقري لص فل لكثلكثدلكثيهرل ئيلكثلل علم نلػاللخطئ
ل=ثلبلدلل فلملفاكثفؽلكث"ذ فلل علككثلػكثدلكثيهرل ئػيلث". ػرل ندل لملفالث"لكظف فلتيلغ  بلكثن ئبل نه لككثلفػكضلل ث كا ػ ل نهػ لخ رإلك
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لكثككاػ للمػ ئؿل ف ؽل"فدلكثكصف فل ل  نلثل ل ق رلإث هلاركئنهلكثدكث ل " ػهولكنػرلل"فلكمػ خبلصلذثػؾللػف
له18لفيل لكثلكضكعله ؿلل م  لكث ي

ادل نفذلكث صرؼلتيلفؽلكألص ؿلرغـلكن ف ثلكثن  ل ل"ك ج كزن ولإذكلي فلكثل   ادللوؿت "نلمل ؿلكثلر 
لػػ لكثن ئػػبلفمػػفلكثن ػػ لالل  "ػػـل"فلكثن ئػػبل جػػ كزلفػػدكدلن  ل ػػهولكي نػػالثد ػػهل"مػػل بلاك ػػ ل ػػد كخلإثػػػنل

لهكال    دلل فلكثن ئبل    ادلتيلفدكدلن  ل ه
كلر ثهػػ ل"فل جهػػؿللكلج ثهػػ لكثطل  ػػيلكثن  لػػ لكال ف ا ػػ وك رجػػ لنػػذخلكثف ثػػ لإثػػنلتيػػر لكثن  لػػ لكثظػػ نر ول

كثن ئبللكالكألص ؿول"كلإث. ثلكث كي ؿول"كلملبلخط للفلكألص ؿل"كلإنل ثهلي ػرؾلمػندلكثن  لػ لتػيل ػدل
ول"كلكجػػػػكدل لػػػػ ركالغ لضػػػػ لتػػػػيلكإلن لػػػػ للػػػػفلقػػػػ نه ل"فل خ"ػػػػؽلكال   ػػػػ دل19كثن ئػػػػبلل ػػػػدلكن هػػػػ ثلن  ل ػػػػه

ت ذكل   اػدللػ لقػخصلالل  "ػـلل ن ضػ ثلكثن  لػ وليػ فل   اػدخللثن ئبهل ن ث صرؼل دخؿلتيلفدكدلم"ط لك
نذكلل"زل نلثؤلص ؿلكخ"ف ئهلقرطل"فل يكفلكث. رلفمفلكثن  هلكادلاصدللػفلنػذكلكثفيػـل ػكت رللػ ل نل.ػيل

هلف ػػػللالل مػػػ ط  لكث. ػػػرل"فل ػػػد يللجه"ػػػهلفػػػدكدلمػػػ"ط ال20ث"ل ػػػ لبلاللػػػفل"مػػػل بلكثر ػػػ لككالمػػػ  ركر
لكضل "لهللذثؾهكثن ئبلكث  نكنيلالت رل

إفلكثطل  ػ لكثذك  ػ لثكصػؼلكثفمػفل"كلكثمػكثل يػكفلل ف  ػػ ولفػ فل يػكفللنػ طلكثكصػؼلل لػربلنلتػػيل
هل"لػػ ل21 ف ػػؽلكث "ػػـل"كلكثجهػػؿلكثف "ػػيلل ثككا ػػ ل"كلكث صػػرؼللفػػؿلكث  ك ػػؿلكث قػػر  يلتػػيل ر  ػػبلكثفيػػـ

                                                                                                                                                                                

قككنػدللظهػكرلكثلكظف فلفل"الكثل   ادلل ثدككـلتيلل رلكثقريػ لك م" لهل للطلك  الكثقريػ لككإل ص الالكلف   حلكثلم كدعلكلرػؿلنػذخلكث لثه=
 "نلكال    دلل نهل لص فل لكثفؽلتيلل  لكثلكثدل "نلإلركـلكث  دلل هلػ للفمفلن ػ لكف للإنهل ـلل كضلكث سل "نلمل ؿلكث لرعلت فلف كؽل

لكثيهرل ئيل فلطر ؽلكثقركثللفلل ثي لكثلد   لث"لكثد هلللكجبل  ػدلصف حلار ن ل "نلكث  دل ض ؼلإثنلكألص ؿلك نفػذللف هولك يكفلف  ز 
(للفلكث  نػكفلكثلػدنيولك يػكفلكثفيـلل م ف  ؽلكثلد   ل كثلل زلضدن (لث"لكثدلكثيهرل ئػيل1189/2كثل"ي  لل لثـل رلالغ رلذثؾل لبللل ثل د  

ل لراـ لكثللد" لكألردن  و لكث ل  ز للفيل  لكث  نكف ه لك"في ـ لل ف ػ  لكثد ػكل لل1177لكضػكع لن 1996ثمن  للج"  لو لثمن  لكثلف ل ف ول1997 ل 
 ه3472ص
إفل   ضيلكثلف ليل"   ل للفرط ل ليفلكفل يكفللكضك  لثط"بلكثردولذثؾل"فلجهؿلكثل دكرلكثطل  يلالث   بليهذخلتيلظركؼلكث ض  لل 18

ن ضللدنيللادلقيؿل"فدل ن صرلكثض.طلكثل نكملكثذملفلؿلكثزلكفولكنكلتيلف ث لض ؼلككضف ول "نلدت لكثلل"شلكثلط"كبللفلكثلف لي و
 هل3ولت ر ل1112ولدكثكزولصل3/11/1976ول1ترنميل

ولكثلص درلكإلركد  ولكث  دلككإلركد لكثلنفرد ولدكرلكثقركؽلث"نقرلككث كز  ول1"ل فلدككسولكث  نكفلكثلدنيوللص درلكالث زكـل لدركم لل  رن  وإلل19
 ه53ولصل2004ولركـلكهللول1ط

له121لولصكثف"مط نيثلقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثلذير لكإل ض ف  ل20
ولج ثلنصلكثف ر لكثر ن  للفلكثل د لكثر ثر للفللجلك  لكثلل د لكث  ل لث"  كدلكث ج ر  لكثدكث  ل "نل"نهل لك ل21   لرلتيلذكالكثل ننلككثلفهـك

جلك  لكثلل دٍملميثلكثن  لخصكص نلكثطرؼل ف حل"كل   ل لكثلف كض الكنكل  "ـل"فلث سلثد هلن  لتيلكثكصكؿلإثنلك ف ؽ(هلكادل ـلكض لل
 ولكقددالتيللجل"ه ل "نلكف ركـلللد"لفمفلكثن  لUnidroit ل1994كث  ل لث"  كدلكث ج ر  لكثدكث  لل هدل كف دلكث  نكفلكثخ صللركل ول  ـل

لكثج ل  لكإلمبلل  للج"  لل ركدو لث" فص ؿل"نظر؛لفلدمللفلكد ل لكثدكث  ؛ لكث ج ر  لل  كد لكثخ ص  لث"دركم الكلرك   هلتيلي ت للركفؿلكث   اد  
ل لكثر نيو لكث دد لكث قركفو لكثلج"د لل548ولص2012كالا ص د  لككإلدكر  و لل دن ه  /http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodicalكل 

19|1|2018. 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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لف ػػلل يػػكفللن طػػهلنػػكلإليػػ فلكث "ػػـلت"ػػ سللػػفلقػػؾلتػػيل"نهػػ لالل  ف ػػؽلتػػيل "ػػؾلكثف ثػػ  ولف ػػللالل  ػػـك
له22إلي فلكث "ـل "نلط ل لذك ي

 
 الثاني: المعيار الموضوعيالبند

للػدلللرك ػ  لل  ضػػ  الفمػفلكثن ػػ ل"كل ػدـللرك   هػػ وللفمػفل"كلمػػكثلكثن ػ لكثلكضػػك يل ػر لط
ذكلل ل" نلل صػرتهل "ػنل ف نلإذكل" نلكثل صرؼلل صرتهل "نلكتؽل "ؾلكثل  ض  الي فلفمفلكثن  ولكك 

خػدكعلكثل.ػررللػهلل رل ف رضلمػكثلن ػ لكثلي.ػررولك  لػدكث .رللوت "نلمل ؿلكثلر ؿلوخبلته لي فلم  لكثن  
ـلإ طػػ ثلل "كلػػ الغ ػػرلصػػف ف ل"كلكثمػػيكال ػػفلذيػػرلككا ػػ لجكنر ػػ لثفل"ػػهل "ػػنلكث   اػػدولثػػذثؾلإذكل ػػ

لفمفلن  ل"كلن  ج لثئلنل ؿلتيل فرملكثف    ولتبلل   لرلذثؾل .ر ركنولت"ػكل"فلكث ػ جرل ػرضللضػ   هل
ف ػػػنلثػػػكللػػػ ثشلتػػػيلكثد   ػػػ ل23ك.ػػػرضلكث ػػػرك جلثهػػػ لالل   لػػػرل .ر ػػػرلتػػػيل"فمػػػفلصػػػكر لك ػػػددللف مػػػنه لل

له24تيلكث   لؿلكالل خدعلكثرجؿلكث  دمثلض   هلل لدكـلذثؾلل ثكت نل
ك  كـلل  ض  الفمفلكثن  ل "نلد  ئـل"خبلا  لر ل  لكلل د لد ن  ل ةلفلله لكثجل   ولك لرؿل
ل ثنمػػل لثهػػ للجلك ػػ لكث ػػ ـلككثلرػػؿلكث ػػيل هػػ لفل "ػػنل   لبل هػػ ولكثهػػذكل نظػػرلإثػػنلل  ضػػ   ه ليللػػ د ل

لككث جر ػػدولت رت هػػ لتػػيل رتهػػ ل إثػػنلل ػػ ـلكث كك ػػدلكث  نكن ػػ ولف ػػنلثػػكلثػػـل  ضػػلنه لمػػ ل  ل  صػػؼللػػ ث لـك
لنصل قر  يلي ثكت ثلل ث هدلككالل ن لككثر  لكثلقرك  لكقرؼلكث   لؿلكنفكن ه

نلػػ لكثلػػدخؿلننػػ للػػدخؿللكضػػك يل كلػػدخؿلمػػكثل"كلفمػػفلكثن ػػ لننػػ لثػػ سللػػدخبلنلقخصػػ  نولكك 
كل ثل  رنػػ للػػ للػػ لنػػكللفػػاول نظػػرلت ػػهلإثػػنللػػدللك فػػ ؽلكث صػػرؼلكلخ ثف ػػهلثل  ضػػ  الفمػػفلكثن ػػ ول

ك نلنيل "نلذثؾل"فللخ ثف لل  ض  الفمفلكثن  ل  ف ػؽلثلجػردلصػدكرلكث صػرؼللول ثكؼلتيلكث   لؿ
 "نلخبلؼلل ل  ضيللهل "ؾلكثل  ض  اولدكفلنظرلثل لإذكلي فلكثلخ ثؼل  "ـلل ثل  ضنلكثذملخ ثفهل

ل"كلالل  "ـه
ت ػػدلكضػػ لكثف ػػهللولػػ ألخبلؽللقػػيؿلكر ػػؽف ػػهلكالمػػبلليلكلػػفلننػػ لجػػ ثلكر لػػ طلفمػػفلكثن ػػ لتػػيلكث

دكفلل"ـل  صرخل "نللرف" لتيلكث   اده لكث  كدولتكالمبلليلفمفلكثن  لإط ركنل  ل نلثي ت لكث صرت الكلن
ل ل ـل نف ذلكث  دهلدثكنلل ث ف كضلكصكالنلإثنللول ج"  نلتيلي ت لكثلركفؿكألخرلوللؿلج "هلللد"نل  ل نل

                                                           

له79صلل–ل73صللولرج لم لؽللكثم دوللدكمل22
 هل158ولصلكثي تيلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيول لدلكثلج دلكثفي ـ23
للله127ولصل1990دكرلكثلطلك  الكثج ل   لكالميندر  ولصطفنللفلدلكثجل ؿولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اول24
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 جػكزلث"ػدكئن فلكثط ػفللػد كلل ػدـلنفػ ذللوثن ئبللػ للػد فلل مػرإذكل   ادلكلوت "نلمل ؿلكثلر ؿ
كث صرؼلتيلف هـلل نل"رل ككل ككطةلكثن ئبلل لذثؾلكثلد فلف نلكثكلي فلكألص ؿلفمػفلكثن ػ لالل  "ػـل

لكألص ؿللفلكثرجكعلل ثضل فل "نللكيذثؾلت فل "ـلكثن ئبلللهذكلكث ككطةه  ث  بلكثخفيلتيلكثلل  ل فـر
له25ألص ؿلكثذمل ـلكثقركثلثفم لهل جهؿلنذكلكث  بكثل ئ لف نلثكلي فلك

 "نل"نهلإذكلي فل صرؼلكثن ئبلكت  نلث  " ل اللفدد لصدرالثهللػفلكألصػ ؿولكيػ فلكألصػ ؿل
كثن ػػػػػ ليلػػػػػ لثػػػػػكليػػػػػ فل  "ػػػػػـل"فلكثقػػػػػخصلكثػػػػػذمل    اػػػػػدلل ػػػػػهلكثن ئػػػػػبلل مػػػػػركنلك"ركدلكث ككطػػػػػةلل ػػػػػهللثمػػػػػي

كثن ئبلثهذخلكثظركؼوللػؿل يػكفلث"ػدكئن فلكثط ػفلتػيل ؿل"فل  لمؾللجهؿلصل ثدكئن فولت" سلثؤلنلرلثئلضرك
له26كث  دللد كلل دـلنف ذلكث صرؼلكثكلي فلكثن ئبلفمفلكثن  

كردلتػيللوت د كثل   رلكثلكضك يللنػزؿلكث طل ػؽلتػيلنصكصػهلج" لكالفي ـلكث دث  للاكادلكنزث
ػػديللككث ػػيلنصػػال "ػػنل"نػػهلولػػفلكثلج"ػػ لكثل ػػرر ل"فيػػ ـلكث.ػػلفلككث .ر ػػر(ل357 لنػػصلكثلػػ د  ل"ىفى ػػرأ  لإذىكلغى

لكٍثلىٍ ػ ىلًف نىئًػذول ٍ.ليػكًفل"ىٍفل ىٍفمىػخى لىننػ لتى ًفقنػ لتىً"ٍ"لى لًتػيلكٍثلىٍ ػً لغى ل"ىفأ لكى ىفى أػؽى رى "خػذلكثلقػركعلل هليلػ كٍثلي ىلى ً  ىٍ ًفلكآٍلخى
 جػكزلإلطػ ؿلكث  ػدلث" .ر ػرلإذكلي نػالل-1 "ػنل"نػهل لللنػهول(124 نصالكثل د لتلكثلدنيللذكالكثلنهجو

لكثطػرؼلكثرػ نيل كثف ؿلكث يلثج لإث ه ل"فػدلكثل   اػد فل"كلن ئػبل نػهوللػفلكثجمػ ل للف ػللثكالنػ لثلػ ل"لػـر
لكث  ػدلثػكل "ػـللػههل-2كث  ده ل-3  دل .ر ركل  لدلكثميكالإلخف ثل"لرلإذكلرلال"فلكثل.ركرلل لي فلث لـر

له  جكزث"ل.ررللهلكثلط ثل لل ث  ك ضلإفلي فلثهلل  ض
ًل ً لًثٍ"ليٍقػ ىًرملًل.ىٍ ػًرلًصػفىً ًهل164يل لنصالكثل د ل  لكٍثلى :ل ىٍكًص ؼي (للفلكثلج" ل "نل"فل لكث أٍ.ًر ري

ً  ً  أً   ت ث .ر رلتػيللػ بلكث  ػكدلنػكلكالث جػ ثلإثػنلكثف "ػ لل صػدلكن ػزكعلرضػ لكثطػرؼلكآلخػرولكنػكلهل27كٍثفى
رلاككلهلكثف "ػ لكث ػيل كجػهلولت ث .ر 28لفل  كبلكإلركد لثل ل كثدخلتيلنفسلكثل   ادللفل  ب   لرل  ل نل

لث"ل   ادلل صدل .ر رخلكج "هل    دل"لركنل خ ثؼلكثككا لككثف    للن  لدت هلإثنلكر ض ثلكث  ده
"فل يػػكفلكثف "ػػ لكللكمػػ  ل ؿلطػػرؽلكف   ث ػػ لو قػػ رطلال  لػػ رلكث .ر ػػرل  لػػ نللػػفل  ػػكبلكثرضػػ كل

علكثل   ادلف " للفلق نه لكث .ر رللهلكج "هلغ ػرلك"فل يكفلل لكم  لؿلتيلخد"مللهدكت  لث"   ادللةرر 

                                                           
25
 ه129ولصللرج لم لؽلصطفنللفلدلكثجل ؿولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اول 
26
 ه82صللولرج لم لؽللكثم دوللدكم 
ك م  لؿلكثف هلكإلمبلليللج نبلكصطبلحلكث .ر رل لل ننل كص ؼلكثلل  لث"لق رملل. رلصف هلكثف     (ولكصطبلحلكث .ر رلث. لكثخدكعول27

له78ولصل زكـلتيلكث  نكفلكثلدنيلكألردنيكث دث سللل ننل إخف ثل  بلتيل"فدلكث كض فلتيل  كدلكثل  كض (هل"نكرلم"ط فوللص درلكالث
 ه238صللو1998دكرلكثنهض لكث رل  لث"نقرلككث كز  وثمن للوكـ لدلكثلن ـلترإلكثصدخوللص درلكالث زل28
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يلػ لالللػدللػفلل.ولك"فل يػكفلنػذخلكثف "ػ لغ ػرللقػرك  لا نكنػ نلم" ل نللا درل "نلكثفيـل "نلكأللكرلفيل نل
ل"فل   رفلكث .ر رلل ث.لفلكثف فشه

ل لكث "ـل"فلكم خبلصل ن صرلكث .ر رلك  د رلل ل رلاللهلكل لالل رلالنكللفللم ئؿلكثككاػ ل
"ػنل"مػل بلمػ ئ. لكثهػ ل يل م  ؿلله للفيل لكثلكضكعولل نل"ا لال  د رن لث ككترل ن صرلكث .ر ػرل كث

 "فل م هدمللكا ئ لكث  ل رل فلكإلركد لكل ل"ف طلذثؾللفلظركؼهللتيلمل ؿلذثؾ
كث .ر ػػرل ف ػػرضلمػػكثلن ػػ لكثل.ػػررولك  لػػدخلخػػدكعلكثل.ػػررللػػهلثفل"ػػهل "ػػنلكث   اػػدولثػػذثؾلإذكل ػػـل

الغ رلكثصف ف ل"كلكثميكال فلذيرلككا  لجكنر  للفمفلن  ل"كلن  ج لثئلنل ؿلتيلإ ط ثلكثل "كل 
ل فرملكثف    ولتبلل   لرلذثؾل .ر ركنولثذثؾلتػ فلكث ػ جرلكثػذمل  ػرضللضػ   هلتػيل"فمػفلصػكر لك  ػدد

لف نلثكلل ثشلتيلكثد    لثلض   هلل لدكـلذثؾلل ثكت نلتػي29لف منه لل.رضلكث رك جلثه لالل   لرل .ر ركنل
 ه30كث   لؿلكالل خدعلكثرجؿلكث  دم

مػككثليػ فلل   اػدكنل"صػ بلنل"كلن ئلػ نل ػفلكألصػ ؿولل-"فدلكثل   اػد فل  د نلل ل صدرلكث .ر رللف
تػػيلكث   اػػدلن  لػػ ل نظػػرلكثػػنلفمػػفلكثن ػػ لكمػػكئه لكثػػنلن ػػ لكثن ئػػبلاللكثػػنلن ػػ لكألصػػ ؿولألفلإركد لكثن ئػػبل

غ رللمةكؿل فلمكثلن  لكثن ئبوكاللكذكليػ فل "ػنل "ػـللكل ث  ثيلتهذكلكآلخ رل فؿللفؿلكركد لكألص ؿو
ولكألفلفمفلكثن  لتػيلكث   اػدل  ضػيلفل  ػ ل(للفللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط ني95للكجبلكثل د ل 

له31كثل.ررلله

                                                           
له158ولصل1980ولكثلكصؿوللةمم لدكرلكثي بلث"طل   لككثنقرو2إ لدلكثلج دلكثفي ـولكثي تيلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيول29
 ه127لصطفنللفلدلكثجل ؿولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اوللرج لم لؽولصل30

ت دلل. ركنهلل ث .ر رلنكلكثدكت لإثنلكث   ادل"ـلاللنكللفللم ئؿلكثككا لكث يل م  ؿلل  د رن لا ضيلكثلكضكعكث.لفلكلدللكا   د رلل لإذكلي ف31
رل لرؿلاضاللفيل لكثن ضلكثف"مط ن  لل نهل لكل ثنمل لث"ملبلكثر نيلكثل  "ؽلل   ل رلل لذيرلتيل  دلكثل  لكل  ل" لكثفركغل"فلكثرلفلل ئ لد ن 

ولكثل لي فلكثكي ؿلكث  ـلث"ط  ن لادل"ارلتيلكثكي ث لكثدكر  ل"نهلالضلي لؿلكثرلفللدكفل فد دلل دكرلنذكلللخ ثف لإدكر  للهدؼلإن  ص كثرمـك
ل لكألكثنل صفف  لكثدرج  ليؿللفللفيل  ل"ل ـ لتيللركت  ه لكادلصرحلكثلف ليلكي ؿلكثط  ن  لتيلكثكي ث و لكلفيل لل69كثرلفل لفلكثضلط(

ي" هلط ثلالكثكي ؿلكثدكرملن كالل  ؿلللفضكرلزكجه لكلفضكرخلقخص  لتيللي لهلت رضل " ه للفلكثضلط(لل فللكلل12كالم ئن ؼل صفف ل
"ثؼلدكالرلكأللرلكثذمل  طيلث"لفيل لي لؿلكثف    ولكثل لي فلنذكلكثذملصرحللهلكي ؿلكثط  ن لا ط لكثدالث ل "نل"فللل"شلكثل ئ لد ن رلل150

كثف   يولت فلل لذنلالإث هللفيل لكالم ئن ؼل يكفلككا  لتيللف"هلكلككت  لث"  نكفلك .دكللكثلذيكرليرلفلتيلكثل  ل" لكث   ر  لث سلنكلكثرلف
لكثملبلغ رلككردل" ض نلكفر  لل ثردهلكل ثنمل لث"ملبلكثر ثلللفل"مل بلكثط فلل   ل رخلكثللرزل س/ لكثكي ؿلكث  ـلكثم لؽل1نذك لث"لرفـك (لإذن 

"كلل.لفل م رولكثل لي فلنذكلكثللرزللل لكق ل"هلصر ف لل إلذفلث"كي ؿلكث  ـلل ث صرؼلألكالدخولكادلث"ط  ن للل ثل  لأللن ئهلل اؿللفلرلفلكثلرؿل
ل رلال"فلكثرلفلكثل لكضل"اؿللفلرلفلكثلرؿلتضبلل فل"نهلكتؽلنصلكثل د ل لكثكي ػؿلل لضلي لػؿلكثرلفلدكفل"فل  ػدـلكثط  نػ لل  "ارلنذك

لكجدلغلف356  لكث دث  لإذك لذنلالإث هللفيل لل(للفللج" لكألفي ـ ل .ر رلت" سلث"ل.لكفل"فل فمخلكثل  ولت فلل  ت فشلتيلكثل  لكثـل كجد
يكفلكالم ئن ؼللفل"فلإجركثكالكثل  لككثفركغلللكجبلكثكي ث لكثدكر  ل لالكتؽلكث  نكفلك"فلكثد كلل ف  رلإثنل"م سلا نكنيلم" ـل  كـل " هل 

لل لكفر   لككرد لغ ر لكثملب لنذك لك يكف للف"ه لتي ل ثرد ككا   له لراـ لكثط ف لكثف"مط ن  و لكثن ض لل68لفيل  لل  ر خل2009ثمن  لكثص در و
 وللنقكركالكثل  فيه13/7/2009
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يل لادل   لكث .ر رللفلغ رلكثل   اد فولكتيلنذخلكثف ث لث سلث"ل.ركرلكثط فلتيلكث  دلإاللإذكل
لهل"ل لإذكلثـل م ط لإرل الذثؾول يكفلكث  ػدلصػف ف 32كآلخرل  "ـلل ث .ر رلكاالكث  د"رلال"فلكثل   ادل

لولك   صرلفؽلكثل.ركرلتيلكثرجكعل "نلكث. رلل ث  ك ضهكن تذكنل
وليلػػ ل مػػ ط  للػػفل33إلطػػ ؿلكث  ػػدكث .ر ػػرل ج ػػزلث"ل.ػػركرلط"ػػبلكل ولألفلكث  ػػدلصػػف حلغ ػػرلالـز

ألفلكث .ر ػرل لػؿلغ ػرللقػركعوللكثف ػؿلكثضػ ر "نل"م سل34"ص لهلكث .ر رللضررلكثلط ثل لل ث  ك ض
لنصبل"كلغشل ج رمل م كجبلكث  كل لكثجن ئ  هللفلهتضبلنل ل ل ليفل"فل قي"

 جػػكزلف ػػلللويلػػ لكنػػزؿلك ضػػ لكثل  ػػ رلكثلكضػػك يللنػػزؿلكث طل ػػؽلتػػيل بلا ػػهللفيػػـل لكث."ػػط 
هولت ث  ػدل يػكفلصػف ف نلإلطػ ؿلكث  ػدث"  اػدلكثػذملكاػ لتػيلكث."ػطل كذثػؾل "ػنللػػ للكن تػذكنلكثينػهلغ ػرلالـز

إذكلكا لكثل   ادلتيلغ"طلل-1لفللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكث يلنصال "نل"نهل لل(119 ج ثلتيلكثل د ل
جػػكنرملجػػ زلثػػهل"فل ط"ػػبلإلطػػ ؿلكث  ػػدولإفليػػ فلكثل   اػػدلكآلخػػرلاػػدلكاػػ للر"ػػهلتػػيلنػػذكلكث."ػػطول"كليػػ فل

 جكزلتػيل  ػكدلكث لر ػ الط"ػبلإلطػ ؿلكث  ػدلدكفلل-2هه "نل "ـللهول"كلي فللفلكثمهؿل " هل"فل  ل ن
له ك  ل رلث "ـلكثل   ادلكآلخرلل ث."ط

كثذمل   لت هليؿللػفلكثل   اػد فول"كل  مػلبلت ػهل"فػدنل ول"كلكل35كث."طللق رؾكل ث  ثيلكذكلي فل
 لت هلإذكلكا"ل للط"بلإلط ؿلكث  دوللفلكا لت هلكث."طول خكؿل36  "ـللهل"كل يكفلتيلل دكرخل"فل  "ـلله

 ل ةدملإثػنلإلطػ ؿلهل"كل  "ـللهل"كل م ط  لكث "ـللهكثل   ادل"كل جرخلإث لفلدكفل"فل ق ريه"فدلكثل   اد 
خػػرللػػ ث."طل ل نػػهلككا ػػ لكث."ػػطلتفمػػبللػػؿلككاكتػػهل "ػػنل"فلنػػذكلكث."ػػطلآلالل  صػػدلل "ػػـلكثطػػرؼلكهلكلكث  ػػد

ط"ػبلإلطػ ؿلكث  ػدللت ػهلكث.ػ ثطللػفلكاػ  جبل"فل يكفلكث."طلكثػذمل ليػفلكلله37ي فلدكت  لإثنلإلركـلكث  د

                                                           

للفلكث  نكفلكثلدنيلكألردنيهل148لكثل د 32
ذكلرلالكثذمل ج زلط"بلإلط ؿلكث  دلإ كث دث س  كثلقرعلك  لرللجردلي ل فلكث  ادلككا  لجكنر  ل جه"ه لكث  ادلكآلخرل"كللبللم وللفلال ؿ33

لكث  دلثكلك صؿل "لهللل لميال نهلكثلدثسل لدك هلن ضللصرمل لدني(ولكثط وللرج ل63ثمن لل5524 فلراـل"فلكثلدثسل " هلل لي فلث لـر
لم لؽه

"نهل"فل فيـلل ث  ك ضلإذكل ر بل " هلضررلل فدلكثل   اد فلك يكفلذثؾلالل "نلك  ل رل كث دث س  ل جكزلل لكث ض ثلللطبلفلكث  دلث"."طل"ك34
لكث  ص ر  لتيلج نبلكثل   ادلكآلخرلكثذمل ملبللخطئهلتيلنذكل لكثلكجبلث"لمئكث   لككا  لل د  لل نل ككترالقركطلكثخط    دللؿلل   ل رخ

 ه952ولصل1ولعل48ولسل23/6/1997ولج"م ل65ثمن لل8296كثلطبلف هلن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل
له139ولصل1984لمن لجل ؿلكثقرا كمولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـو35
له142ولصل1974هلل.دكدوللطل  لكث  نيو4ط لدلكثلج دلكثفي ـوللص درلكالث زكـول36
ل(ه119كثلذير لكإل ض ف  لثلقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيولكثل د ل 37
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ولكلنػػ طل  ػد رلذثػػؾل38جكنر ػ ولك يػكفليػػذثؾلإذكليػ فلنػكلكثػػذملدتػ لكثل   اػػدلكثػذملكاػ لت ػػهلإثػنلكث   اػد
له39 م خ"صهلا ضيلكثلكضكعلكثل   ادلا ردلإثنلل   رلقخصيل   "ؽللذ

 ل "ػنللػلفمػفلكثن ػ ل كث لمؾلل ث."طلكثل  بلث"رض ل "ػنلكجػهلالل   ػ رضللػك جبل"فل يكفل
ثػ سلثلػفلكاػ لتػيلكث."ػطل"فلل-1 "ػنل"نػهل لل40لفللقركعلكث  نكفلكثلػدنيل(123 ج ثلتيلنصلكثل د ل

 ل ػنلكثل   اػدلل"زلػ لل ث  ػدلكثػذملاصػدلل-2  لمؾللهل "نلكجهل    رضلل لل ل  ضيللهلفمػفلكثن ػ ه
له إلركلهولإذكل"ظهرلكثطرؼلكآلخرلكم  دكدخلث نف ذلنذكلكث  د

كث  ػدلل لطػؿولل نػهل"لػ حلثلػفلكاػ لتػيلكث."ػطل"فلكث ضػ ئيلنػذكلكثفيػـك ليفل"فل  ػ ؿلتػيل  " ػؿل
ثفككال"لرللرغكبولألنهلل لي فلث    ادلثكل ل فلكأللػرلكاػدرخل  ػد ركنلل  ػكالنولكنػذخل "ػ ل  ر ػرلكثفػؽلتػيل

لكث  ػػدولتلػػفللكاللطػػ ؿط"ػػبل كنػػيللػػذك ه للرجػػ لفػػدكدخلتل ػػنليػػ فللػػفلكثلةيػػدل"فلكث  اػػدلاػػدل"ركدل"فل لػػـر
للهػػذكلكث  ػػدلل.ػػضلكثنظػػرل ػػفلكث."ػػطللػػ لدكـلكث  اػػدلكآلخػػرلاػػدل"ظهػػرلكمػػ  دكدخلث نف ػػذخهللكثككجػػبل"ف  " ػػـز

ك "ػػنلذثػػؾل ظػػؿللػػفل قػػ رملقػػ ئ نلل   ػػدكنلخطػػ ل"فلثػػهلا لػػ ل"رر ػػ للر لطػػ نلل  ػػدلكثل ػػ لإذكل ػػرضلكثلػػ ئ ل
 لللػد"لننػ ل   ػ رضللػلكاللطػ ؿولألفل41ألفل م"لهلنفسلكثقيثلكثذملكنصرتالن  هلإثنلقركئهلخكم  دكد

له42فمفلكثن  
 

 المعيار القانونيالثالث:  البند
 "ػنلترضػ  ل قػر    ل   ػ فل "ػنلكثل   لػؿللرك   هػ ولف ػنلإذكل"صػ بلفيػـللكثل  ػ رل  كـلنذك

ذكلثـل صلهلي فلم  لكثن ػ وللصػرؼلكثنظػرل ػفلف   ػ لكثككاػ ولكلػ لإذكليػ فل كث  نكفلي فلفمفلكثن  ولكك 
كثل   لؿل جهػؿلكجػكدلكث   ػد لكث  نكن ػ لكث ػيل خ طػبل صػرتهل"كليػ فل  "لهػ ولكلصػرؼلكثنظػرل لػ لإذكل

                                                           
 ه136ولصل1988كثدكرلكثج ل   ولل كت ؽلفمفلترإولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـو38
ثلفللت ل لإذكلي فلكثف دللكثط ر لنكللل لتيلكم لكثقخصلكث  دمل كا هل"كل"نهللفلكثفككدلل لإم خبلصلكث."طلكل ن صرلكث.شلكلك39

كثط رئ لنكللل ل دخؿلتيلم"ط لا ضنلكثلكضكعلط ثل ل"ا ـلاض ثخل "نل"مل بللةد  لإثنلل لكن هنلإث ه لن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل
 ه833ولصل305ولؽل2ولعل41ولسل29/11/1990ولج"م ل56ثمن لل1297

ثـل  ـلإتركدلامـل"كلتصؿلخ صللل  ثج لكث."طلتيلنصكصللج" لكألفي ـلكث دث  وليل ل  ثجال  بلكاليركخلك  بلكث.لفلككث .ر رولثيفلل40
لفللج" لكألفي ـلكث دث  ولكث يلنصال "نل"نهل إذكلل علق ئ نلكل فلل208"ق رال"في ـلكثلج" لإثنل نظ ـلتير لكث."طللقيؿلمر  لتيلكثل د لل

تظهرلذثؾلكثلل  للفلغ رلذثؾلكثجنسللطؿلكثل  لت"كلل علزج ج نل "نل"نهل"ثل سللطؿلكثل  (هلكادلج ثلتيلقرحلنذخلكثل د لل"نه؛لادلتهـلجنمهل
لكثل د ليل لثكلل فلكثكصؼلكظهرلخبلتهلت ثل  لل طؿلل خ بلؼلكثكصؼوليل ل لطؿلل خ بلؼلكثجنسهلث فص ؿلقرحل لفلثفظلجنسلتيلنذخ

كثل كعلكثج ر لكثيف ث ولدكرل  ثـلل-رولدررلكثفي ـلقرحللج" لكالفي ـول  ر بلكثلف ليلتهليلكثفم نيولكثلج"دلكألكؿكثنصل"نظر:ل "يلف د
له183ـولص2003-ق1423ل ركاول-كثي بلث"طل   لككثنقرلككث كز  ولكثر  ضولكطل الللككت  لخ ص للفلدكرلكثج ؿ

له151ولصل1  لث"  نكفلكألردنيولإلكثلذير لكإل ض ف41
 ه136دلجل ؿلكثد فلزييولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اولولصللفلكل42
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  ػػػ للخ ثفػػػ لكث ػػػ نكفل"ـلثػػػـل  صػػػدخولذثػػػؾل"فلف   ػػػ لكال جػػػ خلكإلركدملذك ػػػهلت لػػػ لإذكليػػػ فليػػػ فل  صػػػدلف 
لوكثل   لػػؿل  صػػدلكالث ػػزكـللفيػػـلكث ػػ نكفولالل  ػػكؿل " ػػهولط ثلػػ ل ف  ػػاللخ ثفػػ لكث   ػػد لكث  نكن ػػ لت ػػبلنل

له43كلهذكلكثل ننل نفؾلكر ل طلللد"لفمفلكثن  ل فللاكك دلكالخبلؽ
ل لرمـلطر   نلث" "ـلل صرؼلل  فولتبلل جكزلكم ظه رلكث "ػـلإالللهػذكلك  نيلنذكل"فلكثلقرعلي"

كثطر ػػؽهلت ث مػػج ؿللػػربلنلطر ػػؽلثقػػهرلكن  ػػ ؿلكثف ػػكؽلكث  ن ػػ لكث   ر ػػ لكألصػػ"  ولتػػبلل يػػكفلكن  ػػ ؿلنػػذخل
له44تيلفؽلكث. رلإالل فلطر ؽلكث مج ؿلثيكفلكث  دلل طبللكصبللكثف كؽلن تذكنل
 دلكث  دولل إلض ت لإثػنلكثرضػ ول ػككترلل ػضلكثقػي"  الككثلركمػـلادل  ط"بلكثلقرعلالن  لوتلربلنل

لهل45كثل  ن ولت يكفلكث  دلتيلنذخلكثف ؿل  دكنلقي"  نل
تفيللرؿلنذخلكألفككؿلتػ فللجػردلكث صػدلالل يفػيلث فد ػدلل نػنلفمػفلكثن ػ لكث ػ نكنيولتػبلل  لػ ل

 ر رنلػػػ لللككت ػػػ ل"كللخ ثفػػػ لكثلقػػػرعلتػػػيل  ر ػػػرلكثفمػػػفل"كلكثمػػػكثلل ثجهػػػؿل"كلكث "ػػػـوليلػػػ لالل  لػػػ لتػػػيل 

                                                           
43
 ه113صللولرج لم لؽللكثم دوللدكم 

 نصل "نلكنهل لتيلكألل يفلكث يل لالت ه لكث مك  لاللل1952ثمن لل40لفلا نكفل مك  لكألركضيلككثل  خلراـلل16/3كثل د ل لكثل لي نال44
لي نالا لكث مج ؿ(هكثل  لادلجرالتيلدكئر  لي نالكثل  ل"  لإاللإذك لصف ف ن ط  ل   لرلكثل  لككثلل دث لككإلتركزلككثل  مل لتيلكألرضل"كلكثل  خ

دلك دخللل  لجزثللنه لكالضللل". نللفلكثرلفلاللكألرضللفؿلكثد كللادل لالت ه لكث مك  لت فلل ل د  هلكثط  فللفل"فلكثلط كفلضدخلا
ل  ر خلل28/2009 ر بل"رركنلل دكـلكنهلثـل  ـل مج ؿلكثل  لثدكئر ل مج ؿلكألركضيلفمبلكألصكؿ ولفيـللفيل لكثن ضلكثف"مط ن  ولكثط فلراـل

كل لفلؿل " هللفل"مل بلنرلل"فلنل فلوللنقكركالكثل  فيهلكاضالتيلفيـل خرلل نهل لكل نزكؿلكث  نكفل "نلكثفيـلكثط  فل25/5/2010
ل"فلكثلقرعلكتؽلصر حلنصل (للفلا نكفل16/3ككثل د ل ل1953ثمن لل49كثل د لكثر ن  للفلا نكفلكث صرؼلل أللككؿلغ رلكثلن كث لراـلكل دكثن

ل لراـ لكألركضيلككثل  خ لل40 مك   ل مج ؿلل1952ثمن  للدكئر  لكثل  خ لتيلكألرضل"ك لككثل  مل  لككإلتركز لككثلل دث  لإجركثكالكثل   فصرلجل  
ث"كي الالكثل ضلن لل1958ثمن لل51/ب(للفلكث  نكفلكثل دؿلثؤلفي ـلكثل  "  لل أللككؿلغ رلكثلن كث لراـل11كثل د ل كألركضيولت ل لر بلتيل

لكث  لثدللدكئر  لفؽلكث. رلكجكبل نف ذن  لككثل  "ؽلله  لكثلن كث  ل"كلل  لكتركغلكأللككؿلغ ر للفل  ر خل نظ له  لمن  مج ؿلخبلؿلخلسل قر 
ث ن زؿل صد  ه لإالل"فلكثلم ف دلللكجبل "ؾلكثكي ث لالل   لرلل ثي نلل لثـل  ـلكث مج ؿلتيلدكئر لكألركضيلكلذثؾلت فلنذكلكألخ رلالل م ط  لك

لنهلث". رل كيؿلللكجله لكي بلنل نهلالل ر بل"رركنولإذللث. رخل فلل لالل ل"ؾلط ثل ل"فلكثل"ي  لالل رلالإاللل ث مج ؿللل ننل"فل"  لكي ث ل  طن
ثؾل"فلكثف رؽلل فلكثل ئ لكثلمجؿل كثل ثؾ(لكثذملر بلف  نلث". رلللكجبلكي ث ل   "ؽلله لفؽلنذكلكألخ رولكل فلنذكلكألخ رلكثذملنكلث سللل 

يلكثلكا لكثرمليلث صلحلل ثي نلل ثل ننلكث  نكنيولكأللرلكثذملث ر بلف  نلث. رخلت ل لثـل دخؿلتيلل"ي  هلل دولكالل صحل"فل دخؿلإاللل ث مج ؿلت
لكثر نيللفللص"ف ل لكثط  ف ل د  ه لثل  لفل    ل كتر لثـ لكثلقرع لكثد كلل"مل"ف لالكؿ ليقرطللفلقركط لكث  نكن   لكثلص"ف  لكن ف ث نرللل ه

لكثف"مط ن لكثن ض للفيل  لفيـ لكثفل    و لكثلقرع لثه  لر ب لا نكن   للص"ف  ليكنه  ل ف لثخركجه  لراـ لكثط ف ل  ر خلل162/2005  و
وللنقكركالكثل  فيهللكاضاللفيل لكث ل  زلكألردن  ل" ض لل فل ل ل  دلل  ل"رضلككا  لتيللي فل لالت هلكث مك  ل   لرل  دكنل18/9/2006

هللفيل ل"1952(لثمن ل40راـل للفلا نكفل مك  لكألركضيلككثل  خل16ل طبلنلك يكفليؿلتر ؽلت هل رض لث"   بل لبلنلل ثف ر لكثر ثر للفلكثل د ل
له1473ولصل1981ول5وللج" لن  ل لكثلف ل فولكث ددل1981ثمن لل117كث ل  زلكألردن  ولكثللد"لراـل

لكث  نكفل ككترلكثقي"  لالن   دلكث  دولتفيلنذخلكثف ث ل  كاؼل45 ا  ـلكث  دل جبلدكئل نلكث ل  زلل فلقي"  لكث  دلكل فلقي"  لكإلرل اهلت ذكلكم "ـز
إل ج بل ككترلنذخلكثقي"  لكجكدكنلك دل نهلتيلف فل"نهلالل  ر رلثقي"  لكإلرل ال "نلكن   دلكث  دهلت ث  دلتيلنذخلكثف ؿل ن  دلللجردل بلايلكل "ن

كن   دلكث  دولككث لكؿولكثيفل  كاؼلإرل الذثؾل "نل ككترلكثقي"  لكث يلكم "زله لكث  نكفهلكالل  ر رلث.  بلنذخلكثقي"  ولي ثي  ل لتيلكث  دول "نل
قرعلف لل جكزلتيلنذخلكثف ث لإرل الكث  دلل إلاركرل"كلل ث ل فهلككثقي"  لللفهكله لكث  نكنيلنيل"م"كبللفددلث"  ل رل فلكإلركد ل فرضهلكثل

 ذك ه هللقيؿلإثزكليلت ل ل   "ؽلل صرت الا نكن  للفدد لكال  ل ركالخ ص ل   ضيل دـلإ ط ثلكإلركد لفر  لكخ   رلكم " لكث  ل رل ف

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%206972#A06972_16
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=7023#A07023_2
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=7023#A07023_2
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=6972#A06972_16
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=7060#A07060_11
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رلطلكثكصؼللرلكال "ؾلكثظركؼلكث يل ركن لا ط ػ لتػيلكثدالثػ ل " ػهلل  ض  الفمفلكثن  ولإذكلل لنكل
ل"كلل دـلرلك ه هل

ضػػركرليلةقػػرل"نػػهلثػػـل   ػػرضلثن ػػ لكإللوفمػػفلكثن ػػ ل بلفػػظل "ػػنلنػػذكلكال جػػ خلتػػيل فد ػػدلل نػػن
ضػركرلث مػال نصػركنل  لػرل"فلن ػ لكإلككثن ػ هلكلللػفلخػبلؿل فصػ "هلألنػككعلفمػفلوف   يل "نلمكثلكثن  

ل ط"لػػ نلث" ػػكؿللمػػكثلكثن ػػ ولإذل  ف ػػؽلمػػكثلكثن ػػ لكثػػكلثػػـل يػػفلرلػػ لك جػػ خلثئلضػػركرلل ثل   اػػدلكآلخػػرل"كل
لك يفيلث ف ؽلمكثلكثن  ل"فل يكفلننػ ؾلك جػ خلإركدملل صػكدلإلفػدكللكثف ػؿل"كلكث ػرؾل نل ل "ـز كث. رولكك 

يلػ ل"فلنػذكلكال جػ خلفصػػرلول46رلكثلقػركعلتفمػبولدكفل"فل ل ػدلنػػذكلكال جػ خلكثل صػكدلإثػنلكثن  جػػ غ ػ
ل  ػػ رلفمػػفلكثن ػػ لكث نف ػػذملل ثلكضػػك يلدكفلكثقخصػػيولتيػػ فلنػػذكلللػػ ل   ػػبلنػػذكلكال جػػ خلتػػيل فد ػػدل

اصػػدل ف ػرضلل نػػهلثػػنلكثف ػؿل"كلكث ػػرؾلغ ػرلكثلقػػركعولت ثل   اػػدلكثػذمل  جػػهلاصػدخلإلول نػنلفمػػفلكثن ػ 
كثف ػػؿلككثن  جػػ ولكاصػػدلكإلضػػركرلل ثل   اػػدلكألخػػرلف ػػنلثػػكليػػ فللطر ػػؽلكإلنلػػ ؿولإذلكفلكثل   اػػدلكثلػػ ثشل
كثركقػػػدل  ػػػيلف   ػػػ للػػػ ل ف "ػػػهلك  ػػػدرلن  ج ػػػهولخ صػػػ ل"فلكثلقػػػرعلتػػػرضل "ػػػنلكثل   اػػػدل ػػػكخيلكث  ظػػػ ل

ه لقخصػيولإذكلئمػكلدل"فلل   رلا  سلفمفلكثن  للفلككث لصرلكت  نلثم"كؾلكثرجؿلكثل   دهلكنذكلل ل ةي
له47ضركرللفلمكثلكثن  لدكفلكالم .ن ثل فلكثل   رلكثلكضك ين  لكإللل ل"ت رضل"ف
فلإ ػػرلل للف ػػلولفمػػفلكثن ػػ لتػػيلكث صػػرت الكث  نكن ػػ ظهػػرلك جػػ خل خػػرلث فد ػػدللضػػلكفليلػػ ل

ن ػػ نلفمػػفلكثن ػػ لتػػيلكث صػػرت الكث  نكن ػػ لنػػكلكثجهػػؿلكثللػػررللككا ػػ لل  نػػ ول ر ػػبل " هػػ لكثقػػ رعل"رػػركنلا نكل
ي ثجهؿلل ث  بلكثذمل ج ؿلكث صرؼلغ رلت  ؿوللرؿللفل ق رملاط  ل"رضولكنكل جهؿل"نػهل قػ ر ه ل
لفلغ رلذملصف لتهكلك    دلل."ػكطهلكلنػ ثل "ػنلذثػؾل يػكفلمػكثلكثن ػ لنػكلكث "ػـللككا ػ لل  نػ ل ر ػبل

غ رلذملصفهولمػككثل"يػ فللفل  " نلف  نلكنكل  "ـل"نهل  "  خللفل"كل "نلكث "ـلله ل"رركنلا نكن  نوللكثق رع
له48كث "ـللم ط نل"كلتيلصكر ل ككطة

بلؽولألنػهلاػدل نطػكمل "ػنلكمكثلكثن  لكت  نلثهذكلكال جػ خل طػ لؽلكثخطػ لكث لػدلكت ػ نلث كك ػدلكألخػل
ضػػركرولكاكك ػػدلكألخػػبلؽل ػػ لنلذثػػؾهلك ف ػػرضلنػػذكلكال جػػ خلال  لػػ رلكثل   اػػدلفمػػفلكثن ػػ ل"فلكث.ػػشلككإل

 ن فيلتيلج نلهل"ملخط ل لدمل"كلغ رل لدمولإذلكثخط للجل  لصكرخل    رضلل لفمفلكثن  هلكثل ل
 ه لي فلكثكنـل"كلكثجهؿلكثذملكا لت هلكث. رل   لرلف ث لذك   لكنفم  لخ ص للهل ص بلإا ل لكثدث ؿل "

                                                           

له113لدكملكثم دوللرج لم لؽولصلل46
47
 ه115صللوم لؽلكثلرج لكثلكثم دوللدكمل 
  ول لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولفمفلكثن  لك"ررخلتيلكث صرت التيلكثف هلكالمبلليلككث  نكفلكثلدنيولدكرلكثلطلك  الكثج ل   ولكالميندرل48

 ه83-ل81ولص2004
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كلهػػػذكلتػػػ فلفمػػػفلكثن ػػػ ل  ػػػ سللل  ػػػ رللو"كل "ػػػنل يمػػػه ولثػػػذثؾلكجػػػبلكالث جػػػ ثلإثػػػنلل  ػػػ رللكضػػػك ي
لكضػػك يلككفػػدولكركئػػدخلتػػيلذثػػؾلكمػػ  ركرلكثل ػػ لبلاولككثل ػػدل ػػفللقػػ  لكثلفػػللتػػيلكث ككلػػؿلكثنفمػػ  ل

لكثدكخ"  ه
كثلػػػ د لك جػػدلفمػػفلكثن ػػ للهػػذكلكثل نػػنلمػػندكنلثػػهلتػػيلل ػػضلكثنصػػكصلككألفيػػ ـلكث  نكن ػػ وليػػنصل

(للفلكث  نكفلكثلدنيلكألردنيلككث ػيلنصػال "ػنل"نػهل ل  ػدلفمػفلكثن ػ للػفل فػكزلكثقػيثولكنػكل1177 
 جهػػؿل"نػػهل   ػػدمل "ػػنلفػػؽلكث. ػػرولك ف ػػرضلفمػػفلكثن ػػ للػػ لثػػـل  ػػـلكثػػدث ؿل "ػػنلغ ػػرخهلكالل ػػزكؿلصػػف ل

ؽلكث. رولك زكؿلفمفلكثن  لثدللكثف ئزلإالللفلكثكاالكثذمل صلحلت هل  ثل نل"فلف  ز هلك  دكثل "نلف
له49فمفلكثن  للفلكاالإ بلفلكثف ئزلل  كبلف  ز هلتيلصف ف لكثد كل

 ككترلنن لإالل كثللررلككثلقركعولكفمفلكثن  لالل رلل"فلفمفلكثن  لنك لكث."طل"ل لكال ج خلكثر ثللت
ل ن فػػ ثل"ملخطػػ للػػفلج نػػبلكث. ػػرولكنػػكللهػػذكل خ "ػػؼل ػػفلكثجهػػؿلكثػػذمل يػػكفلت ػػهلكثقػػخصلغ ػػرل ػػ ثـلل

نكلكنـلكك    دللخ ثؼلث"ف    ولتهكل ف ػرضلغ ػ بلكثف   ػ ولكف"ػكؿلتيػر لل50لككا  لل  ن ولل نل لكث."ط
هلك  نػيللػذثؾلكثخطػ لكث ػ نكنيلكثػذمل  ػكـللػهلكثلمػةكث  لكثلدن ػ ول غ رلصف ف للف"ه لتيلذنػفلكثلكنػـك

 صػدكنلكإلضػركرلكنكل قلؿلإض ت لإثنلكثخط لكث لدملكثخط لغ رلكث لدمولت يكفلم  لكثن ػ للػفليػ فلا
ك ف ؽلتيل صرتهلل ننلكث.شولكيذثؾللفل  ملبلتيلإص ل لكث. رللضػررلل نل ثػهل"كل ػدـلكف   طػههل
ك  خػػذلنػػذكلكثػػر"مللل  ػػ رللكضػػك يل  فػػددللػػهلل نػػنلفمػػفلكمػػكثلكثن ػػ لتػػيلف ثػػ لكثجهػػؿلكثللنػػيل "ػػنل

له51كإلنل ؿل"كل دـلكثف ط 
ن  ل "نل ف" ؿللصػط"حلفمػفلكثن ػ ولاػ ئبلن:لل  فلفمفلكثكتيلك ج خلركل لنجدل"نهل ـلكال  ل دلتيل

لكث "بل "نلقيثلل  فولكلفلرـلتهيلإركد لل طن لط ثل ل"فلص فله لثـل  لرل "فلكثن  لنيلكث صدلك ـز
                                                           

 كثلصرمهل(للفلكث  نكفلكثلدني965/1كثل د ل 49

ثـل فردللج" لكألفي ـلكث دث  لث"."طلي فدل  كبلكثرض لتصبلنلخ ص نلي إليركخللربليولكثينه لنظلالكفي لهلل ن   لتيلنصكصه لكثلخ "ف ولل50
تيللي فلل2018كج ثالل ف  لل ل"خذاللهلكث قر   الكثفد ر لتيل  د رن وللل ل خصل نظ ـلكفي لهلكلفهكلهولكيل ل"قرن لإثنلنصلكثل د ل

لم لؽللفلن لنصلكثل د  ل فد دكن ل لث"لج"  لل فل "يلف درلتيلقرفه لت د لكث."طو لتير  لكثدركم لي طل ؽلث نظ ـ ل لل65ذخ كث يلنصال "نلكنه
كثكصؼلتيلكثف ضرلث.كلكتيلكث. ئبلل  لر ولترغـل"فلظ نرلكثنصل ق رلإثنلكفلكثلل  لكثف ضرلثكلكصؼلتبلل ةخذلل ثكصؼلألنهلف ضرل

 قرل"ل لثكلكصؼلكث. ئبلث دـلكجكدخلت ليفلكألخذلل ثكصؼولكنذكل  كدلإثنلكث كؿلل دـلكالخذلل ث."طلتيلك ليفلكث  رؼل "نلصف  هللقيؿللل
كثلج" ولإالل"فللقرحلكثنصل دؿل "نلكألخذلل ث."طلك نظ لهلتيلكث قر   الكثفد ر ولف للذيرل "يلف دلتيلقرفهلث"نصل"نهلت"كلل علكثل ئ ل

دنـلالل ن  دلكثل  هههلكثكلكق رللتص نل "نلكنهل  اكالت ذكلنكلزج إلالل ن  دلكث  دل"ل لثكلكق ركخل "نلترم نلغ ئل نل "نل"نهل"قهبلككثف ؿل"نهل"
لفلكنهل  اكال"فلرلت ذكلنكل"خضرل ن  دلكث  دلال ف دلكثجنسولت فهـللفلذثؾلي"هل"نهلإذكلي فلكثجنسلل فدكنلت خ بلؼلكثكصؼلالل يكفلل ن  نل

 جبل ككترلقرط ف:لكألكؿل"فل يكفلكثقيثلكثلكصكؼلتيللج"سلكثكصؼولككثر نيل"فل يكفلذثؾلكثقيثللكالن   دهههكييل يكفلكثكصؼلث.ككنل
 ه65كل64كثلكجكدلتيللج"سلكثكصؼللفلجنسلكثلكصكؼهل "يلف دروللرج لم لؽولكثلج"دلكألكؿولص

 ه532صل-531كثم دوللرج لم لؽولصلللدكم51
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 نهػػػ لل صػػػدلإن ػػػ إل"رػػػرلاػػػ نكنيهلك ػػػ ـلكالمػػػ دالؿل " هػػػ للطر ػػػؽلغ ػػػرللل قػػػرول نػػػدل ل بللمػػػه ل صػػػرؼل
اللتػ فلكث ػ نكفلالل   ػدللهػ ل كالل ر ػبل " هػ ل"رػركنهلنػذكل ػفلكثن ػ ل"لػ لكثفمػفلككثمػكثلخ رجيلث"قخصولكك 

تهلػػ ل لػػ ر ل ػػفل"فيػػػ ـلكج ل   ػػ ل ػػر لطللػػ ث  ـلكثمػػػ ئد لتػػيللج لػػ لل ػػ فهلك ليػػػفل فد ػػدلكثفمػػفلتػػػيل
كألل ن لككالم   ل لككثنزكن ولككثمكثلتيلكثخ  ن لككث.شلككثيذبلككث.ػدرلككثر ػ ثلككثظ"ػـهلك "ػنلذثػؾل يػكفل

كلم"ؾلكثطر ػؽلكثمػك  لتػيل صػرت  هلككث ػيل  لرػؿلتػيلكألل نػ لكل لهػ ولك يػكفلكثقخصلفمفلكثن  لإذكلن
له52م  لكثن  لإذكلم"ؾلكثطر ؽلغ رلكثمك  لكث يل  لرؿلتيلكثخ  ن لكل له 

فلكخ "ػؼلل ػضلكثقػيثل ػفلل نػ خلكألخبلاػيولكنػذكل  ض لنذكلكال ج خل  ر فػ نلثللػد"لفمػفلكثن ػ ولكك 
يل فرضػه لكث ػ نكف هلكن ػكؿلاصػدلكالث ػزكـلكثػ سلكالث ػزكـلذك ػهولإذلكث  ر ؼلنكل اصدلكالث زكـلل ثفػدكدلكث ػ

ادل  صدلكثلرثلكالث زكـللفدكدلكث  نكفولكرغـلذثؾل   للنهلكثلخ ثف لث دـلإدركيهلثيؿلف  ئؽلكثلكضكعل"كل
للفلكف   ط اهلت صدلكالث زكـلقػيثللمػ  ؿل ػفلكث ف  ػؽل ل لألنهلثـل  خذليؿلل ل "ـز ثجه"هلل ث  نكفولكك 

له53يلثهذكلكالث زكـكثف "
 خػػرإللػػفلإطػػ رلفمػػفلكثن ػػ لفػػدكللكثضػػررلثآلخػػر فلن  جػػ للكثركلػػ لثلػػ لمػػلؽلتػػ فلنػػذكلكال جػػ خ

كإلنلػػ ؿلك ػػدـلكالف  ػػ طولإذل"فلمػػكثلكثن ػػ ل  فػػددلل نػػهل ػػدـلاصػػدلكالث ػػزكـللفػػدكدلكث ػػ نكفلتهػػكللكاػػؼل
 هلإغفػ ؿللػ ل مػ كجلهل لدمولك دخؿلت هلكث.شلكاصدلكإلضركرهلك ةخذل "نلنذكلكال ج خل"نهل  ر بل "

كث ػػ نكفللػػفلكث ػػزكـلل ثمػػ يلنفػػكلكث فػػرملككالمػػ  بلـلككالم  صػػ ثولكنػػكلكث ػػزكـلاػػ نكنيل نػػزؿلكإلخػػبلؿللػػهل
فلي فل قيؿللكاف نلمػ"ل  ولإالل"نػهليػ ملت ػؿل"كل54لنزؿلمكثلكثن   هليل ل"فلكإلنل ؿل"كل دـلكالف   طلكك 

نذخلكثن  لثـل  جهلإثنلكإلضركرللػ ث. رللقػيؿلل رؾل  فرؾللن  لادل يكفلفمن لكادل يكفلم ئ ولرغـل"ف
ل لدمولإالل"نه لاصرالك"نل"الف فلي فل جبل"فل  خذللكاف نلإ ج ل  نلثذثؾل  خذلصف لكثمكثه

فمػػفلكثن ػػ لثػػدللكثل   اػػدل "ػػنل"مػػ سلكن فػػ ثلكث نصػػرلكثل نػػكملث"خطػػ ولكتػػيلك جػػ خل"خ ػػرلفػػددل
لنك  ػهلكث لػػدملكغ ػرلكث لػػدمهلتػ ذكلي نػػالنػػذخلكثن ػ لفمػػن لكالل  ضػلفلن ػػ لكإلضػركرلل ثل   اػػدلكألخػػرول
 ن فػػيللػػذثؾلكثخطػػ لكث لػػدملتػػيلج نلػػهولكل ث ػػ ثيل يػػكفلكثل   اػػدلفمػػفلكثن ػػ لالن فػػ ثلكث نصػػرلكثل نػػكمل

لن  لكإلضركرهلكلفمبلنذكلكثر"ملت فلكثل   ادلف ػنل  صػؼللفمػفلكثن ػ ولالل يفػيللنػهلث"خط لكثل لرؿل
"فل ن فيلن  لكإلضركرلثد هوللػؿل " ػهل"فلالل هلػؿلك"فل  ػ  ظلك  لصػرللف ػللالل "فػؽلضػرركلل ثل   اػدل

                                                           
 ه134ولصل1977  نر لل هدلكثلفكللككثدركم الكث رل  لوكري فلكثظ نرليلصدرلث"فؽولكثلجل هون ل فللفلدلخ" ؿل52
 ه135صللوكثلرج لكثم لؽجل هولن ل فللفلدلخ" ؿل53
 ه108صل-107لرج لم لؽولصللكثم دولللدكم54
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كألخرلدكفلاصدوللل ننل"فل ن فيلكثخط لغ رلكث لدمللفلج نػبلذثػؾلكثل   اػدهلك ػرللنػذكلكال جػ خل"فل
فمفلكثن  ل   سللل   ر فلقخصػيلك"خػرللكضػك يهلل "جػ لإثػنلكثل  ػ رلكثػذك يل"كلكثقخصػيلث"يقػؼل

ليثكثل   اػػدلمػػلف ػػككترلكثخطػػ لكث لػػدل ػػتػػ ذكللو ػػفلن ػػ لكثل   اػػدل"مل ػػفلكث نصػػرلكثل نػػكملث"خطػػ لكث لػػد
لهل55كثن  

"نل"نػهل(ل 1(لت رخل 250كيلر ؿل "نلذثؾلنصللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلتيلكثل د ل 
إذكليػ فل صػػرؼلكثلػػد فلل ػكضولكقػػ رطلث ػػدـلنفػػ ذخلتػيلفػػؽلكثػػدكئفل"فل يػػكفللنطك ػ نل "ػػنلغػػشللػػفل ل

كثلد فلك"فل يكفللفلصدرلثهلكث صرؼل "ػنل "ػـللهػذكلكث.ػشولك يفػيلثفمػل فلكث صػرؼللنطك ػ نل "ػنل
ل.ػشلكث.شل"فل يكفلادلصدرللفلكثلد فلكنكل  ثـل"نهلل مروليل ل  دللفلصدرلثػهلكث صػرؼل  ثلػ نل

ل. كثلد فلإذكلي فلادل "ـل"فلنذكلكثلد فلل مر
ك رج للفمبلنذكلكثل   رلإثنلقخصلكثل   ادلكظركتهلكثخ ص لثل رتػ لف   ػ لن  ػههل"لػ لت لػ ل
   "ػػؽللمػػكثلكثن ػػ لكث ػػ ئـل "ػػنلكإلنلػػ ؿلكا"ػػ لكالف ػػركزلت نػػهل  ػػ سللل  ػػ رللكضػػك يولالل رجػػ لت ػػهلإثػػنل

له56لفمبلكثل ثكؼلكلفمبلم"كؾلكثرجؿلكثل   دلظركؼلكثل   ادلكثقخص  وللؿل   سلم"كيه
ل لا ؿلتيلكآلركثلم ل  لكثذيرلت فلكثل فلل رجحلكثػر"ملكألخ ػرولكللػ ل ة ػدل "نلكثنظرللل.ضكل

ككثل  ػػػػ رللقخصػػػػيكثل  ػػػػ رلكثلو ػػػػرج حلنػػػػذكلكثػػػػر"ملكنػػػػهلك  لػػػػدلتػػػػيل  ػػػػد رلفمػػػػفلكثن ػػػػ ل "ػػػػنلل  ػػػػ ر ف
 ج ن الكألخرلولف للتػرؽللػ فل  لػدل ػدـلكثلكضك يولت"ـل   لدل "نلل   رلدكفل خرليل لت "الكال

كث نف ذلككإلنل ؿلتيلكث نف ذهلإالل"فلكث كؿلل ن دكـلكث نصرلكثل نػكملث"خطػ لي  ر ػؼلثفمػفلكثن ػ ول  صػرل
لفلقلكث  لللد"لفمػفلكثن ػ ولك فػددلنطػ ؽل ل"ػهولكالل رلطػهللػ ث ك لكثل"زلػ للقػيؿلككضػحولرغػـلكجػكبل

لذثؾهل
فلي فل قيؿلإخبلالللللد"لفمفل لي لػؿلكل ي لػؿلكثن ػ لك "  ػيلل ػهولتهػكلالل  لػرل ػفللفهػكك  ـك

ولل نل لرلطللفهكـلفمفلكثن ػ لل   ػد لكث  ػدلقػر   لكثل   اػد فلككث ػك لكثل"زلػ لث"  ػدولاػدلثللد"لفمفلكثن  
  ط هللفهكل ل"دؽلك"كضحلككقلؿللفللجردلرلطهللفير لكثخط ولكل ل فررلكثل   ادللفلل ضلكث زكل  هل

ثػػ لكثضػػركر لككث ػػك لكث ػػ نر ولإاللرخػػصلكفػػ الالاػػدرن لكثلقػػرعولالل قػػيؿللنظػػرخلتػػيلظػػركؼلخ صػػ ليف 
ل ث لدل"كلخركج ل "نلفدكدلكث ك لكثل"زل لث"  دول "نل يسلكثف ؿلإذكلل لي فلكثخركإل فلنذخلكثفدكدل

لكالنل ؿه

                                                           
55
 49صل-31صلول1974ل.دكدوللطل  لكث رلكؾوللو1للد"فمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدهلطلوكثلبللص ثحل لدلكثجل رلن جي 

لهل54صلكثلبلولكثلرج لكثم لؽلص ثحل لدلكثجل رلن جي56
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 "حسن النية"معيار القياس لمبدأ الثاني:  الفرع

إالل"نػهل ليػفلكث ػكؿلإفلثفمػفللولكفلفمػفلكثن ػ  "نلكثرغـللفلكالخ بلؼلتيل فد دلل ننلكلض
كثن  ل د لخص ئصول ف دلل  نهػ لتػيلل رتػ لكثل  ػ رلككجػبلكث طل ػؽهلكنػذخلكثخصػ ئصل "لػحلتػيلجل ػ ل

ذثػؾلكنػهل نلػ للػفلل57وولكني لكفلفمفلكثن  ل ي  لػرلذكلطل  ػ لذك  ػ لتػيل"صػ"ه لفؿلكثدركم كال ج ن ال
تهكل نصرلنفميلدكخ"ػيل مػ دؿل " ػهللوذكالكثقخصلكثلط"كبلكثفيـل "نل صرتهلل ثفمفل"كلل ثمكث

لطر    فل"فدنل :للبللم هلث صرؼلل  فلت  ـلل رت ػهللػفللػ فلكث صػرؼلكصػكر هلكثظػ نر هلكر ن هلػ :ل
هليلػػ ل"فلفمػػفلكثن ػػ ل  ػػدلكث ػػيل فػػ طلل ث صػػرؼلنقػػ  لك نف ػػذكنللوكث ػػركئفلككإللػػ ركالكثلكضػػك   لكثظػػ نر 

لكاػػركرولككث ػػركرللػػفلكثلككاػػؼلكث لد ػػ لكإل ج ل ػػ ول لكافػػ نل لػػد  نلألنػػهلنػػ ل للػػفلكثن ػػ لكث ػػيلنػػيلاصػػدلك ػػـز
ك " هلتبلل ليفلإ ط ثلكصؼلكثفمفل"كلكثمكثلثلجنكفل"كلطفؿلغ رللل ػزللػربلنهلكالل ليػفل  ػد رخلإالل

"فلكإلنم فلفمفلكثن  لإثنل"فل رلػالكث يػسلل ثرجكعلإثنلذكالكثقخصلكلصددلككا  لل  ن ولك ف رضل
ل58تبلل ف رضلمكثلكثن   ه

لل نػنلكث صػدل"كلكال جػ خلكإلركدمل"كلكإلركد لكثل طنػ ولكلػ فلل كثن    "نلل لملؽل جبلكث فرا لل فل
لل ننلكثلظهرلكثخ رجيلكثدكؿل "نلكثن  وللفلن ف  ل"فلكألكثػنلن ػ للن  ػد ل "ػنل ف  ػؽلنػدؼلل كإلركد  

ذكلكثكصؼلذك   ل"كلدكخ"  ل"قلهلل ل يػكفلل ثمػيكفلالل   لرنػ لكث ػ نكفول"لػ لكألخػرللتهػيلل  فلكنيلله
ن ػػػ للن  ػػػد لل فريػػػ لنفػػػكلنػػػدته ل فريػػػ نلإ ج ل ػػػ نول ػػػدؿل " ػػػهلذثػػػؾلكثلظهػػػرلكثخػػػ رجيلكثػػػذمل  "ػػػفل نهػػػ ل

ل59لم   ن لتيلإ بلنهللكم ئؿلخ رج  للفلاكؿل"كلت ؿههه
لفلل   رلفمفلكثن ػ لككجػبلكث طل ػؽولتلنهػ للػ لل ضحللكاؼليؿلك ج خ لول ث طؼل "نلل لملؽ

كلنهػ للػ لك  ػدلل ثل  ػ رللو"كلل ثلكضػك يلدكفلكثػذك يلوك  دلل ثل   رلكثذك يلدكفلكثلكضك يلتيلف ث 
كثلكضك يلككثذك يلل  نلل   ل رنل لل ي ل" فهلثذثؾلالللدللػفل كضػ حللكل ػ فلكثل صػكدلليػؿللنهلػ لتػيل

كثل صػػكدلل ثل  ػػ رلكثػػذك يلككثلكضػػك يل لكلػػ لكلػػفلرػػـلكثػػنلل ػػ فللكث ػػ ث  فولف ػػلليػػ فلكثمػػ يلكثلنػػد ف
لهك ل ثهلك طل  هل "نلللد"لفمفلكثن  

 

                                                           

له83صللو1986كالميندر  ولدكرللنق  لكثل  رؼلثمن للوت ف  ول"في ـلكثكض لكثظ نرار ل57
له136صل-ل135صلللرج لم لؽولو"ري فلكثظ نرللجل هون ل فللفلدل58
 ه31لرج لم لؽولصلكثم دوللدكم59
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 " الشخصي". المعيار الذاتياألول:  البند
تنفيـل "نلل لصدرللنهللولقيؿل  ـ ل"نهلكثل   رلكثذمل نظرلت هلإثنلقخصلكثل   ادلهلل  صد

ذكلثـل يفليػذثؾلتػبلل  ػدللخطئػ نهللوتيلضكثلم"كيهلنك ت ذكلي فلت "هلكنفركت نل فلكثم"كؾل دللخطئ نلكك 
كلفهكـلذثؾل"فلنذكلكثقخصلإذكلي فل "نلدرج ليل ر للفلكث  ظ لككث لصرلت فلكاؿلكنفركؼللنهل   لرل

فلي فلتيللم كللكاؿل"كل  دمل ـل  د رلكنفركتهل "نلضػكثلكثلػ ثكؼللػ فلكثنػ س ذكلي نػالوخطئ نولكك  لكك 
له60ل"ي  هلدكفلذثؾلتبلل   لرللخطئ نلإاللإذكلي فلكالنفركؼليل ركنل 

ك ج خلن  لكثل   ادلإثنلكث   دلل في ـلكث ػ نكفولل-ل ثل   رلكثذك يلثللد"لفمفلكثن  ل-لهذكلكثل   رللك  صد
ثػنل"فل مػ"ؾلمػ"كي لجل  ػ لل ف ػ لك "ػؾلكث ػ ـلكل  ضػ  الفمػفلكثن ػ  ل61وككث  ـلكألخبلا ػ لككالج ل   ػ لكك 

ك ػدـلكث ف  ػػؿلمػػككثللػ لركـلكث  ػػدل"ـل نف ػػذخولتػػبلل يػكفللن ػػ لكثل   اػػدلكإلضػركرللػػ ث. رل"كل ف  ػػؽللصػػ"ف ل
غ رللقرك  هليل ل نػدرإل ف ػهلف ثػ لكث "ػـل"كلكثجهػؿللككا ػ لل  نػ ولكث ػيل ر ػبل " هػ لكث ػ نكفل"رػركنللػفل

للككث فػػػرمل ػػػػفلاصػػػػدلكآلرػػػ رلذثػػػػؾل"فلكث "ػػػـلل ثقػػػػيثلي ث صػػػػدلإث ػػػههلإذل جػػػػبلتػػػػيلنػػػذكلكثل  ػػػػ رلكثلفػػػػ
 ث ن هيلإثنلكجكدلفمفلكثن  ل"كلمكئه هلوكثل صرؼولككث  يدللفلف    لكال ج خلكإلركدم

إثػػنل"فلل  ػػ رلفمػػفلكثن ػػ لكثػػذك يل لػػد"للكضػػك   ولل  ػػ سلكثف ػػؿل"كلكث ػػرؾللل  ػػ سللونخ"ػػصلإذكنل
 ػيلل ثلفػللتػيلكثرجؿلكث  دمولث" ػكؿل"كاللل نػهلت ػؿل"كل ػرؾلغ ػرللقػركعولرػـل  ػ سلل ػدلذثػؾللل  ػ رلذك

لن  لكثف  ؿلكاصدخولثل رت للدلل  لدخلكثف ؿلككثضررهل
 رلػالفػؽلكثلقػ رملتػيلكثضػل فللفللقركعلكث  نكفلكثلدنيل "نل"نهل لل(464 ت دلنصالكثل د ل

كثػػكلك  ػػرؼلكنػػكلفمػػفلكثن ػػ لثؤلجنلػػيللف ػػهل"كل صػػ ثحلل ػػهل "ػػنلنػػذكلكثفػػؽلدكفل"فل ن ظػػرلتػػيلذثػػؾل
"خطػرلكثلػ ئ لل ثػد كللتػيلكثكاػالكثلبلئػـلكد ػ خل"فل  ػدخؿلت هػ لت"ػـلصدكرلفيػـلاضػ ئيلل ػنليػ فلاػدل

له  ف ؿولل لثـل رلالكثل ئ ل"فلكألجنليلثـل يفل "نلفؽلتيلد ككخ
الل زكؿلفمفلكثن ػ لثػدللل-1لفللقركعلكث  نكفلكثلدنيل "نل"نهل لل(101 كنصاليذثؾلكثل د ل

 ػزكؿلفمػفلكثن ػ لل-2.ك  ػدكثنل "ػنلفػؽلكث. ػركثف ئزلإالللفلكثكاالكثذمل صػلحلت ػهل  ثلػ نل"فلف  ز ػهل
لفلكاالإ بلفلكثف ئزلل  كبلف  ز هلتيلالئف لكثد كلولك  دلم  لكثن  للفلكغ صبلل إليركخلكثف  ز ل

له. ركثلفل

                                                           

له332ولص1986كثكم طلتيلكثف كؽلكث  نل لكألص"  ولل ركاولكثدكرلكثج ل   ولللكلكثم كدورلض فلكل60
له213صل-ل207صللوول "ـلكالج ل علكث  نكنيل"لكلز دلللفلكد61
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إزكثلذثػػؾلالل يػػكفل"لػػ ـلكث  ضػػيلإاللكال  لػػ دل "ػػنلكثكاػػ ئ لكثر ل ػػ ل"ل لػػهلثيػػيل مػػ نلطللنهػػ لكنػػكل
هل62ؾلكثكا ئ ولكثهلم"ط لككم  لتيلكم نل طلل ل ف ل"هلكثككا  للفلدالث فرلتيلكخ   رل"  لككا  للفل "

ككالم ن دلإثنلكثظككنرلكثخ رج  لثبلم دالؿل "نلف    لن  لكثف  ؿولكنكللػذثؾلاػدل ضػطرلإثػنل"فل  خػذل
تيلكال  ل رللدللكالنفركؼلتيلكثم"كؾول"كللدللكثلنف  لكث يل  كدل "نلكثف  ػؿول"كل ػدـلكجػكدلللػررل

لهل63هذكلكثلم"ؾللفلج نبلكثف  ؿ"كل ذرلث
ثيفليػؿلنػذخلكثظػككنرلثػفل يػكفلمػكللاػركئفل"كلكمػ ئؿلإرلػ الث" كصػؿلإثػنلمػكثلكثن ػ ولكنػيلتػيل

له64جل  لكألفككؿل  ككرلل"ل ـلكجكدلكثدث ؿل "نلفمفلن  لكثف  ؿلك دـل  لدخلكإلضركرلل ث. ر
فػػ زللمػػلبلصػػف حللػػفل-1لػػفللقػػركعلكث ػػ نكفلكثلػػدنيل "ػػنل"فل لل(1099 ت ػػدلنصػػالكثلػػ د ل

لن ػػػكالنل"كلف ػػػ نل  ن ػػػ نل "ػػػنللن ػػػكؿل"كلمػػػندكنلثف ل"ػػػهلت نػػػهل صػػػلحلل ثيػػػ نلثػػػهلإذكليػػػ فلفمػػػفلكثن ػػػ لكاػػػال
إذكليػػ فلفمػػفلكثن ػػ لككثمػػلبلكثصػػف حلاػػدل ػػككتركلثػػدللكثفػػ ئزلتػػيلك  لػػ رخلكثقػػيثلخ ث ػػ نللػػفلل-2.ف  ز ػػه

  ز لتيلذك ه لار ن ل "نلكجكدلكثملبلكثفل-3.كث ي ث ؼلككث  كدلكث  ن  ولت نهل يمبلكثل"ي  لخ ثص للنه 
ل هكثصف حلكفمفلكثن  لل لثـل  ـلكثدث ؿل "نلخبلؼلذثؾ

كثيفلكثلقرعلتيلل ضلكألف  فل رلل"نهلالللدللفل  ر رللكاؼلا نكنيللفددللن ثل "نللصػ"ف ل
تػػنصللػػربلللقػػركعلكث ػػ نكفلكثلػػدنيللو  ػػدرن لك  ػػدله ل "ػػنلغ رنػػ لدكفلكالث فػػ الثفمػػفلكثن ػػ لككلمػػكئه 

إذكليػ فلكث صػرؼل لر ػ نلت نػهلالل نفػذلتػيلفػؽلكثػدكئفل(ل "ػنل"نػهل ل2(لت ر ل 250كثف"مط نيلتيلكثل د ل 
ل. كثكلي فللفلصدرلثهلكث لرعلفمفلكثن  لكثكلرلال"فلكثلد فلثـل ر يبلغق نل

ل
 عيار الموضوعيالثاني: الم البند

ف ػػلل نظػػرلكث  ضػػيلتػػيل  صػػدلل ثل  ػػ رلكثلكضػػك يل لكلػػ لل  ػػ رلكثمػػ"كؾلكثلػػ ثكؼلككثل  ػػ دو ل
إذل  جػردللل65نذكلكثل   رلإثنلكثلمػ"ؾلكثل كاػ لث"رجػؿلكث ػ دملكث  اػؿلكثلكجػكدلتػيلنفػسلظػركؼلكثلػد فه

لفلكثظركؼلكثذك   لكثلبللم لثقخصلكثل  دمولف للإنهػ لظػركؼلدكخ" ػ لل" صػ  للػهلالل صػحلكثنظػرل
اللكن "ػبلكثل  ػ رلإثػنلل  ػ رلقخصػيهلك "ػنلذثػؾلك نػدللفػلل ػكل كترلمػكثلكثن ػ لكثلكضػك يلاللإث ه ولكك 

 نظػػػػرلإثػػػػنليػػػػكفلكثل  ػػػػدملل ككضػػػػ لكثػػػػذي ثل"كلل" ػػػػدلكثطلػػػػ ل"كل صػػػػليلكثلػػػػزكإل"كلغ رنػػػػ للػػػػفلظركتػػػػهل
                                                           

 ه18صللو1988ولدكرلكثلطلك  الكثج ل   ولكالميندر  ولكث ركئفلكث  نكن  لككث ض ئ  لتيلكثلككدلكثلدن  لككثجن ئ  لكثقككرليو لدلكثفل دلل62
63
 335صلكثكم طلتيلكثف كؽلكث  نل لكألص"  وللرج لم لؽوللكلكثم كدولض فلكرل 
64

 ه363صل-ل362صللـول1995كثيك الطل  ول  ـلو  د رلكث  ك ضلل فلكثخط لككثضررللو"لكلكث" ؿلمكايابراهٌم الد

له113صللو1999لصرلولرم ث لج ل   للفلج ل  ل  فلقلسلثمن لوولكثخط لتيلكثلمةكث  لكث  د  لفرحلزير  65
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كثدكخ" ػػػ هلت ث  ضػػػيلالل   ػػػدللهػػػذخلكثظػػػركؼلننػػػ وللػػػؿل " ػػػهل"فل نظػػػرلث"ظػػػركؼلكثخ رج ػػػ لكث  لػػػ لكث ػػػيل
ل66خصلكثل   د ه خض لثه لكثن سلي ت ولك  درلم"كؾلكثقخصللفمبلكثم"كؾلكثل ثكؼلث"ق

"لػػ لكثل  ػػ رلكثلكضػػك يلثللػػد"لفمػػفلكثن ػػ لت  صػػدللػػه ل نف ػػذلكالث ػػزكـللصػػكر ل  فػػؽلك"فيػػ ـلكث ػػ نكفل
كاػػ ـلكثلج لػػ لك"خبلا   ػػهلك"فل يػػكفلكثمػػ يلتػػيلذثػػؾلجػػد  وللف ػػلل يػػكفل صػػرؼلكثل   اػػدلل لػػكالللنظػػرل

 دـلصػف ه للنػ ثل "ػنللػ للذثؾل"فلكث  نكفلالل نظرلإثنلصف لكث صرت ال"ك67كث  نكفلكا ـلكثلج ل ل ه
    ػػػدلكثلػػػرثلت هػػػ وللػػػؿل جػػػبل"فل يػػػكفلل لكثػػػ للنظػػػرلكث ػػػ نكفولك جػػػدلنػػػذكلكثل  ػػػ رل"م مػػػهلتػػػيلكث دكثػػػ ل

لككألخبلؽليل لنكلكثف ؿلتيلكثل   رلكثذك يهل
للػفلكثل   اػدل"فل يػكفل  ظػ نلفر صػ نلتػيل صػرت  هلف ػنلالل ضػرللػ آلخر فهل كنذكلكثل   رل مػ "ـز

ولالل  ػػػرليػػػذثؾل مػػػكثلكثن ػػػ لكثػػػذك ي ؽلككث دكثػػػ ليلػػػ لالل  ػػػرلن ػػػ لكإلضػػػركرللػػػ ث. رلذثػػػؾل"فلاكك ػػػدلكألخػػػبل
لنػػػذكلكثل  ػػػ رللػػػفلكثل صػػػرؼل"فل يػػػكفل"ل نػػػ نل كإلنلػػػ ؿلككث  صػػػ رل"ملمػػػكثلكثن ػػػ لكثلكضػػػك يهلك مػػػ "ـز

للكجػكبلكلخ"ص نلتيلإلركـل صػرت  هلك نف ػذن ولكنػذكللػ ل  نف ػذلكث  ػدلطل ػ نلثلػ لكقػ لؿل " ػهلكلطر  ػ ل "ػـز
له فؽلل لل ل كجلهلفمفلكثن   

 ليػػػفلاصػػػرل  ػػد رلفمػػػفلن ػػ لكثل   اػػػدل "ػػنلكثل  ػػػ رلكثػػػذك يلدكفلالللهنػػػرلل"نػػل ننػػ كيلػػ لمػػػ"ؼلت
لكثلكضك يل"كل "نلكثلكضك يلدكفلكثذك يوللؿل جبلك  ل دليبللكثل  ػ ر فهلثػذثؾلت نػهل ليػفلكث ل  ػز

نػذكفلكثل  ػ ركفللف ػلل لػدكلل فلل   رلقخصػيلذك ػيلكل  ػ رللكضػك يللػ دملثفمػفلكثن ػ ولك  ي لػؿل
"ف  ن لكنهلالل ليفلكثفصؿلل نهل ولتفيلجل  لف الالكثخركإل ػفلل    ضػ هلكث ػك لكثل"زلػ لللػ ل  ضػلنهل

 رجػ للولفلمكثلن  ول خ "طلكثل   رلكثل دملل ثذك يولتفيليؿلف ثػ ل ػركدلت هػ لل رتػ لف   ػ لن ػ لكثل   اػد
لهل68ت ه لإثنلكثل   رلكثذك ي
بل "نلكثل   ادلل فل صطن لتيلم"كيهلكث  ظ لككث لصػرلف ػنلالل ضػرللػ ث. رولإفلكالث زكـلكثككج

كث ػػػزكـل جػػػبل"فل  ػػػ سللل  ػػػ رللكضػػػك يولالفلككجػػػبل ػػػدـلكإلنلػػػ ؿلك ػػػدـلكث  صػػػ رلتػػػيل"دكثلف ػػػكؽل
كثل   اد فول"لرلالل   سللظركؼلكثلد فلكثقخص  هل"مل"فلكالنفركؼل   سللم"كؾلقخصلنجردخللػفل

قػػخصلكثلجػػردلنػػكلكثقػػخصلكث ػػ دملكثػػذمل لرػػؿلجلهػػكرلكثنػػ سولتػػبلل  ػػ سلظركتػػهلكثقخصػػ  ولكنػػذكلكث

                                                           

له334صل-333كلكلكثم كدوللرج لم لؽولصل66
له147صلل-ل145دركم لتيل "ـلكالج ل عولصللوكث  نكفلككثلج ل لورقككفل67

68
 ه339م لؽولصلكثلرج لكثكلكلكثم كدول 
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مػػػ"كيهلننػػػ لللػػػ لك   ػػػدخلذثػػػؾلكثل   اػػػدللػػػؿلل ثلػػػ ثكؼللػػػفلمػػػ"كؾلكثرجػػػؿلكثل  ػػػ دولتػػػ ذكلكنفػػػرؼل ػػػفلنػػػذكل
ل69كثم"كؾلكثككجبولي فلنذكلكالنفركؼلخركج ل فلفدكدلفمفلكثن  ول م كجبللمةكث  هه

 نف ذخلالث زكل  هل ػدؿل "ػنلإنل ثػهولكاػدل مػلبللػذثؾللضػررلت ذكلرلال"فلم"كؾلكثل   ادلتيل"رن ثل
ث"ل   ادلكآلخرولت فلذثؾلكإلنل ؿلكثذملكضرلللص"ف لكث. رل دخؿلتيلإط رلمكثلكثن ػ هلكلػ لكثككجلػ ال
كثل  " ػػػ للفمػػػفلكثن ػػػ ليككجػػػبلكإل ػػػبلـلككالمػػػ  بلـلككث فػػػذ رلكثفػػػالكالن لػػػ خلإثػػػنللخػػػ طرللفػػػؿلكث  ػػػدل

ككال  لػػ دلتػػيلكث صػػرؼل "ػػنل"مػػل بلل  كثػػ ولكككجػػبللو70ظل "ػػنل"مػػركرلكث  ػػدككالث ػػزكـلل ثمػػر  لككثففػػ 
كث فرملككثلفللكثجد  فولكككجبلكث فرزللفلكث."طلكثذملنكلكث ػدلكإلنلػ ؿولكككجػبللػذؿلكثجهػدلثل رتػ ل
لدكثلكالن ل خلكثذمل  ط"لهلكثظركؼلك دـلكث  ص رلتػيلكالنمػ  ؽلكركثلكثلظهػرولكككجػبلك خػ ذل كثف    ولكك 

لكجكدلملبلصف حلكالف   ط  الكث يل  خذن لكثقخصلكث  دملتيلكثظركؼلكث يل ـلت ه لكث   ادولكثزـك
لهتيلكثف  ز لكككجبلكال ص ؼلل ث  ظ 

نػػكلككجػػبلكثمػػ"كؾلل لصػػرللو ػػفل"لػػرلككفػػدل جػػ نرلك فصػػحنػػذخلكثككجلػػ اللػػ لنػػيلإالل لػػ ركال
كن فػػ ثلن ػػ لكإلضػػركرلكثػػذملهلت صػػلحللػػفلكثضػػركرملث ػػكترلفمػػفلكثن ػػ ل71ك جنػػبلكإلنلػػ ؿللقػػ نلكقػػي ثه

كنػذكلكثمػ"كؾلنػكلكثػذملل72  درللل   رلذك يلكقخصيولككن ف ثلكإلنل ؿلكثذمل  درللل  ػ رللكضػك ي ه
فلتيػر لكثرجػؿلكثل  ػ دلإ  درللل   رلكثرجؿلكثل   دللصرؼلكثنظرل فلظػركؼلكثل   اػدلكثخ صػ ولف ػلل

ل73ف لكثن سلكث يل ن ليلإث ه لكثل   ادهتيرخل  ل لكلجرد ول رج لتيل فد دن لإثنلكثرجؿلكث  دملتيلط ئ
ت ثذمل ر يػبل"ت ػ الللو"فلمكثلكثن  لكثذك يل  لرؿلتيلن  لكإلضركرلل ثطرؼلكثل  لؿللل لملؽلنرل

ك"ف  ن نللجردلكث "ـلل ثضػررللو دؿل "نل دـلكث زكلهللل ل كجلهلكث ك لكثل"زل لث"  دول نفيل نهلفمفلكثن  
 لمػػكثلن ػػ ل لػػدمهلكلػػ لنػػذكلتػػ فلكن فػػ ثلكث  لػػدلتػػيل ػػدـلكث ػػزكـلكثػػذملاػػدل صػػ بلكث. ػػرولكمػػكثلكثن ػػ لننػػ

   اػػدلفػػدكدلكث ػػك لكثل"زلػػ لالل يفػػيلث" ػػكؿلل ػػكترلفمػػفلكثن ػػ ولإذلإفلكإلنلػػ ؿلك ػػدـلكثف طػػ للػػفلالػػؿلكثل
لنل ثيل"كلكثلكضك يه رلالف ث للفلمكثلكثن  لكإل

ل

                                                           

له884-882صلل1966ولثلن فولل ركاولدكرلكف  ثلكث ركللكث رليو1إلوكثكم طلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيلكثجد دلكثمنهكرمو69
له214كصل136صللو1997كالميندر  ولي"  لكث". لكث رل  لل م كطوللوول  دلكثلقكر لتيللج ؿلنظـلكثل "كل ا لدلكث  ؿل رتال70
كتيلذكالكثل ننلاضاللفيل لكثن ضلكثلصر  لتيلاركرلثه ولل فل لكثلمئكث  لكث  ص ر  ل   ل "نلذكالكثل ملبللذكالكثف ؿل"كلكث رؾلل71

هللق رل1937\12\16ؽولج"م ل7ثمن لل15  لدكنولكمككثلي فلفمفلكث صدل"كلم  خ هل"نظر:لكثط فلراـلكثض رلمككثلكي فلل  لدكنل"كلغ رلل
 ه98ثهل ند:لإ  دللفلكدلجل ر فوللرج لم لؽولص

ل136وللرج لم لؽولصل لدلكثجل رلص ثحلكثلبلل72
له57صل-ل56صللو1998دكرلكثي بلكث  نكن  ولوول  "   ال "نلكألفي ـلتيلكثلمةكث  لكثلدن  م" ل فللراسل73
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 "سوء النية"عن  "حسن النية"نطاق تمييز مبدأ  الثاني:المطمب 
 

 تمييز حسن النية عن سوء النية بنقاط االختالف والتشابه:الفرع األول
ولكنظػركنلالر لػ طللصػط"حلفمػفلكثن ػ لكثككجبلك  ل دخلتيلا  سلفمفلكثن ػ لكثل   رل دلكفل  رتن ل "نل

كث  ل ؽلتهـلللد"لفمفلكثن  ولمن رضلثدركم لن  طلكالخ بلؼلل فلفمػفلوللن  ضهللصط"حلمكثلكثن  
لر فهلكفمفلكثن  ل "كجهلك ف ؽلمكثلكثن  كثن  لكمكثلكثن  لتيلترعل"كؿولكن رضلثدركم ل لتيلترعو

 األول: نقاط االختالف بين حسن النية وسوء النية.البند 
بلا ػ لير ػر ول  لرػؿلتػيلكثصػدؽلككث  ػ كفللػ لإذكلين لادل  رتن ل "نل"فلفمفلكثن ػ ل قػ رلإثػنلل ػ نيل"خ

كثطرؼلكثل  لؿلتيل نف ذلكث  دلللػ ل خػدـللصػ ثفهل لكغ   هلػ لكثلقػ ري للػفل ل" ػ لكث   اػدولتمػكثلكثن ػ ل
  ػػ ل "ػػنلكثن ػػ ضللف ػػلل لرػػؿلكثيػػذبل "ػػنلكثطػػرؼلكآلخػػرلك ػػدـلكثمػػ يلث ف  ػػؽلكثلصػػ ثحلكثلقػػ ري ل

لث"ل   اد فه
لف رض نلتيلكث بلا الكث  نكن  ولت فلمكثلكثن  للف ج لإثػنلإرلػ الي"لػ ليػ فلكيذثؾلت ذكلي فلفمفلكثن  ل

الخػػ بلؼلندرسلكننػػ ؾلكد ػػ ثللكجػػكدخولكلػػذثؾل خ "ػػؼلكثن  جػػ لتػػيلف ثػػ ل ػػككترليػػؿللنهلػػ ولكل ث ػػ ثيلمػػ
كلػفلف ػلللل نهل للفلف للكثل ننلككالت ركضلتيليؿللنهلػ ولككثن  جػ لكثل ر لػ ل "ػنل ف ػؽليػؿللنهلػ 

للنهل و ط"بلكثف ؿل ل "نلكثنفكلكآل ي:ل"كلكث رؾلتيليؿو
 من حيث المعنى :أوال

 خ "ػػؼلمػػكثلكثن ػػ ل ػػفلفمػػفلكثن ػػ للػػفلف ػػللكثل نػػنلكثػػذمل ف ػػدخليػػؿللنهلػػ ولإذنلػػ للػػفلف ػػللكثل نػػنل
ن  ض فل دؿليؿللنهل ل "نلل ننل ن اضلكثل ننلكثذمل دؿل " هلكآلخرولككخ بلتهل لتيلكثل ننل رج ل

ولكث ػػػؿلنػػذكلكثكجػػهلتػػػيلكالخػػ بلؼلنػػكللػػػفلكلػػرزل"كجػػهلكالخػػػ بلؼل-كث"فػػظ–لإثػػنلكخ بلتهلػػ لتػػػيلكثللنػػن
كثف ػػهللل نهلػػ ولككخػػ بلؼليػػؿللػػفلمػػكثلكثن ػػ لكفمػػنه للػػفلف ػػللكثل نػػنل"لػػرلاللخػػبلؼلت ػػهلتػػيليػػؿللػػف

له74كإلمبلليلككث  نكفلكثلدني
 ثانيا: من حيث االفتراض وعدمه 

"فلفمػػفلكثن ػػ ل"لػػرللف ػػرضول"لػػ لمػػكثل خ "ػؼلمػػكثلكثن ػػ لكفمػػفلكثن ػػ للػػفلف ػػللكالت ػركضلك دلػػهولإذل
كثن ػػ لتػػ لرلغ ػػرللف ػػرضولك  ػػدلفمػػفلكثن ػػ ل"لػػرللف رضػػ لألنػػهلكألصػػؿلتػػيليػػؿلإنمػػ فلل صػػؿلخ"  ػػهل
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 .45عبد الحلٌم عبد اللطٌف القونً، مرجع سابق،ص 
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كتطر ػػهلكث ػػيلتطػػرخلكهللل " هػػ ولكلػػفلرػػـليػػ فلالل ف ػػ إلتػػيلإرلػػ الكجػػكدخلإثػػنلدث ػػؿولك  ػػدلكد  ئػػهل"لػػركل
له75ل لكاللل. رلدث ؿ

كالل ليفلكت ركضهولك  دلكد  ئهل"لركلغ رلل لكؿلل. رلدث ؿلك ف  إل"ل لمكثلكثن  ل"لركلغ رللف رضللؿل
تيلإرل الكجكدخلإثنلدث ؿولك   ل "نل   ؽللفل د يلكجكدخلك ككترخل"كللفلثهللص"ف لتيلكث لمؾللهل

له76 بثلإرل  هللي ت لطرؽلكإلرل اولألنهلخبلؼلكألصؿلكثذملنكلفمفلكثن  
ل

 من حيث الطمب في كل منهماثالثا:
ولألنػهلكثط"ػبلت هلػ لثػ سلككفػدكولف ػلل77مكثلكثن  لكفمفلكثن  للفلف للكثط"بلتيليؿللنهلػ  خ "ؼل

   لرلكثط"بلتيلفمفلكثن  لط"ل لث"ف ؿول"لػ لكثط"ػبلتػيلمػكثلكثن ػ لتهػكلط"ػبلكث ػرؾولكذثػؾلألفلفمػفل
تػػركدلكثن ػػ لثلػػ ليػػ فل  نػػيللػػ أللكرلكثف ضػػ" لكثللدكفػػ لككثلفلػػكد لكث ػػيل  ػػدل"نل طػػ للر ث ػػ ل جػػبل "ػػنلكأل

كث زكله لككث ف"يلله لتيليؿل"فككثهـلكم ئرل"لكرنـلك صرت  هـلف ػنلثػكل   رضػاللػ لل ػكثهـلكرغلػ  هـل
لكثقخص  لي ثصدؽولككألل ن ولككإلخبلصولككثنزكن ولككث دؿه

ف ػلل  نػيللػ أللكرلكث ل فػ ولكثلذلكلػ ولكث ػيل  ػدل"نل طػ لل؛"ل لمػكثلكثن ػ لتؤلنػهل "ػنلكثن ػ ضللػفلذثػؾ
مثلككث ػػيل جػػبل "ػػنلكألتػػركدل ريهػػ لككث خ"ػػيل نهػػ لتػػيليػػؿل"لػػكرنـولكمػػ ئرل صػػرت  هـلمػػ ئ لث"مػػكؾلكثػػرد

لف نلثكل ككت الل لل كثهـلكرغل  هـلكثقخص  ولي ثخ  ن ولككثيذبولككث.شولككث.درولككثظ"ـولككثخدكعه
 ث النتيجة المترتبة عمى كل منهمارابعا:من حي

 ر ػبل "ػنليػؿللنهلػ ولكذثػؾلألنهػ لث مػالككفػدل خ "ؼلمكثلكثن  لكفمفلكثن  للػفلف ػللكثن  جػ لكث ػيل 
لت هل ولإذلنيلتيلفمفلكثن  ل خ "ؼل فلكألخرللكث يل  ر بل "نلمكثلكثن  ه
ث ل" ػ لكث   اد ػ ولثلػ ل فدرػهلكت ل لكثن  ج لكث يل  ر ػبل "ػنلفمػفلكثن ػ لتهػيل ف ػؽلكث دكثػ للػ فل"طػركؼل

كث ل" ػػ ولألفلكث  ػػدللػػ لقػػرعلإاللث ف  ػػؽللصػػ ثحللػػفلكث ػػككزفلتػػيلكثف ػػكؽلككالث زكلػػ الكثن قػػئ ل ػػفلنػػذخل
"طركتػػػهولتػػػ ذكللػػػ لظ""ػػػهلفمػػػفلكثن ػػػ لتػػػيلجل ػػػ للركف"ػػػهل ر لػػػال " ػػػهل رػػػ رخلكثف    ػػػ لكث ػػػيل ل . هػػػ لنػػػةالثل
كألطػركؼولكلػفلرػػـلكن قػ رلكثر ػػ لككثطل ن نػ لتػيلنطػػ ؽلكث   لػؿولكأللػػرلكثػذمل  ػكدللػػ ثنف لكثير ػرلككثخ ػػرل

لئرل"تركدلكثلج ل هكثكت رل "نلنةالثلكألطركؼلكم 
                                                           

75
 148ك147ولص2008لفلدلقيرملكثجل ؿلكث دكلولمكثلكثن  لك"ررخلتيل  كدلكثل  كض اولكالميندر  لدكرلكثفيرلكثج ل يوثمن ل 

له143ص ثلرج لكثم لؽوللفلدلقيرملكثجل ؿلكث دكلولمكثلكثن  لك"ررخلتيل  كدلكثل  كض  ل76
لل77 لكث  ل لكث  نكن  لثبل ف ا الكث يل  خ"ؿللرف" لكث ف كضلالؿلكث  د  لتيللج ؿل  كدلكث ج ر  لل ركدو كثج ل  للكثدكث  وللج" فلدمللفلكد

ل للفللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيهل1|162كتؽلنصلكثل د ل لوهل550كإلمبلل  لل.ز ولكثلج"دلكثر ثلل قرولكث ددلكثر نيولص
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"لػػ لكثن  جػػ لكث ػػيل  ر ػػبل "ػػنلمػػكثلكثن ػػ لتهػػيل "ػػنلكثن ػػ ضللػػفلذثػػؾل ل لػػ ولإذلت ػػهل ن فػػيلكث دكثػػ للػػ فل
"طركؼلكث ل" ػ لكث   اد ػ ولألنػهل ػةدملإثػنلفػدكللكثخ"ػؿلككالضػطركل التػيلكثف ػكؽلككالث زكلػ الكثن قػئ ل

ل . هلنةالثلكألطركؼولكأللرلكثذمل ةدمل فلكث  دلكلفلرـل دـلكث ككزفلتيلكثلص ثحل "نلكثكجهلكثذمل 
تيلكثنه   لإثنلكن دكـلكثر  لككثطل ن ن لتيلنط ؽلكث   لؿولكلفلرـلخركبلكثذلـلككن قػ رلكثفكضػنلكتمػ دل

له78كثلج ل 
 في العقود. "حسن النية"و "سوء النية" أوجه اتفاق الثاني:البند
ندرمػػػهل للػػػفلف ػػػلل"كجػػػهلكال فػػػ ؽلكث ػػػػيل"فل رضػػػن لألكجػػػهلكالخػػػ بلؼللػػػ فلفمػػػفلكمػػػكثلكثن ػػػ ولل ػػػدل

 جل هلػػػ ولتهلػػػ لن ػػػ ضل   لػػػدل "ػػػنلكثن ػػػ لكث ػػػيل  ػػػرجـلإثػػػنلمػػػ"كؾولتهلػػػ ل   لػػػدكفل "ػػػنلذكالكالنمػػػ فل
ك في رخولكالل ليفل  د رل"مللنهل لل  دكنل فل نصرخلكثنفمػيهلكل ث ػ ثيلتهلػ ل   مػ فللػذكالكثل  ػ رولكالل

ط ثل ل"فلكالر ل طلكثنفميلككث  د رلكثذك يلنكلكثذمل فػ طل ليفلكخ بلؼلكثل   رل ل  نلث ن اضلكثلفهكـول
لي" هل هلكلذثؾلمنلرزل ككت هل للفلف للكث  لدلككث  د رلككثطل   لككثل   روللل فلكثن  طلكآل   :

 أوال: من حيث العمد
  فؽلمكثلكثن  لل لفمفلكثن  لتيل"فليؿللنهل ل   لرللكاؼل لدمولألنهلثلػ لي نػالكثن ػ لاصػدلقػيثل

كث "بل "نلت "هولككثفمفلككثمكثل"كص ت لثه ولي فليؿللنهل ل  ل  لثهػ لتػيلنػذكول "ػنلك  لػ رل"فللك ـز
كثكصػػؼل  لػػ للكصػػكت لتػػيليػػؿلقػػيثولكلػػػفلرػػـليػػ فلاصػػدلكثل   اػػدلكألل نػػ ولككثصػػدؽولككإلخػػػبلصول

 ػػدلتػػيل  ػكدخلك صػػرت  هل   لػرللككاػػؼل لد ػهل  صػػدن لكثل   اػدلتػػيل   لبل ػهلللو79ككالمػ   ل ولككثنزكنػ 
ثهػػذكليػػ فلكصػػؼلكث صػػرؼلل ثفمػػفل"كلكثمػػكثل   لػػرل"لػػركل  ل ػػ لث"ن ػػ لكثدكت ػػ ل " ػػهللكن  ػػ دل زلػػهل " هػػ ه

لهككثل  ر لإث ه
 من حيث الطبيعةثانيا:

  فػػؽلمػػكثلكثن ػػ لكفمػػفلكثن ػػ لتػػيليكنهلػػ للػػفلطل  ػػ لككفػػد ولكنػػيلكثطل  ػػ لكثذك  ػػ ولكث ػػيل  لػػ للػػفلذكال
كثفمػػفلككثمػػكثلثلػػ لي نػػ ل"كصػػ ت لث"ن ػػ ولكنػػيللػػفلطل  ػػ لكثقػػخصلكثلط"ػػكبلكثفيػػـل "ػػنل صػػرتهولألفل

ذك  ػػػ لدكخ" ػػػهولت نهلػػػ لتػػػيلكصػػػفهل ل  خػػػذكفلنفػػػسلنػػػذخلكثطل  ػػػ لكثخ صػػػ للهػػػ ولكنػػػذخلكثطل  ػػػ لكثذك  ػػػ ل
له80خف  وفل م لكثنفسول . بل فلكثن سلف    ل"لرن 
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 210لصولـ2008ثمن لدكرلدج" لث"لنقكركاولو1لطفمفلكثن  لتيلكلركـلكث  كدولل ل فوق رزكدل ز زلم" 

له548كلل847فلدمللفلكدلل ركدوللرج لم لؽولصل79
80
 .43عبد الحلٌم عبد اللطٌف القونً، مرجع سابق، ص  



29 
 

 ثالثا: من حيث التقدير
 د رخللم  بلل فل نصرخلكثنفميولألفليكنهلػ ل  فؽلفمفلكثن  لكمكثلكثن  لتيل"فليبلللنهل لالل جكزل 

لػػفلطل  ػػ لذك  ػػ ول  ر ػػبل " ػػهلقػػيثلجػػكنرمولنػػكل"فليػػبلللنهلػػ لالل جػػكزل  ػػد رخللمػػ  بلل ػػفل نصػػرخل
كثنفميولألفل  د رخللم  بلل نهل ػةدملإثػنلن ػ ئجلظ ثلػ ولكثهػذكل ػ ـل  ػد رنل لل نصػر ف:ل"فػدنل لنفمػيل

لككآلخرللكضك يه
كنػهلدث ػؿللولإالولف لل   لرلكث نصرلكثلكضك يلدث بلل "نلكث نصرلكثنفميكنذكفلكث نصركفلل ي لبلف

له81  لؿلإرل الكث يسلل ث ركئفلككإلل ركالكثل د  لكثظ نر 
 رابعا: من حيث المعيار

  فؽلفمفلكثن  لكمكثلكثن  لتيل"فليبلللنهل ل   سللل   ر فل"كل ضلطللض لط فولكذثؾلألنهلثل لي فل
ولالل ليػػػفلثنػػػ ل82 ولكنػػػيل"لػػػرللػػػ طنيولخفػػػيوللمػػػ  روليػػػ لفلتػػػيلكثػػػنفسكثفمػػػفلككثمػػػكثلكصػػػف فلث"ن ػػػ

كالطػػػبلعل " هػػػ ولي نػػػالكثف جػػػ لل مػػػ لكدك  ػػػ لإثػػػنلل ػػػ   رل ليػػػفل"فلنم رقػػػدللهػػػ لتػػػيلكثيقػػػؼل نهػػػ ل
ثبلن ػػػدكثلإثػػػنلف   ػػػ لكث صػػػرؼلكثل ر ػػػبل " هػػػ ول"كلإثػػػنلضػػػككلطل فيلهػػػ ولإذل   لػػػرلكثضػػػككلطلإطػػػ ركال

ليػػفل"فل  ػػ سلمػكثلكثن ػػ ل"كلفمػػنه لتػيلكث صػػرت اللل  ػػ ر فل"كل ضػػلطلكفػككيـلثؤللػػكرلكثذك  ػػ ولثػذثؾل 
للض لط ف:

لك نظرلت هلإثنلن ػ لكثل   اػدللػفلخػبلؿلكث ػركئفلكثلبللمػ لث" صػرؼلككثلف طػ للػههوكألكؿ:لكثل   رلكثذك ي
 نظرلت هلإثنلقيؿلكث صرؼلكصػكر هلكثظػ نر ولك "جػ لإثػنلنػذكلكثل  ػ رلكثلكضػك يلككثر نيللكضك يو

 ن دـلكث ركئفلكثلبللمػ للػفلكث  ػدل"كلكث صػرؼولألنػهلالل يػكفلف نئػذللػفلمػل ؿلمػكللكثرجػكعلإثػنل ندل ل
كث ؿلدركم لكثل   رلكثككفػدلكثػذمل  ػ سلت ػهلفمػفلكمػكثلكثن ػ وللمػهـللقيؿلكث صرؼلكصكر هلكثظ نر ه
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 .214، مرجع سابق، ص فمفلكثن  لتيلكلركـلكث  كدق رزكدل ز زلم" ل فو 

ث دلكر لطلفمفلكمكثلكثن  لتيلكث  نكفللفلف للكثل   رلككث  ر رل "نلكث صرؼلكث  نكنيللفل دلهولتهن ؾلل ضلكث صرت الكث يلالل ةررلل82
لث"م"كؾلكثظ نرولكلصرؼل لكت  ن لكثلر لط لت ه  لكثخ ص  لكن  ج ه  للفهكله  لثه  لتيلكث  نكف؛لألفلكثلقرعلرمـ فمفل"كلمكثلكثن  ل "نل  د رن 

لكثكثنظرل فل لكتيلذكالكثم  لينكن الكثنفسلكيكف لم ئ ه ل"ك لفمن  للؽن   لكثل د  لتيلقرح لكثلدنيلل200ككثل ننلج ث لكث  نكف لفللقركع
لتيلفدكدلل ل"ررمللهلل  ك ضلنذكل كثف"مط نيلكث يل نصل ليؿلقخصلكثكلغ رللل زل ررملدكفلملبللقركعل "نلفم بلقخصل خرول " ـز

كإلث زكـلكثكلزكؿلكإلرركثلت ل لل د ول"نهلك ر بلكثل د لكث زكل ل "نلكثلررملل  ك ضلكثلف  رل ل لكت  رللكثقخصل ل لثف هللفلخم ر ولك ل نلنذك
للردل"اؿلكث  ل  فولا ل لكإلرركثلكثذملثفؽللهلكا ل لكالت   رلكثذملثفؽلل ثلف  رولت ذكلي فلكإلررل ل1000كثللهولكثيفلل درلل ل"ررمللهول"مل "ـز

لكثلررمللردلد ن ل1200د ن رلككالت   رل لن  ج لل1000رل"ثـز د ن رلألنهل"اؿلكث  ل  فلكثكلثـل صدرللفلكثلررملخط ل ف مبل " هوللف لل " ـز
نل ل ف مبل "نلل لن ثهللفلإرركثلت بللثذثؾلاللدخؿلثفمفل"كلمكثلكثن  لتيل  د رلكث  ك ضهل"نظر:لكثلذيركال ثذثؾلل  ك ضليؿلكالت   رلكك 

لهلل119كل118نيولكثلج"دلكألكروللرج لم لؽولصكال ض ف  لثلقركعلكث  نكفلكثلد
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 لمػ  رضلثػهلتيلتهـلنذكلكثللد"ولكثيفلثز  د لتهلهلالللدللفل ل  زخل ل ل ق لهلت هللفللفػ ن ـولكنػذكللػ
له83كثر نيلكثفرعتيل

 
 حسن النية عن ما يشتبه بهمبدأ تمييز  :الفرع الثاني

ث  ز ػػزلك  ل ػػؽلتهػػـلللػػد"لفمػػفلكثن ػػ ولالللػػدللػػفل ل  ػػزخل لػػ ل قػػ لهلت ػػهللػػفلف ػػللكثل نػػنلككثلفهػػكـول
ي كك ػػػدلكألخػػػبلؽلكنظر ػػػ لكثل  ػػػللكثػػػدكت لإثػػػنلكث   ػػػدولككث ػػػيل  قػػػ لهللػػػ لللػػػد"لفمػػػفلكثن ػػػ لتػػػيلل ػػػضل

لثيػؿللنهلػ هلكاػدكأل لللػد"لفمػفلكثن ػ ل لف  فولكثيفل خ "ؼلكألررلكث  نكنيلكثل ر بلككثلبلـز خػ "طللفهػـك
 إلف  ػػ ؿل "ػػنلكث ػػ نكفلككث  مػػؼلتػػيللػػل ضلكثلفػػ ن ـلكث  نكن ػػ ولككل ػػن يسل "ػػنلكألرػػرلكث ػػ نكنيلثهػػ ولي

لكآل   هلكألرل  لكثفركعللفلخبلؿكم  ل ؿلكثفؽهلكيؿلذثؾلمن رضلثدركم هل
 

 تمييز حسن النية في ابرام العقود عن النظام العامة واآلداب العامة. األول: البند
ولت دلمػل  هلتػيلذثػؾلتيػر لكفدخلكالخبلا  نكلكثذمل رك يلكال  ل ركالل ل   ضيلكلفمفلكثن  لت طلث سل

 ػػدلكن ه يػػ ل كث ػػيلنػػيلك ضػػ ل مػػ نلكثػػنللرك ػػ  لكثجككنػػبلكالخبلا ػػ لكث ػػيللوكثنظػػ ـلكث ػػ ـلككآلدكبلكث  لػػ 
"فلنفػرؽللػ فلك  لػ ر فلكخبلاللل ثلص ثحلكث "  لكثم ئد لتيلكثلج ل ولكألجؿلل رت لكث بلاػ لل نهلػ ل " نػ ل

ول"لػ ل84هجػكذل"نهللكصػفهلكث زكلػ ل خ "ػؼل ػفلتيػر لكثنظػ ـلكث ػ ـلككآلدكبلكث  لػ لتػيل ػد ل"كللوثفمفلكثن  
فمػػفلكثن ػػ لتػػيلكلػػركـلكث  ػػكدوللكصػػفهل ل  ػػزللػػفلخػػبلؿللنط اػػهكثف ػػهل فػػددلللكصػػفهلا  ػػد لا نكن ػػ لتػػ ف

لهل85كث  ل كث زكل ول فلكثنظ ـلكث  ـلككآلدكبل
ل:لفل"كجهل د ليل ل "يل خ "ؼلتير لكثنظ ـلكث  ـلككآلدكبلكث  ل ل فلكث زكـلفمفلكثن  لتيلكلركـلكث  كدكل
ل
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 ه544صلفلدمللفلكدلل ركدوللرج لم لؽول 
لكك  هل84 لل ثلج ل  لكثلر لط  لكث "   لككثلرؿ لل ث  ـ ل   "ؽ لتير  ليكنه  ل  د رن ؛ لتي لجدؿ للر ر لم ل ن لككآلدكبلكث  ل  لكث  ـ لكثنظ ـ لتير  لث ؿ

ل لثنصلكثل د  لج ثلتيللذير للقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيولتيلل رضلقرفه  لكلفلنن  كث يلاررالكثلطبلفلتيلف ث لل131كثجل  يه
 جبل"فل يكفللفؿلكالث زكـللقرك  لتبلل جكزل"فل يكفللخ ثف لث"نظ ـلكث  ـل"كلثآلدكبوللو"نظ ـلككآلدكبلكث  ل ولتل نال"نهث  دلثلخ ثفاللفؿلك

ككث  ضيلنكلكثلخكؿلل ثيقؼل ل ل خ ثؼلكثنظ ـلكث  ـل"كلكآلدكبولك "نلكث  ضيل"فل م ل دل ركثخلكثخ ص للخصكصلل ل   "ؽلل فد دلكثنظ ـل
لت ث  ضيلكثذمل   نؽلكثفيرلكالق ركييلكث  ـل"كلكآلدك لكثخصكصلالللذنل لترد  لخ ص للهو بولك"فل طلؽللذنل ل  ل ل د فللهلكثجل   للهذك

لك  لؿلتيلدكث لر"مل ث  لالل م ط  ل"فل فددلتيرخلكثنظ ـلكث  ـل"كلكآلدكبل "نلضكثلل   دك هلكالق ركي  وللؿل فددلذثؾل "نلضكثلل   دكا
له71"نظر:لكثلذيركالكإل ض ف  لثلقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيوللرج لم لؽولصكثلج ل لكثر"مل ث  هل

85
 .211، ص فمفلكثن  لتيلكلركـلكث  كدق رزكدل ز زلم" ل فو 
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اولل نل لجزكثلتجزكثللخ ثف لكثنظ ـلكث  ـلككآلدكبلكث  ل لنكلكثلطبلفلتيليؿلكثف المن حيث الجزاء:"هل
لهكثن  لنكلكث  ك ضلل ثدرج لكألم سفمفلل اكالخبلؿللل  ض 

ت ث ػ نكفل رلػيللػفلخػبلؿلكث ػزكـلهماا:القانون الى حمايتها من خالل من حيث المصمحة التي يرميبهل
فمػػفلكثن ػػ لكثلف تظػػ ل "ػػنلكثلصػػ ثحلكثخ صػػ لث"طػػرؼلكثل  لػػؿللل قػػر وكذلكالخػػبلؿللػػهللػػفلالػػؿلطػػرؼل

صػػ ثحلكثطػػرؼلكآلخػػرولككثن  جػػ لغ ػػرلكثلل قػػر لثبلث ػػزكـللل  ضػػ  الفمػػفلكثن ػػ لنػػكل ػػةدملكثػػنلز ز ػػ لل
 ف  ػػؽلكثلصػػ"ف لكث  لػػ ولل نلػػ لكالخػػبلؿلل ثنظػػ ـلكث ػػ ـلككآلدكبلكث  لػػ ول ػػةدملإثػػنلكثلمػػ سلل ثلصػػ ثحل
كث " ػػ لث"لج لػػ ول"ملكثلصػػ"ف لكث  لػػ وللقػػيؿللل قػػرولككفليػػ فلننػػ ؾلإخػػبلؿلل ثلصػػ"ف لكثخ صػػ لألفػػدل

فليؿللنهل ل هدؼلإثنلغػرضلل ػ فل خ "ػؼل ػفلكآلخػرولكالل ليػفل"لإذلت نهل يكفلغ رللل قرولكألتركد
تيػػؿلككفػػد للنهلػػ ل  ػػدل ث ػػ للهػػ هكث كالمػػ .ن ثل ػػفلكفػػدللكثفيػػر  فللفجػػ لكجػػكدلكألخػػرللت"يػػؿلكجهػػ لل

كثن ػػ لكثيػػفلنػػذكلكالخػػ بلؼلالل لن نػػ للػػفلكث ػػكؿللػػ فلفمػػفلللمػػ  " للػػفل ث ػػ ال نظػػ ـلكث بلاػػ لكث   اد ػػ ه
له86ي   د لا نكن  ل  دللفلكثنظ ـلكث  ـ

فمػػفل"فللوركـلكث  ػػكدوللكصػػفهلا  ػػد لا نكن ػػ  بلاػػ لكثنظػػ ـلكث ػػ ـلككآلدكبلكث  لػػ للػػ لفمػػفلكثن ػػ لتػػيلإلػػت
كثن  لي   د لا نكن  ل  دللفلكثنظ ـلكث ػ ـولإذل"نػهللػفلغ ػرلكثل لػكؿلكمػ ل  دخل ػفلكثنظػ ـلكث ػ نكنيلكثػذمل

ضلفلكثنظ ـلكث  نكنيل ةدملإثنلفل  ػ لكثلصػ ثحلكث " ػ لث"لج لػ ولكنػذكل  نػيل فيـلكث  كدولألفلكجكدخل
"فلكالث ػػزكـللفمػػفلكثن ػػ للفػػركضلل ث ػػ نكفلثصػػ ثحلكألطػػركؼلكثل   اػػد ولكثيػػفلغ  ػػ لكثلقػػرعللػػفلإاػػركرخل

له87ي   د لا نكن  ولي نالل لر" للفل   لكثنظ ـلكث  ـلككآلدكبلكث  ل 
 

 إبرام العقود عن نظرية الباعث الدافع إلى التعاقد تمييز حسن النية في الثاني:البند
ثػػػ سلتػػػيللجػػػ ؿلكث ػػػ نكفلكثلػػػدنيللوكثل  ػػػللكثػػػدكت لإثػػػنلكث   اػػػدلنظر ػػػ لا نكن ػػػ ل  خػػػذللهػػػ لكثف ػػػهلككث ضػػػ ث

لػػؿلتػػيلكثير ػػرللػػفلكثلجػػ الاللنهػػ لكث ػػ نكفلكإلدكرملككث ػػ نكفلكثجنػػ ئيولكيلػػ لن "ػػـلتػػ فلكثل  ػػلللوتفمػػب
صػيولكنػكللػفل"مػركرلكإلنمػ فلثػذكل خ "ػؼللػفلقػخصلإثػنل خػروللػ خ بلؼلكثدكت لإثنلكث   اػدل"لػرلقخ

كث.   الككثلكك للثدللكثن سولكيذكلكثف ؿلل ثنمل لث"ن  لت نهػ ل"لػرلقخصػيولكالل ليػفلكالطػبلعل " هػ ول
 88.ه للفلخبلؿلكث ركئفلكثدكث ل " ه كاللل إلتص حل نه ول"كليقف
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 212لصولـ2008ودكرلدج" لث"لنقكركاوثمن 1لطفمفلكثن  لتيلكلركـلكث  كدوللق رزكدل ز زلم" ل فو 
 ه212لصكثلرج لكثم لؽولـلكث  كدولفمفلكثن  لتيلكلركلق رزكدل ز زلم" ل فو87
88
 .65عبد الحلٌم عبد اللطٌف القونً، مرجع سابق، ص  
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هػػدؼلكثلػػركدلكثن ػػ ولك ػػدت ه لصػػكبلكث.  ػػ لكثلفػػدد ولككثكثيػػفلكثل  ػػلل خ "ػػؼل ػػفلكثن ػػ ولتػػيل"نػػهل فػػرؾل
يلكث يل كجهلكإلركد لإثنلكث.رضلكثلل قرللفلكث   ادولل نلػ لكثل  ػللنػكلكث.ػرضلن ف   هول"مل"فلكثن  ل

كثل  ػػػػدلكثػػػػذمل  لنػػػػنلكثل   اػػػػدللػػػػفلكث  ػػػػدل ف   ػػػػهولت ثن ػػػػ لنػػػػيلكثلفػػػػرؾلثآلث ػػػػ لكث ػػػػيل  ف ػػػػؽللككمػػػػط ه ل
ل89كثل  له

 ػػرللكثػػل ضل"نػػهللػػفلكثلليػػفلكمػػ  ل ثه للل نػػنلككفػػدلت  لػػرلل90لػػ فلكثن ػػ لككثل  ػػللكرغػػـلنػػذكلكالخػػ بلؼ
هلكثيننػ لفل كجدلكثن  لل جػرد ل ػفلكثل  ػلكاؤللككفد و فلكثل  للل"فظلكثن  ولكذثؾولألنهل للفلطل   ل

نػػرللخػػبلؼلذثػػؾلألفلنػػذخلكثفيػػر ل ػػةدملإثػػنلكثخ"ػػطللػػ فلكثن ػػ لككثل  ػػللكنػػذكل خػػ ثؼلكثككاػػ ولألفلكثن ػػ ل
لثل  لل"لركفللخ "ف فلتيلكثلدللك"فلي ن لل فد فلتيلكثطل   هكك

كننػػػ ؾلتػػػرؽل خػػػرللػػػ فلكثل  ػػػللككثن ػػػ لتػػػيل"فلكثل  ػػػللغ ػػػرلكثلقػػػركعل يػػػكفلإخػػػبلاللل ثلصػػػ"ف لكث  لػػػ ل
ث"لج لػػػػػ للل قػػػػػر لل نلػػػػػ لكالخػػػػػبلؿللػػػػػ الث زكـلفمػػػػػفلكثن ػػػػػ لتػػػػػيلإلػػػػػركـلكث  ػػػػػكدل يػػػػػكفلإخػػػػػبلؿلل ثلصػػػػػ"ف ل

لػػ الث زكـللفمػػفلكثن ػػ ل يػػكفلاػػدل"خػػؿلل كك ػػدلك"خبلا ػػ الكث بلاػػ للكثخ صػػ هتف نل ل يػػكفلكثقػػخصللخػػبل
"ل للفل   دلثل  للغ رللقركعلادلالل يكفللخبللل كك دلك"خبلا  اللوكث  ئل لل نهلكل فلكثطرؼلكثل  لؿ

كث بلا لكث  ئل لل نهلكل فلكثل   ادلكآلخرللؿللخ" لل ثنظ ـلكث  ـلككآلدكبلكث  لػ لث"لج لػ ولكرللػ لالل  لػهل
أللػػػرلالل لػػػػسللصػػػػ ثفهلكألفللوكثقػػػػخصللػػػفللكك ػػػػلل "ػػػنل   اػػػػدخطػػػرؼلكثل  لػػػػؿلثلػػػ ل ضػػػػلرخلنػػػذكلكث

لكثقخص  لكثلل قر ه
كلػػػفلجهػػػ ل"خػػػرللتػػػ فلجػػػزكثلكإلخػػػبلؿلللقػػػرك   لكثل  ػػػللكثػػػدكت لإثػػػنلكث   اػػػدلنػػػكلكثػػػلطبلفلتػػػيلجل ػػػ ل

ت ػدل يػكفل  ك ضػ ولكثف الالكتيلجل  لكث  ػكدولل نلػ لجػزكثلكإلخػبلؿللفمػفلكثن ػ ل"رنػ ثلكث   اػدلل ف ك ػ ل
لكادل يكفل "نل يسللفلكثل  للغ رلكثلقركعلإلض ثلث"  دلكث سلإلط الله

 
 .تمييز حسن النية في ابرام العقود عن االحتيال عمى القانونالثالث:  البند

ولدكفل"فل خ ثفػهلصػركف ولت ث  اػدلتػيلنػذخل طل ؽلا نكفل   "ؽلل ثنظ ـلكث ػ ـادل فدلل"فل  ف ق لكث  دل
لللننلكثنظ ـلكث  ـولاللل ن خول "ؾلنيلصكر لكالف   ؿل "نلكث  نكفلكنيل خ ثفهوليل لنكلكثف ث ول  ف ـر

                                                           

له18صول1975رم ث لل جم  رلل دل لكثنلي"  لكث  نكفلككثم  م للج ل  لل.دكدوللكثل  للتيلا نكفلكث  كل اوللفلدلل ركؼل لدكهللو89
لك  دكل90 لإلدرغـ لكث   ادو للف لككث صد لل ثنكك   لكإلمبللي لكثفنف  لكثف ه ل   د لال لتفيلف ف لكرل الككم خبلصلكثن   لي ف   لتي لكخ "فكك ل"نهـ ال

كالللككثق ت   لالل   دكبلل ثل  للككثملبلإاللإذكل ضلنهلكث  ل رل فلكإلركد لكثصر حل"كلكثضلنيولتبلل  ـل ندنـلكثلفلل فلكثملبلخ رإلكث  د
 ضلنهلكث  ل رل فلكإلركد ولت ليفلكم خبلصلكثن  للفلاركئفلكالفككؿلإذكلي فلكثلفؿل   دلت هولثيفلكثل ثي  لككثف  ل" ل   دكفلل ثل  للكثكلثـل 

هلثـللليفلكالن ف عللهلكن ف   نلغ رللقركعوليل  لكث نبلثلفل  رؼلل صرخلخلركنلت ث  دلغ رللقركعولرغـل"فلل  لكث نبلتيلذك هللل حولكرغـل"ن
له234كل233ولصنظر:ل رل فلكث يركرملك"فلدلط ثبلكثمك طيوللرج لم لؽ"لونهلم  صرخلخلركنهلث" فص ؿلتيلذثؾ ذيرلتيلكث  دلك
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كذللػ ل رػ رلتػيلكثل  ػللغ ػرلكثلقػركعلنػكلكثل  ػللل ـلكث  دل "نلكثل  للغ ػرلكثلقػركعو ظ نرولف ث لا
كثل  ػػللكثػػذملفػػدللكثػػذملفػػدكلل ثل   اػػد فلكثػػنلكث   اػػدول"لػػ لكالف  ػػ ؿل "ػػنلكث ػػ نكفولتلػػ ل رػػ رلت ػػهلنػػكل

تفػيلكالف  ػ ؿل "ػنلكث ػػ نكفللل ثل   اػد فلكثػنلكخ  ػ رلنػذكلكثلمػػ"ؾلدكفلغ ػرخولكنػذكلكث كا ػالدكفلغ ػػرخلو
 ف ػػرضل"فلكثل   اػػد فولكاػػدلكجػػدكل"لػػ ـل ػػد لمػػلؿول خ ػػ ركفللنهػػ للػػ ل  ػػ حلثهلػػ ل ف قػػيل طل ػػؽلا  ػػد ل

الل فضػػػيلكثػػػنللطػػػبلفلكث  ػػػدلكاللا نكن ػػػ للرن ػػػ لثهلػػػ ولكنػػػذكلكالخ  ػػػ رلتػػػيلكالصػػػؿولفػػػرلتػػػيلكث ػػػ نكفلكل
له91كم رن ثوليل لنكلكثف ؿلتيلل  لكثكت ثلكل كعلكآلج ؿ

 "نل  ػ رنـللػدالللػفلل92 "نلكلركـل  دلل ر  بلفؽلكن ف علكل لكادلكللككنيذكلتبلل رر بل "نلكثلبلؾولكذ
  لػرللػفلكال جػ رلرغلػ للػنهـلتػيل ف قػيل طل ػؽلكث  ػكدلكثػككرد لتػيلاػ نكفلك جػ رلكث  ػ رلكث ػيلاكك ػدن ل 

كذل"نػػهلكلػػفلف ػػللكثللػػد"ل  ػػدلكث صػػرؼلكذكليػػ فللقػػرك  لتػػيلذك ػػهللل فػػ لكثػػكلكمػػ خدـلله93كثنظػػ ـلكث ػػ ـ
ث ف قيل طل ؽلا  د لكم م  ولكنػذكللظهػرللػفللظػ نرلكثفر ػ لكث   اد ػ ول"لػ لتػيلكثفػ الالكالمػ رن ئ  ل

لت أللرل خ "ؼلف لل"فلكثلقركعل  دخلل طبله
كالف  ػػ ؿل "ػػنلكث ػػ نكفول لػػدكلتػػيلكنهلػػ للمػػ ث  فلل  "  ػػ فلل ثنكك ػػ لكلػػ لككجػػهلكث بلاػػ للػػ فلفمػػفلكثن ػػ ولكل

 ينػػهلكثػػػنفسللػػفلل  صػػػدل جػػ خل"لػػػرلل ػػ فلكذلتػػػيلنػػػذخلكثن طػػ ل  ككت ػػػ فولف ػػلل "ػػػنلكث  ضػػيلتػػػيلي" ػػػ ل
له94لفل ي  ؼلكثف ث لكثل ركض ل"ل لهلييل  ليفلكثف ث  فلل  فلخف   لكثل   اد فو

  كجهلكث هلكثن  للآر رخولت ثن  لغ رلكثفمن ل  كجهللآر رخلكثػنلكثلمػ سلك لدكل"نهل ل خ "ف فللفلف لللفل
للصػػ ثحلكثطػػرؼلكثل  لػػؿولكثػػذمل    اػػدلل ػػهلكثقػػخصولل نلػػ لكثػػذمل نػػكملكالف  ػػ ؿل "ػػنلكث ػػ نكفولنكك ػػ خل

ثػػػكاللكجػػػكدلنػػػذكلل  كجػػػهللآرػػػ رخلكثػػػنلكثف "كثػػػ لدكفل طل ػػػؽلنػػػصلاػػػ نكنيليػػػ فللػػػفلكثلفػػػركضل"فل طلػػػؽو
 للبل ػػ فلت ثقػػخصلكثػػذمل قػػ رملمػػ"  لل قػػر للبل ػػ فلد نػػ رللةج"ػػ لكاػػ ـللل  هػػ للرل ن ػػلكالف  ػػ ؿلثد ػػهه

للكت ئهػػ لد نػػ رلل ج"ػػ لثػػنفسلكثقػػخص ولتي نلػػ لكمػػ  رضللنػػهلرل ن ػػ للبل ػػ فلد نػػ رلكآلفل "ػػنل"فل  ػػـك
تي فللرؿلنذكلكث صػرؼل فػ  بلل "ػنلكفيػ ـلل"ملل دلم هل"قهرول قر للبل  فلد ن رل ندلف"كؿلكآلجؿو

                                                           
له41كل40ولص2001 لث"نقرلككث كز  ولي ل لدكرلكثر  تولو ل ف2لفلدلكف دلكثد فلمككروكال ج ن الكث  ل لتيلكث  نكفلكثلدنيهط91
لنه   لفؽلل92 لإثنلص فلهول ند ت دل رؼلكثف هلفؽلكالن ف علل نه:لفؽل  نيلتيلكالن ف عللقيثللل"كؾلث". رلل لل  ثلذكالكثقيثلثردخ

كثف كؽلكث  ن  ولدكرلكثر  ت لث"نقرلككث كز  ولل-كالن ف عولككثذمل ن هيللكت  لكثلن ف هل"نظر:ل "يلن دملكث ل دمولكثكج زلتيلقرحلكث  نكفلكثلدني
لل ل ف لا نكفلكثل ثي فلككثلم  جر فلراـل196ـولص2017كالردفو لكإل ج رلكتؽللفهكـ لكثيفل  د كثم رملتيلكألركضيلل1953ثمن لل62ه

ن ل  ن ولكث بلتيلنذكلكألررل ليفلث"ل   اد فلكث"جكثلإثنل ر  بلفؽللل ل ن  ؿلإثنلكرر هللضككلطلا نكفكثف"مط ل  لالل ن هيلللكالكثلم  جرولكك 
ل ر دللفلكث صرت الكث  نكن  ولكن ف عل "نلكث  ل  دلج ئزكنلكالل ليفلكث كؿلل دـللقرك   ه؛لألفلكألصؿل"فلكإلركد لفر لتيل نظ ـلل    رولكنذك

 دكبلكث  ل لككث كك دلكث  نكن  لكآللر هخ "ؼلتيلذثؾلل لكثنظ ـلكث  ـلككالك نظ ـلل ل ر دللفلكآلر رل "نلنذخلكث صرت الط ثل لالل 
له41هصلرج  ثم لؽككرهكثلفلدلكف دلكثد فلم2
94
 ه212لصلرج لم لؽولفمفلكثن  لتيلكلركـلكث  كدوللق رزكدل ز زلم" ل فو 
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فلتيللكضكعلكث رضوككثذمل لن لكث رضللرل لت فشولكنذكلكث ف  ؿل ػةدملل ثن  جػ لكثػنلكثكصػكؿلكث  نكل
كل ػنل لػ فلث"  ضػيلله95كثنلكث رضللرل لت فشلتي نالنذخلكث ل"  لارضػ لرلك ػ لت فقػ لتػيلصػكر لكثل ػ 

رلك  لػػػ لكجػػػبل"فل  ػػػررللطػػػبلفلنػػػذكلكثل ػػػ ول"فلن ػػػ لكثل   اػػػد فلك جهػػػالكثػػػنلكالاػػػركضلل ثرلػػػ لكثفػػػ فشو
له96كلفلرـلكن  صلكثفككئدلكثف فق لكثنلكثفدلكثلملكحللهلا نكن لكث صرؼلارض للرل لت فشو

 
 عن نظرية التعسف في استعمال الحقتمييز حسن النية في ابرام العقود الرابع:  البند

لللد"ل لفمفلكثن   لككالل نػ لك ل  ػدل نهلػ لت صػلحلمػ"كي ل كث  مؼل  كـل ندلكالنفركؼل فلم"كؾلم" ـز
جػكنرلنػذخلكثنظر ػ لكلةدكنػ للصػكر ل  لػ لنػكلتلل   اد فولككل"مللنهل ل "نلكالاػؿول فؽلككركد لكثلغ ر

"فلكثفؽلل  دلكم  ل ثهل "نلنفكل فكؿلدكفلكالضركرلل ث. رل"كلل ثص ثحلكث  ـولكذثػؾل "ػنلكثػرغـللػفل
لػؿل   ػرؼللتيػر لكثفػؽلل فك "ػهلإثػنلكظ فػ لكج ل   ػ لخ ثصػ ولنتػبلل ".ػلوه"فلكث لؿلكثذمل    هلص فل

هللػػفلنفػػ ولكثينهػػ ل   ػػدلنػػذخلكثفر ػػ لف ػػنلالل نػػدت ل ػػلػػ ثفؽلكلفر ػػ لصػػ فلهلتػػيلكمػػ  ل ثهلللػػ ل  ػػكدل "
لصػػ فبلكثفػػؽلكثػػنل ف  ػػؽلكغػػركضول"كلكنػػدكؼلغ ػػرللقػػرك  ولت ضػػ لرا لػػ ل "ػػنلكمػػ  ل ثهلثف ػػهلللػػ ل

له97 ضلفللقرك   لنذكلكالم  ل ؿ
"فليػؿلكث ػزكـلل مؼلتيلكم  ل ؿلكثفػؽولكل  ضػنلنػذكوث ككن فل رميلا  د ل  ل ل ةمسلكثنل دـلكث ت 

كمػل بلكجػكدلكث  ػدلكل   ادمل جبلكفل  ط لؽلل لفمفلكثن  ولكنذكلل لج ؿلكث ض ثل لفصلتػيلكصػؿل
له98ذك هلكل ل   ض هلكث  دللفلفيـلكقركطلككر ر

دكفلل ػضل"كل "ػنلفمػ بللل  نػ لثػل ضلكألقػخ صذثؾل"فلكثف كؽللل ل خكؿللفلم"ط الكمػ ئر ر  ل
الل  صػكرل"فللكلل ل ةدملإث هللفلكض لكألتركدلتيللركيػزلغ ػرلل مػ ك  لالػؿلل ضػهـلكثػل ضولل ضو

كلذثؾل  فرعل فلك  لػ رلل يكفلل رر للكصفه لغ   لتيلذك ه ولككنل للكصفه لكم " لألدركؾلغ   لل  ن ه
كنػػكللػػ ل  ضػػيلكخضػػ عللكالمػػ  ل ؿلنمػػل  لالللط" ػػ هك  ل رنػػ للػػفلف ػػلللكثف ػػكؽلكمػػ ئؿلاللغ  ػػ او

له99كم  ل ثه لثرا ل لكث ض ثللل ل ضلفللن لكث  مؼلت هلل ثخركإل فلغ    ه 

                                                           
دكرلكثج ل  لولكالميندر  لكث هل لتيللج ؿلكثل  لبلالك ر رخل "نلكث صرت التيلكثف هلكالمبلليلككث  نكفلكثكض يولفمفلصبلحلكثص. رو95

 ه86صلو2004كثجد د لث"نقرو
له4دكرلكف  ثلكث ركللكث رليوصولركال لو4إلكثكم طلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيولهكرمو لدكثرزكؽلكفلدلكثمن96
له752صول1974ولكالميندر  وللنق  لكثل  رؼلل الميندر  و5ولكثلدخؿلكثنلكث  نكفولطي ر لفمف97
98
 ه215لصلرج لم لؽلولفمفلكثن  لتيلكلركـلكث  كدوللق رزكدل ز زلم" ل فو 
 ه765صلم لؽولرج لي ر وللفمف99
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كالللػػدللػػفلكث نك ػػهللػػ فلكث  مػػؼلتػػيلكمػػ  ل ؿلكثفػػؽل خ "ػػؼل ػػفلكث جػػ كزل "ػػنلكثفػػؽول"كلكثخػػركإل ػػفل
إل ػػػػفلكثفػػػػدكدلث"ل جػػػػ كزل"كلكثخػػػػركلكثفػػػػدكدلكثلكضػػػػك   لثػػػػهولتهػػػػذكلكالخ ػػػػرلالل  نػػػػيل ػػػػدـلكجػػػػكدلفػػػػؽل

"كل "ػنل"رضلكث. ػرول"كل فػ حلن تػذخل "ػنللتلفل لنيلجدكركلكركثلفدكدل"رضهولوكثلكضك   لث"فؽلكصبل
  ػػدلل جػػ كزكلث"فػػؽلكثػػ سلل  مػػف لت ػػهولألنػػهلالل ل"ػػؾلنػػذكلكثفػػؽلكصػػبلوكل لل"اػػؿللػػفلكثلمػػ ت لكث  نكن ػػ و

دلكثنػػكرلككثهػػككثل ػػفلجػػ رخول"كل هػػدـلف ئطػػ لكثقػػخصلكثػػذمل لنػػيلتػػيلكرضػػهلف ئطػػ ول"كللن  ػػ لقػػ ن  ل مػػ
يػػػ فل مػػػػ ندللػػػػهلكثجػػػػ رلدكفل"فل يػػػػكفلثػػػػهللنف ػػػػ للػػػفلكركثلذثػػػػؾول  ػػػػدلتػػػػيلنػػػػذخلكثف ثػػػػ لل  مػػػػف لكثػػػػ سل
لكثفدكدلكثلكضك   لثف هولثينهللنفرؼلتيلكمػ  ل ثهل ل ج كزكوألنهل ل"ؾلل ألصؿلنذكلكثفؽولكنكلل" ـز

كث  مػػػفيلجػػػ ئزلتػػػيلذك ػػػهولكثينػػػهلل  ػػػبلتػػػيللكف صػػػؿلكث ػػػكؿل"فلكث لػػػؿله100ثف ػػػهلكث.ػػػرضلكالج لػػػ  ي
ن  ج ػػهول"كلغرضػػهولل نلػػ لكث جػػ كزل "ػػنلكثفػػؽل"كلكثخػػركإل ػػفلكثفػػدكدلكثلكضػػك   لثػػهل  ػػدل لػػبللغ ػػرل

للقركعلتيلذك هه
نل.ػيلكالخػبلؿللفمػفل لللػ لإذفلفمفلكثن  لنكلل   رلث ككترلف ث لكم  ل ؿلكثفؽلكالم  ل ؿلكثلقػركعو

ثنلا  ـلف ث لكث  مؼلتػيلكمػ  ل ثهول"مل"فل ػدـلكث  مػؼلتػيلكمػ  ل ؿلكثن  لتيلكم  ل ؿلكثفؽل ةدملك
كثيفلكثذمل بلفظل"فلفمفلكثن  لتيلكلركـلكث  كدلا دل ػردل "ػنللوكثفؽل   لضلفلل  ض  الفمفلكثن  

له101فر  لكث   ادولل نل لنظر  ل دـلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽلا دل ردل "نلكثفؽ
كثػكل"فللل ؿلكثفؽللفلل  ض  الفمفلكثن  لتيلكلركـلكث  ػكدوكخبلص لكث كؿل"فل دـلكث  مؼلتيلكم  

تنظر  لكث  مؼللكالخ رلا دلككردل "نلكثفر  ولكذثؾللظؿل"فلكث  نكفلتيلمل ؿل طكرخل لرلل د للركفؿو
تػػيلكمػػ  ل ؿلكثفػػؽليػػ فللخرجػػ لاضػػ ئ  لثل  ثجػػ لل ػػضلكثفػػ الالكث ػػيل ػػةدملكثػػنلكالضػػركرللػػ الطركؼل

كثللػػررلث"لف كضػػ اولتػػيلكثكاػػالكثػػذملثػػـل يػػفللػػفلكثل لػػكؿلكالمػػ ن دلكثػػنلكثل ف كضػػ لن  جػػ لكث طػػ لغ ػػرل
ك " هلت فلكجكدلفمػفلكثن ػ للفمفلكثن  لتيلكث ركركالكث ض ئ  لث دـلق كعلكم  ل ثهلثدللكثف هلككث ض ثه

تيلكلركـلكث  كدليللد"للم  ؿلكل  رؼللهللفلالؿلكثير رللفلكث ككن فلكثلدن  لكثل  صر لكآلفل .ن ن ل ػفل
كخصكصػػ ل"فل" ل ثهػػ لتػػيللجػػ ؿلرتػػضللكث"جػػكثلكثػػنل "ػػؾلكثنظر ػػ لثفمػػـلكث ضػػ   لكث  ث ػػ لذكالكثقػػ فه

كث   ادللفؿلكالخ بلؼلل فلكثف ه ثلك ركرللقػ نهلكثجدؿهكثينهللف دلل ثنمل لث"ل"ػدكفلكث ػيلالل  ػرلصػركف ل
قػػػ لتػػػيللرف"ػػػ للػػػ ث زكـلفمػػػفلكثن ػػػ لتػػػيلكلػػػركـلكث  ػػػكدولك مػػػ   فلل "ػػػؾلكثنظر ػػػ ولتػػػيلجلػػػرلكثضػػػررلكثن 

                                                           
 ه572ولص2003دكرلككئؿلث"نقرول-ول ل ف2 كضلكفلدلكثز ليولكثلدخؿلكثنل "ـلكث  نكفولط100
101
 ه765صلم لؽولرج لي ر وللفمف 
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جػزثكلللػ ل   ضػ هلفمػفلكثن ػ لل "ػنلكألاػؿل طلػؽل كذل"نهػلكثم ل  ل "نلكلػركـلكث  ػكدول كث ف كضولككثلرف"
لتيلنذخلكثلركفؿه

 المبحث الثاني

 مقتضيات الجزاء المقترن بمبدأ " حسن النية" في نطاق العقود 
 

ثل  لؿل   ضيلمكثلكثن  لكث قددل ملحلفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدلللي ت  لكثلد فل فلفمفلن  هولكل 
ل102ل لكثلد فلميثلكثن  لتيللمةكث  ه لكألم سلمن مـلنذك كرن ف:لللط"ل فإثنللكثللفلهلك "نلنذك

لفمفل لكثل   اد للي ت   ل"م ل  لكث  كد لتي لكثن   لفمف للل  ض  ا لكالث زكـ لجزكث لت ه لن ن كؿ كألكؿ
لكثل   ادل ل "ملل  ال  لتيلكث  كد لكثن   للل  ض  الفمف لكإلخبلؿ لإثنلجزكث كثن  (وككثر نيلن طرؽلت ه

لميثلكثن  (ه
 
 األول المطمب

 تزام بمقتضيات حسن النية في العقودلجزاء اال 
لجزكثلكالث زكـللل  ض  الفمفلكثن  لتيلكث  كدل  لرؿلت ل ل "ي:إفل
 

 يق نظرية الظروف الطارئةبتط الفرع األول:
ذلكثذمل  ضيلل فلكث  كدل جبل"فل نفكخ "ؼلكثر"ملتيل"م سلنظر  لكثظركؼلكثط رئ ولت  ؿلإنهلكثللد"ل

ل لكثذمل  ضيلل فلكثلد فلتيلكالث زكـ لكثللد" لكا ؿلإنه لإالل فللفمفلن  و ل  ك ض ن كث   ادملالل دت 
كثضررلكثل كا ولكا ؿلإنهلللد"لكإلرركثللبللملبولكا ؿلإنهلنظر  لكثملبولكا ؿلإنهلنظر  لكث  مؼلتيل

له103كم  ل ؿلكثفؽ
إذكلطر"الفككدللكم رن ئ  ل  ل لثـل يفل(للفللقركعلكث  نكفلكثلدنيل "نل"نهل ل151 نصلكثل د ل 

تيلكثكم ل كا ه ولك ر بل "نلفدكره ل"فل نف ذلكالث زكـلكث   ادمول"صلحللرن  لث"لد فول هددخللخم ر ل

                                                           

له388ولصلولكالردفول ل فولدكرلككئؿلث"نقرلككث كز  1كثلمكطلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيولإ  م فللفلدلكثجلكرمول102
لكث103 لككث ك  لكثظركؼلكثط رئ  ل ر ر لتكد و لكثفي ـ لكثطل  ل لد لكثن ضو لكاض ث لكثف ه للفلل "ليل "نلضكث لكث  نكن  و لكأل ل ؿ ل "ن   نر 

له27ولص1999كألكثنوللنق  لكثل  رؼولكإلميندر  ول
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ت دف ولج زلث"لفيل ل ل  نلث"ظركؼل"فل ردلكالث زكـلكثلرنؽلإثنلكثفدلكثل  كؿولك   لل طبلليؿلك ف ؽل
له104   ضيلل. رلذثؾ

لكثنصل لنذك لإاللك  رر ل  د "ه ل"ك لن ضلكث  د ل جكز لال لل نه لكث يل  ضي لكث   د  ل طل ؽ للف كم رن ث
لل ثرجكعللكدل ركضيل  اد هولك لن لكث  ضيللفل  د ؿلكث   ألفل ل"هل   صرل "نل فم رللضلكنه 

له105إثنلن  ل  اد ه 
ل ل "ن ل طر" لاد للم  لؿو لزلف لإثن ل ض ؼل نف ذن  ل"ك لزلن نو ل نف ذن  ل م لر لكث ي لكث  كد كثلد فللتفي

للنحلكثلقرعلكث  ضيلصبلف  لردل لكثن ق ل فلكث  دللرن  نو لكث زكله فككدللغ رلل كا  ل ج ؿل نف ذ
لكا ضالكث دكث لذثؾولك  رؼلذثؾللنظر  لكثظركؼل"كلكثفككدلل كالث زكل ثلرنؽلإثنلكثفدلكثل  كؿلإذك

له106كثط رئ 
كل ل هلن لنن لنكلللد"لفمفلكثن  لي م سلثهذخلكثنظر  ولإذل"نهلث"دت عل فل طل ؽلنذخلكثنظر  لذنبلل

ج نبللفلكثف هلكثفرنميلإثنلكفل طل ؽلكثنظر  لنكلإ ل ؿلللد"لفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدولألفلنذكل
كألقخ صول"ل لإذكللكثللدل   ضيل دـل نف ذلكالث زكـلإاللتيلفدكدلل لنكلل كا لكل ثكؼلتيلل  لبلا

لإجركثل لكثككجبل   ضي لت ف لل نهـو لكثل ثي ل  "بلكث ككزف للل  ل  دم لغ ر لنفك  . رالكثظركؼل "ن
ك  لرلفمفلكثن  لنكل"م سللركج  لكث  دلث"ظركؼلكثط رئ هليل ل"فل ددللف للهل107كث  د ؿلكثبلـز

لفمفلكثن   له108لفلكثدكؿليرمالنظر  لكثظركؼلكثط رئ لك"مم ه ل "نللفهـك
فلنن ؾللفل رلل"فلكألم سلث سلفمفلكثن  لألفلفمفلكثن  لالل ليفل"فل ن فيل فلكثدكئفلكثذملثيل

 ط ثبللفؽلخكثهلثهلكث  دولثلجردل"فلفصكثهل "نلنذكلكثفؽل هددلكثلد فللهللخم ر لت دف هليل ل رلل
له109"فلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽلنكل" ض نلالل ليفل"فل نمبلثلرؿلنذكلكثدكئف

                                                           
لفلكث  نكفلكثلدنيلكألردنيل "نل"نهل لإذكلطر"الفككدللكم رن ئ  ل  ل لثـل يفلتيلكثكم ل كا ه لك ر بل "نلفدكره ل"فلل205 نصلكثل د ل104

فلثـل صلحللم ف بلنولص رللرن  نلث"لد فللف لل هددخللخم ر لت دف لج زلث"لفيل ل ل  نلث"ظركؼلكل دلكثلككزن لل فل نف ذلكالث زك ـلكث   ادملكك 
للص ثحلكثطرت فل"فل ردلكالث زكـلكثلرنؽلإثنلكثفدلكثل  كؿلإفلكا ضالكث دكث لذثؾهلك   لل طبلنليؿلك ف ؽل "نلخبلؼلذثؾ ه

105
 ه389ولصلكثلمكطلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيوللرج لم لؽ  م فللفلدلكثجلكرمول 

ولغ رل"فلنذكلكثفيـل جدلألم مهلمندكنلتيلللد"لكإل ذكرلل106 ثـل ردلتيلكثف هلكإلمبلليلنظر  ل  ل لث"فككدللكثط رئ ليل لنيلل ركت لكث ـك
لني لككثج ئف  لكثل ثييلككثفنل"يو لتيلكثف ه لككثج ئف  لكإل ج رلث" ذرو ل فمخل  د لإذ ل"كللفل ت للتيلكثف ه ل ص بلكثرلرللفلكثمل ثلي ثلردو ل 

هل لدلكثرزكؽل233ي ث ففولككث طشل   لرلج ئف للبللخبلؼولكنيل ن صلكثرلفلل درلل  فهلكثلذير لكإل ض ف  لث"  نكفلكثلدنيلكألردنيولصل
ولكلفل459ولصل4ثهند  ولإلهلكثف  كللك199ل-197ولصل4كل لل دن هلكثي م نيولإلل97وللرج لم لؽولصل4كثمنهكرموللص درلكثفؽولإل

 ه76ولصل5  لد فولإل
له482ول481ولصللرج لم لؽولل رككدفلدمل107

108
 كل ل " ه ل102ولصللرج لم لؽ لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـول 

له28ولصل2002كالميندر  ولدكرلكثل  رؼوثمن لر ل "نلكأل ل ؿلكث  نكن  ول لدلكثفيـلتكد ول ر رلكثظركؼلكثط رئ لككث ك لكث  ن109
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 إدخال المرونة عمى الشرط الجزائي والعمل بنظرة الميسرة. :الفرع الثاني
 إدخال المرونة عمى الشرط الجزائياالبند األول:

كثقرطلكثجزكئيل ركدللهلكال ف ؽلل دل نلل فلكثدكئفلككثلد فل "نلل دكرلكث  ك ضلكثذمل م ف هلكثدكئفلتيل
لف ث ل دـل نف ذلكثلد فلكث زكلهل"كل  خرخلتيل نف ذخه

ثصددول  كؿل لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـلل نهل:ل لإذكلي فلفمفلكثن  لل لي نهل"فل ف ؿلت "هلكتيلنذكلك
لتلفلل بل"كثنل"فل  دخؿل لث"  دو لل ثنمل  لكث ككزفلكثلف كد لك  دخؿلإل  د  لكثظركؼلكثط رئ  تيلف ث 

فلكث  دوللكجل الك  كدهلت ثلندلجزثللل221ث  د ؿلكثلندلكثجزكئيلل الم ن دلثفمفلكثن  لفمبلكثل د ل
لتلفل م ط  لكأليررل م ط  لكألاؿ(ه

 : إعطاء حسن النية نظرة الميسرةالبند الثاني
له110لفلل فلكثف الالكث يل   دلله لكثلقرعللفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كد:لنظر لكثل مر 

ولتقر النظر ل111كنظر لكثل مر لل رر لتيلل ظـلكث ككن فولككثقر   لكإلمبلل  لادلمل النذخلكث ككن ف
فلذكل مر لتنظر لإثنلل مر لككفل صداككلخ رلثيـلإفلين ـل  "لكف( ل112كثل مر لل كؿلكهللل زكجؿ:ل لكك 

ل لكث "ـلكفلل ظـلللفل مرل "نلل مرل مرلكهللل " هلتيلكثدن  لككآلخر (ه ولكاكؿلكثرمكؿل ص(لل
ف"مط نيلكثلكث نف ذكث قر   الكخذاللهذكلكثللد"لكلنه لكثلقرعلكثف"مطنيللفلخبلؿلل ل ـلل  نهلتيلا نكفل

ل لكثلككد لل دن ول155تي لكث  نكفللكل  ل"في ـ لككتؽ لث"لفيل  ل جكز ل"نه للضلكنه  لتي ل  لفكر ككث ي
ث  ليفللفلخبلثه لل ج النللبلئل لث"ظركؼ لنحلث"ف ث لكالا ص د  ل"فلكل ثنظرلثلريزلكثلد فلكلرك   ل

لكثلد فلكث   ـلل نف ذلكث زكل  هه
ل مر (لث"كت ثللد نهل"لرلجككزملث" ض ثولت  ل  للم"ط ل  د ر  لتيللنحلكك  ط ثلكثلد فلله" ل لنظر لكث

له113كثلد فلنذخلكثله" لإذكلادرل"فلظركتهل لررن وليل ل"فلثهلرتضه لإذكلر"للذثؾ
لر"ل لالث زكلهل  كدلثظركؼلخ رج ل فلللكل ث  ثيلإذك ل نف ذخ كث  ضيل"فلكثلد فلفمفلكثن  لككفل دـ

 ؿلكألنل  لل ثنمل لثبلث زكـلتيلجل" هول"كل"فلكثدكئفلثـل صلهلضررليل رلإركد هول"كل"فلل لثـل نفذخلا"

                                                           

كث  نكفلككالث زكـولنظر  لكث  نكفلكنظر  لكثفؽولكثي  بلكألكؿولدكرلكثلطلك  الكثج ل   ولمل رل لدلكثم دل ن غكوللفلدلفم فللنصكرول110
له154ولص1997كالميندر  ول

له119لرج لكثم لؽولصل ـللكمنلإلركن ـول لدلكثلن111
للفلمكر لكثل ر للفلكث ر فلكثير ـهل280كآل  ل112
له122ولصلكثم لؽركن ـولكثلرج ل لدلكثلن ـللكمنلإل113
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للنحل ذك لكك  لكثل مر ه لنظر  لكثلد ف لك لنح لكث  د للفمخ ل رتضلكثفيـ لكث  ضي لت ف لكث  خرو لنذك ن  ج 
لكث سلثهل"فل   دكن هل لكث زكلهلتيلغضكنه و لل نف ذخ لت "نلكثلد فلكث   ـ لكثل مر  كث  ضيلكثلد فلنظر 

ثـل م ط لذثؾلكي نالكثظركؼلكث يللرراللنفهلنظر لكثل مر لالل زكؿلا ئل لت" سلنن لل للكثيفلإذك
له114 لن لكثلفيل للفللنفهلنظر للر لر ن  

للكاؼل نف ذلكث زكـلكثلد فلفمفلكثن  لإذكللل ك جكزليذثؾلث"  ضيلإذكلي فللصددلظركؼلط رئ ول"فل  ـك
 زكؿولكذثؾلإذكلثـل يفلتيلكاالكث نف ذلضررللي نالكثظركؼلكثط رئ للةا  لكثفل "لللطك بلنلف ن

لجم ـلث"دكئفولك يكفلذثؾلنك  نللفلنظر لكثل مر ه
 الثاني المطمب

 جزاء اإلخالل بمقتضيات حسن النية في العقود
ولكجزكثلكإلخبلؿللل  ض  الفمفل115اللجزكثل "نلمكثلن  لكثقخصلإاللإذكلرلالمكثلن  هلتيل   ادخ

يؿللف:للطبلفلكث  دولككثلمةكث  لكثم ل  لث"   ادل كث  ك ض(ل ندل ل يكفلكثن  لتيل يك فلكث  كدولنكل
لمكثلن  ل"فدلكألطركؼلادلن جل نهلضررلث"طرؼلكآلخره

"ل لل ثنمل لثجزكثلكإلخبلؿللل  ض  الفمفلكثن  لتيل نف ذلكالث زكل الكثن  ج ل فلكث  كدول"ملجزكثلل
ن  لتيل ليفل"فل لررلكثلمةكث  لكث  د  لث"لد فلكإلخبلؿللل  ض  الفمفلكثن  لكث نف ذمولت فلمكثلكث

لت ل لم  ـلل  نههليل لنن ؾلجزكثكال"خرلل  لرؿول"كلتمخلكث  د
 

 رد الثمار من طرف الحائز سيء النيةالفرع االول: 
إذكل ككترالقركطلكثلطبلفولت فلكث  ضيل  "فللطبلفلكث  دولكل ث  ثيلكثلطبلفل ن جل نهلكخ ف ثلل ررل

لل فلإلركـلكث  دلكلطبلنهول يكفلكثقيثللفؿلكث  دلادل"ن جلرل ركنهلثذثؾلت فلرج يلث"  دولث يفل"ف  ن ن
لرلكث يل ندلكثقخصلكثف ئزلث"قيث؟كثمةكؿلكثلر رلنن لنكلل رت لنؿل ردلكثرل 

ككإلج ل ل فلذثؾلنيل"فلكثف ئزلإذكلي فلفمفلكثن  ولل نهلالل  "ـلل  كبلكث  دول ليفلثهل"فل ف فظل
ل ل"ل  لت فل " هلردلل ثرل رو لل ث  كبلكث يلي نالتيلكث  دو ل"ملي فل  "ـ لكثن  و لي فلكثف ئزلميث إذك

له116كثرل رلثمكثلن  ه

                                                           

له178ولصللرج لم لؽ لدلكثلج دلكثفي ـولكثكج زلتيلنظر  لكالث زكـلتيلكث  نكفلكثلدنيلكث ركايول114
له333ولصللرج لم لؽلفلدلقيرملكثجل ؿلكث دكمول115

116
له179ولصللرج لم لؽ لدلكثلج دلكثفي ـولكثكج زلتيلنظر  لكالث زكـلتيلكث  نكفلكثلدنيلكث ركايول 
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لفلا نكفلكث صرؼلل أللككؿلغ رلكثلن كث لل10طرحللر الل "نلذثؾلل لكردلتيلنصلكثل د لك ليفلثن ل
لكاكت ل  صرؼلإذكل"نق لقخصل "نل"رضل"ل ر  ل"كلنصال "نل"نهل للككثذمل1952(لثمن ل49راـل 

ت ه للمندل مج ؿل"لن  ل"كلغرسلت ه ل"قج ركنلرـلظهرللم فؽلثؤلرضلكث يل"نق ل " ه لكثلن ثل"كلغرسل
إذكلي نالا ل لكأللن  ل"كلكألقج رلا ئل ل ز دل "نلا ل لكألرضلل-1:لت ه لكثقجرلك"رلالد ككخل نظر

للفؽلك لثه لل ل ةلرلذثؾلكثقخصلل فل دت لإثنلكثلم فؽلا ل لكألرضلك فيـ كأللن  لث صرؼلت ه 
ذكلي نالا ل لكألرضل ز دل "نلا ل لكأللن  لككألقج رلا ئل لت ةلرلكثلم فؽلل فل دت ل-2رهلككألقج  كك 

ل هإثنلص فبلكأللن  لككألقج رلا ل ه لك فيـلثهلل ل"يه 
ل

 إبطال العقد لسوء النية في تعيين الثمنالفرع الثاني: 
ل"فل ط لالل لينه لكثن   لميث لكثل   اد ل كثدت (لإف لكثلط ثل  لتبلل لينه لكث  دو ل ف لكثن قئ   ثبللف كاه
لل ث نف ذول"كلكث  ك ض اولكيذثؾلكثفمخه

ل ضلكث  كدل ي إل ج رولككثفرضهه(ول  ضلفلقركطلت مخ ول"ملقركطل ةدمل "  ئ  نلإثنلتمخلكتيل
لكث  دلإذكلثـل  ـلكثلد فلل ثكت ثلل ث زكلهه

ل ل رضا لإذك لكثن ضلكثفرنم  و للفيل  ل ل نلكفمب ل طل  ه  لت ف لكث  ضيو ل"ل ـ لكثف مخ  كثقركط
لفلكث  نكفلكثلدنيلكثفرنميولكل ث  ثيل "نل"م سلل1134خ ض  نلثل  ض  الفمفلكثن  لطل  نلث"ل د ل

لنذخلكثل د ولكث ض ثلكثفرنميلالل ملحلث"دكئفللفلإر ر لكثقركطلإذكلا ـللذثؾللمكثلن  ه
ولتبلل فؽلألملل   ادل"فل ط"بل طل  هلل لثـل يفل"مل"فلكثقرطلكثف مخل   ضيل طل  هللفمفلن  ل

فمفلكثن  ولكالل طلؽلكثقرطلكثف مخلإذكل ل فل"فلكثل   ادلكثلل ن ل فلكث نف ذلي فلفمفلكثن  لك م ندل
تيلكل ن  هلإثنلفؽل"كالخل"  خلكث  نكفل ي ث ك لكث  نر (لك فكؿلدكفل طل ؽلكثفمخولكلر ؿلذثؾل"نهلرغـل

لي فل ككترلقركطللندلكثفمخل كثفيليلث دـل مد دللدالاللم ف  ولإالل"نهلالل ليفلكثفيـلل ثفمخلإذك
ل دـل مد دلكثلدالالكثلم ف  لنكللفمفلن  لي فل يكفلذثؾلركج  نلث ك لا نر ل فرب(ه

لكألخ رلميثلل ل يكفلنذك ل ندل  للفلطرؼلكثل   اد للرتضلتمخلكث  د ل"فل  كلكك ل ليفلث" ض   يل 
ولكنذخلف ث لل لإذكلي فلكثدكئفلادلثج لث"قرطلكثف مخلتيلكثف ر لكث يل  "ـلت ه لكث ن ول"مل"ر رخللن  لخل ر 

ل فلكثلد فلالل م ط  لكثردل " هللطر   للن مل ولكلر ؿلذثؾل"فللفيل لكثن ضلكثفرنم  لاررالل فل
لإنذكركال نف ذلكث زكـلل كا لث طل ؽلكثقرطلكثف مخول"صلفاللدكفل"ررل ندل لكت  رلكثلةجرلثفمفلكثن  

لثل لنفذن لخبلؿل طؿلكثلد فه
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كل ث  ثيلالل ليفلث"لد فل"فل  ف دللكثقرطلكثف مخلإالللفلخبلؿلكد  ثلمكثلن  لكثدكئفهلككثير رللفلل
لكث ركركالكث ض ئ  لكثفرنم  لرتضالت بلنل طل ؽلكثقرطلكثف مخلتيلنذخلكثف ث :

 
 جزاءات مدنية خاصة الفرع الثالث: 

 الغش والخطأ الجسيممفهوم  ة عمىينالبند االول: جزاءات مب
لفلغشلكثل   ادلكثلد فل"كلخطئهلكثجم ـلدالث ل"كلار ن لككضف ل "نلمكثلن  هلتيللذإفلكثلقرعلك خل

لكثف ث  فل"ملكثخشلككثخط ل لتيلن   ف لكثل   اد لثذثؾلت ف لل الث زكـو لكثدكئف لكآلخر كإلضركبلل ثل   اد
ول117ن  هلكثجم ـلث سلجد ركنلل ملر    ل"كلفل   ل  ررن لكث  نكفلث"ل   ادلفمفلكثن  لجزكثكنلثهل "نلمكث

ول118كثهذكلكثملبلر بلكث  نكفل"في ل نلخ ص ل "نلمكثلكثن  لكثل لرؿلتيلكر ي بلكث.شلككثخط لكثجم ـ
لكنيليل ل "ي:

هلإذكلثـل يفلكث  ك ضلل دركنلتيلكث  دول"كل119كث  ك ضل فلكألضركرلكثلل قر لكثل كا  لكغ رلكثل كا  
ثفؽلكثدكئفللفلخم ر لكل لت  هللفليمبولتيلكث  نكفلت ث  ضيلنكلكثذمل  درخولك قلؿلكث  ك ضلل ل

لقرطل"فل يكفلنذكلن  ج لطل   لث دـلكثكت ثلل الث زكـل"كلث"  خ رلتيلكثكت ثللههلك   لرلكثضررلن  ج ل
طل    لإذكلثـل يفلتيلكم ط   لكثدكئفل"فل  كا خلللذؿلجهدلل  كؿهغ رل"نهلإذكلي فلكالث زكـللصدرخل

ل لكثلد فلكثذملثـ لتبلل " ـز لإاللل  ك ضلكثضررلكثذملي فل ليفلكث  دو لجم ل ن ل"كلخط   ر يبلغق ن
  كـلكثلمةكث  لكث  د  ل "نلكجكبل  ك ضلكثلضركرل ل لثف هللفلف للل كا هل  د لكاالكث   اده

لل19ككثضررلادل يكفلل د  لكادل يكفل"دل  ل"كلل نك  هلكل ثرجكعلثنصلكثل د  فلضررول لكىالى رى رى لضى  الى
(لكل ل قلبلفل كثضألل20ًضرىكرى لل  رركفلا  د  فل  ل  فلكثذثؾلت نهل  (للفلكثلج" لنجدل"نهل  ل يزىكؿي ري رى

كثضررلكثل دملككألدليل"كلكثل نكمولكالل جكزلاصرنل ل "نلكثضررلكثل دملألفلذثؾل خص صلل. رل
 "نلكنهل لل1944ثمن لل36لخصصهلكل ثرجكعلثنصلكثل د لكثر ن  للفلا نكفلكثلخ ثف الكثلدن  لراـل

ثفظ ل لكثضررل لكثلكال"كلكثخم ر ل"كلكث "ؼلكثذمل "فؽلكثل ؿول"كلم"بلكثركف ول"كلكإلضركرللك  ني
 ل ثرت خلكثجمل نيول"كلكثمل  ل"كلل ل قلهلذثؾللفلكثضررل"كلكثخم ر  هل

                                                           

له472ولصللرج لم لؽلفلدلقيرملكثجل ؿلكث دكمولل117
لفلدلقيرملكثجل ؿلكث دكموللو551ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيوللو34صلللرج لم لؽو لدلكثفل دلكثقككرليولل118

له472ولصلكثلرج لكثم لؽ
لكثلرج 119 لكث دكمو لقيرملكثجل ؿ لصلكثم لؽللفلد لكث"ط ؼل472و ل لد لكثف" ـ ل لد لصللكث كنيوو لكثم لؽو لكثفل دللو551كثلرج   لد

لكثلرج لكثم لؽولصلك لكثلرج لكثم لؽولصل "يل لول34ثقككرليو لكثل ايلكثليرمول لدلكثلج دلللفلدلطهلكثلق روللو127"يلم" ل فو  لد
له169ول168ولصللرج لم لؽكثفي ـولكثكج زلتيلنظر  لكالث زكـلتيلكث  نكفلكثلدنيلكث رايول
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لل ثف هلكإلمبللل-كث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلعكلكادلاصرللقرل كث  ك ضل "نلكثضررلكثككا لل-ي"خذكن
م ر لكث يلثف الكثدكئفلت بلنول"ل لل لت  هللفلرلحلتبلل  ك ضل نهلألنهل"لرللف لؿلت بلنول"مل "نلكثخ

لغ رللف ؽه
"ل لإذكلي فلكثضررللف لؿلكثكاكعول"ملادل   لكادلالل   لتيلكثلم  لؿولتبلللفؿلثط"بلكث  ك ضل نهلل

ث  لكث  د  لف للالل  ـلكث  ك ضل "نل"م سلكثلمةكلتيلكثف ؿوللؿل جبلكالن ظ رلف نل  ف ؽلت بلنهل
لإالل فلكثضررلكثل كا لكالل  ك ضل فلكثضررلغ رلكثل كا ل ندلإلركـلكث  ده

كل ن علإله ؿلكثلد فلتيلف ث لكر ي بلكث.شل"كلكثخط لكثجم ـولألفلنظر لكثل مر ل لنحلث"لد فلفمفل
 ه120كثن  
 ؽل "نل جكزلكال ف؛لف لل121لطبلفلكال ف ؽل "نلإ ف ثلكثلد فلكث  دمل فلغقهل"كلخطئهلكثجم ـل

إ ف ثلكثلد فللفل"  للمةكث  ل  ر بل "نل دـل نف ذلكث زكلهلكث   ادمولإاللل ل نق ل فلغقهول"كل فل
خطئهلكثجم ـلغ رل"نهل جكزلث"لد فل"فل ق رطلإ ف ثخللفلكثلمةكث  لكثن جل ل فلكث.شول"كلكثخط ل

 كثجم ـلكثذمل   للفل"قخ صل م خدلهـلتيل نف ذلكث زكلهه
لجل لكث  ل فلكك دـ ل فلغشلكثلةلفلثهز لكثن  ج  لكث  ل فل فلكثخط ل122 فلكثلمةكث   لجككز لك دـ و

 ث  ل فل   لرلالغ  نلتيلجل  لتلو ثلةلفلالل ضلفل"خط ثلكثلةلفلثهلكثل  لد ل"كلكثجم ل تلوكثجم ـ
ل  ضي لثذثؾ لإض ت  لثهه لكثلةلف ل ر يله لكث  ل فلف الالكث.شلكثذم لا نكف لتيلل"في ـ لكثفؽ لم كط

 هكث  ل فللملبلخرؽلكثلةلفلثهلث" ككن فل"كلكألنظل ولإذكلي فلذثؾلكثخرؽلجن   ل"كلجنف ل لد  
لللذؿل ن   ول   سللل   رلل لمةكث  لكثلد فل فلغقهل"كلخطئهلكثجم ـلف نلثكلي فلكث زكلهلكث زكل ن

"فل  كـلل دكر هل"كل"فل  كخنلإذكلي فلكثلط"كبللفلكثلد فل"فل ف تظل "نلكثقيثول"كللوكثرجؿلكثل   د
كثف ط لتيل نف ذلكث زكلهلت فلكثلد فل يكفلادلكتنلل الث زكـلإذكللذؿلتيل نف ذخللفلكث ن   ليؿلل ل لذثهل
لثـل نصلكث  نكفل"كلكال ف ؽل "نلخبلؼل لل  كثقخصلكث  دمولكثكلثـل  ف ؽلكث.رضلكثل صكدهلنذك

 ه123خطئهلكثجم ـلذثؾولك "نليؿلف ؿل ل نلكثلد فللمةكالنل فلغقهل"ك
 

                                                           

له555 لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولكثلرج لكثم ؽولصلول38صلم لؽولرج ل لدلكثفل دلكثقككرليولل120
لكث"ط ؼل121 ل لد لكثف" ـ لكثلرج لنفمهولصلل لد ل552كث كنيو لكو لكثفل د لصل لد لكثم لؽو لكثلرج  ل35ثقككرليو لقيرملكثجل ؿللو لفلد
 لدلكثلج دلق رولل لدلكثل ايلكثليرمولطهلكثلللفلدلو178ل فولكثلرج لكثم لؽولصل "يل "يلم" لو414ول413مولكثلرج لكثم لؽولصلكث دكل

له172ول171كثفي ـولكثكج زلتيلنظر  لكالث زكـلتيلكث  نكفلكثلدنيلكث ركايولكثلرج لكثم لؽولصل
له39ولصللرج لم لؽ لدلكثفل دلكثقككرليوللو556ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول122

123
 555كثم ؽولصل لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولكثلرج ل 
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له124جزاءات مقررة لمخالفة أحكام الضمانالبند الثاني: 
تيلكث  كدلكث يل " يل "نل   ؽل"فدل"طركته لكالث زكـلل ثضل فلمككثلضل فلكث  رضل"كلكالم ف  ؽل"ـلل

لككثكد   ل-ضل فلكث  كبلكثخف   لكثل  لككإل ج رلككث  ر   ل ندلل-خ ص لتيل  كد كا لكثلقرعلجزكثكن
لتيلكث لكثن   لفمفل"كلمكث لثآلر رلكث يل ض فه  لكل ثنمل  لكثضل فه لنذك ل"في ـ جزكثكالكثل رر للخ ثف 

ليل ل "ي:ل-ك نطلؽلذثؾل "نلل   لكث  كدل-ل الث زكـلل ثضل فولتمندرمه لنن لتيلإط رل  دلكثل  
لكثلق رملل مل بلكثضل فللصف ل  ل ولل لإثنل"فلكث ككن فل فرؽلل فل "ـ ل"كالن لنن   جدرللن ثلكإلق ر 

لكثل ل "ن لل ثضل ف لث"رجكع ليقرط لكثن   لمكث ل"ك لتفمف لكثل ئ و ل "ـ لل ثنمل لكل ف لإال ل ركر لال  ئ و
له125ث"لق رموللفمبلل لإذكل  "ؽلكأللرللضل فلكث  رضلككالم ف  ؽل"ـللضل فلكث  كب

اللص كل لتيلنذكلكثصددلرملتيلضل فلكث  كبلكثخف  ولت نهل لالم "زكـلقرطلفمفلن  لكثلق لمنتل ث
هلكثضل فوليل ل"نهلإذكلفكؿل"ررل "ـلكثلق رملل ث  بولذثؾل"نهلإذكلي فلكث  بلظ نركنولالل  ف ؽلل 

لثرجكعلكثلق رملتيلف ث ل ي فلخف  نلك "ـللهلكثلق رمولتبلل يكفلثهلكثرجكعلل ثضل فليذثؾول"مل"نهل "ـز
لثهولك "نلذثؾلت فلقرطلفمفلكثن  ل   لرل ضل فلكث  كبلكثخف  ل"فل يكفلكث  بلخف  نولكغ رلل "ـك

  ولت ثلق رملإذكلميالرغـل "لهلل ث  بلقرط نلالزل نلث"رجكعلل ثلض فلتيلف ث لظهكرل  بلتيلكثلل
كثخفيلي فلميثلكثن  ولكل ث  ثيلالل يكفلثهلكثرجكعل "نلكثل ئ لل ثضل فهلذثؾل"فلكث  بلكثل "كـل  خذل
فيـلكث  بلكثظ نرولكالل   لرللفلكث  كبلكثخف  ولكيذثؾل يكفلكثفيـلإذكلل ل "ـلكثلق رملل ث  بل فل

ي فل  "ـللكجكدلكث  بولكثينهل"ادـل "نلكثقركثلرغـل "لهللهوللطر ؽلكثل ئ لنفمهولألفلكثلق رملإذك
ل"فلكث  بلالل"ررلثهل "نل لكثف ث  لك ف رضلتيلنذخ لكق رللكنكل "نلل ن للفلكأللرو ل يكفلاد ت نه

ول"ل لإذكلي فلكثلق رملفمفلكثن  ل126كم  ل ؿلكثقيثولك"نهلادل ن زؿل فلكثرجكعل "نلكثل ئ لل ثضل ف
لمي ل"ـ لفمف ل  لكثل ئ  لي فلت ف لكث  بلكثك ل ف للمةكالن لكثل ئ  ل يكف لكثيف لل ثضل فو ل " ـز لكثن  ( ث

ل نللنههقثل ئ لادل  لدلإخف ثلكث  بل نهلغظ نركنول ندل ل رلالكثلق رمل"فلك
"ل لل ثنمل لألررلن  لكثلق رملتيلرجك هللضل فلكالم ف  ؽول"مل"ررل "ـلكثلق رملكاالكث  دللملبل

ل لكالم ف  ؽو لكث  لكطل   لكث  ك ضلاللث" كك د للدل ل"ف لنجد لكث  ك ضو للطر ؽ للل  لؿ لكث نف ذ لتي  

                                                           

له542 لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولكثلرج لكثم لؽولصكثن  لتيل نف ذلكث  كدهلكنظر:لنيل" ض نللفلل فلجزكثكالكإلخبلؿللفمفل124
لج ل  ل125 لكثف كؽو لي"   لككالا ص د  و لكثف كؽلث"لفكللكث  نكن   للج"  لكثلق رملكثضل فو ل "نلرجكع لكثن   ل"ررلفمف ل   كت ؽلفمفلترإ

له184ولص1971 ولكث ددكفلكألكؿلككثر نيولكإلميندر 
 ه190ولصكثم لؽولكثلرج ل كت ؽلفمفلترإ126
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لكثدكئف لكثلق رمللجه"هل127 خ "ؼلل خ بلؼلن   لتيلف ث لضل فلكالم ف  ؽلت فلفمفلن   ل"مل"نه و
لالل ةدملإثنلم كطلكثضل فلإاللإ لله لل "له لن  ه لمكث ل"ك لكثل   لكا رفلنذكلثملبلكالم ف  ؽل ند ذك

ل  ده فلتيلكثلضكألخ رللقرطل دـلكث
لل"شلفمفلن  هل"كلفرصهولثيفلكثضل فلا ئـلل ثطل ل لل ثنمل لث"ل ئ لت فلكثضل فل   ل " هللهل  "ل 

لل ثضل فلتيلجل  لكثف الاول128ل يررلصركل لتيلن  ئجهلإذكلين للصددلمكثلن   هل"مل"فلكثل ئ ل " ـز
ـللضل فللصرؼلكثنظرل فلفمفل"كلمكثلن  هولمككثل  "ؽلكأللرللضل فلكث  رضلككالم ف  ؽول"

للهلكثل ئ لنفكلكثلق رمولإذكلل ل كث  كبهلكالل ركرلكأللرلإاللل ثنمل لثنط ؽلكثضل فول"مللدللل ل " ـز
له129رلالكثضل فلثهذكلكألخ ر

"ل لكث  ك ضلكثذمل  خذخلكثلق رمللفلكثل ئ ل ندلكثرجكعل " هلل ثضل فولت فلكث  ك ضلكثذمل  خذخلل
لكث لكالم ف  ؽ لف ث  لتي لكثل ئ  للف لكثلل  :لكثلق رم لث  ل  لكث  ث  :ل ثنمل  لكث ن صر للف ل  يكف ي"ي

ككثلفمفل"كلميثلكثلق رمل فمفل"كلميثلكثن  (ل م ردلا ل لكثلل  لكاالكالم ف  ؽللفلكثل ئ ل لم
كل ث  ثيلالل"ررلث "ـلكثلق رمللخطرلكم ف  ؽلكثلل  ل "نلكث زكـلكثل ئ للردلا ل لكثلل  لكاالنزعلوكثن  (

لكثلق رملت بلنللفلكثلل  لألململبلكث دلف نلكثكلي فل كثل ئ لفمفلكثن  ولألنهل يفيلثنقكئهل"فل فـر
لكثل ئ لالل ةررل "نلكث زكلهل لن   لتمكث لدت هو لكث سلتيلل دكرخ لت هو ل د لثه ل يف لثـ م لؽل "نلكثل  

له130ل ث  ك ضل ندلكالم ف  ؽ
رل رلكثلل  ل كثلم فؽ(ولتهيلكث"ل لل ثنمل لث  ل لكثرل رلكث يل ردن لكثلق رملإثنلكثل ثؾلكثذملكم فؽل

للكث يل فكزن لكنيلميثلكثن  و "ل لكثرل رلكث يلف زن لكثلق رملكنكلفمفلكثن  ولت نهل ي مله لكالل "ـز
للردن لإثنلكثلم فؽولكل ث  ثيلالفؽلثهلل ثرجكعل "نلكثل ئ لله ه

للهلتيلضل فلكالم ف  ؽلكثجزئيلث"لل  ولنل زلل  فلف ث  ف:لت ذكلي نال"ل لل ثنمل لث"  ك ضلكثذمل " ـز
كثخم ر لكثن  ج ل فلكالم ف  ؽلكثجزئيلنيلخم ر لجم ل ول"ملإذلكم فؽلل ضلكثلل  ولكي نالخم ر ل
كثلق رمللفلذثؾلل".الادركنلثكل "لهلثل ل" ـلكث  دولتهن لث"لق رملخ  ر فولت ثخ  رلكألكؿلنكل"فل ردل

كثي لؿليل لثكلي فلكالم ف  ؽلي"  نولككثخ  رللكثلل  لكل ل"ت دخللنهللفلرل رلث"ل ئ ولك ط ثلهلل ث  ك ض
كثر نيلنكل"فلنذكلكثلق رمل م ل يلكثلل  ولك ط ثبلكثل ئ لل ث  ك ضل ل ل"ص لهللفلضررللملبلنذكل

                                                           

له145ولصل2000لفلدلفمن فول  دلكثل  لتيلكث  نكفلكثلدنيلكثجزكئرمولد ككفلكثلطلك  الكثج ل   ولكثجزكئرولل127
له378ولصلرج لم لؽفم فللفلق خل للل"ك  ول128
له184 كت ؽلفمفلترإوللرج لم لؽولصل129

130
 555ثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولكثلرج لكثم ؽولصل لدلك 
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كالم ف  ؽهل"ل لإذكلثـل يفلكثخم ر لجم ل لت نهل    فل "نلكثلق رمل"فل م ل يلكثلل  لك ط ثبلكثل ئ ل
ذكلكم ل نلكثلق رملكثلل  لتبلل   صرلكث  ك ضلل ث  ك ضل ل ل"ص لهللفلضررللمل بلكالم ف  ؽهلكك 

للفل ل نصركن للفليمبلل   ل رخ لت  ه لل  للؿل دخؿلت ه لكثلم فؽو لكثجزث لكألفككؿل "نلا ل  تيلي ت 
له131 ن صرلكثضررل طل   نلث" كك دلكث  ل 

 
 
 
  

                                                           

له280ولصل1995كثلدخؿلكثنلكث  نكفولل ركاولدكرلكثنهض لكث رل  ووللنصكرل فلفلدلفم131
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 الفصل الثاني

 حسن النية وأثرها في العقود أمقتضيات مبد
ل

ل ل"فل  رتن  لل"نتيلكثفصؿلكألكؿل ل د لل ن   لتيلكث  كدو لفمفلكثن   لفهكـلفمفلكثن  للتدرمن للد"
لتي ل قلهه ل ل  للكطل   هلك ل  زخ لكل    رخولكث  كدولكيذثؾل ن كثن  لكدكرخ لتيلكث  كد نط ؽلفمفلكثن  

للرف" لكل للف للركف"ه و لكتيلجل   لكث  كدو لك ه لفل "نلجل   ل م طر لكثن   لفمف لللد" ل"ف لثن   ل ف
ه وللركركنلللرف" ل فم رن ولكن ه ثلللرف" ل نف ذن ولكل ل هلن لتيلنذخلكثدركم لث مالنذخلكثلركفؿل يك ن

لكث يل لرلله لكث  كدللؿلنكلل ل   ض هلفمفلكثن  لت ه ولككألررلكثل ر بل "نلذثؾه
لك "نلنذكلكألم سولاملن لنذكلكثفصؿلإثنلكثلل فللكث  ث  :

 
 ي تكوين العقود.المبحث األول: مقتضيات حسن النية ف

 المبحث الثاني: مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود.
ل  
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 المبحث األول
 مقتضيات حسن النية في تكوين العقود 

 فظنللرف" ل يك فلكث  كدلل نل  ليل ر لتيلكث  كدلكث  " د  لككثفد ر ل كالثي ركن  (ولك م .رؽل"ف  ن نل
كثنه ئيلكي ف  ل نف ذخولتهيل قلؿللرف" لكثلف كض الكا  نلطك بلنولثل ل  ضلنهللفل فد دلألل  دلكث   ادل

ل إل ج بولتهذكلكالا ركفلنكلكثفدلكلرف" لصدكرلكإل ج بلكلرف" لكث لكؿولك ن هيلللجردلكا ركفلكث لكؿل
لريفل كثف صؿلل فلكثلرف" لكثم ل  ل "نلكث   ادلكل فللرف" لإلركـلكث  دولألفل يك فلنذكلكألخ رل م "ـز
لكثل   اد فل كإل ج بلككث لكؿ(لل صدلإنق ثل بلا ل جكنرملكنكلكث ركضيلكثذمل  كـل ندل بلايلإركد  

لا نكن  لل"زل لثهل ه
للدلثن للفللف كث لكث  رؼل "نلل  ض  الفمفلكثن  ولتيللرف" ل يك فلكث  دولاللك "نلنذكلكألم سو

لهمككثلتيللرف" لكث ركضيلتيللط"بل"كؿول"كلتيللرف" لكثلف كض التيللط"بلر فول
 

 المطمب األول
 مقتضيات حسن النية في التراضي

ل ل"ف للم "زل  ه لكلف لكث  دو لتي لجكنرم لريف لنك لكثل ضلكثرض و ل مل ه ليل  لرن ئ  نولكث ركضي  يكف
لكث ل"  ل ل "نلإجركث لكث ـز لكن   د لنك ل"ك لا نكنيلل  فلكلفددو ل"لر لنفك لكإلركد  لك ج خ لل ن خ ككثرض 
كث  نكن  للفؿلكث   ادهلكلل ل"فلكث ركضيلنكلريفلكث  دولت فلذثؾل   ضيل"فل يكفللكجكدكنلك"فل يكفل

لثه ل"فل يكفللكللصف ح ولككث  ل رل فلنذخل(132 جكد لكصف ف كنفلإذل"فليؿلإركد لتيلكن   دلكث  دل "ـز
لكإلركد لادل  كـللهلكثقخصللنفمهول"كل صدرلللفل نكبل نهلتيلذثؾه

لكثن لث"  رؼل "نلل  ض  الفمف لمن ن كلك " هو لتيلكث ركضيو ل   لكثلط"بؿ للفلخبلؿللنذك ل ثدركم 
لنخصصهللتر  ف: لكثر ني ل"ل  لكث   ادو لتي لكثن  ل  لتي لكثن   لل  ض  الفمف ل ف لت ه لن فدل كألكؿ

لثل  ض  الفمفلكثن  لثكجكدلكث ركضيلكصف هه
 

 .مقتضيات حسن النية في النيابة في التعاقدالفرع األول: 
ـلكث  دل" فل    ادكفلل نفمهل لكثفم لهل ولثيفلرغـلذثؾلت دل لرل كألصؿلنكل"فل  ـلكث ركضيلل فل"ص

لكثكي ث لنيلل1449هلت دلنصالكثل د للطر ؽلل ل ملنلكثن  ل  لفللج" لكالفي ـلكث دث  ل "نل"نهل 
                                                           

له74ل-73صلللولكالردفول ل فولدكرلككئؿلث"نقرلككث كز  و1كثللمكطلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيولإل  م فللفلدلكثجلكرمول132
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ا ل هلل  لهلتيلذثؾلكثق.ؿلك  فك ضل"فدلتيلق.ؿلآل   ؿلثذثؾلكثقخصللكيؿلكثلفل"ا لهلكي ؿلخرلكك 
كث يلنصال "نل"نهلللنهل93كثذثؾلكأللرللكيؿلله ولككم لدللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلكثل د ل

ل133  جكزلكث   ادللطر ؽلكثن  ل لل لثـل نصلكث  نكفل "نلخبلؼلذثؾ 
ككثن  ل لنيلف"كؿلإركد لقخصل  ملنلكثن ئب(للفؿلإركد لقخصل خرل  ملنلكألص ؿ(لتيلكث   ـلل

ل صرؼلا نكنيل نصرؼل ر رخلإثنلكألص ؿهل"مل"فلإلركـلكث صرؼلكث  نكنيلل ركد لكثن ئبلالل ج ؿللفل
للؿل ظؿلكألص ؿلكثذلنذك لتيلكث  دو لل ملهلكثفم لهلنكلطرلكألخ رلطرت ن لكث  د لكثذمللؼمل  ـ كث  د

للفل ل ر له لل  ليؿ للفلف كؽلك   ل "نل    ه ل نه ل نق  لل  لت يمبليؿ للل قر و ل ر رخ  نصرؼلإث ه
نل لولكذثؾلرغـل دـلظهكرلكألص ؿللقخصهلتيلإلركـلكث  دولكل ث  ثيل يكفلطرت لكث  دل(134 كث زكل ا

لثفم بلكألص ؿ لكث  د لل لركـ للهل ه لت ن هي لكثن ئب ل"ل  لل هو لككثل   اد لكثن  ل لكألص ؿ ل يف لثـ لل  و
لهلقلكث لل ث نف ذ

لتيل لنيلنفسلكثل  ض  الكث يللفلكثككجبللرك   ه  لكث  كد لل لركـ لتيلكثن  ل  كل  ض  الفمفلكثن  
لكثظركؼلتيلل ضلك ل"ك ل  ط"بلكث  نكفو لكثيفلاد ل"صبلنو لكل ث  ثيلكث   اد ثف الالكث زكل الإض ت  ه

 "نلكثن ئبل"فل ككتؽلن  هلل  ض  الفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  كدل ج خللفل    ادلل هلثفم بلكألص ؿول
ألفلإركد لكألص ؿلالل ق رؾلتيلإلركـلكث  دللفؿلكثن  ل هلكلفلإفدلل "ؾلكثل  ض  النكلل  فلكثقخصل

ل"فلكث زكـلفمفلكثن  لإذ لكث   ادو  ل   ضيللفلكثن ئبل"فل ل فلقخص  هلث"طرؼلكثل  لؿولثصف هل ند
له(135 لك  "لهلل فل    ادلثفم بلقخصل خرلن  ل ل نه

                                                           

ف للجرالكث  د ل"فل    ادلكثقخصللنفمهلقر ط ل"فل  ككترلت هلكثقركطلكث  نكن  لكثبلزل لث"   ادلك ظهرللفلكثنصل"نهل ليفلث"قخصلل133
لل ث   ادلن  ل ل نههلككثن  ل ل "ليلكالف   ج الكث ل"  لف لل ليفلكث  صرل"كل د ـلكألن"  للفل"فل ص رلدكئ ن ل"كل"فل ن بل نهلقخص ل خرل  ـك

ن  ج لث" صرت الكث يل لرله لكثن ئبلن  ل ل نهولكيذثؾل ليفلي لؿلكألن"  لكثذملالل م ط  ل"فل يكفللكجكدكلتيللج"سلكث  دللفلإلركـلللد ن 
هل"نظر:لكثلذيركالكإل ض ف  ل1449كث صرت اللككمط للفل نكبل نههلكلصدرلنذخلكثل د للج" لكألفي ـلكث دث  لكقرفه لث "يلف درلكثل د ل

 ه51نكفلكثلدنيلكثف"مط نيولكثلج"دلكألكؿولصثلقركعلكث  
ت دلاضالكثلفيل لكث "  لل فلاض  لكثلج"سلكث ض ئيلطل ككلكث  نكفل ندل لك  لرككلكثلد رلكث ج رملكثذمل"لضنلكثلرك كيكؿلل فك ضللفل134

لكثقري لكثل   اد لثـل  ج كزلفدكدلن  ل هولكفل"ككلكثقري للمةكث  لكث  ده
له77ولص03ول ددل1992ولكثلج" لكث ض ئ  لثمن ل24/04/1988ولل  ر خل47734كث "  ولراـلكنظر:لاركرلكثلفيل ل

لل لط ؿل  دلكثل  لل ثرغـللفليكفلكثلد نل " هلتيلكثط فلكر يبلخط ل لاضكك يل لن ضالكثلفيل لكث "  لاركرلاض  لكثلج"سلكث ض ئيلثل 
لا نكن  نل ندل لا ضنلكثكي " فلدكفلكألص ؿه

لهل16ولصل01ول ددل1992ولكثلج" لكث ض ئ  لثمن ل27/06/1990ولل  ر خل59293 لكث "  ولراـلكنظر:لاركرلكثلفيل
لهه298ل-297م لؽولصلق رزكدل ز زلم" ل فوللرج لل135

ص ؿلكأللل لكث "ـل"نهل يفيلإل بلـلكثل   ادلل هلل ثن  ل ل"فلكثن ئبل ذيرلل نهل    ادلن  ل ل فلغ رخلكث سلل ألص ث ل فلنفمهلكثكلثـل ذيرلكمـ
نل ـللفلدللفلكدلزنركفولكألصكؿلكث  ل لثبلث زكـولنظر  ل نكبل نهلت ل لل دهلكنظر:للط ثل لالؿلذثؾلكثل   ادلل هل"كل"نهلم ذيرلكمـللف

له95ولص2004كث  دولدكرلكثج ل  لكثجد د وللصرول
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"ملكث   ادلل"ل لتيلكث   لؿلل ثكم ئؿلكثلة ل  ل"ملإذكلي فلكث  دلللرل نللطر   لإثي ركن  لكث مال  " د  ل
لل فلغ ئل فللفلف للكثلي ف لت فلكثذمل " ـز لكثف ث  لتفيلنذخ لل  ض  الفمفلكثن  لنكلكثقخصلو

كثلنق ولكل ث  ثيلفمفلكثن  ل   ضيللفلكثلنقنل ندلإ دكدخلث"لرلج ل"فل ل فلث"ل   ادلل هلل فلكثذمل
له136 ج بل "نلط"ل  هـولك ركضهـولكم طول"كلي ؿلإثي ركنيللة لاولكث سلقخص نلطل    نل

بلكإلركد لتيلإركد لكثن ئبولكل ث  ثيلإذكليل ل   ضيلفمفلكثن  لتيلكثن  ل لتيلإلركـلكث  دول"فل ن فيل  كل
ي نالإركد لكثن ئبلل  ل لت فلكث  دل يكفلا لؿلث"لطبلفلثلص"ف لكألص ؿلرغـل"فلإركد لنذكلكألخ رلالل

"مل  بللفل  كبلل قكله ل"مل  بللفل  كبلكإلركد ول"ل لإذكلي نالإركد لكثن ئبلم" ل لالل قكله 
له137كألص ؿ ث  دلصف حلرغـل   بلإركد لتكإلركد ل

كثن ئبللن كالنللفلغ رلل ثيهولكي فلكثن ئبلميثلكثن  ل"مل"نهل  "ـلل فللفلل علإث هلكثلن كؿلثـل يفل
لثهولتهن لالل جكزلث"ن ئبل"فل  لمؾلل   د لكثف  ز لتيللككجه لكثل ثؾلألنهل "ملكثن ئب(لميثل ل ثي ن

إثنلكألص ؿلالل ن  ؿلكثل"ي  لل ثف  ز لكثن  ولكالل . رللفلكأللرلق ئ نل"فل يكفلكألص ؿلفمفلكثن  ولإذل
له138كثكلي فلفمفلكثن  

لكثجزكثلكثل ر بل  كإلخبلؿللل  ض  الفمفلكثن  لتيلكثن  ل لتيلإلركـلكث  دلت دل يكفلكث  ل"  لل"ن"ل 
تيللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيولك يكفلفيلهلكثلطبلفل"كلا ل"  هل139ثئللط ؿل"كلكثلطبلفلكثلط"ؽ

ل لي  د لكث دث  ثئلج ز  لكالفي ـ للج"  للفل140لكاكؼلكتؽل نظ ـ رن ص اليؿلف ث  لكتؽللضلكفلكك  و
لف الالكإلخبلؿللفمفلكثن  ه

                                                           

له300ل-299ق ركزل ز زلم" ل فولكثلرج لكثم لؽولصل136
137
 81مرجع سابق، ص  حلكث  نكفلكثلدنيوكثللمكطلتيلقرلل  م فللفلدلكثجلكرمو 

لثبلث زكـ138 لكث  ل  لكثنظر   لثطفيو للفلكد لفم ـ لصلفلد لكالث زكـو للص در لكألكؿو لكثي  ب ل53و لو للرج  لكثجلكرمو للفلد م لؽول  م ف
له123ص

له300م لؽولصق رزكدل ز زلم" ل فوللرج لل139
ل  هلل ثن صللل ل  نهلكثلكيؿولت ذكلل عللث"كي ؿللكيؿلكثرلفلت" س لإذكل  فلكثللفللج" لكألفي ـلل1495لك طل   نللثذثؾلنصالكثل د لل140

لف  ن  دلكثل  للكاكت نل "نلإج ز لكثلكيؿلكثكلل  هللن ص فلكثرلفللبللإذفلكثلكيؿلكم"ـلكثل ؿلإثنلكثلق رملت""لق رمل"فل ضلنهلذثؾلكثن ص 
ل لكثل د  لكثلكاكؼلكثذملنصال " ه لل نل111ككث  د لكث دث   لكألفي ـ لفؽلكث. رللفللج"  ل   "ؽلله لكثلكاكؼلل   لكثل   ل  كثفضكثي ولليفؽه

ل"في لهلتيلكث ل   ل"هلكث  دلكث  لؿلثئللط ؿلتيللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلكثذملنظـ لكفي لهللفلإلدكعلكثف هلكالمبلليو لككدلككثلم لد 
يلنظ ـلكث  ل"  لثئللط ؿللمر  فلكث  دلإثنلف فلكثفيـلهلف لل  ضيلنظ ـلكإل   ؼلل دـلمر  فلكث  دلإاللل دلإج زنهولك  ض146إثنلل143

لللطبلنهلثلفلثهلكثفؽهلكتيليبللكثف ث  فل صلحلكث  دلي فلثـل يفلتيلف ث لإلط ثهل"كل دـلإج ز هولكغنيل فلكث كؿلكفلنظر  لكال   ؼلكث ي
كث  ل"  لثئللط ؿلكث يل ج ؿلكث صرت الن تذ لكصف ف لل"خذالت ه لكثلج" لكيررلدا لكمبلم لتيلرمـلكثن  ئجلكادر ل "نل ف  ؽلكآلر رللفلنظر  

لؿلكإللط ؿلألنهلتيلير رللفلكألف  فل ص بلإ  د لكثف ؿلثل لي فل " هلالو"  لثئللط ؿلتيل  د رن لكثل ككض تيلكثف ر لل فلإلط ؿلكث صرؼلككث  ل
لكل لل دن هل263لرج لم لؽولصلظرلتيل  ي دلذثؾل رل فلكث يركرملك"فلدلط ثبلكثمك طيولنإذكل ـلكث صرؼلت ههل"
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 ت حسن النية لوجود التراضي وصحتهالفرع الثاني:مقتضيا
ثكجكدلث ركضيلكصف هول   ضيلفمفلكثن  لتيلكث  كدليؿللفلكالث زكـلل إل بلـلككالث زكـلل الم  بلـول

  ؽليبللكثطرت فلتيلكث  دوليل ل   ضيل"فل  ـلكث  ل رل فلكإلركد للفمفلن  ول   ليؿللنهل ل "نل 
لك"فل يكفلنن ؾلكن ف ثلث  كبلكإلركد هل

ل لنصالكث ككن فلكثلخ "ف  لث   ـث د لل "نل  ر ؼلكث ركضيلكثبلـز لكثل د  لت رت ه لفللقركعلل74كث  دو
  ل دؿلكثطرت فلكث  ل رل فلإركد  فلل ط ل   فل ن  دلكث  دلللجردل"فلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلل نهل ل

لفللج" لكالفي ـلكث دث  لل104كنصالكثل د ل ولل لثـل  ررلكث  نكفلتكؽلذثؾل"كض   لل  ن لالن   د 
كادلل "نل"فل لكالن   دل  "ؽليؿللفلكإل ج بلككث لكؿلل آلخرل "نلكجهل فدلل"ررخلتيلكثل  كدل " ه ه

ككضحلكصر حل "نليؿلل لنكللكإلركد للقيؿضركر ل ككتؽلنذخللفرصاللج" لكالفي ـلكث دث  ل "ن
لكجكنرملالن   دلكث  د له141الـز

 أواًل: االلتزام باإلعالم واالستعالم
للفل لثيؿلل   اد لتبلللد لكث  دو لالن   د لكثجكنر   ل جبل ط لؽلكإل ج بلككث لكؿل "نلكألق  ث ل"نه لل 

لث"طرؼلكآلخرولكاللم ل للفؿلكث  دلكل صف  هلكل زك هلكنكلل ل  لرل نهلل إل بلـلكثذمل كض حلل ل "ـز
ثهل"كالنهلكيذثؾلإذكلط"بلكثلق رملي ف  لكثل  لنم ئ ل"ـلن دكنل"كلكث  رؼل "نلصف الكثلل  لتيللن  رض

لجزئ  الل  نهولكنكلل ل  لرل نهلل الم  بلـلكثذملمندرمهلر ن  نه
 االلتزام باإلعالم  -1

ولكلف كللنذكلكالث زكـل كثم لؽلث"   اد(ل143 "نلللد"لفمفلكثن  لك نلرؽللنهل142  كـلكالث زكـلل إل بلـ
  لرؿلتيل"نهلإذكلي فل"فدلكثل   اد فل  "ـل"كلي فل " هل"فل  "ـللككا هل  رؼل"نل  ه لكثف مل لل ثنمل ل

لل فل  كـلل  بلـلنذكلكثل   ادلكآلخرلكثذملي فل م ف ؿل " هلكالم  بل ـللنفمهلث"ل   ادلكآلخرولت نهل "ـز

                                                           

لفللج" لكألفي ـلكنهل ل ق رطلالن   دلكثل  ل"فل يكفلكث لكؿللككت  نلثئل ج بلتيلخلم ل"ق  ث:ل"كالن:لتيلل177ت دلج ثلتيلقرحلكثل د لل141
له147كألكؿوللرج لم لؽولصلل دكرلكثرلفلر ن  نلتيلجنمهلر ثر نلتيلكثلرلفلركل  نلتيلصف لكثرلفلخ لم نلتيلقرطلكثخ  رهل "يلف درولكثلج"د

ل ملنل" ض ن:لكالث زكـلل ث لص رلل ثلص رف ولكالث زكـلل إلدالثلل ثل "كل اولكالث زكـلل إلخل رولكالث زكـلل إلتض ثه142
لصل ز ق رزكد143 لكثم لؽو لكثلرج  لم" ل فو ل382ز لدركم لو ل "نلكث   اد(و لكثم ل   لث"لرف"  لكث  نكني ل كث نظ ـ لق تيل رط ثل لكرمو  كل 
ل117ولص2008ج ل  لل لؿولكث ركؽول رن ولرم ث لثن ؿلدرج لكثل جم  رلتيلكث  نكفلكثلدنيولي"  لكث  نكفولل 

 دلكن  دل ندلكثل ضلتذنبلإثنلكث كؿلل فلللد"لفمفلكثن  لاللا نكن  نلثبلث زكـلل إل بلـولتلكثيفل جدرلكإلق ر لنن ل"فلك  ل رلفمفلكثن  لي م م نل
 دولكنكلكأللرلكثذملالل  ككتؽللقيؿلي"يلل لكالث زكـلل إل بلـولثيكفلنذكلكألخ رل ركتؽليؿللركفؿلكث  دللدثكنللفل  نيلإاللللرف" ل نف ذلكث 

للركركنلل لركلهلككن ه ثلل نف ذخه يك نهلكل
ل11الا نكن  ول  ر خلكثنقرلنكرلكثد فلكثن صرمول كالث زكـلل إل بلـلتيلكثلج ؿلكالثي ركني وللج" لكثف هلككث  نكفلكإلثي ركن  ولامـلل  اللكنظر:ل
له04ولصhttp://www.majalah.new.maول "نللكا لكالن رنال2011 كث كل

http://www.majalah.new.ma/
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ل رؽل ل"ف لقر  ن لكثذملي فلل لي نه ل"كل"ك لكثل   اد ف ل"كلصف  لكث  د للملبلطل    لتيلكث   اد لقر يه
له144كإل بلـلغ رلكثصف حلكثذمل" ط خلإ  خلنذكلكثقر ؾ

لكثل  "  ل لكثل "كل الككثل  ن ا لل  د ـ لل الث زكـ لكثلد ف ل ي في لال ل"ف لكث   لؿ لتي لكثن   لفمف ك   ضي
لل فذ رلكثطرؼلكآلخرلي"ل لي فلنن ؾلل  ضنلثذثؾولكنذكلل ث  دلتفمبوللؿل  جبل " هليذثؾل"فل  ـك

ل " ه ل فرض لل ث   اد لكثلف ط  لكثظركؼ ل"ك لكث  دو للفؿ لكثقيث لطل    لي نا لإثنل-إذك ل إلض ت 
"فل فذرلكثطرؼلكالخرول"كل "فالكن ل نهولإثنلكف ل ؿلكجكدلخطكر لل د  ل"كلا نكن  لن  ج لل-كإل بلـ

لكثخطكر لك طلؽلتيلكث  دولكل لكألخ رلكألكض علكثكا ئ  لكثلن مل لث ف دمللرؿلنذخ ذثؾلف نل  خذلنذك
ذثؾلتيلكثل  ـلكألكؿل "نلص ن لكل ئ لكألق  ثلكثخطر هلككثككا ل"فلنذكلكالث زكـلل ث فذ رلث سلكث زكل نل

ل لكث زكل ن لكثيفلنك للذك هو لكل ث  ثيل   لرلكث زكل نلللم  بلن لل إل بلـو لثبلث زكـ لت ذكلليلبلن لل إل بلـو لقددكن
 ضلفلكث فذ رلل  ن الغ رلصف ف ل  دلذثؾللفلال ؿلكث.شلكث ج رمهلكنفسلكثقيثلل ثنمل لثبلث زكـل
ل ثنص ف لتهكلجزثلالل  جز"للفلكالث زكـلل إل بلـلكنكلدرج لل  دل للفلدرج  هوليل ل"نهلكث زكـللقددل

كثلد فلكثلف رؼلتيلكثلج ؿلكثذمل  ـلت هلكث   ادولللرؿلكالث زكـلل ث فذ رولك رلالكالث زكـلل ثنص ف ل "ن
لكثلد فلكثلف رؼلل  د ـل كثنص ف لإثنلكثقخصلغ رلكثلف رؼلكثذمل رغبلكث   ادلل هلكل ث  ثيل "ـز

لإذف لل ثنص ف  لت الث زكـ لكثفن  لككثل ث  ه للفلكثن ف   لكث  د كثككا ل "نل   ؽلل-ت ل فلثهللدلللبلثل 
لهل145للد"لفمفلكثن  نكل" ض نلا ئـل "نلل-كثلهني

ليؿل لف لل"نهلالل ليفل"فل م  "ـ ل"نل  لاصكلو لثه لل إل بلـ لت فلكالث زكـ لملؽو كل ث  ثيلفمبلل 
ل   ادل فليؿلكألق  ثللفؿلكث  دولكنكليذثؾلكم " لإل  د لكث ككزفلكثلف كدلل ثزكـلكثطرؼلكأليررل "ل نل

لل  بلـلكثطرؼلكألاؿل "ل نه
ي نؿليؿللفلطرتيلكث بلا لكث  د  ول"مل   ل "نليؿللفلكثدكئفلككثلد فولك   لكالث زكـلل إل بلـل "نل

للهل لنكلكث. ثبلكادل " ـز للهل"فدلطرتيلكث  دلكثلزل لإلركلهلت طل ج خلكثطرؼلكآلخرولكنذك كادل " ـز
للككجه ل لتي لكثكاا لنفس لتي لكلد ن ن لدكئن ن للنهل  لكثككفد لت يكف لكآلخرو ل ج خ ليؿ لل  نو لكث  د طرت 

له146كآلخر

                                                           

لغم  فو144 لطلج ؾ لكث  دو ل يك ف لكثلدنيو لكث  نكف لتي ل1كثلطكؿ لككث كز   لككثنقر لث"دركم ا لكثج ل    لكثلةمم  لل ركاو لثلن فو لو2000و
له730ص

لكل ل " ه هل151ولصل2008كث نظ ـلكث  نكنيلث"لرف" لكثم ل  لث"  دولرم ث لل جم  رولج ل  لل لؿولثل لكرمولككل لق تيل رل145
له117ثل لكرمولكثلرج لكثم لؽولصك ركل لق تيللو383دل ز زلم" ل فوللرج لم لؽولصلق رزك146
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لكثلد فل" لل رت  لنك لكألكؿ لكثقرط لت ط: لقرط ف لتي لكخ ص رن  لت ليف لل إل بلـ لكالث زكـ لقركط ل 
دل ل ثل "كل الكللدلل"نل  ه لل ثنمل لث"دكئفولككثقرطلكثر نيلنكلجهؿلكثدكئفلل ثل "كل الكثل ص" لل ث 

له147جهبلنللقرك  نل
لكث زكـلكثل   ادلل صف حلل إلض ت لثل لملؽولت فلكالث زكـللفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  كدول  ل ط"بل" ض ن

فلي فلل    نذكلكالث زكـلنكل"فللدكنلصف ه لف فلإلدكئهلثه ولكل ننكثل  ن الككثل "كل الكثم ل  لف نلكك 
كثل   ادلكثذمل  ل فلالف  نلل فلكثل  ن اول"كلكثل "كل اولكث يل" ط ن لث"ل   ادلكآلخرولثـل يفلصف ف ل

له148 " هل"فل  "لهلل ثككا  لكثف     ل"كلكثلم جد ل"كلي نالصف ف ولكثيفلثـل  دليذثؾو
ككالث زكـلل إل بلـلنجدخل "نلكثخصكصلتيلكثل  ض  الكث  ل لث"  نكفلكثلدنيلكيذثؾلتيلا نكفلفل   ل

لهك كجدل طل   ال د د لثهلو149كثلم ه"ؾ
ل ل فم ر ل فالط ئ"  للهو ل " ـز لكثذم لل  للكضكح ل ل ف ل"ف لكثل ئ  ل فرضل "ن لكثلدني لكث  نكف يؿل"ف

غلكضلضدخهلكل ث  ثيل "ج لدكئل نلإل ل ؿللمةكث  لكثل ئ ولكثذملي نالرغل هلتيلإلركـلكث  دللفل سلادل
ج " هل هلؿلإ ط ثلل "كل الم ل  لثزلكنهولككث يللفلق نه لادل ج "هل  خذلاركرخلل ثقركثل"ـلالولك ندل ل

لكث  دل يكفل "نل   ؽلكثل ئ ل" ض نلكث زكـلل إل بلـولت جبل "  هل"فل  دـلث"لق رمليؿلكإلرق دكال لـر
كثضركر  لفكؿلقركطلكالم  ل ؿلككالف   ط الكثككجبلك خ ذن ل"رن ثلكم  ل ؿلكثقيثوليل ل جبل " هل

له150"فل  دـل "نلكألاؿلدث ؿلكالم  ل ؿ
ك يكفل "نلكثل ئ لكث زكـلل إل بلـل "نلكجهلكثخصكصل ندل ل يكفلكثلن كإلجد دكنل"كلل  دكنل"كللن كإل

ل يكفلكثلق رملج نبلنلل كك دلكم  ل ؿلكثلل  لخط رهليل ل يكفلكالث زكـلل إل بلـل"يررلك م   نل ندل   
"يررللل لثكل  "ؽلكأللرلللق رللف رؼول"ل لإذكلاررلكثلق رملكثج نؿل"فل م  لؿلكثقيثلكم  ل النل

له151غ رلل ثكت نل جبل " هلإخط رلكثل ئ لكثلف رؼللذثؾلإفل"ركدلكثفصكؿل "نلل "كل ا

                                                           

لكل ل " ه هل124ولصلم لؽلرج لكثل لكرمول ركل لق تيل147
له388ولصللرج لم لؽل فولق رزكدل ز زلم" 148
لكثفل   لكالثي ركن  لث"لم ه"ؾولكثذمل  نيلكثفف ظل "نلف كؽلكثلم ه"ؾلكفل   هلل149 ل دلكن ق رللم خدليلكالن رنالتيلكث  ثـول ل"كرللفهـك

تيلفل   لللفلكث.شل"كل"كلكالف   ؿل"كلقركثللض ئ لل.قكق ل م خدكلق ي لكالن رنالكث يل"صلفال م ط  لكثكصكؿلثيؿللي فهلث" فص ؿ
ثدي كرلكثلم ه"ؾهل"نظر:ل لدلكهلللذ بل لدلكهللللفلكدولرم ث لل جم  رلل نككفلفل   لكثلم ه"ؾلتيلكث   ادلكالثي ركنيلدركم لل  رن ولل قركؼلك

لكل لل دن هل7ولصل2009ت"مط فول-خ ثدلكث بلفل ولج ل  لكثنج حلكثكطن  ولن ل"س
150
 725مرجع سابق، ص  كثلطكؿلتيلكث  نكفلكثلدنيولج ؾلغم  فو 
151
 ه720ولصلكثلرج لكثم لؽج ؾلغم  فول 
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لل لكثلف رؼليل  لار ن لثص ثفهلل فلكثل   اد ل  كـ ل   ادلل لقخصللف رؼو "فلكثقخصلكث  دملإذك
لكثل  صرل لكثف ه لكث ر ن ل ط"ؽل " ه  لكثطرؼلكآلخرولكنذخ ل "نلإركد  لكثل  ن الكثلط"كل لكل  ر رن    "ـ

 دـلكم ف د هل ار ن ل قل هلكثل   ادلكثلف رؼلل ثل   ادلميثلكثن   ولك  ر بل "نلذثؾل قد دللمةكث  هلكل
له152لفلقركطلكإلن  صل"كلكإل ف ثللفلكثضل ف

لإثنل"نهلل ثنمل لثبلث زكـلل إل بلـلكثلم ندلإثنلضل فلكث  كبلكثخف  ولت نهل يل ل جدرللن لكإلق ر لنن 
ولألفلكث  نكفل(للفلكثلقركعلكثلدنيلكثف"مط ني468 لرغـل"فل "ـلكثل ئ لث سلقرط نلالث زكلهلل ثضل ف

فلكثل ئ ل ضلفلنذكلكث  بلكثكلثـل يفل  ثل نللكجكدخولإالل"نهلل لذثؾل " بل "ـلكثلدنيل نصل "نل"
ل"كل لكإل ف ث لقرط للطبلف لكألكثن: لن ف   فو للف لكثضل ف للج ؿ لتي للهل ن لدكركن لكثخفي لل ث  ب كثل ئ 

(للفلكثلقركعل479 لكإلن  صللفلكثضل فلل ثنمل لث"  بلكثذمل  "لهلكثل ئ لك   لدلإخف ثخلغق نللنه
ول"ل لكثر ن  :ل"فلكث زكـلكثل ئ لل فلؿلكث  بللد كللكثضل فلك فد دللد لم كطلنذخللكثلدنيلكثف"مط ني

كثد كللل ثضل فل  كاؼل "نللدلل "لهلل ث  بولألفل  لدلكثل ئ لإخف ثلكث "ـلل مل بلكثضل فل   لرل
لكثل ئ لل مل بلكثضل فللفل"جؿللإرل اغق نلكل ث  ثيلمكثلن  ولكثذثؾل   ل "نلكثلق رمل بثل  "ـ

له(للفلكثلقركعلكثلدنيلكثف"مط ني484 153كث لمؾلل قد دلكثلمةكث  لكث  د  
لل لكث.رت  للف لاركر لصدر لل إل بلـو لثبلث زكـ ل خر لتيكي طل ؽ لكثفرنم   لكثن ض لثلفيل  لكألكثن

ـولك " هل"فل رلالول"ررلتيل .  رلك ج خلكث ض ثولت ضنلل فلكثطل بل " هلكث زكـلل إل بل25/2/1997
للف ث هلكثصف  لكطل   للرضهل لكالث زكـهلت ثطل بل " هل"فل  كـلل نك رللر ضهلك لص رخ "نهلنفذلنذك
لكل ث  ثيلالؿل"فل ل قرلكثطل بل لثهللفلكم ئؿلكطرؽلثلدككك هلك بلجهه ل   رفه كدرج لخطكر هلكل 

لك"فل هل"فل فصؿل "نلرضنلل" "نللر ضهل"ملإجركثلجركفيل"كل دخؿل بلجيول  ر ضهللذثؾو
 زكدخلل ثل "كل الككثل  ن الكثي ت  لكث يل ملحلثلر ضهلك هيثلثهلكم ئؿلكث  ل رل فلإركد هلتيلالكثهل

لهل154"كلرتضهلثهذكلكث دخؿلكث بلجيل"كلكإلجركثلكثجركفي
ل"خؿلكثطل بل"ك لا لاللمةكث  هلكث  د  لتيللككجه لكثلر ضلتيل كل ث  ثيلإذك لكالث زكـو للهذك كثجركح(

ا  ـلكث  دلكثطليول"كللمةكث  هلالؿلكث   اد  ل فلخطئهلتيلكثلرف" لكثم ل  ل "نلكث   ادل ندل دـلف ث ل
لهإلركـلكث  دولكنيلكثلمةكث  لكث  ص ر  ل

                                                           

كالط رلكث  نكنيلث"لرف" لكثم ل  ل "نلكلركـلكث  دلتيلضكثلكث  نكفلكثلدنيلكثجزكئرمولدركم لل  رن ولدكرلككئؿلث"نقرول ل فولكث رليلل"ف إو152
له94ولص2010كالردفول

له127ولصلرج لم لؽكثل لكرمولل ركل لق تيل رط153
له237كثل لكرمولكثلرج لكثم لؽولصل رطل ركل لق تي154
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ي"ؼلكثل   ادلل  د ـلكثل "كل الل- طل   نلثبلث زكـلل إل بلـل-يل لنجدل" ض نل"فلكث  نكفلتيل  كدلكث  ل ف
قري لكث  ل فل"نل  لل ث. ل"كلاصكللتيل ل"  لكث   ادولك"كجبل"فل يكفلل"كلكثل  ن الكث يل  "ؽل " ه 

له155نذخلكثل  ن الصف ف لكالل خ ثؼلكثككا 
لنذخللكثلةلفلثهكلذثؾلت فل لل نل   لل ل "له لل ضلكثل  ن الكثي ذل  ل  د ـ ل"ك لإثنلإخف ث كثذمل  لد

ميثلكثن  ل ر بللكثلةلفلثهلولنككثخط لكثلةلفللنهل  د ركنلصف ف نللكثل  ن التيلك  ل رلكثلةلفلث  د ر
  دلكث  ل فلل لض  علف هللفلكم ردكدلل لدت هللفلط"بلتمخل " هلكث  نكفلجزكثلا ميل  لرؿلتيل

(ل879ك   ل"ه لل د ل 2005ثمن لل20(للفلا نكفلكث  ل فلكثف"مط نيلراـل16/1للكجبلكثل د ل ل"ام ط
ثزكلهللدت لكللفللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط ني ألام طلكث يلف"الكثـل يفل ـل فص "ه لل ثف ؿلولكك 

كذثؾل "نلمل ؿلكث  ك ضوليؿلذثؾلف نلكثكلثـل يفلث"ي ل فل"كلكإل بلفلكثي ذبل"ملدكرلتيلكاكعل
له156كثي رر  لكألخ روللكثلةلفلثه"ل  لل ثنمل لثهذك لكثذمل ي ـل فلكثلةلفلل "كل الجكنر   فمفلكثن  

ت نهلاللل-لفل دـلكإلتص ثلغ رلكثصف حلكإلضركرلل ثلةلفت"ـل  صدل–كنكل جهؿل"نل  ه لل ثنمل لثهل
له157   رضلثجزكثلكثلطبلفولكثيفل   رضلثجزكثلخف ؼل  ن مبلل لفمفلن  ه

ككإلخبلؿلل الث زكـلل إل بلـول   ددلكثجزكثكالكثلدن  لكث يل  ر بل " هل ل  نلثل ل قي"هللفلف الاولت دلل
 يكفل دـلكإل بلـلملل نلتيلكاكعلكثطرؼلكثل  لؿلتيلكث."طول"كلادل يكفل دـلكإل بلـل دث م نول"كل يكفل

ادل   لرلكإلخبلؿلل إل بلـلتيللوليل 158إخبلؿلل ث كك دلكثل  "  للضل فلكث  كبلكثخف  ل"كلكالم ف  ؽ
لكثلرف" لكثم ل  لث"   ادلخط ل  ص رمه

لكثلمةكث  ل ل"في ـ للصدد ل ج "ن  لاد لث"   ادو لكثم ل   لكثلرف"  لتي لل إل بلـ لل الث زكـ لكإلخبلؿ كل ث  ثي
لإلركـلله159كث  ص ر   لالؿ ل  لكا  ل"نه لرغـ لل إل بلـ لكالث زكـ لل ف لذثؾلت  كؿ ثيفلنن ؾللفل رللغ ر

                                                           
155
 81مرجع سابق،ص  كثللمكطلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيول  م فللفلدلكثجلكرمو 

له259ول258ولصللرج لم لؽكثل لكرمولل ركل لق تيل رطل156
ل لي فل " هلالؿلكث   ادهلألفلك بلفظل"فل"في ـلكثلطبلفلنن ل قذل فل"في ـلكثلطبلفلكثل لكؿلله لكت  نلث" كك دلكث  ل لكث يل   دلكثف ؿلإثنل

نل ل زكؿل"ررل  دلكث  ل فلل ثنمل لث "لةلفلت طلكثلطبلفلنن لتيل  دلكث  ل فلالل م ط ؿللدكخلثي ت لكآلر رلكثن جل ل فلكث  دلل ثنمل لث"طرت فولكك 
للفلكم ردكدلل ل"دكخللفل ن ضيلكث زكـلكثلةلفلل .ط  لكثخطرل"كللدت للل"شلكث  ل فولل نل ل ل نل ر رلكث  دلا ئل لتيلج نبلك ثلم  لفلكثذمل فـر

ل رطم طللنذلا  ـل  دلكث  ل فولتضبلنل فلكث زكلهللدت لكألام طلكثلم ف  لككث يلثـل يكفلادلملؽلثهلكثكت ثلله لث"لةلفهلكنظر:ل ركل لق تيلا"هل
له260كثل لكرمولكثلرج لنفمهولص

له258ول252كثل لكرمولكثلرج لكثم لؽولصلل ركل لق تيل رطل157
له216كثل لكرمولكثلرج لكثم لؽولصلل ركل لق تيل رطول391ولصلرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول158
ل86كث رليلل"ف إولكثلرج لكثم لؽولص159
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هلكنن ؾل" ض نللفل ةيدلل فلكثر"ملكثفد لل ذنبلإثنل160إالل"نهلذكلطل   ل  د  للنذلذثؾلكثف فلكث  دو
لكث سل "نل"م سل لال؟ لنؿلنكل  دمل"ـ لكثلخركؽو لطل   هلفمبلكالث زكـ ل  فدد كث كؿلل فلكالث زكـ

لكالث زكـهلكثكاا لخرؽلنذك لت ه لككثذملكا  ل"ك لكث  د لكثلخركؽل فرضه لل إل بلـ لكالث زكـ ثككجبل"ملنؿ
فلترضهلكثككجبلكث  ـلل ث زكلفمفلكثن  لت فلكثخط ل161كث  ـ؟ ولت فلترضهلكث  دل يكفلكثخط ل  د  نولكك 

ل خرإل فلنط ؽلكثلمةكث  لكث  د  لث دخؿلضلفلكثلمةكث  لكث  ص ر  ه
ولنذيرللنه لـلتيلنصكصللج" لكالفي ـلكث دث  كادلكردال د ل طل   الثفير لكإلخبلؿللككجبلكإل بل

تفيللج ؿلكث .ر رل"يدالكثلج" ل "نل"فل كص ؼلكثلل  لل. رلصف  هللومل ؿلكثلر ؿلاللكثفصر "نل
كل  كؿلكثلق رملث"ل ئ لل ثؾلالل م كمل"يررل"   لرلي فل  كؿلإفلل ثيل م كمليذكلتخذخلكنكلالل م كمل

لج" ل   دلكتؽلقرحلنصكصلكثلإذكلكا رفلل ث.لفلكثف فشلولكل ث  ثيلت فلكث .ر رلكث كثي162لفليذكلتل ه
ذنلال"في ـللج" لكالفي ـلكث دث  لإثنل"ل دللفلذثؾل ندل لنصال "نلخ  رلكثخ  نهلكثذملت ههليذثؾل

  طيلكثفؽلث"لق رملتيلف ث لكثل  لل ثلركلف لكل  فلرلفلغ رلف   يللفلكثل ئ ل مليلل ثخ  ن  ولثييل
لهل163ل لكثهلل ثرلفلكثلملنلولرلكالكثخ  رلث"لق رملل لض ثلكث  دل"ك ق رمللل دكرللفددل ز دل " ه

لتنصالكثل د ل لكث   ادو للف لث"خ  رلكتؽلكث.    لتيلل ضلكألف  فلل ث  كبلكثلكجل  ك قددالكثلج" 
لل514 ل  ل"ف ل "ن لكثلج"  لكثلن ت للف لثفككا لملل  ل يكف لل  لنك لكإلج ر  لتي لث"خ  ر لكثلكجب كث  ب

خبلثه ليفككالكثلنف  لكثل صكدللفلكثدكرلل  لل ثي"  ولكك  ثي"  لل نهدكله لكلفلكثرفنلل ن ط علكثل صكد 
ل ئه ل"كلي خبلثه للهلكطلمطحلكثدكرل"كلل نهدكـللفؿللضرلل ثميننل"كلل نجركحلظهرلكثدكل لتهةالثل
لل ضللف ؿل لي نهدكـ لل ثلن ت  ل خؿ لكثنككاصلكث يلال لك"ل  لكإلج ر ه لتي لث"خ  ر لكث  كبلكثلكجل  لف

ط عل رؼلكثدكل لكذ "ه لت" ماللكجل لث"خ  رلتيلكثفجركاللف للثـل دخؿلكثدكرللردلكالللطرلكي ن 
له كإلج ر 

                                                           

له305صل2008ولدكرلنكل ولكثجزكئرول3طلوكثلن فيلتيل  دلكثل  ولدركم لت ه  لا نكن  لكاض ئ  لل  رن ل"ك  ولثفم فللفلق خل لل160
له28صلو2006دركم لل  رن وللنقكركالز فلكثف كا  ولل ركاولثلن فوللوفمفلكثن  لتيلكث  كد لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـول161

"ل لل لي فلم ئدكنلت ل لملؽلنكلر"مل  " دمل ذنبلإثنل"فلكثخط لنن لث سل  د  نلكل ث  ثيل خرإل فلنط ؽلكثلمةكث  لكث  د  لث دخؿلضلفلل
له28كثخط لفصؿلخ رإلت ر لكث  دول"ملتيلكثف ر لكثم ل  لثههلكنظر:ل لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـولكثلرج لنفمهولصلكثلمةكث  لكث  ص ر  ولألف

162
 ه131 "يلف دروللرج لم لؽولص 

هلكنرلل"فلذثؾل378 يكفلكثخ  ن لتيلل دكرلر"سلكثل ؿلك" ض نلتيللجردلكالجؿلل فلكق رللنم ئ لكا ؿلن دكنهلذكالكثلرج لكثم لؽولصل163
 قددلكفي ـلكثلج" لتيلضركر لكالتص حل فلكثل "كل الكثبلزل لث ل"  لكث   ادوللهل لل".اولتلجردل دـلكإلتص حل فليكفلكثقركثلث"لل  ل  نيل

لتيلل  لكثلركلف لادل ـلنم ئ ولكل  هللركلف لن دكنول  طيلكثخ  رلث"لق رمل فالل لكط"ؽل " هلقرحللج" لخ  رلكثخ  ن ه



56 
 

طل"ولكن صدللذثؾل"فلإلط ؿلكث  دلث".خبلؿلنظر  لكث."طكادل يكفلجزكثللخ ثف لكالث زكـلل إل بلـللفلل
ادل لرؿلتيلكثكاالذك هلجزكثكنلك   ل نل "نللخ ثف لكالث زكـلل إل بلـلالؿلكث   ادولكذثؾل ندل ل ل ن ل"فدل
كث  اد فل فلإ بلـلكآلخرلل ثل "كل الككثل  ن الكثل ص" لل أللكرلكثجكنر  لتيلكث  دلرغـل "لهلله ل

لل ث زل ل خؿ لف نل  ل"ك لل هو ل   اد لث"قخصلكثذم لل ثنمل  ل"نل  ه  لكللدل لنذك لكثلرف" للكثن ق كله تي
لككجبلكالم  بلـل ل"دكث ل"ك لكثلفلل نه  لتي ل  ص رخ ل ف لن  ج ن لجهبلن لله  لثجه"ه لكث   اد ل "ن كثم ل  

لفللكثل. ثطلق نه ولف نل  ليفللفلإ بلـلكث  ادلكالخرلله هلتهن للخ ثف لكالث زكـلل إل بلـل ليفلكث  ادل
لكث   لإلط ؿ لط"له لج نب لإثن لل ث  ك ض لككثل  ن الكثلط ثل  لكثل "كل ا ل  د ـ ل دـ لن  ج  لث"."طو د

لل ننل خرلن  ج ل دـل  د ـلكثل "كل الككثل  ن الكث يل  جزلكثدكئفللهذكلكثجكنر  لكثل ص" لل ث  دول"مل
كالث زكـل فلكث "ـلله لككلكالم  بلـل نه للكم ئ"هلكثخ ص ولألفلإ بللهلل ثل "كل الكثجكنر  لي فللفل

له164ؿلكاك هلتيلكث."طلل دل"فلن  لثهلكإل بلـلكثم لؽل "نلكث   ادق نهل"فل  "ؿللفلكف ل 
لكث ض ثلل ل"في ـ لجرا لت د لكث دث سو لنظر   لخبلؿ للف لل إل بلـ لكالث زكـ للخ ثف  لجزكث ل يكف لاد يل 

لكثف الال ل"نـ للف ل   لر لل  ن  للل  ن ا لل إلتض ث لل ث زكـ لكثل   اد ف ل"فد لإخبلؿ ل"ف ل "ن كثفرنمي
لهل165ث ميلكثلةدملإثنللطبلفلكث  دكألم م  لث"ي ل فلكث د

 . االلتزام باالستعالم 2
كالث زكـلل الم  بلـلنكلكث زكـلل  لؿلثبلث زكـلل إل بلـل   ل "نل   ؽلكثدكئفلل الث زكـوليل ل"نهلنكل" ض نلل

لكثن   لفمف ل "نلللد" ل  كـ لل إل بلـ لكالث زكـ ل فرضل "نل166لرؿ ليل  لكثن   للذثؾل"فلفمف لكن ني و
لكالث للفلكثل   اد لألفلكث.    لل الم  بلـ لكآلخرلكالث زكـ ل "نلكثل   اد ل فرضل" ض ن لت نه لل إل بلـو  زكـ

لكث   ادلالل ليفلل"كغه لإاللل إلتص حللفلالؿل"فدلكثل   اد فلككم  بلـلكثل   ادلكآلخره
ل ل ن هي لف ل ل لد" لل إل بلـ لكالث زكـ لألف لل الم  بلـو لكالث زكـ ل فددخ لل إل بلـ لكالث زكـ كالث زكـلكنط ؽ

لل الم  بلـ لكثطرؼلكآلخر لا ـ لإذك لإال ل لد" لال ل"م لكالث زكـل167ل الم  بلـو ل لد" ل ندل  ل خر لكلل نن ه
لل إل بلـ لكالث زكـ ل  ؼ لل   اد ليؿ ل "ن لكثلفركض لكثلهلؿل168ل الم  بلـ ل فلي لال لكث  نكف لألف و

ثيلإذكلاصرلكثقخصلتيلثلص ثفهلل نلي فلركقدكنلكذكل"ن"  لث"   ادولت  فلؿللمةكث  ل صرت  ههلكل ث  

                                                           

له220ول219ولصللرج لم لؽولكثل لكرمل ركل لق تيل رطل164
له221ولصلكثم لؽكثل لكرمولكثلرج لل ركل لق تيل رط165
له24ولصللرج لم لؽ لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـول166
له381صللرج لم لؽول لدلكث"ط ؼلكث كنيول لدلكثف" ـل167
له386ق رزكدل ز زلم" ل فوللرج لم لؽولصلو19 لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـوللرج لم لؽولصل168
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للمةكث  هل ل ر ر لكثفرصلكثذم ل"ك لكث لصر ل دـ ل"ك لل إلنل ؿ للخطئ ن ل يكف لت نه لل الم  بلـ كالث زكـ
له169كثقخص  لكالل ملحلثهلل ث لمؾللل ض  الفمفلكثن  

لألفلل لل إل بلـو لكالث زكـ ل "ن لكألكثك   لل الم  بلـ لكالث زكـ للنح لإثن ل  ـ للكجه ل  جه كن ئ الكث في ـ
هلككأللرل170كـلل إل بلـلليؿلقيثلنكللفلال ؿلكث ز دلككث ج كزلكلف  رلإثنلفدليل رلإثنلكثككا   كالث زل

ل"نهل لرلالثه  لإذك لطرتيلكث  دو للفل"فد لكثل دل  لد كللكثلطبلف ل رد لكثلف يـ ل"ف لإذ لتيلترنم و ذك ه
له171كر يبلخط لل دـلا  لهلل الم  بلـلكي فلل لي نهلذثؾ

  لرؿلتي:ل"كالنلكثل رت لكثف     ل"كلكثلف رض لثئل بلـلكثص درللالم  بلـوككث ن صرلكثرئ م  لالث زكـلكل
لكثر  ل ل"ك للنفمه لكالم  بلـ لل ث زكـ لكثدكئف لا  ـ لكم ف ث  لكر ن  ن لكإل بلـو لل ث زكـ لكثلد ف لكثل   اد  ف

لكثلقرك  لث"دكئفل ج خلكثلد فه
 لكث  دل "نلكألق  ثلكثلم  ل" ولكثيفلكادل يكفلكث زكـلكالم  بلـللط"كبل"يررلتيلكثف الالكث يل ردلت ه

ولألفل172نذكلالل ".يلكث زكـلكثطرؼلكثل  لؿلل إل بلـولكلفلضلفلذثؾلكإل بلـللدرج لكم هبلؾلكثقيث
وليلفلالل م ط  لل رت لكث  كبل173نن ؾلللد"ل  كؿلل فل نن ؾلكث زكـلإ بلـللفلالل م ط  لكالم  بلـ(

لكثخف  للربلنه
لل لكث  د ل يكفلطرت  ل يكفلكثل ئ للهنيلككثلق رملكل درلل  هن  فل ض ؼلكالث زكـلل إل بلـولكل درلل 

لل. فر  لكثلق رم لل رت  لك دـ لكثل ئ  لثدل ل"يرر للط"كب لل إل بلـ لكالث زكـ ل يكف للهني لألفل174غ ر و
ل"كل لل ثقيث لل رت ه لل دـ لكث ذرع ل م ط   لال للق ر  ن(و ل"ك لل ئ  ن ل"ي ف لمككث ل  ل  ل لصف  كثلهني

لي فلكثلهنيلللككصف  هول"كلت  " لإذك لكثقيثل   لضلفللهن هل"كلكخ ص صهول"ل  ل"فلنذك   هولط ثل 
له175 جهؿلت بلنل "ؾلكثلككصف ال"كلكثف  ث  ولت  ر بل " هلكالث زكـلل الم  بلـ

                                                           

له131 ركل لق تيلكثل لكرموللرج لم لؽولصلو386ولصلكثم لؽق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج ل169
لكثفرنميل  ل"فلP.Jourdainكفمبلكثف  ه ل"كالن ل"مل"نهل "نلكثل   اد لإاللكم رن ثو لكإل بلـ لكث زكـ لالل لرؿلت ه لنكلللد" لكالم  بلـ لت فلكث زكـ )

له705م لؽولصلفلجه"ههلن بلنل ف:لج ؾلغم  فوللرج لالؿل"فل قيكلل م  "ـلنكلنفمهلتيلكثنط ؽلكثلليفلكثذمل م ط  هو
له20ولص1995لفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضولدركم لتيلكث  نكن فلكثلصرملككثفرنميولكث  نر ولل170
له20 لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـولكثلرج لكثم لؽولص171

لل الم  بلـللنفمهل فلتلفيل لكثن ضلكثفرنم  لتيل"فدلل"فيل  له ولرتضالإلط ؿلكث  دلث"ي ل فلكث دث سلكم ن دكنلإثنل"فلكثل   ادلي فل " ـز
له131كثل لكرمولكثلرج لكثم لؽولصلكثل  ن الكثلط"كل هلن بلنل ف:ل ركل لق تيل رط

له22؛ل لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـولكثلرج لكثم لؽولص386ولصللرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول172
لذل جبلكألخذلتيلكثفمل فلكالم ف ث لكث يلادل ككجهه لكثدكئفلل ث زكـلكالم  بلـلتيلل رت لكإل بلـلتيل"كؿلكأللرولرـلتيلكثر  لكثلقرك  إل173

لكل ل " ه هل705كث يل"كالن لتيلكثل   ادلكآلخرلكت  نلثللد"لفمفلكثن  هلكنظرل"يرر:لج ؾلغم  فولكثلرج لكثم لؽولصل
له386ولصلرج لم لؽلق رزكدل ز زلم" ل فولل174
له23ولصلرج لم لؽ لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـول175
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لكم " ل لنكللجرد لل الم  بلـ لألفلكالث زكـ لل إل بلـو لكالث زكـ ل ر لطللطل    لل الم  بلـ لكالث زكـ كطل   
ثل ص" لل ث  دلكك  بلـلكثدكئفلل فل " هلكالث زكـلل إل بلـولكل ث  ثيللفلكثطل  يل"فلث فص ؿلكثل "كل الك

لكالث زكـل ل"فلطل    ليل  لل إل بلـ(و ل"ملكالث زكـ ل  لكثن  ج  لفيـ لل الم  بلـ( ل "ملكالث زكـ لكثكم "    خذ
ل لتل–ل إل بلـلالؿلكث   ادلنيللدكرن  ل-يل نف ذخلفلف للدرج لكث ن   لكث يل ط"بللفلكثلد فللذثه 

لكثلد فلل  بلله لثدكئنهولت ندل ل يكفلنذخلكثل "كل ال  خ "ؼلفمبلطل   لكنكعلكثل "كل الكث يل " ـز
ل الم  بلـل نه لل-لهن  نل"كلغ رللهنيل-ل "كل الجكنر  لل ص" لللكضكعلكث   ادولت فلإثزكـلكثلد ف

د فللفل"دكثلنذ فلكالث زكل فلكثلر لط فلرـلكث زكلهلل  بلـلكثدكئفلله ل يكفلكث زكل نللن  ج ولتبلل  فنلكثل
لل ضهل لإاللل رل  هلث"ملبلكألجنليهل"ل لإذكلي نالنذخلكثل "كل الل "كل التن  لكدا   لغ رلجكنر  ول
لكل ث  ثيل لله و لكث "ـ لإلي ن   للهن هـ للفيـ لإاللكثلد نكفلكثلهن كفلكثذ فل  ككترلثد هـ لله  ت نهلالل " ـز

له176"دكئه ولك يكفلكث زكـلكثلهنيلله لكث زكل نلللذؿل ن   لكثلد فلغ رلكثلهنيل  فنللف
لقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيولبلكال بلـلككالم  بلـولتيلنصكصلكادلكردال د ل طل   الثككج

 ذكلكتنلكثلد فلد ن لكي فلثهل"فل ط"بل "نل"نهل لتل404كثل د للنصلو "نلمل ؿلكثلر ؿللنه لنذير
لل ث. رولإاللإذكلي فلكثل  ص للهللفؽلثهولتبلل  جكزلثهل"فل  لمؾلل ث  ل ن الكث يل يفؿلف هل"ضركرك

إذكلكتنل"فدلكثدكئن فللد نهلل ثرغـللفل ككترل و جهؿلكجكدلنذكلكثفؽلل ذرلل لكؿلت"هل"فل م ردلل لكتنلله
 فؽلثهللقركطلكثل  ص ول  دلذثؾلنزكالل فلكث لمؾلله ولكثهلل دلذثؾل"فل رج ل "نللد نهلكم  ف ثلثف هولكال

لكثلد فل ل"ك لكثيف ؿو ل "ن لثه لثذثؾلاللرجكع لل ث. رو لإضركرك لكثفؽ ل  لمؾللضل ن النذك ل"ف لكثف ث  تيلنذخ
لهكثل ض لفول"كلف ئزلكث   رلكثلرنكف

 ثانيًا: حسن النية في التعبير عن اإلرادة
لكث   اد  :لكالث زكـل ل ثكضكحلف نلالل   ضيلكث زكـلفمفلكثن  للفلكثل   اد فلتيلكث  ل رل فلكإلركد 

له177    دلغ رلكثف    ولكنكل   يلل د لصكرللنه :لكثكضكحلتيلكث". ولكثكضكحلتيلقركطلكث  د
ل"ملنؿل لكث   اد  و لكثميكال فلكث  ل رل فلكإلركد  لكثكضكحلتيلف ث  ل فلكث زكـ ك ركرلكث م ةؿلنن 

للفؿلث"لفلل فلنذكلنن لاللوالكثميكالتيلكث  ل رل فلكإلركد ؟ ليفلترضلكث زكـلكثكضكحل "نلف ال
كثلكضكعلتيلصددلكإل ج بولألفلكإل ج بل نطكمل "نل رضللكجهللفلقخصلإثنل خرل"كل "نل
نل ل  رضلنذكلكثلفلللصددلكث لكؿولت ذكل كثجلهكرولتبلل  صكرل"فلنم خ"صلكإل ج بللفلكثميكاولكك 

                                                           

له128ولصلرج لم لؽلكرمولكثل  ركل لق تيل176
له283ولصلرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول177
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 بولكثـل  ـلمياللفلكجهلإث هلكإل ج بولت"ـل صدرللنهل"مل  ل رلصر حل فللكافهللفلنذكلكإل ج
ل مل لؿلإ ج ليل ليفل"فل م خ"صللنهلالكؿل"كلرتضولت فلفمفلكثن  ل   ضيلنن ل"فلكثل   ادلإذكل
ثـل ق ل"فل  لؿلكإل ج بل"فل صرحللرتضهولت ذكلميالككم لرلميك هلت ر لل  كث ولت فلنذكلكثميكال

كالتيلنذخلكثف ث لالكالنل كثدلثدللكثلكجبلر  للقرك  لتيلالكؿلإ ج لهولكل ث  ثيل   دلكث  نكفلكثمي
له178 طل   نلثللد"لفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  د

لكث دث   لكألفي ـ للج"  للف لرملاليؿ لكثف"مط نيل179كاد لكثلدني لكث  نكف لكا  د ل180كلقركع لطر   ن و
فدكللكالررولتكض   لا  د ل  ل للف دن ل"نهلالل ليفل"فل نمبل لفدد لثدكرلكثميكالتيلكلركـلكث  دلكك 

نلرزلل  دلت ه لكثميكالالكؿلر  لإثنلكم رن ثكال "نلنذكلكثللد" كثيفل"قلكل"ررلثف "هوثم يال"ملاكؿل"
ولإذكلي فلنن ؾل   لؿلم لؽلك صؿل181الكؿلكركدلنصلا نكنيل دؿل "نل"فلكثميكال  دف ث لل"نله و

ل لخضلكال ج بلثلص"ف للفلكجهلإث ه ذك هلكرغـلنصل182لهلكال ج بلكدؿلكثميكال "نلكث لكؿولكك 
لنهولإاللقرحلكثلج" لل80كث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيل "نلنذخلكثف الاللقيؿلصر حلتيلكثل د للقركعل

ل  ضلنه لمككثللقيؿلصر حل"كلضلنيهل67ثنصلكثل د ل
لل ثظركؼلل لني لكثميكا لف ث  لتي ل كث لر  ل: لم" ل ف ل ز ز لق رزكد لكثدي كر ل  كؿ لكثصدد لنذك كتي

 نلثل  ض  الفمفلكثن  ولككجبلكإلتص حل "نللفلكثلبللم لجل   نلكنؿل ليفل"فل م خ"صللنه لطل 
كجهلإث هلكإل ج بلإذكلل لاررلكثرتضللف للالل ن ظرلف ل نلتيلف ث لكث لكؿل"فل صؿلإثنلكثلكجبلردل

                                                           

لكل ل " ه هل289ولصلكثم  ؽق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج ل178
للفلكثلج" ل "نل"نهل لالل نمبلثم يالاكؿلثيفلكثميكالتيلل رضلكثف ج لل  ف هلل67نصالكثل د لل179
هلالل نمبلإثنلم يالاكؿلكثيفلكثميكالتيلل رضلكثف ج لل  فل1لفللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيل "نل"نهل لل80نصالكثل د لل180

هلك  دلكثميكالالكالللكجهلخ صل:ل"هلإذكلنصلكث  نكفل "نلذثؾهلبهلإذكلي فلنن ؾل   لبللم ل  لكك صؿلكإل ج بللهذكلكث   لؿول2  دلالكالهل
 هلكإل ج بل فلكثردهلإهلإذكل لخضلكإل ج بلثلنف  للفلكجهلإث ههلدهلإذكلي نالطل   لكثل  ل" ل"كلكث رؼل"كلغ رلذثؾللفلكمياللفلكجهلإث

 لن مب هللكثظركؼل دؿل "نل"فلكثلكجبلثـل ن ظرل صر ف لل ث لكؿلكثـل  ـلرتضلكإل ج بلتيلكاا
 لخ ص ولك ل فل"فلكثميكال   لرلالكالنلت ةخذللفيـلنذكلكثنصهلكنذخلكثف ث لغن  ل فلكثل  فولتفيل"ملف ث ل ردلنصلخ صل كضحلف ثل181

لفلكثلقركعلث نظ ـلنذخلكثف ث ولك"فلكثف ر لكثر ن  ل  دللفلال ؿلكثفقكلككث ز دلل80كل ث  ثيلنجدل"نهلاللدك يلثكجكدلت ر لخ ص لتيلنصلكثل د ل
 كثلل كالتيلنصلكث قر  ه

في ـل "نل"نهل لإذكلا دالكثكي ث لل  دلت" سلث"كي ؿللخ ثف هلت فلخ ثؼلالل يكفلقركةخللفللج" لكألل1479نصالكثل د للوك طل   نلثذثؾل182
 ؿلن تذكلتيلفؽلكثلكيؿلك ل نلكثل ؿلكثذملكق رمل " ههلكثيفلإذكلخ ثؼللصكر لت ئد ه ل"ز دلتيلفؽلكثلكيؿلتبلل  دللخ ثف لل ننهللربلنلثكلا

كثكي ؿلل ز دلتبلل يكفلقركةخلن تذكنلتيلفؽلكثلكيؿلك ل نلكثدكرل " هلك"ل لإذكلكق ركن لل ن صل"فدلكق رلثيلكثدكرلكثفبلن  لل قر ل الؼلككق ركن ل
كثكي ؿللت يكفلادلكق ركن لث"لكيؿليذثؾلثكلا ؿلكق رلنم ئ لككق رللكثكي ؿلن دكنل ل نلكثل ؿل "نلكثكي ؿلك"ل لثكلا ؿلكثلكيؿلكق رلن دكنلككق رل

له587كل586كل585ولكثلج"دلكثر ثلوللرج لم لؽولصر ؿلتيلكثل د هل"نظر:ل "يلف دث" فصل".نم ئ ل يكفلادلكق ركخلث"لكيؿ
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صر ح؟لك "نلذثؾل يكفلكم خبلصلكث لكؿللفلكثميكاولكثكلك صؿلكإل ج بلل   لؿلم لؽوللم ث ل
له183لكضك   (

"ـلل أللرلكثذملميال نهلكثل   ادلكآلخرل لدكنولي فل ل  لكثل ئ لككثميكال لدكنل فلظرؼلل  فلثكل 
لنزالنلث"لق رملك ي ـل نهل"نهلادلصدرلاركرللنزعلل"ي  لنذكلكثلنزؿلث"لنف  لكث  ل وليل ل يكفلكثميكال
كث لدملتيليؿلف ث ل يكفلت ه لكثميكالإخبلالنللفمفلكثن  لككثر  لكث يل يكفللفلفؽلكثل   ادلكآلخرل

كنذكلل ل"يدال " هلكثلذير لله(184  " ه ولكخ ص لل فلكثكرر لككثقري ثولكل فلكثكي ؿلككثلكيؿل"فل   لد
ل124كال ض ف  لثلقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلتيلل رضلقرفه لثنصلكثف ر لكثر ن  للفلكثل د ل

للهلل لي ف  دل .ر ركنل  لدلكثميكالإلخف ثل"لرلإذكلرلال"فللفلغررلل-2كث يلنصال "نل"نهل  ث لـر
لإذكل؛لكث  دلثكل "ـلله  ل .ر ركن ك  دلكثي ل فل"كلكثميكال لدكنل فلككا  ل هـللكثل   ادلكآلخرلل رت ه 

لكث  دلثكل "ـلل "ؾلكثككا   له185رلال"فلكثل.ررللهلل لي فلث لـر
ككثجزكثلكثل ر بل فلكإلخبلؿلل ث زكـلكثكضكحل خ "ؼلل خ بلؼلكألفككؿولت دل يكفلكإلخبلؿللهللقيبلنل

ت يكفلكثجزكثلكثل ررلث "ؾلكث  كبولنكلكثجزكثلكثل ر بل فل دـللث"."طل"كلكث دث سللفل  كبلكإلركد و
له186كالث زكـلل ثكضكح

لكآل يللفلج نبلل لكثن   لكثطرؼلكثض  ؼللفلكف ل الالمكث لكثلقرعل "نلفل    لفرصل" ض ن يل 
لكثل" ك  هههكثخ ل"ك لكث. لض  لكثص  غ  لخبلؿ للف لكث كم لكل ث  ثي187كثطرؼ ل "نللو لكثل ر ب كثجزكث

لكثطرؼل لثص ثح لكث ل ر  ل فم ر لنك لكثلم ه"ي ف لك  كد لكإلذ  فو ل  كد لتي لكثكضكح لل ث زكـ كإلخبلؿ
كثلذ فل دكئن لي فل"كللد ن (ول"كلكثلم ه"ؾلألفلكثطرؼلكث كملنكلكثذمل م  ررللص  غ لكثقركطلتيل

ث  دلثص ثحل "ؾلكألطركؼهل"ل لتيلنذخلكث  كدولكل ث  ثيل " هل فلؿلن  ئجلص  غ هلكث. لض ولك فم رلك
فلا ـل"فدلكثطرت فللص  غ لكث  دول كثف الالكث يلل لي فلكثل   ادللن اق لقركطلكث  دلكلنكدخولف نلكك 

له188كث   د لني:لكثقؾل فمرلثلص"ف لكثلد فلت ف

                                                           

ل293ولصللرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول183
له87ولص2009كثكج زلتيلكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـولد ككفلكثلطلك  الكثج ل   ولكثجزكئروإدر سلت ض"يولل184
له67يولكثلج"دلكألكؿوللرج لم لؽولصكثلذيركالكال ض ف  لثلقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نل185
له332ولصلرج لم لؽق رزكدل ز زلم"ل  فولل186
ل  ككترلثهللفلكثكم ئؿلل ل لينهللفل"فل فرضل "نل294ولصكثلرج لكثم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول187 لت ث  ادلكثذملنكل"اكللكث  اد فو ه

"كل  ص رخلك فلؿل ل  هلألنهل   لرلل ملل نلتيلنذكلكث.لكضهلكنظر:لدهلكثلذ فل ندلكث   ادلقركط نلككضف لل ن ولت ذكلثـل ف ؿلذثؾل"خذللخطئهل
له41لفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـولكثي  بلكألكؿوللص درلكالث زكـولكثلرج لكثم لؽولص

له332ق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج لكثم لؽولص188
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ل  ـلمفبلكإل ج بل"كلكالل ن عل فلكث لكؿلدكفلكجهلفؽ ل ككترل ندل  لنيل189كاد لككثلمةكث  لنن  ه
فللجردلكث دكؿل فلكإل ج بلتيلفدلذك هول"كلكالل ن عل فلكث لكؿلتيلفدلذك هولألفلكث دكؿلث سل 

لث"   اد لكثم ل   لث"لرف"  ل فلاط   نل  لكك  لج ئزو لكالل ن عل فلكث لكؿليبلنل  كث يلل- فلكإل ج بل"ك
له190دكفلللررللقركعل- دخؿلكإل ج بلككث لكؿلضلفللركف"ه 

دـلكا ركنهلللد للفدد ولرغـل"نهل ف ؽلثلفلصدرللنهلإ ج بل"فلتل ثنمل لثئل ج بولت نهلتيلف ث ل ل
  دؿل نهلط ثل لثـل   رفللهلالكؿولإالل"فلنذخلكثفر  لث ماللط"  ولتهيلل  د للللد"لفمفلكثن  لكثذمل
لل  للكثقخصل "نل لي ف لإذك ل"ل  لثل  لللقركعو ل يكف ل"ف لكإل ج بلاللد لكث دكؿل ف لل ف   ضي

لل  لكإلضركر للجرد لنك لكث  ص ر  ولكث دكؿ للمةكث  ه لك ن  د لكلخطئ نو لكثن   لي فلميث ثطرؼلكآلخرو
كث  ل   اد  لللن  للقرطل"فل   لرلكث دكؿلخط ل م كجبلكث  ك ضولإذل"فلكثلمةكث  لنن لث ماللمةل

لثكلي فل191نيللمةكث  لللن  ل "نلكثخط لؿ "نلكث دكؿلل هلكمفبلكإل ج بللمكثلن  ول يكفللربلن
لدكفل"فل يكفلثد هل"فلن  لإللركـلكث  دهكثلكجبلادل"صدرلإ ج لهل

لكل ث  ثيل دكؿلكثلكجبلالؿلنذخلل لكثلد و للهذخ لت فلكثلكجبل "ـز للفدد  لكا رفلكإل ج بلللد  لإذك "ل 
لكن  دل لكثلد  ل ـلالكثهلخبلؿلنذخ لت ذك لكثلفدد لالل  ر بل " هل"مل"رروللؿل ظؿلكإل ج بلا ئل نو كثلد 

ضلكث  نيلث"ضررلكثذمل ص بلكثلكجبلثهللفلجركثلإخبلؿلكثلكجبلكث  دولألفلكن   دلكث  دلنكلكث  ك 
ولت ذكلكن هالكثلد لكثلفدد لث" لكؿولمككثلي فلكألجؿلصر ف نل192ل ث زكلهلل ثل  ثل "نلإ ج لهلثلد لل  ن 

"كلضلن  نل ل م ف دلنذكللفلظركؼلكثف ؿل"كللفلطل   لكثل  ل" (ولت فلكإل ج بل م طلدكفلف ج لإثنل
له193مفله
بلث سلل"زل نلل لكثهولألفلثهلولتلفلف للكألصؿول"فلكثقخصلكثذملكجهلإث هلكإل ج نمل لث" لكؿ"ل لل ث
لت نهضلكثلمةكث  لل فر  لنيلل  د  نل  لكك  لكثفر  لث ماللط"  لدكئل نو لإالل"فلنذخ كث لكؿل"كلكثرتضو

ذملإذكل  مؼلتيلكم  ل ؿلفؽلكثرتضولتيلف ث لل لإذكلي فلكثقخصلكثلفؽللفلكجهلإث هلكإل ج بل
كجهلإث هلكإل ج بلنكلكثذملط"بللفلكثلكجبل"كلدت هلإثنلكث  دـلل إل ج بولت نهل يكفلادلكثدلكثر  ل
لكثن  ج ل فلرتضلكإل ج بلكثص درل فل ل  فلؿلكثلمةكث   لثذك لكث  دو ثدللكثلكجبلتيلكاالكن   د

                                                           

له173ل-172ولصللرج لم لؽ"ل فلدككسولل189
له169ولصللرج لم لؽكثل لكرمولل ركل لق تيل رطل190
له32لفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـولكثي  بلكألكؿوللص درلكالث زكـولكثلرج لكثم لؽولص191
له17ولصلرج لم لؽكث رليلل"ف إوللولكتيللرؿلنذكلكثل ننلكنظر:170كثل لكرمولكثلرج لكثم لؽولصلل ركل لق تيل رطل192
له17مهولصكث رليلل"ف حولكثلرج لنفل193
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لثـل  دـلل"مل بللقرك   كإل ج بللولكل ث  ثيلتيلنذخلكثف ث لكثقخصلكثذملكجهلإث ه194كثلكجبلإذك
لل  ك ضل"مللكجبل   دـلإث هلثدللرتضهلإ ج لهولكنذكلكث  ك ضلادلالل يكفلل ث  نللؿلادل صؿل  " ـز

له195إذكلي نالكثظركؼل  ط"بلذثؾكث  ك ضلإثنلفدل ل ـلكث  دل "نلمل ؿل
 ثالثًا: انتفاء عيوب اإلرادة

لتيلل لكألخ ر  لنذخ لكن ف ثل  كبلكإلركد و لكث  كدو لتيلإلركـ كثلدنيلكألردنيللكث  نكف   ضيلفمفلكثن  
ت ن ف ثلنذخلكث  كبلتيلإلركـلكث  كدل دؿلولكالم .بلؿه196.ر ر"كلكث لولكث دث س  لرؿلتي:لكث."طولكإليركخ

لهن  "نلمكثلكث "نلمبلل لكإلركد لككم   ل لكث صدول"ل لكجكدن ل ندلإلركـلكث  كدل دؿل 
ل للكث  كدلكالثي ركن  لت م كم  كدلكالثي ركن  ل" ض نولك  كبلكإلركد ل نطلؽل "نلكث   ادل فلطر ؽلكثل

له197صددكث  كدلكث  " د  لتيلنذكلكث
ألفلنذكلكألخ رل ل ر ل فلكم  ل ؿلقخصلطرؽللكث .ر روفمفلكثن  ل   ضيلتيلإلركـلكث  كدلكن ف ثلك

لكث دث سلص درللفلكثل   ادل كف   ث  لإل   علقخصل خرلتيلغ"طل دت هلإثنلكث   ادولمككثلي فلنذك
كآلخرل"كل  ثل نللهولكل ث  ثيلكم  ل ؿلكثطرؽلكالف   ث  لل صدلكث ض" ؿل  ن تنلل لفمفلكثن  لتيلإلركـل

لال لدكل فلككا  ل"كللبللم لثـل يفل  "ـلله لكثلدثسل " هههليل ل   لرل دث م لكثميكل198كث  كد

                                                           

لكثي  بلكألكؿوللص درلكل194 لكث  ل لثبلث زكـو لكثنظر   لثطفيو لكثلرج لكثم لؽولصلفلدلفم ـللفلكد لكثلرج لل34الث زكـو إدر سلت ض"يو
له67كثم لؽولص

لث"   ادلاللإ ج ل نل لت ث رضللفلنةالثل   لرلد ك  لث"ن سو لكث ج رلك"صف بلكثفن دؽلككثلط  ـلككثلفبلالكث ج ر   لد ك  ولككم ج ل لكن صدلنن 
الل دلل  مف نلتيلكم  ل ؿلفؽلكثرت ضلكثن سلثهذخلكثد ك ل   لرلإ ج ل نلنه ئ  نلل"زل نلالل فؽلثص فبلكثد ك ل"فل رتضهلإاللثملبللقركعلكك 
كلي فلك ف  اللمةكث  ههلكل ث  ثيلإ ج بلكثن سلنن ل ل  زل ل ل دكخللفلضركبلكإل ج بلل فللفلكجهلإث هلكإل ج بلالل جكزلثهل"فل رتضلإذ

لكثملبلغ رللقركعه
له34لفلدلفم ـللفلكدلثطفيلكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـولكثلرج لكثم لؽولصل195
لفللقركعلكث  نكفلكثلدنيوللصط"حلكث دث سلكثذملل124لفلكثلج" لككثل د لل164   لؿللصط"حلكث .ر رلكثذمل ـلكثنصل " هلتيلكثل د لل196

للفلكث  نكفلكثلدنيلكثجزكئرمولككثلصط"ف فللذكالكثل ننلككثلضلكفهل86كثلصرملككثل د للتيلكث  نكفلكثلدنيلل125 ـلكثنصل " هلتيلكثل د ل
له301ولصلرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فولل197
لل198 لراـ للدن  و لغرت  لكث "  و لكثلفيل  لاركر لكث   اد: لإثن لكثل   اد لثدت  لكثي ذب لكث صر ح للخصكص لكرد لل  ر خل233625تلربلن: و
لكثلج" لكث ض17/01/2001 ل  لرؿلتيل"نهلصرحلث"لق رملل نهل م ط  ل109ولصل2ول ددل2001 ئ  لثمن لو هلف للكم  لؿلكثل ئ لف " 

 ق  دللن ثل "نلكألرضللفؿلكث   ادولك"فلقري لمكن". زلمكؼلالل   رضلث"لقركعولتيلف فل"فلكأللرل يسلذثؾللل ل قيؿل دث  نلل  ل نل
لك لث  دهثرض لألفلكثلق رملثكل "ـللهذخلكثف " لثل ل"لـر

لثخدكعلكثل   ادلكآلخرلكفل"هل "نلكث   ادول ل فلكث دث سل"مل فلثجكثلكثلد فلإثنلكثكم ئؿلكالف   ث  ل"كلكأل ل ؿلكثل د   ادلكي طل ؽل" ض ن
ـلاضاللفيل لكثن ضلكثفرنم  لللمةكث  ل  جرلم  ركاللملبل بل لهلل دكدلمر  لكثم  ر للمكثلن  لل صدلإ   علكثلق رملتيلكث."طل "نلكثرغ

لكثن  ل ج ؿلجهؿل لكثل ئ لميث لكث صرؼلكثص درللفلنذك لكذثؾل "نل"م سل"فللرؿلنذك لكثل ئ و لفل"فلكثلق رملي فل  لؿلتيلنفسللهن 
فلي فللهن  نولكل ث  ثيلت فل صرؼلكثل ئ للفل ق نهل"فلكثلق رملل ثل "كل لكثل ص" لل ددلكثي "كل ركالكث يلاط  ه لكثم  ر لجهبلنللقرك  نلف نلكك 

له188كثل لكرمولكثلرج لكثم لؽولص    ههلن بلنل ف:ل ركل لق تيللثلمةكث  ل "ن كجبلك
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لكث دث س لإرل الكجكد لكث  كدل ند ل"كلكث .ر رلل لكث.لفلكثف فشلكجزكثلكإلخبلؿللفمفلكثن  لتيلإلركـ
:لإل لكثلط ثل لل لط ؿلكث  دل"كلكث  ك ضلتفمبول"كلكثلط ثل لل إللط ؿللي ت لطرؽلكإلرل اول  لرؿلتي

هل"ل لكتؽل"في ـلكثلج" لت فلجزكثل200تؽل"في ـللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيكلله199ككث  ك ضلل  نل
له201نذكلكإلخبلؿلنكلإل لتمخلكث  دل"كلكثفمخلككث  ك ضلإفلي فلثهلل  ضن

ل"كل لل ث ك  لكثرض  لكن زكع لنك لكإليركخ لجكنر لألف لكثن  و لمكث لدرج ا ل" "ن لتهك لثئليركخ لل ثنمل  "ل 
تيلإلركـلكث  كدل   ضيلكن ف ثلكإليركخولكنذكلكألخ رل ل ر ل فلض.طلولكل ث  ثيلفمفلكثن  ل202كث هد د

لكثذمل   ل لثييل  ف دللن  ئجلكث هد د ل دمل"كل"دليل كثدلتيلنفسلكثقخصلرنل ل دت هلإثنلكث   ادو
 " هولكل ث  ثيلنن لكثليرخلكن ز اللنهلإركد هلرنل لألنهلكخ  رلإلركـلكث  دلال   ثلقرلكثليركخلكثذملنددل

لذثؾل  ن تنلل لفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  كدهلهولكل
كجزكثلكإلخبلؿللفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  كدل ندلإرل الكجكدلكإليركخللي ت لطرؽلكإلرل اول  لرؿلتي:لل

"فل ط"بلكثل   ادلكثليرخلإلط ؿلكث  دلل لكث  ك ضول"ل لإذكلي فلكإليركخللفلكث. رلكثـل م ط لكثل   ادل
لإرل ال كرطلكثل   ا لت" سلثهلإاللكثرجكعل "نلكث. رللد كللكثلمةكث  لكث  ص ر  لط ثل نلكثليرخ دلل هو

له203كث  ك ضلتفمب
ل"فدل لكم .بلؿ ل ف ل ل ر  لكألخ ر لنذك لألف لكالم .بلؿو لكن ف ث لإلركـ لتي ل   ضي لكثن   لفمف يذثؾ
لكث ككزفل ل دـ ل "ن ل فصؿ لف ن لكآلخر لكثل   اد لثدل لكثج لح لكثهكل ل"ك لكثل ف لكثط ش كثل   اد ف

 " هلل كث   دؿ(لتيلا ل لكالث زكل اولت يكفلذثؾلكث زكل ال"فدلكثل   اد فلالل    دؿلكثل  لل لل لفصؿ
نذكلكثل   ادللفلت ئد لللكجبلكث  دولكذثؾل  ن تنلل لفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  كدولألفلكثلم .ؿلثد هل
ن  لخل ر لتيلكالم ف د للفلكثض ؼلكثذملتيلكثطرؼلكثلم .ؿلمككثلي فلط ق نلل ن نل"كلنكللج لف نهل

                                                           

ول ن ل ولكثجزكئرولل199 ل26ولص2004 لدلكثرزكؽلدرل ؿولكثكج زلتيلكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـوللص درلكالث زكـولدكرلكث "ـك
هل جكزلإلط ؿلكث  دلث" .ر رلإذكلي نال1نل"نهل لتنصال "لوفلكثلدنيلكثف"مط نيل طل   نلثذثؾلفللقركعلكث  نكلل124ج ثلنصلكثل د لل200

لكثطرؼلكثر نيلكث  دهل هل  دل .ر ركنل  لدلكثميكالالخف ثل2كثف ؿلكث يلثج لإث ه ل"فدلكثل   اد فل"كلن ئبل نهوللفلكثجم ل للف للثكالن لثل ل"لـر
لكث  دلثكل "ـللههل  ط ثل لل ث  ك ضلإفلي فلثهلل  ض هلهل جكزلث"ل.ررللهلكثل3"لرلإذكلرلال"فللفلغررللهلل لي فلث لـر

لكثذمل ميفلل201 ل"خ ه  ل   شلتيل"ل ري  لكثن ضلكثف"مط ن  للخصكصل كي ؿلإلر"  لثذثؾلاضاللفيل  لكي ث ل طل   ن لكهللللل  ل"رضه  ركـ
لفللج" لكالفي ـلإذكلل356كلفلرـلكد  ئه لل فلنن ؾلغ فلت فش؛لتج ثلتيلل فلاركرلكثلفيل ل"نهل لتضبلنل فل"نهلكتؽلنصلكثل د للولط"  

لكثل  ل لإجركثكا ل"ف لكالم ئن ؼللف للفيل  لإث ه لذنلا لل  لت ف لكثل  و ل فمخ ل"ف لت" سلث"ل.لكف ل .ر ر ل كجه لكثـ لكثل   لت فشلتي لغلف كجد
ل " هل يكفلككا  نلتيللف"هلك يكفلنذكلكثملبلككثفركغللكجبلكثكي ث ل كثدكر  ل لالكتؽلكث  نكفلك"فلكثد كلل ف  رلإثنل"م سلا نكنيلم" ـل  ـك

ل لراـ للدني لن ض لل ثرد ه لكفر  ن لككرد ل68|2009غ ر لل  ر خ لكهللو لركـ لتي لكثلن  د  لكثن ض للفيل  ل ف لص در ـهل2009|7|13و
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments 

له9ولص1988كثلقيبلالكثل"  لتيل نف ذلكث  دولدكرلكثلطلك  الكثج ل   ولكالميندر  ولل لدلكثفل دللكثقككرليو202
له28 لدلكثرزكؽلدرل ؿولكثلرج لكثم لؽولص203

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
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د ك  فلنل لم .بلؿول  لرؿلتيلكل ث  ثيلجزكثلكإلخبلؿللفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  كدل ندلإرل الكجكدلكال
ن  صلكالث زكل ا:لت ثل   ادلكثلم .ؿلإذكلط ثبلل لط ؿلكث  دلي فلث"  ضيلكثم"ط لكث  د ر  ل كإللط ؿلكك 

تيلإج ل لط"لهل"كلكث دكؿل فلذثؾلككالي ف ثلل ن  صلكث زكل الكثل   ادلكثلم .ؿلث ردن لإثنلكثفدلكثذمل
ل لكثف فشلتي لكالخ بلؿ لل ه لكألدكث ر ف  لإن  صلكالث زكل اله لط"ب لكثلم .ؿ لكثل   اد لكخ  ر لإذك "ل 

لكثلم .ؿل"فل  كانلكثلطبلفل لكثف ث  فل م ط  لدكئل ن لثـل يفلث"  ضيلإلط ؿلكث  دهلكتيلي"   تفمبو
كثذملادل  ررخلكث  ضيلإفلنكل رضلل للفلق نهلإزكث لكث.لفولمككثلي فلتيلقيؿلدت للل"شلن دمل"كل

له204"دكثكال  ن  ل"كلغ رن 
لكث."طلتهكل   بلكثرض ل لتيلذنفلكث  ادلت صكرلثهلكأللرل "نلغ لو"ل  رلألنهل ل ر ل فلكنـل  ـك

كثف    ولك يكفلنكلكثدكت لكثذمل دت لكث  ادلإثنلكث   ادولكالل ق رطلنن ل"فل ق رؾلكثل   ادكفلكثككا لكل
لهخرت هل"فدلكألطركؼلكثكلجه"هلكآلل   تيلكثكاكعلتيلكث."طوللؿل يفيل"فل

ق ئ نلثـل يفل درمللوكثذملادل ف ج لل لط ؿلكث  دلث."طلل لتيلصف لتيلكثقيثلو  لكثل   ادلكآلخركثفل 
لت نهلالل جكزلكث لمؾلل ث."طل "نلكجهل    رضلل ل  خ ثؼ(لفمفلكثن  هلولفل"نل  ه 

للفل طل   النظر  ل ل طل   ن ل   لر لكثن  و ل خ ثؼلفمف لكث لمؾلل ث."طل "نلكجه لجككز لل دـ ككثفيـ
لكثفؽكث   لكم  ل ؿ للفل205مؼلتي لفؽ لكم  ل ؿ ل  مؼلتي ل    لال ل"ف ل   ضي لكثن   لفمف لألف و

لكثف كؽلكلنه لكثفؽلتيلإلط ؿلكث  ده
لرغـل"فلكثلق رمل ل"نهل"ررملت  ضحلثهل"نهلث سليذثؾولتهن  ل    د لر ؿلذثؾل"فل ق رملقخصلق ئ ن

  ط هلكث لر ؿلكألررملكثذمل"ركدل ل"ؾلفؽلكث لمؾلل ثلطبلفللدكفلقؾولثيفلإذكل رضل " هلكثل ئ ل"فل
ت فلكثلق رملالل جكزلثهل"فل صرل "نلكث لمؾلل لط ؿلل-كل ث  ثيلكثل ئ لنن ل"لدللفمفلن  هل-قركثخ

لكنزكن ل لكثن   لفمف لل  ض  ا ل ف لخركإ ل   لر لنن  لإصركرخ لألف لكث."طو لتي لكا  ل"نه للفج  كث  د
لكث   لؿه

                                                           

له31ولصلرج لم لؽ لدلكثرزكؽلدرل ؿول204
لثطفيو205 للو84ؽولصلم للرج لللفلدلفم ـللفلكد لفم فللنصكرو لكثم لفلد لكثلرج لكثم لؽولصلمل رل لد ل ن غكو لفلدللو56د

له188صلرملكثم دمولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اولكثلرج لكثم لؽولص
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 المطمب الثاني

 عمى العقود مقتضيات حسن النية في التفاوض
 خ "ؼل فلكث ف كضلكثبلفؽلإللركـلكث  دولل-كث يلنففللصددلدركم ه ل-لرف" لكث ف كضلالؿلكث  د  

ي فل  فؽلكثل   ادكفل "نلكث ف كضلت ل لل نهـلي"ل لطر"لط ر ل"كلكم جدل"لرلخبلؿل نف ذلكث  دول"كل"فل
يؿلطرؼلالث زكل  هلكثل ر ل ل فلل  ف  ل "نلكث ف كضليكم " لثفضلكثلن ز  الكث يلادل نق لخبلؿل نف ذ

كث  دهلت الث زكـلل ث ف كضلتيللرف" لكث نف ذل دخؿلإثنلفدليل رلتيلإط رلكث دكث ولل نل لكث ف كضلتيل
لرف" لكالن   دل دخؿلتيلدكئر لكث  نكفلف لل جبل"فل مكدلللد"لفمفلكثن  للل ل ف  هللفل دكث لطل  نل

له206ثل ل  ررخلكثنصكصلكث  نكن  
لك لالؿلكث  د  ككثف ج  لتيلكثلرف"  لكث ف كضلكثذمل  ـ لإلجركث  ظهرللكضكحلل-لفؿلدركم ن ل-ثل م 

لن ؿل ل  كد للرؿ: ليل ر و لل ث   لل نل   ل  ل   لكث ي ل "ؾ لكخ ص  لكثدكث   لكث  كد للف لكثير ر لتي "يرر
ذخلكث ينكثكج  ولك  كدلكث ن  بل فلكثل  دفولك  كدلكث كر دكالكثضخل ولك  كدلكإلنق ثكالكثهندم  ولن

له207كث  كدل  كثنلكف ي رل نف ذن لغ ثل نلكثلقرك  الكث لبلا لذكالكث كل  الكثل  دد 
ث دلكن ملالكألنظل لكث  نكن  لتيلكالخذللللد"لفمفلكثن  لي م سلث"لمئكث  لتيلكثلرف" لكثم ل  ل "نل

لتيلكثلرف" لل:ألولكلك ج ن اولأربعةإثنللتيل  د رن لكث   اد لتيلاككن نه للهلصركف ن نصل "نلكألخذ
ولثيفل"خذلت هلكثف هلثـل نصلاككن هلكثلدن  ل "نلكالخذلت هلصركف نلالثاني ولك208كثم ل  ل "نلكث   اد

ل "نل"م س لكثلف يـ لتيللكطل  ه لكث  ص ر   لكثلمئكث   لت ه ل قيؿلكإلخبلؿ لكككجبل  ـ ليللد" كجكدخ
لكث   اد ل "ن لكثم ل   لكثلرف"  لكث  دللثالثوالو لا  د  لل  لث ن اضه ل  ـ للقيؿ لكثللد" لنذك ل طل ؽ "نير

ثـل نصل " هلكثـل طل هليككجبلا نكنيل  ـلتيلكثلرف" لكثم ل  ل "نل الرابعول209قر   لكثل   اد ف

                                                           

لج" لكثج ل  لكالمبلل  لتيلغز ولكثلج"دلكثر ثللولكث  ل لكث  نكن  لثبل ف ا الكث يل  خ"ؿللرف" لكث ف كضلالؿلكث  د  لفلدمللفلكدلل ركدو206
له130ل-129ولصل2005 كن كلول2 قرول ددل

له128ولصلكثم لؽلفلدمللفلكدلل ركدولكثلرج 207
للد"ولكم رلتيلنذكلكال ج خلكث  نكفلكألثل نيلككال ط ثيلكلل دمثلكث  نكفلكألكركليلكثلكفدلككث كن فلك كغمبلت  ولك   لرلكألل فلرككدلنذكلكثل208
 هل234كل233 لل كم ككلتيل لن هللقيؿل  ـهلث"لز دللفلكث فص ؿلتيلنذكلكال ج خ؛ل"نظر:للفلكدلت  ضوللرج لم لؽولصف

لل ركدل209 لكثفلدمللفلكد ل"مسلكثلمئكث  ل فلكاؼل552كل551م لؽولصكثللرج و لك رللل فلل خرل"فلكث  نكفلكثلدنيلكثفرنميلاد ه
لكث لكم  ل ؿ لكث  مؼلتي ل"م سلللد" ل "ن لملبللقركلكث   اد لكاؼلكثلف كض الدكف لكك  لرال"ف لكثفؽفؽو لكم  ل ؿ لتي ل  مف ن ل   لر ولع

له250كل249كل248ص
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نل لكخذلكث ض ثلل فلكث دكؿل "نلكث   ادلكذكلكا رفللخط ل   ـللمئكث  ل فلاط لكثلف كض ال كث   ادولكك 
لكثلمئكث  لكث  ص ر  ه "نل"م سل

لفمف ل "نلللد" ل نص  لت"ـ لكث دث  و لكألفي ـ لكلج"  للقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيو تيللكثن  ل"ل 
كثلرف" لكثم ل  ل "نلكث   ادولكالل م فن لكث ض ثولكتؽلل ل كص"ن لإث هولتيل كض حل كجههلتيلإا ل ل

إا ل للط ثل لالل ليفادهلكثيفلتيل  د رن ل"نهلكثلمئكث  ل"كل دـلكا ل ه لتيلكثلرف" لكثم ل  ل "نلكث   
لكث لنذخ لتي ل"م سكثلمئكث   ل "ن لا نكفلللرف"  لظؿ لتي لللي ف لكثص كل  لكلف لكث  د  و كثلمئكث  
لكثم رملتيلكألركضيلكثف"مط ن  ولإا ل لكثلمئكث  لتيل210(كثلر ط ني زلفلكالن دكبلكثلخ ثف الكثلدن  ل

لإلنل ؿه "نل"م سلتير لكثخط ل"كلكلنذخلكثلرف" 
ل "نل"م سل لكثلرف"  لتيلنذخ لكثلمئكث   لإا ل  ل ليف كث  مؼلتيلكم  ل ؿللنظر  لكل ث  ثيلنرلل"نه

لكث   ادكثفؽو لثف هلتيلفر   لي فلكم  ل الن لي فل دكثهلللرركن ي فل دكثهلغ رللي"ل ولكلصف ف نللتي"ل 
لل ثطرؼلكآلخرلت  دل لتيلكم  ل ؿلل للررلك"ثفؽلضرركن ولكن رؾلكث ف كضلف هلتيلكث دكؿل ف مف ن

ل لكثلكضكع( ل لفيل  ل ث"لفيل  لكللينهفد د لكثلرف" لكل ن   لتي ل دله للف لكث  مؼ لنذك ل ككتر لدل
لكثم ل  ل "نلكث   اده

ك رؼلكث ف كضل "نلكث  دلل نهل"ملك ص ؿل"كل ق كرل"كلفككرلل فلطرت فل"كل"يررلل.رضلكثكصكؿل
لل  ف لركـل  د ل رتهلفلدمللفلكد211إثنلك ف ؽلنه ئيلكك  ليل  ل ل دؿلكا ركف الله ل  لت  ؿلل نه: ل ركد

لكثلزل ل لكألطركؼلث"  رؼل "نلكثصف   ل  ل دثه  لك ج ر   كلم كل الكلي  ل الك   ر رلكدركم التن  
إلركله ولك "نلل لمكؼل مفرل نهلكال ف ؽللفلف كؽلككث زكل ال "نل   ؽلكثطرت فولكذثؾللفلخبلؿل

له(212"تضؿلكثص شلكث  نكن  لكث يل ف ؽللص"ف هل 
جبل دـلكثخ"طلل فلكالث زكـلل ث ف كضللفمفلن  لكللد"لفر  لكث   ادولألفلكالث زكـلل ث ف كضللفمفلك 

لكثل ف كضلل لركـلكث  دلكثنه ئيلل ثف ؿولت ثل ف كضل ظؿلل ل   نللي لؿلفر  هلتيل ن  لالل  نيل"فل " ـز
كث  دولدكفل"فل    دلل مل فلإلركـلل ل ن ض لفدكنلث"لف كض الكل كث   ادل"كل دلهولكل ث  ثيل جكزل"فل

لكتيلإط رلفمفلكثن   لألمل بللقرك  و لذثؾلكم ن دكن لثيفل ق رطل"فل  ـ ل  دمو ل"ملتيل213كث زكـ ه

                                                           
210
 .1944ثمن لل36ا نكفلكثلخ ثف الكثلدن  لراـل 

له170ولصلرج لم لؽ"ل فلدككسولل211
له127فلدمللفلكدلل ركدولكثلرج لكثم لؽولصل212
له69ولصلرج لم لؽولإكث رليلل"ف ل213
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لت يكفل لكصدؽو لكنزكن  لكقرؼلكلكضك    ل"ل نه للف لكثلف كض او لتي لكثن   لفمف ل  ط"له لل  إط ر
لكثلف كض اللذثؾلل  د ل فلكألي ذ بلككثف ؿلككثخدكعه

ل"فلللد"لفمفلكل لكث  نكفلل"كثن  ل   لرلللدلل  غ لضلكخ ص للفلف لل ر  بل ر رللل قر لتيلدكئر 
ص  غ لل  ض  الفمفلكثن  لتيللرف" لل لالؿلكث   ادلللل"نهل جبل"فل  ـ رللكثل فلكض يولت فلكث

لكثلليفل للف ل يكف لكثكاا لنفس لكتي ل خ ثفه و للف ل   ب ل ليف للفدد  لا نكن   لكث زكل ا لصكر  تي
لكم    له لا نكن نه

لكثلط"بولتر  فلكرن ف:لكألكؿلن  رؼلت هل "نلكالث زكل الكث يلل لكألم سلمن ن كؿلتيلنذك ك "نلنذك
 فرضه لفمفلكثن  لتيلكث ف كضول"ل لكثر نيلن طرؽلت هلثطل   لكثلمةكث  لكثلدن  ل فلكإلخبلؿللفمفل

لكثن  لتيلكث ف كضه
 الفرع األول

 االلتزامات التي يفرضها حسن النية في التفاوض
لكك  ل ؿل لكثن   لفمف لا  د  للف لجل   ن ل خرإ لكث ف كضو للرف"  ل ف لكثن قئ  لكألم م   لكالث زكل ا إف

لككألل ن  لككثصركف  لككثصدؽ لكثجد   لن  ول214لل د  لل ث ف كضللفمف لكالث زكـ ل "ي: لل  للنه  لكنذير و
لل  لكالث زكـ لكثمر  و للضل ف لكالث زكـ لل ث   كفو لكالث زكـ لكث ف كضو لتي لل ثجد   لتيلكالث زكـ الم لركر

كث ف كضلك دـلاط هلدفلللررللقركعولكالث زكـلل ثلف تظ ل "نلمر  لكثل "كل اولكالث زكـلل دـلإجركثل
لتيلل ضل لكثل ف كضلكآلخرلكصف ه للفل    لكالث زكـ لكثل ف كضلكثل  لؿو لف كض اللككز  لدكفل "ـ

له215كثل"دكف
ل ؿلكثفصروللؿل ليفل"فل ض ؼلإث ه لنذخلكالث زكل الكث يلنكردن لتيلنذكلكثلج ؿولاللن دله ل "نلم

هلك   لرلكالث زكـلل ث ف كضللفمفلن  لنكلكالث زكـل216"ملكث زكـل خرول جدل"م مهلتيلا  د لفمفلكثن  
لتهيل لإثنلجنبو لجنل ن للجككرخ ل  كـ لكالث زكل الكألخرللنيلكث زكل الليل" ل"كللم  د و ل"ل  كثرئ ميو

له217 طل   الل فر  ل فلللد"لفمفلكثن  
  

                                                           

له60كث رليلل"ف حولكثلرج لكثم لؽولصلو14لفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضولكثلرج لكثم لؽولصلل214
لكثلرج لنفمهولص215 ل " ه ل64كث رليلل"ف إو ل " ه ل342ولصللرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فولولكل   لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـوللوكل 

لكل ل " ه هل18لفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضولكثلرج لكثم لؽولصلوكل ل " ه ل42ولصللرج لم لؽ
له16لفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضولكثلرج لنفمهولصل216
كثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" للفلدلفم ـللفلكدلثطفيوللكنظرل" ض نلتيللرؿلنذكلكثل نن:لول65ل-64ولصللرج لم لؽكث رليلل"ف إول217

له17ولصلرج لم لؽكث ف كضول
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 أواًل: التزام الجدية واالعتدال والتعاون في التفاوض.
لكث لفمف لكث  كدو فرض ل "ن لكث ف كض لتي لكث   كفولن   لككث زكـ لككال  دكؿو لكثجد   تيللكث زكـ

لكمن ن كثهل لت ل ل "ي:كث فكضو
 . التزام الجدية واالعتدال في التفاوض1
كثفرصل "نل"فل ل"شلكثلف كض الغ   ه لكالث زكـلل ال  دكؿلككثجد  ل فرضل "نليؿللفلكثل ف كض فلل

له218لفلف للكث كصؿلإثنلإلركـل  دلل  ف
ليؿلل ف كضلل ال  دكؿلككثجد  لتيلل  رف  هولكل ث  ثيل  رؾلث"طرؼلكآلخرلله" لي ت  لث"  لؿلل ت " ـز

لذثؾلإالل  خ رلإ ل ـل لف للثفل يكفلن  ج  لكثرتضللنه و لنكللةيد لكالل طرحلل  لككث في رو ككثدركم 
 لكث   ادل"كلدت لكآلخرلإثنلصرؼلكثنظرل نه لي"  ولت ذكلي نالكثل  رف الغ رللف د لتبلللج ؿل ل" 

ث لكثه ولك  دلكثل ف كضلكثذمل  دـلله للن هي نلثبلث زكـلل ال  دكؿلكل ثجد  لتيلكث ف كضوليل ل    فل"الل
يذثؾلالل جكزلكث ف كضل رتضلكثل ف كضلكآلخرلل ل رضل " هلإذكلي فل رض نلل  دكنلكجد  نلكلنط   نهل

لصكر لصكر  ولثلجردلكث م"  ل"كلكثد    ل"كلكم طبلعلكثمكؽولدكفلن  لف     لتيلكث   ادهلكالل جكزل
ل ل ؿلي ذل  لإق    لث"ل ف كضلإ   فل"ملم"كؾللفلق نه لثدللكثطرؼلكآلخرللو" ض ن لزكئف   ل للر  

لكث ف كضللد للد  لكلإلط ث  لدخكؿ للف ل"فل يكفلندته ل"ك لإلل  دلفلجد  و لكثلرككغ  كثلف كض اللجرد
له219قر يهل فلكث ف كضلل لكآلخر فل"كلكث  رؼل "نل"مركرخلكثفن  لككثل ث  

نكلكث  ك ضل فلكألضركرلكث يلثف الل ثطرؼلكثل  لؿللوكجزكثلكإلخبلؿلل ث زكـلكثجد  لتيلكث ف كض
ل يكفلكثجزك لاد ليل  لكألم سو لل ثدرج  لنذك لكثجد  و لث دـ لكث ف كضلن  ج  لل   ل رلكث  دل"رن ث ثلل لربلن

ليذثؾ لكثلقرع ل  دن  لكث ي لل ضلكثف الا لتي لكث  ضيلله220لن  دكن لكثر"م للف ل ككت ن  لكني ن   كرغـ
ليجزكثل لكث  د لكث كؿلل ن   د لكثل فللالل ليف لتيل  د ر ل"نه لإال لل ثجد  و لكالث زكـ ل ث  ك ضل فل دـ

 "نلكلركـل  دلالل ر دلكلركلهولكنذكل  ن اضللألفلتيلذثؾلفلؿلث"ل   ادلكثل  لؿلوثبلخبلؿلل ث زكـلكثجد  
لل لت"مف لكندؼلك طكرلكث  نكفلكثلدنيه

 .. التزام التعاون في التفاوض2

                                                           

له121كث رليلل"ف إولكثلرج لكثم لؽولصلل218
ل68؛ل"هدهلكث رليلل"ف إولكثلرج لكثم لؽولص29لفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضولكثلرج لكثم لؽولصل219

لكل ل " ه ه
له348ل-347ولصلرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول220
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لل ثلف كض الإثنل لث"كصكؿ لكألطركؼلكثل ف كض  لل ف لكثلم لر لكثكط د لكث   كف لتي ل  لرؿ لكالث زكـ نذك
ل لل.ضلكثنظرل؛إنه   للنط    هلككثلمةكث  لكثن قئ ل فل221 نهلي"  ل لل ن   دلكث  دللفؿلكث ف كضلكك 

له222كإلخبلؿلل ث زكـلكث   كفلنيللمةكث  لم ل  ل "نلكث   اد
لكثل  ض  الل للل زؿل ف ل   يللقيؿللم  ؿ لكث   كفلال لكث زكـ لكإل ط ثيلل ف ك رللكثل ضلتيلكثف ه

ـلل ثلف تظ لكألخرلولي ث زكـلكثجد  ولككالم لركرلتيلكث ف كضولك دـلاط هلدكفلللررللقركعولككالث زك
 "نلكألمرلولككالث زكـلل إل بلـولكغ رن وللؿل"فلكثكت ثللهذخلكثل  ض  اولككثل  ض  الكألخرللثفمفل

كثيفلكثدي كرلق رزكدل ز زلم" ل فل رللل فلكالث زكـللوكثن  لتيلإلركـلكث  كدل ةدملإثنل ف  ؽلكث   كف
 فلفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  كدليل لنكلل ث   كفلادل   يللقيؿللم  ؿل فلكالث زكل الكألخرللكثلنلر ل

له223كثف ؿلل ثنمل لإل ل ـلكثقي"  ولك فد دلرلفلكثل  كدل " هلككث   كفلل لكثلم ه"ي ف
 ثانيًا: االلتزام باالستمرار في التفاوض وعدم قطعه دون مبرر مشروع

ل" لمن ن كؿ لثذك لدكفلللررللقركعو لاط ه لك دـ لتيلكث ف كضو لكثل ف كضلل الم لركر لكالث زكـل " ـز كالن
لل الم لركرلتيلكث ف كضولكر ن  نلكالث زكـلل دـلاط لكثلف كض الدكفلللررللقركعولت ل ل "ي:

 . االلتزام باالستمرار في التفاوض1
لكألطركؼل ل   ضيللف لكثن   لفمف لإثنللوكث زكـ ل  كص"كك ل"ف لإثن لن   لكث ف كضللفمف لتي كالم لركر

لكثطرت فل فلكالم لركرلتيلكث ف كضولكال ف ؽل "نلجل  لكثلم ئؿلكثر نك  لكث   لنيؿل"فد لإذك ل"ل  ث  و
لكثنه ئيل لكث  د للقركع لكي ل ؿ لألف لكثن  و للل  ض  الفمف للخبلن ل يكف لت نه لكال ف ؽو لإثن ككثكصكؿ

لكثل "   ل"ك لكثل ا   ل "ؾلكثلم ئؿ لكث ف كضلفكؿ لتي لكالم لركر لكالم لركرل224 م "ـز لل ف لك رللكثف ه ه
زكـلللذؿل ن   ولكالل  نيلضركر لكث كصؿلإثنلإلركـلكث  دولكثيفلادل  دلل ث ف كضلنكلتيلكألصؿلكث 

تيلل ضلكألف  فلكث زكل نللن  ج ولك ظهرلثن لذثؾلتيلف ث لكال ف ؽل "نلكثلم ئؿلكألم م  لتيلكث  دل
                                                           

له28ولصلرج لم لؽلفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضول221
له400ولصلرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول222
له395ولصلكثم لؽلق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج ل223
كت  نلث"نظ ـلكث  نكنيلكألثل نيلت نهلالل جكزلث"طرؼلكثلف كضلكاؼلكثلف كض الإذكلفلؿلكث. رل فلطر ؽلكثخط ل "نلكال    دللف ل  لل224

 "نلكالث زكـللللد"لفمفلكثن  لككث زكـلكثطرؼلكثل   ادلل241تيلكثل د للل2002كث   ادهلف للنصلتيلكث  نكفلكثلدنيلكألثل نيلكثل دؿلث  ـل
 "نل"فلكث زكـلللد"لفمفلكثن  لق لبلنلثلرف" لكث ف كضل "نلكث  دلكالل   صرل "نل نف ذخهلل311لص ثحلكثطرؼلكثل  لؿلكنصلتيلكثل د لل ف ركـل

ثيفلكثنظ ـلكث  نكنيلكثفرنميل"ا ـلكثلمئكث  ل فلكاؼلكث ف كضل "نل"م سلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثف كتيلذثؾلكم ل  دلثؤلخذللن  لكالضركرل
 لؿل ندلكم  ج بلفظرلكث كاؼل فلكثلف كض اولكل الم ن دلثذثؾ؛لاضاللفيل لكثن ضلكثفرنم  لتيلاض  ل لكنكلر يس(لل فلل ثطرؼلكثل 

لثئلضركرل"ـلالولكأللرلكثذمل لكثقخصلككنصركته  كاؼلكث ف كضلدكفلملبللقركعل   لرل  مف نلتيلكم  ل ؿلكثفؽلدكفلكثلفللتيلن  لنذك
كث"لز دلفكؿللكاؼلكثنظـلكث  نكن  لكثل  رنهلفكؿلكثلمئكث  ل فلكاؼلكثلف كض اهل"نظر:للفلكدل م كجبلل هلكث  ك ضهللخصكصلذثؾول

 كل لل دن هل247ت  ضوللرج لم لؽولص
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لكثنه ئيل كثنه ئيولل ل رؾلكثلم ئؿلكثر نك  ول"كلكث فص "  ولال ف ؽلالفؽولإذل"فلكي ل ؿللقركعلكث  د
لكالم لركرلتيلكث ف كضلفكؿل "ؾلكثلم ئؿلكثل ا  ل"كلكثل "  ولت ذكلك جهالن  لكألطركؼلإثنل دل م  "ـز

لي فلكأللرل   "ؽلل ث زكـل لف نلكثكلثـل صؿلطرتيلكث ف كضلإثنلك ف ؽللق نه و لكثنه ئيللن  دكن كث  د
له225لن  ج ول "نل يسلكألصؿلكث  ـلتيل"نهلكث زكـلللذؿل ن   

 قطع التفاوض بدون مبرر مشروع. االلتزام بعدم 2
لالل  ر ل ألفلكثلف كض ال   لرللجردل لؿللوبل " هل"مل"ررلا نكنياط لكث ف كضللفلف للكثللد"

ل دمل  كـللهلكث  ادلكثلف كضلالل"ررلا نكنيلثهولكل ث  ثيليؿلل ف كضلفرلتيلاط هلكثلف كض التيل
مةكث  هوليل لالل ليفل"فل ط ثبلل  د ـلكثكاالكثذمل ر دولكثهذكللفل  دؿل فلكثلف كض الالل  ف ؽلل

لكث   د لث ماللط"  للؿلنيلل  د لللرك   لل  ض  الفمفلكثن  لتيلإلركـل  لر رلكث دكؿولكثيفلنذخ
لا  د لفمفلكثن  لتيل226كث  كد ولكل ث  ثيلاط لكثلف كض الالل   دل"مللمةكث  لث"ل ف كضلإذكلكف ـر

ألملكلل إذكل ـلاط لكثلف كض التج  ولدكفلللررللقرك هل"ل ل227كث ف كضلكل ل  فرعل نه للفلكث زكل ا
له228ملبلغ رللكضك يولت فلكثل ف كضل  دللخطئ نلك ن  دللمةكث  هلكثلدن  

نه ةن لثللررلل لكؿل اط ه ل"كللكل ث  ثيلكثلف كض الادل  ـ لاط ه ل"كلاط لللررلث" ف كض(ولكادل  ـلك 
لل فلكآل ي: ثكنذكلل لمنكضفهللهلإنه ةن لثللررلغ رلل لكؿل اط لغ رلللررلث" ف كض(

 يكفلكثلف كض الادل ـلإنه ةن لثللررلل لكؿلإذكلص رلكن   دلكث  دلل ثنمل لألفدلكثطرت فلغ رللليفل 
لي فلكثملبلكثذملألج"هل ـل ل"كلإذك لكثلف كض ال "نلكث  دو ل"رن ث لكم جدال " ه  ثظركؼللكضك   

 لث"طرؼلكآلخرول"كلإذكلل ل ككترلملبل فؽلل هلاط لكثلف كض ال "نلكث  دلل كا  نللنذلكثلدك  لل ثنمل
ث"طرؼلكثذمل"نهنلكثلف كض التمخلكث  دلت ل لثكل ـلإلركلهول"كلإذكلل ل ففظل"فدلكثطرت فللنذلكثلدك  ل

 ه229 "نلكن   دلكث  د
 ك يكفلكثلف كض الادل ـلإنه ةن لثللررلغ رلل لكؿولإذكل ـللربلن:ل 
 رت فللفلكثقركطلكث يلملؽلكث ف نـل " ه لل ملقيؿلملبلجدمل فلطر ؽل ف"ؿل"فدلكثطكجكدلدكفلل

لفلكألقي ؿلخبلؿلكث ف كضل "نلكث  دول"كلرتضهلثقركطل ف ؽللص"ف هلادله لثهلكثطرؼلكآلخرللفل

                                                           

له349ول348ولصللرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول225
له44ول43ولصللرج لم لؽ لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـولول350ولصلكثم لؽق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج لل226
له102ولصلرج لم لؽفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضوللل227
له45 لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـولكثلرج لكثم لؽولصلو72ولصللرج لم لؽكث رليلل"ف إول228
له171ولصلرج لم لؽ"ل فلدككسولل229
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 "  ثلنفمهل"كللن ثل "نلط"لهول"كل   رحللنكدكنلكقركط نلتيلكث  دلالل يكفلل لكث لل ثلط"ؽول"كل م لرل
ه لكآلخرلل ثرغـللل ل  مـللهللفلك  دكؿلكلنط   هل"كل"فل  ـلاط لتيلرتضليؿلكالا ركف الكث يل  دل

ل"جؿل للف لكآلخر لل  لكث   كف للككجب لكثطرت ف ل"فد لإخبلؿ لطر ؽ ل ف لملبلجدم لدكف كثلف كض ا
ولي فل  ركخنلتيل فد دللكك  دلثج"م الكث ف كضول"كل   خرلل. رل ذرلل لكؿل230كم يل ؿلإلركـلكث  د

ول231رلللررل    فلخل رل"كل"يررلثفمـللم ث لتن  للخ "ؼل " ه  فلفضكرلج"م  ه ول"كل رتضلل. 
"كل  خ"ؼل فل مج ؿلكث  دلثدللكثجه لكثل ن  ول"كل"فل لد"لمركنللف كض اللككز  لل لطرؼلر ثللل دل
"فل يكفلادلاط لقكط نليل ركنلتيلكثلف كض الكألكثنولكذثؾل"لرل قيؿلإخبلالنلل ث كا لكثلقركعلث"طرؼل

لكثلف لل ه للد" لمكثذم ل  ف كضلل  لال لل نه ل"كالن ل"ك كض ا لإلركلهو لكثلزل  لكث  د ل "ن ل لد"للككخ "ف
 ه232كثلف كض اللهدؼلفرل فلكثقخصلكثذمل  ف كضلل هللفلترص ل"خرلل"تضؿلث"   ادلل لغ رخ

لي نالادلل".اللرف" ل - إنه ثلكث ف كضللصكر للف جئ لكل ركرللنفردلدكفلللررللقركعولرغـل"نه 
 ه233كث  ط ل"فلكثل ف كضلل هلادل"نفؽللص ر ؼليل ر للفل"جؿلإلركـلكث  دل  دل لك  "ـلكثطرؼل

لت ثطرؼلكثذمل"نهنلكثلف كض ال يكفلل - لثدللكثطرؼلكثل  لؿو لكثل كثد  لكثلقرك   لل ثر   كإلخبلؿ
لمةكالنل ج خلكثطرؼلكآلخرلتيلكثلف كض الكثذمل كثدالثد هلكثر  لتيل"فلكث  دلم ن  دولكلخ ص ل

لخؿلنكلكثذملكثدلنذخلكثر  لثدللكآلخرللفلخبلؿل دـلإلبلغهلثهلتيلكثكاالإذكلل لي فلكثطرؼلكث
 ه234كثلن مبللن  هلكثف     ل دـلإ ل ـلكث  د

"ل لل ثنمل لثجزكثلكإلخبلؿلل الث زكـلل الم لركرلتيلكث ف كضلك دـلاط هلدكفلللررللقركعولت دلر رال
هلك لكل نلكدكفل235 لكل نلالل  دليذثؾإقي ث  لل نل  دلنذكلكث ط لغ رللقركعل خ ثؼلللد"لفمفلكثن 

لكث م" ـل لكثلليف للفلغ ر لل نه لكثر"ملكث  ئؿ لذنبلإث ه لل  لن فؽلل  لت نن  لذثؾو كثخكضلتيل ف ص ؿ
ل ث   د لكثلط"  لكثل لر" لتيلا  د ل ر  بلكثلمةكث  ل فلكث ط لغ رلكثللرروللؿل نظرلتيليؿلف ث ل

له236 "نلفد ولث  د رلم"كؾللفلاط لكثلف كض ا

                                                           

له172ول171ولصللرج لم لؽ"ل فلدككسولل230
له29ول28ولصللرج لم لؽ  لتيللرف" لكث ف كضوللفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدنل231
له172"ل فلدككسولكثلرج لكثم لؽولصل232
له351ولصللرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول233
له351ق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج لكثم لؽولصللو171فلدككسولكثلرج لكثم لؽولصل"ل ل234
له357ولصلكثم لؽق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج ل235
له358ولصلكثلرج لكثم لؽق رزكدل ز زلم" ل فولل236
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لل " بليذثؾ لكثلف كض اكثلرف"  لاط  لت ه  ل  ـ لكثملبلكثجدمللفللكث ي لكجكد لتيل فد د لل رزكن دكركن
ل ـل لإذك لل دل"فللد"اللف ر لاص ر لتبلل  صكرلا  ـلكثلمةكث  ل فلذثؾول"ل  ل ـلاط ه  لل   دلهولت ذك

خ ص لإذكللولت "نلكألغ"بل"فل   ررلكثلمةكث  للفؽلكثطرؼلكثلخؿوقكط نليل ركنلإنه ةن لل دل"فلاط ال
ل"فلكثلف كض ال جبل"فل لثيفلالل جكزل"فل فهـ لكثلف كض اللظركؼل"خرلل لررلذثؾه كا رفلإنه ث
ل"فل لرغـ لكث  د لإلركـ ل  ـ لال لاد لت ف  ن ن لذثؾو لكث يسللف ل "ن للؿ لكث  دو لإلركـ لإثن لل ثضركر   ةدم

له237كثلف كض ال لاللفلالؿلكثطرت فلكت  نلثل  ض  الفمفلكثن  
 بالمحافظة عمى سرية المعمومات وعدم إجراء مفاوضات موازيةثالثًا: االلتزام 

لكث ف كض للرف"  لتي لكثن   لفمف لللد" ل فرضه  لكث ي لكالث زكل ا ل"نـ للف ل ل"  للوث ؿ ل"طركؼ  "ن
لضركر لكث ف كضو للف كض اللنك لإجركث لل دـ لككالث زكـ لكثل  لبلاو لمر   ل "ن لل ثلف تظ  كالث زكـ

ل:تيلكآل يللككز  ولكمن ن كؿلنذ فلكالث زكل ف
 . االلتزام بالمحافظة عمى سرية المعمومات1
إفللضلكفلكالث زكـلل ثلف تظ ل "نلمر  لكثل  ن ال"كلكثل "كل اولنكل"فل ل ن لكثل ف كضلي"  ل فلل

ل فل ل" ض ن ل ل ن  لككف لتق"ه و لل د لكث ف كضل"ك ل"رن ث لمككث لكث. ر لإثن لن "ه  ل"ك لكثمر   لنذخ إتق ث
لص فبلكثل "كل الكثمر  ( ل"مللدكفلرض  ل  للدكفلإذفلص فله  لثفم له ل238كم .بلثه  لت فكلذثؾله

لفلخبلؿلل  نيلكث زكـلكثل ف كضلل   ل رلل لي فلادل "لهلوكالث زكـلل ثلف تظ ل "نلمر  لكثل "كل ا
له239 لي فلثـل يف ل ل"  لكثلف كض ا

 دـللكث زكـللر لطللهلنكلكثهذكلكالث زكـلص" لكر   لل ث زكـلكإل بلـولتف رل لكجدلكث زكـلل إل بلـولكجب
جدلكثل   ادلنفمهلادل للفلنن هلكل240لطر   للضر لل ثل   ادلكآلخرلإتق ثل "ؾلكثل "كل ال"كلكم خدكله 

لمةكث  ل ج خللفل   ادلل هل فلكإلخبلؿلل الث زكـلالؿلكث   ادملل إل بلـولكلمةكث  للو ج خللمةكث   ف
الؿلص فبلكألمركرلكثذمل فؽلثهللف مل هل فلإتق ئه ولتهن لت فلكثكت ثلل فدلكالث زكل فلم ةدملف ل نل

بلؿلل الث زكـلكآلخرولكل ث  ثيلنن ؾل   رضلل فلكث زكل فلا ئل فل "نل   ؽلنفسلكثقخصولإثنلكإلخ
لكثطل  لي فلكثقخصللف رؼلي ثلف ليل"ك لإذك لك  لرؿخ ص  لت لبه لكإلقي ؿ لنذك  الث زكـل"ن   ل رلفؿ

دلكثيفلتيلكثكاالنفمهل جبل فد لول ثلف تظ ل "نلكألمركرل  "كل "نلكالث زكـلل إل بلـلالؿلكث   اد
                                                           

له172ولصللرج لم لؽ"ل فلدككسولل237
له75ولصللرج لم لؽكث رليلل"ف إول238
له31ولصللرج لم لؽلفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضولل239
له366ق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج لكثم لؽولصلل240
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كثل  ن الككثل "كل الكث يل ليفل"فل كصؼلل نه للفلال ؿلكألمركرلكث يلالل جكزلكثلكحلله ولتل ل   لرل
لفلكألمركرلت نهلالل دخؿلتيلنط ؽلكالث زكـلل إل بلـول"ل لل لالل   لرللفلكألمركرلت نهل دخؿلضلفل

لكثلص ثح للخ "ؼ لل ف لل ث كت ؽ لنن  لالن  لكل ث  ثي لل إل بلـو لكالث زكـ لنذ فللنط ؽ لخ"ؼ ل  ؼ كث ي
للكي" هل ل"مركر ل "ن لكثفف ظ لتي لكثلف لي لككجب لل ف لث" كت ؽ للربلن لت ثلف لي لكثل   ل" فه كالث زكل ف
كث دكلنلكككجلهلتيلإ بلـل لبلئهلكثجددل   ضيلكث كؿلل فل "نلكثلف ليل"فل  كـلل فذ رلنةالثلل نل

له241كم ط علكث   ـللذثؾلدكفلإتق ثل"مركرللكي" ه
لكثل ل لغ ر لكآلخرلكلف لكثل   اد للف ل "  ن  لكثل "كل الكث ي ليقؼلجل   ل ف لكثل   اد ل لن  ل"ف  كؿ

لت طل لكثل "كل ال قلؿ ل "نلمر   لل ثلف تظ  لكالث زكـ لنجد لثذك لكث  دو لإلركـ لكث ف كضلك ل"   للن مل 
يل لول242كثل "كل الكث يل  دللطل   ه ل"مركركنلكنيلكثلم ئؿلكث يل  ر بلل  بلنه لضررلث"ل   ادلكثل  لؿ

لمر  ل ل يكف لكث ي لكثل "كل ا لنذخ لت ط ل قلؿ لال لل ثمر   لكالث زكـ للضلكف لل ف ل رل للف لنن ؾ "ف
لطل   ه ولت ض ؼلإث ه لنكعلر نيللفلكثل "كل ال  لرؿلتيل "ؾلكثل "كل الكث يل ملشل " ه لص فله ل

لكثلف تظ ل "نلمر  ه ولككثل   رلتيلذثؾ لكثر"مل-ط ل لكثمر  لت "ـز كثل ل دث للنكلكثر  ل-فمبلنذك
كث يلا لالل فلكثطرت فلللن مل لكث  دلكثلزل لإلركلهفلإذل"فلنذخلكثل "كل ال  خذلط ل لكثمر  لألفل

له243كثقخصلالل  "نه لإاللثقخصل خرل رؽلل نهلثفل م ."ه لضدخ
ك رللكثل فللكفلكنل  لنذكلكالث زكـل لرزللقيؿليل رلتيل  كدلل  لكن ؿلكث ينكثكج  ولمككثلكثلدن  ل"كل

ق ثلل "كل الإتألنه ل  لخضلتيللرف" لكث ف كضل فد دكنول فللمير  ولكمككثلكثدكث  ل"كلكثلف"  وكث 
لكث   ادل"كلثـل  ـللمر   لمككثل ـ لكثلركدل مك  ه ولككث يل  ر بللمئكث  ل "نلكتق ئه  فكؿلكث ينكثكج  

ل لكتق ث ل دـ ل"نل   لإثن ل"ق را لكثلكفد  لكألكركل   لكث كك د ل"ف لنجد لثذثؾ ل  ـلكث   اده لكث ي كالمركر
لكثل  لؿ لكثطرؼ لكث ف كضلل  لن  ج  ل "نللكثفصكصل " ه  لكثلدن   لكثلمئكث   لكر لا لصر ح لقيؿ

له244كتق ثن ل"كلكم .بلثه للقيؿلغ رللقركع

                                                           

له172ول171ولصل لم لؽلرج ركل لق تيل رط ثل لكرمولل241
له52ول51ولصللرج لم لؽ لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـوللو363ولصللرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فول242
له52ولصلكثم لؽكثلن ـللكمنلإلركن ـولكثلرج ل لدلل243
د ـلل "كل المر  لتنصال "نل"نهل لكتيلف ث ل  ل2:302 فد دكنلكثل د لل2002ث دل ن كثالنصكصلا نكفلكث  كدلكألكركليلكثلكفدلث  ـل244

ل لفلطرؼلككفدل"رن ثلكثلف كض اول يكفلكثطرؼلكآلخرللمئكالنل فل دـلكثيقؼل فل "ؾلكثل "كل الل"كلكم خدكله لألغركضهلكثخ ص مككثل"لـر
لكثل يلد لككم ردكدلكالم ف  لكثككجبللكث  ك ضل فلكثخم ر  لل دل"ـلالهلك ليفل"فل قلؿلكالن ص ؼلكثل  "ؽلل ن ه ؾلنذك  ا الكث يلكث  دلت ل 

ل ل"نظر: لكألكركليلكثلكفده للخصكصللل دمثلا نكفلكث  كد ل لكثطرؼلكآلخر ه  .https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl  "  ن 
لهلكلخصكصلكث رجل ل لالكالم   ن لل رجل لغكغؿلككثل رت لكثذك   لل ث". هل00;18هل2018\1\25

https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl.%2025/1/2018.%2018;00
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl.%2025/1/2018.%2018;00
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl.%2025/1/2018.%2018;00
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لكإل بلل لثكم ئؿ لله ل فضي ل ي ف لل تق ئه لكثمر لص فب ل  ذف لاد للؿ لث سللط"  نو لكثمر   لـ(وككث زكـ
ك صرحلكث  نكفلتيلل ضلكألفككؿللكجكبلكإلتص حل فلكثل "كل الكثمر  لإلخل رلكثم"ط الكث  ل ل

له245 فلجن   ل"كلجنف ل"كللن لكر ي له 
ل  ضيلل لكثن   لفمف لألف لن  ج و لل ف  ؽ لكث زكـ لنك لكثل "كل او ل "نلمر   لل ثلف تظ  لكالث زكـ يذثؾ

ؼلثهل"رن ثلكثلف كض الككثلل فر اولتبلل يفيلاط  نول"فل ف تظليؿلل ف كضل "نلكألمركرلكث يل  يق
ث"كت ثللهذكلكالث زكـل"فل لذؿلكثل ف كضليؿلل لتيلكم هولث ل ن ل فلإتق ثلكألمركرل"كلكم .بلثه ولكثيفل

له246 جبل"فل ل ن ل فلذثؾلل ثف ؿولكغبللكن  داللمةكث  هلكثلدن  
كثم ئدلت ه نلكاض ثنلتيلترنم ل ذنبلإثنلل"ل لجزكثلكإلخبلؿلل الث زكـلل ثلف تظ ل "نلكألمركرولت فلكثركم

لكذثؾلث دـلكجكدل لكثل  ن الككثل "كل او لكإلخبلؿلل ث زكـلمر   لكث  ص ر  ل ند لكثلمةكث    طل ؽلاكك د
للفل247ك ف ؽلصر حل " ه لكل ث  ثيل لن ل "نلكثلف كضل"فل  كـلل إلتض ثلل ثل "كل الكث يل "له  و

له248 ن دكنلألفي ـلكثلمةكث  لكث  ص ر  كثطرؼلكآلخرلتيل"رن ثللف كض الكث  دولكم
ككث  ك ضلنكلكثجزكثلكثرئ ميل "نلكإلخبلؿلل الث زكـلل ثلف تظ ل "نلكألمركرولألفلكثطرؼلكثلخؿللهذكل
كالث زكـل م ف ؿل " هل"فل نفذخل  ن نولل دل"فل"خؿللهولألفلكالث زكـلتيلنذخلكثف ث ل  دلكث زكل نلل الل ن عل

كثمرللنفذكنلالث زكلهولل دكـللل ن  نل فلإتق ئهولت فل"تق خلك  لرللخبلنل فل لؿولك  دلكثلة لفل "نل
ل ث زكلهولك  ذرل " هلإ  د لكثف ؿلإثنلل لي نال " هولألفلل لكا للفللخ ثف لالل ليفل دكريه ولكتيل
لثـل لرؿلنذخلكثف ث ولالل ل نل"ل ـلص فبلكثمرلمكللكالث ج ثلإثنلكث  ك ضلث دـلكثكت ثلل ث زكلهلل 

ال"فلكم ف ث لكث نف ذلادلنق ال فلملبل"جنليلالل دلثهلت هولل إلض ت لإثنلكث دكل رلكألخرللكث يل رل
لهل249 فدللفلكم خدكـلكثمرلكالم خدكـلغ رلكثلقركع

 . االلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية دون عمم المتفاوض المقابل2

                                                                                                                                                                                

ل زك دلكثطرؼلكثل   ادلل ثل "كل الكثبلزل للقيؿ لكل ج"نلللد"لفمفلكثن  لتيلكثفف ظل "نلكثمر  لتيللرف" لكثلف كض اولككثلككزن لل لللد"
لكـلكث  دهلث" فص ؿلفكؿل طل   الللد"لفمفلكثن  لتيل  كدلكث  ل فهلككضحلتيل  كدلكث  ل فولكث يل  ط"بل   كفلكالطركؼللقيؿليل رلاللرل

له53ولصلرج لم لؽ؛ل لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـول363ولصللرج لم لؽق رزكدل ز زلم" ل فولل245
له127ول126ولصللرج لم لؽكث رليلل"ف إول246
له75ولصكثم لؽكث رليلل"ف إولكثلرج ل247
له51ولص لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـولكثلرج لكثم لؽ248
له373ولصللرج لم لؽق رزكدل ز زلم"ل  فولل249

له393ولصلكثم لؽبلفلكجزكثلكث  ك ضلل  نهلكنظر:للق رزكدل ز زلم"ل  فولكثلرج لكث سلنن ؾلل ن لا نكنيلث"جل لل فلجزكثلكثلط
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لكالل ن  لكث  كد لتيلإلركـ ل-عل فلإجركثللف كض اللككز   رللكثل ضلل فللفلل  ض  الفمفلكثن  
ل لكث. رلكثلن تسلط " لكثلد لكث يل م .راه لكثلف كض اهلكنن ؾلر"ملل-لق فلكث ل"  للفؿلكث ف كض

ر نيل خرل ذنبلإثنلكث كؿلل فلكألصؿلنكل"فلفمفلكثن  لالل   ضيل دـلإجركثللف كض اللككز  ل
 "نلكثطرؼلكآلخرلتيلكثلف كض اوللتهيلج ئز لكلقرك  لي   د ل  ل ولألفلكث زكل نلل صرلكث ف كض

لكل ث  ثيلالل ليفلفظرلإجركثل لكثلن اق للفل"م مه ه لكفر   لكث   اد لفر   لتيلكثف    للص در  ل ن خ
ل"كل لكث صر لقرط ل ملن لصركف و لكألطركؼ ل " ه لخ صل  فؽ لقرط لللكجب لإال للككز   لف كض ا

لكالم ل  دهل
ل فول رللل فلكثذمل   ض هلفمفلكثن  لتيلنذخلكنن ؾلر"ملر ثللذنبلإث هلكثدي كرلق رزكدل ز زلم" 

ل ل " ـز ل جبل"ف لت ثطرؼلكثل  لؿ لإخف ئه و لل د للؿ للف كض اللككز   لإجركث لل دـ لث سلل لرؿ كثف ث 
لكث ف كضلكثلككزمولف نل يكفلكثطرؼلكثل ف كضل للرؿلنذك كثقف ت  لتيل ف كضهولك فصحل فلكجكد

لكال لك ف  طلثنفمهو لكأللرو للفلنذك ل "نلل ن  ل يكفلتيللل ه للؿ لكثلف كض او ل "نلنذخ لي"  ن   كؿ
فمبلل-هل"مل"فلفمفلكثن  250فمل نهل"فلنن ؾللف كض ال جرملللككزك لل ل جرملل هللفللف كض ا

   ضيل دـلإخف ثلكجكدلكثلف كض الكثلككز  ول"مل دـلإجركثللف كض اللككز  لدكفل "ـلل-نذكلكثر"م
 ثف نلالث زكـلفمفلكثن  لإذكل" "ـللفل  ـلكث ف كضلل هلكثل ف كضلكثل  لؿولكل ث  ثيلالل   لرلكثقخصللخ

للهذخلكثلف كض الكثلككز  ه
فكؿلذكالكثلكضكعولإذكلي فلثهـلدكرللكثبلف  فلف يل ل"فلكثلف كض الكثلككز  ل   ـللمئكث  لكثل ف كض

لخ ثؼلثللد"لفمفلكثن  ولتيلكنه ثلكثلف كض الكثبلف  ولتللد"لفمفلكثن  ل ض لكثخطلكثف صؿلكثدا ؽل
 ل"  الكثل  لككثلف كضهلغ رلكثلقرك  ولكث يلل فلكثلن تم لكثلقرك  لتيلكث مك ؽلككثلف كض الفكؿل

لللدكلفمفلكثن  هلكنذكل هدؼلإثنلإنه ثل ل"  ل   ادلللن  ل "نللف كض  الل دخؿللن تيلثل ن  لكلفهـك
لقري ل يم يكللدت لل1984|11|14كثلفيل لكأللر ي  لتيلفيله لكثص درلتيلل لكيدال " هل ككثذل"ثـز

ل تم دللل"  رلدكالرل"لر ييلي  ك ضلثص ثحلقري لل نزل"ك ؿولتيلاض  ل  "خصلكا ئ ه ل1:11لل"شل
لثلف كض ا ل يم يك للقري  لل نز لكثقري  فلقري  ل كصؿ لل د لج  يو لقري  لني ل"خرل لثقري  "ك ؿ

لل ل"  ل لكثل  "   لكث ف ص ؿ لي ت  لفددا لك ف ؽو للذير  لك كا   ل فر ر لإثن للف كض  هل  لتي كألخ ر  ف

                                                           

له394ول393ق رزكدل ز زلم" ل فولكثلرج لكثم لؽولصلل250
للل  ض خل"فدلكثطرت فل"كلننكخلنن لل فلك ف ؽلاصرلكث ف كضلنكللفلل فلكال ف  ا الكثلةا  لكث يل صدرلتيللرف" لكث ف كضولكنكلك ف ؽل " ـز

له267ولصللرج لم لؽيبلنل لل الل ن عل فلإجركثللف كض الل ككز  لل لكث. رلثلد لل  ن :لكنظر:ل ركل لق تيل رط ثل لكرمول
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دكالرل"لر ييولكي نالكثلككت  ل "نلم رلل110كثقركثلألمهـلقري لج  يللل لت ه لم رلكثمهـلللل"شل
"مهـلثل115كر لقري لج  يلكث يلككت اللدكرن ل "نلكثل  للم رلكثمهـلل "  ل "نللككت  للج"سلإد

للفل "ـلقري  لكل ثرغـ لإالل"نه لكثككفدو لكال ف ؽلل فلقري يلج  يلكل نزل"ك ؿو  يم يكلل كا  للذير 
لكثككفدل128 دخ"الك رضالم رل لل فللدكالرل"لر ييلث"مهـ ل كا  لخط بلنكك   لك ـ ثقري لج  يو

كجل ثيل قر لل"  ركالدكالرل"لر ييول "نلكفل يكفلقري ل يم يكللمئكث  لكثقري  فلكالخ ر  فلللل"شل
لك  لد لكثصف  ولكث د لكث. رل فلنذخ ل"ل ـ لا نكن ن لكفدن  كثلفيل لتيلفيله للاللكجبلخط بلكثنكك  

له251ل ث  ك ضل "نلإثزكل  للذير لكال ف ؽلكثللرل لل فلقير يلل نزل"ك ؿلكج  ي
ل"ن لكثل فلغ ر ل رل لكإلله لكجكب لغ رلل ف لكثلن تم  لإثن ل ةدم لاد لكثلككز   لل ثلف كض ا تص ح

كثلقرك  ولألفللفل  "ـللكجكدللف كض اللككز  ولادل لذؿلاص رللجهدخلف نل فقؿلنذخلكثلف كض ال
ل"كل ل ي ث هد د ل"كلغ رللقرك   لل م ث بلكف   ث   لكأللرل"فل  كـ ل ط"بللنه كثلككز  لكذثؾلف نلكثك

ذكلا"ن لل فلفمفلكثن  ل   ضيل دـلإخف ثلكثلف كض الكثلككز  ولت نهلكث جمس(لث ف  ؽلندتههلكل ث  ثيلإ
"فلفمفلكثن  ل فرضل" ض نل "نللفل" "ـللهذخلكثلف كض الل-تيلنظرن ل-تيلنفسلكثكاال ليفلكث كؿ

لكثلككز  ل"فلالل  خذل"مل"م ث بلغ رلقر   لادل    ه ه
 ر بل"رركنلا نكن  نولتيؿلطرؼلفرلتيللالتيلكالصؿلكض "كلكثد ك لإثنلكث   ادل كثلف"فللك رللكثل فل

ولكالل  ر بل "نلذثؾل"  لكض لتيل"ملكاال ر دولكيؿلد ك لإثنلكث   ادل جكزلكث دكؿل نه  اط لكثلف
كض فول كض الذك ه لالل ليفل"فل   ـلركلط ل  د  لل فلكثطرت فلكثل ف  "نل"م سل"فلكثلف؛للمةكث  

لكالل لكل ل"ملكررلا نكنيالل رانلإثنللص ؼلكث صرؼلكث  نكنيو لإذكل252يفل"فل  ر بل " ه  هغ رل"نه
لكثخط ل يكفللمةكالنل فلذثؾول كا رفلل ط لكثلف كض "كلكث دكؿل فلكث   ادلخط لت فللفلكر يبلنذك

لاط لكثلف لاللثلجرد لالر ي بلكثخط  لنن  ل ر بللكض  ك يكفلكثلمةكث   لط ثل  "كلكثرجكعل فلكثد ك و
لخره "نلنذكلكثخط لضررل"ص بلكثل   ادلكآل

ت ث    ـلنن ل نصبل "نلم"كؾلكثل   ادلكثذمل ملؽلإلركـلكث  دولكلفلنن ل لرزل"نل  لإ ل ؿلللد"لفمفل
لكث ف لتي لكث  ص ر  ل كثن   لكثلمةكث   لتير  لإ ل ؿ لخبلؿ لكذثؾللف للهو لكإلخبلؿ ل "ن كضلككثلف مل 

كث  ضيلل دـلكنفركؼلككثذمل ليفلكث  ل رل نهلل نهلإخبلؿلل ثككجبلكث  ـللو  ل "نل"م سلكثخط نكثلل

                                                           

له557لق رلثف ر  الكثفيـل ند:لفلدمللفلكدلل ركدوللرج لم لؽولصل251
 ه105ولصللرج لم لؽـلكثد فلكالنككنيولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـولفم 252
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كضل كضل فلكثلم"ؾلكثل   دلككثل ثكؼلث"رجؿلكثل   دولف للل  ضنلفمفلكثن  ل"فل يكفلكثلف كثلف
لولككإلخبلؿللللد"لفمفلكثن  ل ةدملإثنل ف ؽلكثلمةكث  ه253جد  نلكص دا نلكنز ه نولالللخ د  نلكلف  النل

كآلخرلل دكثهلتيلكااللن مبوللكض كضلل لقخصل خرولكالل خطرلكثلف لر ؿلذثؾل"فل    ادلكثلفل
كض لن  ج لذثؾللص ر ؼل"كل فكال  دكنل خرلل لي فل كض ولك  يلدلكثلف لؿل م لرلل لذثؾلتيلكثلف
كض ول"كل"فل رلال"فلكثطرؼلكثذمل دؿلثـل يفلج دكنول"كلي فل دكثهلث. رل ث رتضهلثكاللكنق. ثهلل ثلف

يص فبلكثفندؽل"كلكثلط ـلكثذمل ف حل"لككبللملبللقركعول"كلي فلل  مف نلتيلكم  ل ؿلفر  لكث لكؿه
للف"هلالم  ل ؿلكثنزالثلككثزل ئفولإذكلرتضللفل  دـلإث هلدكفلملبه

لالؿل لل  لكفللرف"  لكيذثؾلكثظركؼلكث يليل  لتيلكثيقؼل فللضلكفل ل رك هو ل م  د لكث  دو إلركـ
لكثل   ادكفلتيل نف ذلكث  دهلكتيلذ للفيل لكث ل  زل ل"ف طالل ث   ادولككثطر   لكث يل"خذلله  ثؾل  ـك

كث   د لتيل فم رلكث  كدل"نهل   ضيل "نلكثلفيل ل"فل  خذلل  فلكال  ل رلم"كؾلكثطرت فلتيل نف ذل
 ه254كث  دلثبلم دالؿللنهل "نلإركد لكثل   اد فلففلكث  د 

ل
ل

 
 الفرع الثاني

 طبيعة المسؤولية المدنية عن اإلخالل بحسن النية في التفاوض
كثلمةكث  لكثلدن  لالؿلكث   اد  لنيلث ماللمةكث  ل  د  لل ثلفهكـلكث  " دملكثذملنن ؾللفل رللل فل

ل  ص ر  ل للمةكث   لكث ما لكألخ رو لنذك لنصل " ه  لل ث زكل ا خبلؿ لكك  لصف ح ل  د  ف رضلكجكد
لكثلمةكث  وللؿلنيللمةكث  للفلنكعلخ صلم ل  ل "نل ل ثلفهكـلكثم ئدلتيلكألفي ـلكث يل نظـلنذخ

ل"نهلالللج ؿللإلركـلكث  دو إذل"نهلالل ليفلث"  ضيلكثفيـلل يك فلكث  دلإالل "نلمل ؿلكالم رن ثوليل 
له255إلدكن لكثلمةكؿلإاللل دكثل  ك ضل  دؿ

                                                           

 كل لل دن هل99لرج لم لؽولصلكثفم ـلكثد فلكالنككنيولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـولل253
وللج" لن  ل ل1977ثمن لل388هلكيذثؾل ل  زلف كؽل140ولصل1978وللج" لن  ل لكثلف ل فلثمن ل1977ثمن لل327 ل  زلف كؽلل-ل254

 ه1911ولصل1985وللج" لن  ل لكثلف ل فلثمن ل1985ثمن لل220هلكيذثؾل ل  زلف كؽل77ولصل1978فلثمن لكثلف ل 
له5صللرج لم لؽولذنبلإثنلذثؾ:لكث رليلل"ف إول255

للرف" ل لخبلؿ لكثخط  ل ف لكثلمةكث   لك  ل ر للنه  لجدكل لال للف كث  لل نه  لكث كؿ لإثن لتذنب لدككس ل"ل ف لكثدي كر لطرؼ للف لن د لكثر"م نذك
كثلف كض اللمةكث  للفلنكعلخ صهل"ل لكثدي كرللفلدلفم ـللفلكدلثطفيولت  كؿلل فلكثلنطؽلالل ج نبللفل ن دملل ثدركم لكثل  ن  لث"ر"مل
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لن فؽلل للفلذنبلإثنلكث كؿلل فلكثلمةكث  ل فلكثخط لخبلؿللرف" لكث ف كضل "نلكث  دل غ رل"نن 
نل لنيللمةكث  للدن  ل   د  ولادل يكفللمةكث  ل  د  ل"كللمةكث  لث ماللمةكث  للفلنكعلخ صولكك 

لنذخل لخبلثه  ل نق  لكث ي لكثزلن  ( لكثف ر  ل "م لكثلرف"  لث فد د لإال لني لل  لكث مل   لنذخ لك"ف   ص ر  و
يل ضل"فككؿلاط لل-كثلمةكث  لكنيللرف" لكث ف كضل "نلكث  دهلدكفل"فلننمنل"فلتيلل ضلكألفككؿ

ةكث  لكث  ص ر  لتيل فلككفدولكل ث  ثيلاللدللفل فد دلل لادل  كـلكثلمةكث  لكث  د  لككثلمل-كثلف كض ا
له256إذكلي فل جكزلث"طرؼلكثل ضررل"فل خ  رلل نهل 

ل ل"فلا نكفلكثلخ ثف الكثلر ط نيلكثم رملتيلت"مط فولفددلطل   لكالث زكـلتيلكثلمئكث  لكث  ص ر  لكل
ل    فلت ؿل نهنل نهلككجبلل فلكالنل ؿلكثن  جل فلكث  ص رلل ث   ـللف ؿل فرضهلككجبلا نكنيول"ك

كث دـلكجكدللرؿلنذكلكثككجبلكث  نكنيلتيلا نكنيول "نلنفكل قيؿلكنفركت نل فلكثم"كؾلكثل   دهلك " هل
كثلرف" لكثم ل  ل "نلكث   ادلتيلكث ككن فلكثم ر  لتيلت"مط فولتبلل ليفلكا ل للمئكث  لكثلف كضل "نل

لإ ل"نه لكثل فل لك رل لكث  ص ر  ه لكثلمئكث   لنظر  ل"م س ل"م س ل "ن لت ليف لإلا ل ه  للي ف لكجد ذك
ل لكثفؽو لكم  ل ؿ لكإلكث  مؼلتي لدكف لكثيف لكث  كد لكنق ث لكث ف كضل "ن لث"جل   ل فؽ ضركرلف ل

 فلكث   ادلدكفلللررللقركعللف كضل ث. رولكدكفل ج كزلل لجرلل " هلكث رؼلككث  د هلت ذكل دؿلكثل
للص"ف لي نا ل"ك للقرك ه لغ ر للص"ف  لث ف  ؽ للف كض  ه لي نا ل فلل ه"ك لكث دكؿ للف كثلرجك 

ل ص بلكث. رللفلضرر لل  للجلرلكثضررلككث  ك ضل257كث ف كضلالل  ن مبلل  ل ف  اللمئكث  ه و
ل "نل"م سلنظر  لكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽه

 يكفلادلكردلصركف لتيلكال ف ا الكثللدئ  ل"كلكث له د  ول"كلتيلكإلخبلؿلل الث زكـلكث  دملكثذمللثيف
لكث سل لكث  د   لكثلمةكث   ل"في ـ ل طل ؽ لل ثضركر  ل ر ب لكث ف كض(و ل  د لكث ف كضل "م ل "ن ك ف ؽ

إلركـلل ف مفرلكثلف كض اللالؿل"فإلركـلكث  دلكثنه ئيوللؿلف نللكثلمةكث  لكث  ص ر  ولكنذكلف نلالؿ
لذنب"مل  لكاد لكثف  ج ل ده لكيذثؾلتيلكثجزكئرلإثنلذثؾلكثر"ملنبللف لكلصرو ل"ل ل258تيلترنم  ه

لكألخرل لكث ف كضل-كثف الا للرف"  لخبلؿ لكثخط  ل ف لكثلمةكث   لف الا لت ه لل-لف ل  ككتر لال كث ي

                                                                                                                                                                                

؛لدهل180ولص125كث  ئؿلل ل دكعلنكعلر ثللث"لمةكث  ل  فددلقركئطهلكت  نلالف   ج الكث دكث :لكنظر:لدهل"ل فلدككسولكثلرج لكثم لؽولن لشل
له82 ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضولكثلرج لكثم لؽولصلفلدلفم

له189ول188ولصللرج لم لؽ"ل فلدككسولل256
لخصكصلنظر  لكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽلتيلكثف هلكالمبلليلكلج" لكالفي ـلككث  نكفلكثلدنيلكالردنيول"نظر:ل رل فلكث يركرملككفلدلل257

ل لل دن هكلل453كثمك طيوللرج لم لؽولصل
لفلدلفم ـللفلكدللو178ولصللرج لم لؽكل ل " ه هلكتيللرؿلنذكلكثل ننلكنظر:ل"ل فلدككسولل171ولصلرج لم لؽكث رليلل"ف إولل258

له68ولصللرج لم لؽثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضول
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ك ف ا الللدئ  ولت ال ج خلكثم ئدلتيلكثف هلككث ض ثلتيليؿللفلترنم لكلصرلككثجزكئرل   لرن للمةكث  ل
لث دـ259  ص ر   لنكللو لكنذك لكث  دو لكن   د لالؿ لكث   اد   لث"لمةكث   للج ؿ لال لكل ث  ثي لكث  دو كجكد

لكألصؿلكث  ـه
ل  ـل لثـ لإذك لكث ف كضل "نلكث  كدو لتيللرف"  لفمفلكثن   لل ث زكـ لت فلكإلخبلؿ لملؽلذيرخو لثل   طل   ن

 ر بلكثلمةكث  لكثنصل " هلصركف ل لنكل"كل"فدلكالث زكل الكثل فر  ل نه(ولت نهلتيلكألصؿلكث  ـول
لكثف هلكثل  صرلتيلترنم لكلصرلككثجزكئرلك" دخل لنكلكثر"ملكثذملكم  رل " هلل ظـ كث  ص ر  ولكنذك

له260كث ض ثلكذنبلإث هل" ض نلكثف هلكإلمبللي
للمةكث  ل لكث ف كضلني للرف"  لتي لكثن   لفمف لل ث زكـ لكإلخبلؿ ل ف لكثلمةكث   ل يكف لكم رن ثنو ثيف

ل ث زكـل  دملل لرؿلتيلكث زكـلفمفلكثن  لتيلكث ف كضل لنكل"كل"فدللولإذكلي فلنن ؾلإخبلؿ261  د  
كالث زكل الكثل فر  ل نه(ول يكفلادلكردلصركف لتيلكال ف ا الكثللدئ  ل"كلكث له د  ول"كلتيلك ف ؽل "نل

 مفرلكثلف كض الل"فلالؿلكث ف كضل ل"مل  دلكث ف كض(ولكنذكلف نلالؿلإلركـلكث  دلكثنه ئيوللؿلف ن
له262إلركـل"مل  دلإثن

لل فل لت دلك جهل"غ"بلكثف هلإثنل دـلجككزلكثخلر  ل ندل ككترلكثلمةكث   فلكث  د  لككث  ص ر  لل  نو "ل 
ل ةدملإثنلكم ل  دل لإثنلكم  بلؿليؿللفلكثلمةكث   فللنظ ـلا نكنيلخ صوللل  كثلمةكث   فولكم ن دكن

ل م ط  ل"فل رت لإاللإفدللكثد ك  فهلولكل ث  ثيلكثدكئفل كثل ضرر(لالل263إفدكنل للفلنط ؽلكألخرل
ث سلثقخصل"فل ن ؿل  ك ض ل"كلنصف للفلا نكفلكثلخ ثف الكثلدن  ل "نل"نهل لل61/2تنصالكثل د ل

"خرلل فللخ ثف للدن  ولإذكلي نال "ؾلكثلخ ثف ل ةثؼلتيلكثكاالنفمهولإخبلاللل  دول"كلل ث زكـل ل رؿل

                                                           

هل87ولصللرج لم لؽ  م فللفلدلكثجلكرمولل154ول153ولكثلرج لكثم لؽولصل؛لكث رليلل"ف إ178"ل فلدككسولكثلرج لكثم لؽولصل259
لل  ر خل258113كنظرل" ض ن:لاركرلكثلفيل لكث "  ولغرت للدن  ولراـل لكث ض ئ  لثمن ل30/1/2002و لكثلج"  هل120ولصل2ول ددل2001و

كلكث صرؼلتيلكثلف تظ لاضالكثلفيل لكث "  لت هللفل"فل صرؼلكثكك دلتيلكث   رلكثلك كدللهولككن   ؿلل"ي  هلإثنلكث. رل فلطر ؽلقهرلنذ
للفلكث  نكفلكثلدنيهل176كث   ر  ولالل ل نلث"لك كدلثهلمكللد كللكثرجكعل "نلكثكك دلل ث  ك ضلكم ن دكنلألفي ـلكثل د ل

لول87ول86ولصللرج لم لؽ  م فللفلدلكثجلكرموللو548ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول260 كثلرج لكث رليلل"ف إو
له175ول70لو69ولصلكثم لؽ

له177ولصكثلرج لكثم لؽكننكخلنن لل نهلإذكلثـل  ر بل"ملضررلث"طرؼلكآلخرولتبلللمةكث  لا نكن نولكث رليلل"ف إول
له155ولصلكثم لؽتيللرؿلنذكلكثل ننلكنظر:لكث رليلل"ف إولكثلرج لل261

262
 86لفلدلفم ـللفلكدلثطفيولكثلمةكث  لكثلدن  لتيللرف" لكث ف كضولكثلرج لكثم لؽولص 
 "يلم" ل فلذنبلإثنل يسلذثؾلت  ؿلل نهلل نل ككترالل "يلثيهل"ل ل "يلت بللفلدلصلرملكثم دمولللفلدلفمن فولل"ف إلكث رليول263

له180ولصلرج لم لؽقركطلكثد ك  فول ليفلث"دكئفل "ملكثل ضرر(ل"فل رت لكثد كللكثذمل خ  رن هل"ق رلإث هـ:لكث رليلل"ف إول
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خصول"كلقخصل خرل د يل فلطر  هولادلفيلالثهلكالث زكل الكثن قئ ل فلكث  دولكي فلذثؾلكثق
ل هل  ك ضل فلذثؾلكإلخبلؿل"  للفيل ل"كلن ئ لاض ئ  ل"كللفيـ

الل جكزلألملقخصل"فل ن ؿل  ك ض للفلا نكفلكثلخ ثف الكثلدن  ل "نل"نهل لل63يل لنصالكثل د ل
إذكلي فلذثؾلكإلخبلؿلل فلكإلخبلؿللقركطل  دول"كللقركطلكث زكـل ل رؿلكالث زكل الكثن قئ ل فلكث  دو

 يكفل" ض للخ ثف للدن  لكي فلذثؾلكثقخصل"كلقخصل خرل د يل فلطر  هولادلفيلالثهللفيل ل
ل هللل  ك ضل"كللنصف ل"خرلل فل "ؾلكثلخ ثف لكثلدن  

ك  لفللفلنذ فلكثنص فل"نهلالل جكزلكثجل لل فلكثلمئكث  لكث  د  لككثلمئكث  ل فلكثف ؿلكثض رل فل
لت ألنهلالللوثضررللن ثل "نليؿللفلكثلمئكث   فبلل جكزلث"دكئفل"فل ط ثبلل  ك ضلككثف ؿلكثككفدو

صبلفهل  جكزلكث  ك ضل فلكثضررلكثككفدللر  فولألفلفيل ل قر  لكثلمئكث  لنيلجلرلكثضررلكك 
لثجلرل تفمب؛لتبلل جكزل"فل ررملكثلضركرل "نلفم بللفدللكثضررلل فل    ضنل"يررللل ل "ـز

لكثضررهل
لل ننل"فل  خذللفل"في ـليؿللنهل لل لنكللوث"دكئفل"فل جل لل فلكثلمئكث   فليل لالل جكزل

ل لللضي لكثد كل لمل ع لل دـ ل لمؾ لثك ليل  لثهو لكثلمئل15"ص"ح لتي لكل ث ض لفلمن  لكث  د  و كث  
"كلكث لمؾلل ث  ك ضل فلكثضررلكثل كا لكغ رلكثل كا لتيلكثلمئكث  ل فلكثف ؿلكثض روللوكثلف رض

ل له لكث  نكنيلكثخ صهلألفلثيؿللنهل لنظ
خمرلد ككخلثج لإثنلت ذكللو وللل ننل"فل  لمؾلل فدكنل ل"كاليل لالل جكزلثهل"فل جل لل نهلل

لكألخرل لتيللوكثد كل لل فد  لكألكثن لكثد كل لألف لت ه و لكثفصؿ للملؽ لكثر ن   لد ككخ لدت  ل جكز لؿ
الل نه لإخبلؿلل ث زكـللكضك ه لكنكلكث  ك ضل فلكثضررولكملله لكنكلكثككا  لكثض ر لمككثلكصف

لهلكل ث  ثيل يكفللردكد لثملؽلكثفصؿلت ه ه264  دمل"كلإخبلؿلل ث زكـلا نكنيولكخصكله 
كلنه لل لنكلن  جللولنه لل لنكللملبل دـل نف ذلكث  د"ل لإذكل"ص بلكثلضركرل"ضركرللخ "ف لل

ل"فل ط"بلكث  ك ضل  لت"ه لكث يل"ص ل ه فلت ؿلض رو لل فللكالل يكفلذثؾلوفليؿلكألضركر جل  
لثكللن لكثلد نل " هلكثل ثؾلكثلد يلكثلم  جرللفلكالن ف علل ث  فل كثلمئكث   فلتيلنذخلكثف ث وليل 
لثل لكث  د   لكثلمئكث   لد كل ل رت  ل"ف لث"لم  جر لت جكز لككثمبو لل ثضرب ل " ه لكك  دل ن لكثلةجر ؛

 ه265ل ل   "ؽلل ال  دكثك رت لد كللكثلمئكث  ل فلكثف ؿلكثض رلت لوكثلةجرلثهللفلكالن ف علل ث  ف

                                                           
له58م" ل فللراصوللرج لم لؽولصل264
له155"ل فلدككسوللج" لكألفي ـلكث دث  لوللرج لم لؽولصل265
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 "نل"نهللفلغ رلكثل لكؿلا نكن نول"فل فصؿلكثل ضررل "نل  ك ض فل فلضررلككفدولك رللكثل فلل
لكثلمةكث  لكث  د  ل"م م نولألفل بلا ل ك "نل"فلكثلمةكث  لكثن  ج ل فلكإلخبلؿلل ث زكـل  دمل فيله 

يفل"فل  ـلكث  ك ضل نه ل ندلكإلخبلؿلهل"ل لل ثنمل لثؤلضركرلكث يل ل266كثدكئفلل ثلد فللرج ه لكث  د
ل الث زكـلل ث ف كضللفمفلن  لتهيلالل   ل فالفصرلنظركنلإثنلكخ بلؼلطل   لكثلف كض اللفل  دل

له267إثنل خر

رٌت جبوت مه اىفقً إىّ أن ىيذائه أن ٔخزبس أٔب مه اىذعُٕٔه، فئرا اخزبس َفٓ مجبه اىخٕشح ثٕىٍمب 

 . 268ٔيجأ إىّ اىذعُِ األخشِ حزّ ىُ خسش دعُاي األَىّإحذاٌمب رقٕذ ثٍب َال ٔجُص ىً أن 

ُٔجذ عقذ ٔمزىع إعمبه اىمسئُىٕخ عه اىفعو اىضبس، ثٕىمب ٔزٌت اىشأْ اىسبئذ فٓ اىفقً إىّ أوً حٕث 

اىزعبقذٔخ أقُِ َٔىجغٓ فذعُِ اىمسئُىٕخ اىعقذٔخ رجت دعُِ اىمسئُىٕخ عه اىفعو اىضبس ألن اىعالقخ 

. َٔسزثىّ مه رىل حبىخ مب إرا مبن 270ىذائه َاىمذٔه مشجعٍب اىعقذ َحذي، فبىعالقخ ثٕه ا269رطجٕق أحنبمٍب

 . 271اىمذٔه قذ اسرنت خطأ جسٕمب أَ غشب؛ أَ فعال ٔعذ جشٔمخ جىبئٕخ

سئُىٕخ اىعقذٔخ أمب فٓ فيسطٕه فقذ رٌت سأْ إىّ أن قبوُن اىمخبىفبد اىمذوٕخ ٔسمح ثبىخٕشح ثٕه اىم

. غٕش أوً غبة 272اىسبثق رمشٌمب  16َ  16/2َاىمسئُىٕخ عه اىمخبىفخ اىمذوٕخ مسزششذا ثىض اىمبدرٕه 

ٗصح لوي كبى دّى مه قبوُن اىمخبىفبد اىمذوٕخ وظذ عيّ أوً "  7عه طبحت ٌزا اىشأْ أن اىمبدح 

هراعبة أحكبم الوبدة الثبهٌت هي ُزا الثبهٌت عشرة هي عورٍ أى ٗق٘ن الذعْٓ بشأى هخبلفت هذً٘ت، ّهع 

القبًْى، تصح إقبهت هثل ُزٍ الذعْٓ علِْ٘ٗشترط فٖ رلك أى ال تقبم الذعْٓ علٔ إٔ شخص كِزا 

 ".  بشأى هخبلفت هذً٘ت، إرا كبًت تلك الوخبلفت ًبشئت، هببشرة أّ ببلْاسطت، عي عقذ هعقْد هعَ

                                                           
ولكثلج" ل28/5/1990ولل  ر خل41112ولغ رللنقكرولاركرلكثلفيل لكث "  ولراـل11/5/1992ولل  ر خل77237اركرلكثليل لكث "  ولراـل266

؛ل180دلكث رليلل"ف إولكثلرج لكثم لؽولصل كم ف ث لكث نف ذل  ـلفمله ل "نلقيؿل  ك ض ا(هل"ق رلإث ه :ل"هل117ولصل2كث ض ئ  ول دد
ل لراـ لكث "  و لل  ر خل34951اركرلكثلفيل  لكث ض ئ  لثمن ل30/10/1985و لكثلج"  لجككزلط"بلتمخلكث  دلل ل44ولصل2ول ددل1990و  

ككسولكثلرج ل"ل فلده55ولص1ول ددل1989كث ض ئ  لثمن لفلكثلج" ل1984/ل7/11ولل  ر خل34000كث  ك ض(؛لاركرلكثلفيل لكث "  ولراـل
هلث"لز دلفكؿلي ف  ل  ك ضلكالنظل لكثل  رن ل فلكالضركرلكثن جل ل فللخ ثف لللد"لفمفلكثن  لتيلكثلرف" لكثم ل  ل "نل190كثم لؽولصل
له40لفلنذخلكثدركم لصل99ن لسلراـلكث   ادهل"نظر:ل

267
 ه190"ل فلدككسولكثلرج لكثم لؽولصل 

 ه352ولصلل2005ل ركاولدكرلكثنهض لكث رل  لث"طل   لككثنقرولوللص درلكالث زكـو1 زكـولإنل ؿلإلركن ـلم دولكثنظر  لكث  ل لثبلثلل268
 كل لل دن هل661وللص درلكالث زكـوللرج لم لؽولصل1 لدلكثرزكؽلكثمنهكرمولكثكم طلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيولإ269
 ه3ولصل1982ؿوللطلك  الج ل  لكثيك اووللص درلكالث زكـولكثلج"دكألكل1كثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اولإ لدلكثفيلفج زمولل270
 ه70م" ل فللراصوللرج لم لؽولصل271
 هل159"ل فلدككسوللج" لكألفي ـلكث دث  لكا نكفلكثلخ ثف الكثلدن  وللرج لم لؽولصل272
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إرا  ،اىمخبىفخ اىمذوٕخ أْ اىفعو اىضبسخ عه فٍزا اىىض طشٔح فٓ عذً جُاص اىيجُء إىّ اىمسئُىٕ

ىمضشَس غٕش مخٕش ثٕه مبوذ اىمخبىفخ وبشئخ عه عقذ أْ إرا مبوذ ٌىبك مسئُىٕخ عقذٔخ، أْ أن ا

ىٕخ ثمعىّ أن اىذائه ىٕس ىً إال دعُِ مسزىذح ىيمسؤَ ثو عيًٕ اىيجُء إىّ اىمسئُىٕخ اىعقذٔخ. ،اىمسئُىٕزٕه

ٔشرجط فٍٕب  ٓخ اىزقظٕشٔخ فٓ دعُِ اىزعُٔض اىزخز ثأحنبً اىمسئُىٕال ٔجُص األرىل أوً  اىعقذٔخ،

ممب ٔزشرت عيّ األخز ثأحنبً اىمسئُىٕخ اىزقظٕشٔخ فٓ  ،اىمضشَس مع اىمسئُه عىً ثعالقخ عقذٔخ سبثقخ

 ذ.ىيعق مقبً اىعالقخ اىعقذٔخ إٌذاس ىىظُص اىعقذ اىمزعيقخ ثبىمسئُىٕخ عىذ عذً رىفٕزي ثمب ٔخو ثبىقُح اىميضمخ

ىحق ثأحذ اىعبقذٔه  ْثعذً ثجُد أن اىضشس اىزَىنه ٔجت األخز ثعٕه االعزجبس أن ٌزا اىشأْ سٌٕه 

سزخالص عىبطش اىغش َرقذٔش ، مع ضشَسح االوزجبي إىّ أن مشد رقذٔش َامبن وزٕجخ فعو مه اىعبقذ اٖخش

 . 273فٓ حذَد اىسيطخ اىزقذٔشٔخ ىمحنمخ اىمُضُع ٔذخو مب ٔثجذ ثً مه عذمً

 المبحث الثاني
 مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود

 ػػػ  لكثلخ "فػػػ لكثصػػػكر لكثنلط ػػػ لكثلمػػػ ط لث"  ػػػكدولتػػػيلظػػػؿلكث طػػػكرلككث . ػػػرلكثػػػذمل"صػػػ بلنػػػككفيلكثفلإف
"فلكث  ػػدلنػػكللكت هػػ نللا نكنػػ نلكاضػػ ثكنلل ث    ػػدولطػػ ؿللقػػيؿل"كللػػآخرل ل" ػػ الكث   اػػدهلكلػػفلكثل فػػؽل " ػػهل

 ل"ػؾلإفػدللنػ   فلكإلركد ػ فل  د "ػهل"كلن ضػهلل ػنل"صػلحلللرلػ نلكل  ػ نولكالللػدلفولتػبللن  إلكث  ػ ثلإركد ػ 
لفل ككتػؽلنػ   فلكإلركد ػ فللػفلكجػؿلإا ث ػهل"كل  د "ػههلكلػفلننػ ول"صػلحلتػيلف ثػ لكثخػبلؼللػ فل"طػركؼل

زلػ لككثل ر لػ ل "ػنلكث  دل "نل فد دلكثل صكدللفلن ط لل  نػ لتػيل  ػدنل ل"كل فد ػدلل ػضلكآلرػ رلكثبل
 ػ ـلكث"جػكثلثكمػ " لكث فمػ رلثهػذكلكث  ػدلث لػ فلنػذخلكإلركد لكثلقػ ري لث"طػرت فهلك ػكدكنل "ػنللكث   ادول ل"  

ي  ػكدلكثل ػ كالالكثيل ػر ل"صػلفال ضػـلدتػ  رلقػركطل ز ػدل ػددلصػفف  ه ل ػفللولدثولت فلل ضلكث  ػكد
 فلهلصػ كل للئ الك"ف  ن نل صؿل الؼلكثصفف اولكيؿلذثؾلكث    دلكثذمل"ص بلكثنق طلكالنم نيولص

تػػيلل ػػضلكالف ػػ فلتػػيل لػػ فلكألفيػػ ـلككثقػػركطل نػػدل نف ػػذلنػػذخلكث  ػػكدلللػػ لد ػػ لثكجػػكدل ل" ػػ لكث فمػػ رول
له274ث ل فلتهـلكثنصلككثفيـلكثلط"كبللنهلف نل  مننل نف ذخ

                                                           

ثلط كفلضدن ل لإنهلكادلك  لرالكثط  ن ل كثلرمؿلإث ه  لطرت نلذكلق فلتيلمندلكثقففلكفدخولكنذكلكثمندلنكلكثذمل فددلكث زكـلكثقري لك273
لإ لكث  ص ر   لإثنلكثلمئكث   لكث سلث"ط  ن ل"فل "ج  لكث  د  و لإاللكثلمةكث   لالل  ر بل " ه  لذثؾلكثمندلكننلفدكد لكث يلرمله  ذلكتنلكثفدكد

جزلن جل فل"م مه لكإلخبلؿلل ث زكـلترضهلكث  نكفولكالث زكـلتيلخصكص  لكثنزكعلالل صدرلثهلإاللمندلكثقففلل لدكلالكثط  ن لثـل دعل"فلكث 
ولل35ولؽل1ولعل16ولسل25/2/1965ولج"م ل30ثمن لل60كا ركؼلكثلط كفلضدن لثف ؿل فرلهلكث  نكف هلن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل

 ه917وللصل151ولؽل1ولعل41ولسل4/4/1990ولج"م ل54ثمن لل2384هلكلذكالكثل ننولن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل220صل
274
 ه656ولصل1992ثمن للكثجزثلكثر نيكثطل  لكثر ن  ولكأل ل ؿلكث فض ر  لث"  نكفلكثلدنيلكثلصرمولقف ؽلط ل وللو"د بلكم  نلكثي 
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ألفلكث نف ػػذللوهنػػ ؾللمػػ ث  فلنػػ ل  فلتػػيلكث  ػػدولكث نف ػػذلككث فمػػ رلتهلػػ للر لطػػ فللػػ لل ضػػهل لكثػػل ضت
كألنهل ل ةد  فلإثنلن  ج لككفد ولك ةيدلذثػؾلكثػدي كرل لػدلكثفيػـلتػكدخلت  ػكؿ:ل ت ث نف ػذلل   ضيلكث فم ر

ككث فمػػ رل ل"  ػػ فلل ي ل" ػػ فلكغ ػػرللنفصػػ"  فولإذلي ػػؼل ليػػفلفػػؿللقػػي" لل  " ػػ لل ث نف ػػذلالػػؿلإجػػركثل
له275كث فم رولكثذمل    فل"فل  ـلكتؽللل د لفمفلكثن  لكقرؼلكث   لؿ(

ي فلادلث بلدكرخلتيللرف" لإلركـلكث  دولت"هل" ض نلدكركنلتيللرف" ل فم رخول"ل لكللد"لفمفلكثن  لإذكلل
له276لرف" لكث نف ذلتدكرخلت ه ل يكفل"نـلك"خطرللفلدكرخلتيللرف" لكإللركـلكلرف" لكث فم ر

ولرـلن طرؽلر ن  نلإثنلكألكؿلك " هلمن ن كؿل"كالنلللد"لفمفلكثن  لتيل فم رلكث  كدللفلخبلؿلكثلط"بل
لفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدللفلخبلؿلكثلط"بلكثر نيهللد"ل

 
 المطمب األول

 حسن النية في تفسير العقود
ل

لإفدكلل"ررل لل صد لكث يل   لكنه  لكث  نكن   لكث بلا  ل نظ ـ لل صد ل"طركته لث"  ل رل فلإركد  لكم "  كث  د
لل نهـولت ذكلفصؿلخبلؼلفكؿلل لاصدكخللفلكث زكل التيلكث  دلكث  ـ لإثنللل نهل لا نكنيلت ل  ثجئكك

لث فم رخو لكثل ننل يكفللكث  ضيلط"ل ن لكلهذك لكث  دو ل ر له  لكالث زكل الكث ي لكل  ف للضلكنه "مل فد د
لكث فم رلكم " لاض ئ  لإلظه رلإركد لكثفرا ثلتيلكث  ده

لإفلكث  ضيل ندل ل  رضل " هلنزكعل   "ؽلل نف ذلكث  دول  كـل"كالنلل فد دللضلكفلكث  دلرـل   بلذثؾ
:ل ل    فلل ل نقئهلكث  دللفلف كؽلككث زكل الل لل ل م  ل لذثؾل فم رخولك فد دللضلكفلكث  دلنكل

ول"مل فددلف نلكالث زكل الكثضلن  لتيلكث  دهل277لفلكم يل ؿلل لثـل يفلادلجرلللهلكث صر حلت ه(
لك   لل  للملب لكثلفمرو لله  ل  كـ لكث ي لكثذنن   لكث ل"   ل "ؾ ل  لله: لت  صد لكث فم ر لرل"ل  للفلل كث  د

غلكضولث"كاكؼل "نلكإلركد لكثف     لكثلق ري لث"طرت فلكثل   اد فوللم ندكنلتيلذثؾلإثنلص"بلكث  دول
له278ككث ن صرلكثخ رج ل نهلككثلر لط لله(

                                                           

له157ولص2002كالميندر  وللنق  لكثل  رؼول لدلكثفيـلتكد ول فم رلكث  دلتيلكث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككثل  رفول275
له409ولصلرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولل276
له59ولصلرج لم لؽ لدلكثفل دلكثقككرليولل277

له17ولصلرج لم لؽ لدلكثفيـلتكد ول فم رلكث  دلتيلكث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككثل  رفول278
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لكث  ضيللفلدكخؿل ل م كف هل  لكثل   اد فو للفلكم ئؿلكث  رؼل "نلفمفلن   لككثر   لكألل ن  كلذثؾو
كثلفلل فلل-الؿليؿلقيثل-كث  نكن  للفمبلفمفلكثن  ولتهكل  نيول"ل ل فم رلكث صرت ال279كث  د

له280كثن  لكثف     لث"طرت فلككف ركله 
كل ث  ثيلللد"لفمفلكثن  للل ل   ض هللفل"ل ن لكر  ول ةدملإثنللم  د لكث  ضيل ندل فم رلكث  دلتيل

 لربلنلتيلفمفل فم رلكث  رؼل "نلن  لكثل   اد فلكثلق ري وليل ل"نهل ةدملإثنلفمفل طل ؽلكث  نكفلل
له281كث  كد

"ل لل ثنمل لث"ن  لكثلق ري لث"ل   اد فولتهيلالل  صدلله ول "ؾلكإلركد لكثل طن لكث يل م خ"صللل    رلل
لكث يل م خ"صللل    رللكضك    لكثلكضك   و لكثل طن  للؿلكإلركد  لكل لذك   و لكث   لؿو لنيلطل    و

لكثل   اد لل ف لكر   ل"ل ن  للف ل  ككتر ل"ف لكثل  لبلا نل.ي لتي لكثج رم لث" رؼ لكت  ن لكل ث  ثيل282 فو ه
ث"كصكؿلإثنلل رت لكثن  لكثلق ري لل فلكإلركد  فول ف كؿلكث  ضيل"فل يقؼل فلكإلركد  فلكثل طن  فل
ثيؿللفلكثل   اد فللككمط لإركد هل لكثظ نر  فل   ل رنل (ولث   يدللفل"فلكث  ل رل فلكإلركد لكثل طن ل

ذثؾلل ثكم ئؿلكث يلنصل " ه لكثلقرعلكنيلطل   لكث   لؿل ل"ملنكعلكث  دلي فلص دا نولك ه دملتيل
ل نل.يل"فل  ككترللفل"ل ن لكر  لل فلكثل   اد فولكل ث رؼلكثج رملتيل لكل  لكث فم ر(و كثذمل ردل " ه

له283كثل  لبلا
ةدملالل  نيل"فل لنحلكث  ضيلم"ط للط"  لتيلذثؾلكث فم رلف نلالل لتيلكث فم رلثكم " لكث ض ئ  ك

لالل ر دكخ لكثفرا ثلك فل"هـللفلكالث زكل الل  ل كجدخ لثـ لل  ولكف نلالل ص رلإثنل284 دخ"هلإثنلإ ج د
ولك  صدللهل فد دل286 فم رلكث  دللفل لؿلكث  ضيتل285كث .كؿل "نلللد"لم"ط فلكإلركد لث"ل   اد ف

                                                           
 ه398ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول279
 ه157 لدلكثفيـلتكدخول فم رلكث  دلتيلكث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككثل  رفولكثلرج لكثم لؽولص280
 ه438كثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولكثلرج لكثم لؽولصل لد281
 357 لدلكثفيـلتكدخول فم رلكث  دلتيلكث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككثل  رفولكثلرج لكثم لؽولصل282
283
 .59ولصلرج لم لؽ لدلكثفل دلكثقككرليول 
ككث  كدل "نلكتؽلل ل ركخللفلظركؼلكثد كلل"فلثلفيل لكثلكضكعلكثم"ط لكث  ل لتيل فم رلكثقركطلل-تيلاض ثللفيل لكثن ضلل– لكثل رر284

دلذثؾلكلبللم  ه لدكالنل "نلف    لل لاصدخلكث  ادكفولت ذكلر"اللدثكالنلل  ن نلثقرطل"كل  دولكل ناللفلفيله لي ؼل"ت دالص . لكثقرطل"كلكث  
  ل"فل ةدللإثنلكثن  ج لكث يلكص"الإث ه  كثلدثكؿلتبلل صحلكال  ركضل " ه لثدلللفيل لكثن ضلل لدكلالكال  ل ركالكث يل"كرد ه للفلق نه

 ه27/1/2014ولج"م ل80ثمن لل13015ن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل.
ذكلي نال ل ر هلككضف 285 تبللل لإفلكث  دلقر   لكثل   اد فلتبلل جكزلن ضهل"كل  د "هلإاللل  ف ؽلكثطرت فل"كلكألمل بلكث يل  ررن لكث  نكفولكك 

ل لطر ؽ ل ف لكالنفركؼل نه  لالم  ركرل جكز لك ف    ن لكإلركد  لم"ط ف لثللد" لر     لكذثؾ لإركد هل  ل ف لص دا ن ل  ل ركن ل جبلك  ل رن  لإذ  فم رن 
له22/1/2013ولج"م ل72ثمن لل4315كثل  لبلا هن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل

دلا ضيلكثص"حللل ل كصؿلإث هولت نن ل لك فلل ايل"مل بلكثط فلكف ص"ه لكثن يل "نللفيل لكثلدك  للصف ه لكإلم ئن ت  لخط ن لتيل    286
ل "نل لككزفلك  د رلكثل ن ال كص"اللفلخبلؿلكطبل ه  للفلصبلف  لتيل فم رلكث  كد لثه  لكإلم ئن ت  لكلل  للصف ه  لكثلدك   ل"فللفيل  نجد
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 يكفلغ لض ولكادلهلكنذخلكث ل ركالادل يكفلككضف ولكادل287كث  دلل ننلكث ل ركالكث يل ـلله لإلركـ
ل ركرلكثقؾلتيل فم رن ه

ك"كؿلل ل   ضيل فد دخلتيل ل"  لكث فم رلنكلكض لل   رل فصؿلل فلكث.لكضلككثكضكحولط ثل ل"فل
للفل ل  ضلف ل ندل  لكثنصلغ لض ن لك   لر لكث.لكضو لف ؿ لتي لإال لكث  د للفمركن ل  دخؿ لال كث  ضي

ل لل  لكإلله ـ لي ناللف ل  ك بلال"ك ل د  ل ف لؿ لككضف لكثي"ل الل  لغ ر ل نه  لكثل لر  لكثفير   ج ؿ
كثل  ثـوللل ل كجدلكالث ل سلفكؿلل ل"ركدخلكثفرا ثللفلكم  ل ثه ول"كلي نالكثي"ل اللفلكثل دككؿل رت نل

له288كثيفلاللل ننلا نكنيللفددلثه 
ك   ضيلللد"لفمفلكثن  لتيلكث فم رول دـلكث   دلل ث ل ركالكثككرد لتيلكث  دولإذكلي نالالل  لرللفؽل
 فلن  لكثل   اد فول"مل   ضيل فم رلكث  كدلللركن لكلفمبلل ل نل.يل"فل  ككترللفل"ل ن لكر  لل فل

لفرت  نل ل فم رن  لكل ث  ثيل دـ ل"كل289كثل   اد فو لكث ل ركالكث. لض  ل فم ر للذثؾل ند لككث  ضيل " ـز و
ل  ن تنلل لفمفل ل لننل "نلل  لت رتضليؿل فم ر لتيلكال ف ا الكثلخ "ف و لكألل ن لكثل   رض  كثن  

يمكثلكثن  ل"كلكثرغل لتيلكث ض" ؿل"كلكث.شوليل ل"نهل  خذللل ل ل" هلكثر  لكثلقرك  ولككثلف رض لتيل

                                                                                                                                                                                

علكثد كللدكفلإق. ؿلت "يلكثل ن الكثل دل لتيلكثد كللككث يلكزن ه للفيل لكثص"حلإثنل"فلكثلد نل " ه للر ـلي نالادل ريالكثل جكرللكضكل
للفل لكث.    لث"ل جكرلتيلضكث لإق. اللت "  ن لالل قيؿ لكث لك ن   لكثلككد ل كيرك  ف( لل ضلكثلض ئ  ل"قهرلككفلل  ث ل "نلم   ل ز د كف   يلثلد 

ل للف لكثلم ف د  لكثفيل  ل  ن اضلل  لكث رؾ لكنذك لكإل ج رو ل  د لتي لكرد لثل  لطل  ن ل  ل  لكخدل ا ل  ل  ل ج ر  لكنك لكثل ثي فلكم  ل ثه ا نكف
كا لككثلم  جر فلكنيلفؿل"زل لكثميفولكف لل رلللفيل ن لإفلل ل كص"الإث هلكان اللهللفيل لكثلدك  للصف ه لكإلم ئن ت  لثهلل ل لررخللفلكثكل

لكل لكالن هلفيل  لم ئ. ن لكم خبلصه لجرل لل  ل"ف لك  ل ر ل "ن لكثلكضكع للفيل  لله لان ا لت ل  لث" دخؿ ل د ك لل  ل كجد لكال كثن ضللككث  نكف
 وللنقكركالكثل  فيه17/6/2009ولل  ر خل2009ثمن لل97كثف"مط ن  لراـل

 لكثل لي نالن ط لكثخبلؼلكثجكنر  لتيلكثد كلللفؿلكثلفللنيلل لإذكلي فلكث  دلل فلكثلد   لكثلط كفلضدن لككثلد نل " ه لكثط  ن ل287
ل ن اض للف لكثط  ن  ل د  ه لل  لي ف لكثل  لكثلد و للفدد لغ ر ل"ـ لكثلد  لكد  ثلللفدد ل يكف ل"ف ل  دك لال لكثلط كفلضدن  تيلط"ل الكثلد   

كثلذيكرلكث يل نصل "نل"فل  ل  لكث  ل"كفللفلكث  نكفلل27ث"ل د لمندكنللفلا نكفلكث لؿلل26/2كثل د لل م ف  ؽلكثلد   للدؿلإق  رلكتؽل
فلذثؾلالل  دل ن اض نللكجل نلل  كدل لؿللفدد لكثلد للنفسلكثف كؽلكث يل خض لثه لكث  ل"كفلل  كدل لؿلغ رللفدد لكثلد لتيلظركؼللل ر" لت 

 لثردلكثد كللم ل لك"فللفيل لكثدرج لكألكثنلادل  ثجالنذخلكثلم ث لكاضالله لكلذثؾلت فلنذكلكثملبل .دكلغ رلككردلكفر  نلل ثردهلكل ثنمل
م ث لككا ل م  ؿللهلكثلفيل لث"ملبلكثر ثللكثل  "ؽلليكفلكث  دللفددلكثلد ولكثل لي فلنذكلكثملبل   "ؽللكزفللفيل لكثلكضكعلث"ل ن ولكنيلل

 "نل"فل يكفلفيله للم خ"ص نللل لنكلر لالتيلل"ؼلكثد كللكم خبلص نلم ئ. نولكثل لي ناللفيل لكالم ئن ؼلادللنالفيله لكتؽلل لان ال
رد هلفيل لكثن ضلكثف"مط ن  للهللفلل ن لك ""الذثؾل  " بلنلم ئ. نلاللرا ل لثلفيل لكثن ضل " ه لت هولت فلنذكلكثملبل .دكلغ رلككردلكفر  نلل ث

 وللنقكركالكثل  فيه11/4/2011ولل  ر خل2010ثمن لل70راـل
288
 ه66ولصلرج لم لؽ لدلكثفل دلكثقككرليول 
له69ول18ولصلرج لم لؽ لدلكثفيـلتكد ول فم رلكث  دلتيلكث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككثل  رفول289
 دولت جبلكثلفلل فلكثن  لكثلق ري لث"ل   اد فلدكفلكثكاكؼل ندلكثل ننلكثفرتيلت ثلفيل لكث "  لاضالل نهلإذكلي فلنن ؾللفؿلث  ك ؿلكث ل

ثؤلثف ظهلثذكلك  لرالاض  لكثلج"سلكث ض ئيلكم  ل"ككلف هـلتيل  ك ؿل ل ركالكث  دل ندل لا لككلل فم رل  دل رتيلي فل ف كمل "نللل". فل
ولكثلج" ل23/7/1997ولل  ر خل149300 دن هلكنظر:لاركرلكثلفيل لكث "  ولراـللخ "ف فلل ثنمل لثنفسلكثل  "  للففرلكثلئرلكلن ئهلكثككجبل مد

له51ولص2كث ض ئ  ول ددل

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975#A13975_26
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975#A13975_27
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ولكل ث  ثيلالل   دلل إلركد لكث يل  كـل "نلكث.شلككثخدكعولكادل يكفلنذخلكإلركد لنيلن  ل290كثل  لبلا
لكثل   ادلكثف     ه

ككثر  ول   ضيلقرؼلكث   لؿلتيل فهـليؿلل   ادلث"  ل رلليذثؾلللد"لفمفلكثن  للفلخبلؿلكألل ن كل
 فلكإلركد لكثص در للفلكثل   ادلكآلخرول"مل   ضيل"فل يكفلكثل   اد فلفمنيلكثن  ل"رن ثلكث  ل رل فل
لغلكضلتيل ل"ك لخط  ل ضلف لاد لكآلخر لكثل   اد ل  ل ر لل ف ل "ـ ل "ن لي ف لإذك لت ثل   اد إركد هل و

ل"كل "نلك ل"كلاصكرو لتيلكث   لؿلكثص  غ  لت فلفمفلكثن   ل"فل  ل فلذثؾو ألاؿلي فلتيلكم ط   ه
ولتلربلنلإذكلي فل291   ضيل"الل م .ؿلنذكلكثخط ل"كلكإلله ـل"كلكثن صلتيل ف  ؽلت ئد لاللفؽلثهلت ه 

كث  دلرك يلت هل ككترل نصرللفل ن صرلكثضررولت فلكألل ن لككثر  ل   ض  فلكالا ص رلتيل فد دل
ل   ادل "نلكثفدكدلكث يلي ناللفهكل لت ل لل نهل ولدكفل"فل ج كزلذثؾلإثنللخ طرلثـلكث زكل اليؿل

لإركد  فل"فدنل ل292 دخؿلتيلفم لهل  لتيلكث  ل رل"فل يكفلث"ل   اد لل لفمفلكثن   لك  ن تنل" ض ن و
ظ نر لغ رلف     لك"خرللل طن لف     ل  لمؾلله لثفم بلنفمهلك م خدله للل ل    رضلل للص ثحل

له293رؼلكآلخركثط
لفلل  ض  الفمفلكثن  لتيل فم رلكث  دول"فل  ـلكث فم رلتيلضكثلركحلكث  دلككث.رضللنهولت م "هـلكل

كث  ضيلكث.رضلككث صدللفلكث  دل ندلإلركـلكثل   اد فلثههليل ل   ضيلفمفلكثن  ل" ض نلإ ل ؿلكثيبلـل
كث سلثهلإالل"كالدل"كالدل   فللخ رللفلإنل ثهلل نل"ليفولتلربلنلثكلا ؿلرجؿلكافالدكرمل "نل"كالدم

ل "نل لكثيبلـ ل  ذرلفلؿ لكل ث  ثيلإذك لكثن  و لفمف لاكك د ل م "زله لكث فم ر لكنذك لكثل ننل " هـو فلؿ
ل ن خلكثف   يل فلؿل "نلل ن خلكثلج زمول"ل لإذكل  ذرلإ ل ؿلكثيبلـل هلؿلألنهلث سللفلفمفلكثن  ل

ثف ظولألفلذثؾل يكفلضرل نللفلكث لللكثذمل جبلتيلكث فم رلفلؿلكألثف ظل "نلل  فلالل ف ل"ه لكأل
"فل  نزخل نهلكثلفمركفوليل ل   ضيلفمفلكثن  ل" ض نلفلؿلكثلط"ؽل "نلإطبلاهلف نل  كـلدث ؿل "نل

له294    دخلنص نل"كلدالث 

                                                           
 ه438ولص1978و2تير لكث  نكفولطفلدمل لدلكثرفلفول290
مبلليول"نكرلم"ط فوللص درلكالث زكـلتيلكث  نكفلكثلدنيلكألردنيولدركم لل  رن لل ثف هلكإللو438ولصلكثلرج لكثم لؽلفلدمل لدلكثرفلفو291

ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيوللو198ولصل2007كثطل  لكألكثنولكإلصدكرلكثر ثلولدكرلكثر  ت لث"نقرلككث كز  ولكألردفول
له399
له199"نكرلم"ط فولكثلرج لكثم لؽولصل292
له399 لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولكثلرج لكثم لؽولص293

 ه400ول399ولصل لم لؽلرج لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول294
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إذكلي فلنن ؾللفؿلث فم رلكث  دل(للفللقركعلكث  نكفلكثلدنيل "نلكنهل ل165/2كادلنصالكثل د ل 
كثن  لكثلق ري لث"ل   اد فلدكفلكثكاكؼل ندلكثل ننلكثفرتيلثؤلثف ظولل لكالم هدكثلت جبلكثلفلل فل

تيلذثؾللطل   لكث   لؿولكلل ل نل.يل"فل  ككترللفل"ل ن لكر  لل فلكثل   اد فلكت  لث" رؼلكثج رملتيل
لكثل  لبلا ل"فل ل ف و لك"فل ذيرلتيل"مل بلفيلهلكث  ضيللقر ط  كألمل بلكث يلفل" هل "نلذثؾو

لهل295 ؼل"فل ل ركالكث  دللج ل  ل ف دلكثل ننلكثذملكن هنلإث هل فم رخي
ل"فلكأل لث"  ضي ل ل ف لت ذك لكإلركد و لنذخ ل ف لكث ل ر  ل  لر لككثلفركضل"ف لكثل   اد فو لل ركد  لكث لر  ف

كثل   اد فل"م ثكلكم خدكـلكألثف ظلتيلكث  ل رل فلنذخلكإلركد ولثهلرغـلكضكحلكث ل ر لكثلم خدل ول"فل
له296كتؽلكثل ننلكثذمل"ركدلكثل   ادكفلاللكثل ننلكثفرتيلألثف ظلكث ل ر ل فمرن 

لككث.رضللنهول لتيلضكثلركحلكث  د لفمفلكثن   ل   ض ه للل  لتيل فم رلكث  د لكث كجه لنذك كتيل  ي د
ل ل   ـلقخص فلل م ئج رللنزؿلكذيركل اضاللفيل لكثن ضلكثف"مط ن  لتيلاض  ل  "خصلكا ئ ه 

كم ئج رخلتيل  دلكال ج رولكادل ن زؿلل دلت ر للفلكث  دلكفدلكثقخص فل فلف هلتيلكنهـللج ل  فلتيل
لكثل جكرللد كلل لتط"بلكثلةجرلكخبلث للككجل الكث  دلكدت لكألجر و لل يلكآلخرلل" زل ن لل نل  كالج ر و
للخ ثف لقركطلكث  دللخركإلكفدلكثلم  جر فلك ن زثهل فلكإلج ر ولثيفلكثلفيل لرتضالنذكلكثط"بلألف

لكألصؿلكثلفلل فلكالركد لكثف     لككث.رضللفلكث  دلالل فلكألثف ظلكثظ نر (ه
لل ل  لكثن ضل"نه لتيلاركرللفيل  لل ثلفلل فلكالركد لكج ث لكث  كد لتيل فم ر للفلصبلف  ه  ككنطبلا 

لذنبلكث هلكي ؿلكثلد يلككمسل " هلد ككخللفلكفل "نل كثف     لث"ل   اد فلكجدالكثلفيل لكفلل 

                                                           
ل"فل  خذل ل ر لكثل   اد فلكثككضف ليل لنيلتبلل جكزلثهلل150/1 للف دلكثنصلتيلكثل د ل295 لفلكث  نكفلكثلدنيل دؿل "نل"فلكث  ضيلل"ـز

لإال لكث"فظ لال لكإلركد  لكضكح لل ثكضكحلنك لكثل صكد لي ف ف لكك  لك"نه ل خرو لل نن لإثن لكثككضح للةدكن  لكالنفركؼل ف لكث فم ر "فلل فالم  ر
كثلفركضلتيلكألصؿل"فلكث"فظل  لرللصدؽل ل ل  صدخلكإلركد ولك "نلكث  ضيلإذكلل ل"ركدلفلؿلكث ل ر ل "نلل ننلل.  رلثظ نرن ل"فل ل فلتيل
لفيلهلكألمل بلكثل لكث لكث يل لررلنذكلكثلم"ؾولكثل لي فلل ل  ضيللهلكثل د لكثلق رلإث ه ل  دللفلكث كك دلكث يلكض ه لكثلقرعل "نلمل ؿ

 لإلثزكـلك نطكملكثخركإل نه ل "نللخ ثف لكث  نكفلثل لت هللفل فر ؼلكلمخلك قك هلث ل ر لكث  دلكثككضف لك خض للهذخلكثلر ل لثرا ل للفيلك
تيلاض ثلل-هلكيذثؾل لكثل ررل1299ولصل2ولعل53ولسل26/12/2002ولج"م ل72ثمن لل163ن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل.كثن ض 

لفلكث  نكفلكثلدنيل  ضيلل دـلجككزلكالنفركؼلتيل ل ر لكث  دلكثككضف لث"  رؼل "نلل150/1دلكث فم رلكتؽلكثل د ل"فلاكك ل-لفيل لكثن ضل
كضكحلكإلركد لكث سلكضكحلكث"فظلت دل  مـليؿل ل ر للفلل-ك "نلل لجرلللهلاض ثلنذخلكثلفيل لل-إركد لكث  اد فلإالل"فلكثل صكدلل ثكضكحل

كثينه ل    رضلت ل لل نه للف لل  ـلكثل ننلكثلم خ"صللنه لتبلل جكزلث"لفيل لكنيل   ثجل فم رلكثلفرركالل ل ركالكث  دلل ثكضكحلتيلذك ه 
لل ص" ل لكفد  لل   ل رن  للجلك ه  لكتي لل يل"ه  لكث ل ركا ل ف دخ للل  ل  خذ ل"ف ل " ه  ل جب للؿ لغ رن  لدكف لل  ن  ل ل ر  ل  ن ه للل  ل   د "ف

 ه560ولصل1ولعل53ولسل18/4/2002ولج"م ل71ثمن لل1502ن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل.ل ل مي  
الل جكزلث"  ضيل ندل فم رلكث  دلكالنفركؼل فل ل رك هلكثككضف لككثل صكدلل ثكضكحلنكلكضكحلل-تيلاض ثللفيل لكثن ضلل– لكثل ررلل296

هلكألمل بلكثل لكث لكث يل لررلنذكلكثلم"ؾلكإلركد لاللكث"فظلك "نلكث  ضيلإذكلل ل"ركدلفلؿلكث ل ر ل "نلل ننلل.  رلثظ نرن ل"فل ل فلتيلفيل
ولؽل56ولسل13/12/2005ولج"م ل75ثمن لل408ن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل. كنكل خض لتيلنذكلكثق فلثرا ل للفيل لكثن ض 

 ه868ولصل151
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ل يكفلتيلذثؾللخ ثف لثقركطللكثلم  جر ف لل ثل جكرللج ل  فلككنهلتيلف ث لكنفركدلكفدنل  كفل ن ف  
ولككنهلالللص"ف لث"لةجرلحلكالل م ندلكثنلكم سللفلكث  نكفكث  دل كجبلكث خ"  لنكل فم رلغ رلصف 

رن فلكاال فر رلكث  دلل  ركدل "ؾلكثي"ل ل للج ل  ف(لمكللكنهلكركدلكفل ضلفلكم  ف ثلكالجر للفلكال
للفل ل دت  لكثمنكم لكال ج ر للدؿ لكف لذك ه لكث  د لتي لج ث لف ل للنهل و ل"م للط ثل  ل ضلف لثيي "م

له297 كثلم  جر فلل ث ض لفلككث ي تؿ
ل لكثم"ط  لذثؾل"فلثه  لكث  كدو لفؽل فم ر ل ل"ؾلكثلفيل  لكث ل  زلتيلذثؾل  لتيلكك  كؿللفيل  ث  ل 

 ركخلكل صكدلكثل   اد فولكثه للهذخلكثم"ط ل"فل فم رلص شلكث  كدلككثقركطلككث  كدلكثلخ "ؼل " ه للل ل
لإثنل لكثظ نر لنذك ل دثال ف لثـ لفيله  لتي ل ل ف ل"ف للقرط لخبلته لإثن لكثظ نر لكثلدثكؿ ل ف   دؿ

لهل298خبلته 
تهيل م  دلتيلكثيقؼللوكض الكثم ل  ل "نلإلركـلكث  د كثلفتيل "لسلكركد لكثل   اد فوككل ل م  دل

ولككثطر   لكث يل"خذلله لكثل   ادكفلتيل299 فللضلكفل ل رك هولكيذثؾلكثظركؼلكث يل"ف طالل ث   اد

                                                           

لكثف     لث"ل   اد فولتذيرال"نهلل297 ل  ي دل "نلكثلفلل فلكالركد  لكجدالكثلفيل لكفلل لكج ثلتيلاركرللفيل لكثن ضلكثف"مط ن   ليل   
لكفل ض لكثلةجرخ لل فلكركد  للج ل  فل( لي"ل ل  لل  ركد لكث   اد لكثل   اد فل ند لكركد  لال ج خ لكثدرج لكالكثنلتيل فم رن  لفل كص"الكث هللفيل 

  نؼل " هللفلدت لكالجر لكم  ف ثلكالجر لالل رر بل " ه لت هلككفلل ل ة دلذثؾل دـلكق ي ثلكثلم  نؼلللكجبلكثد كللكالم سللفل  ص رلكثلم
وليل لكجدالكفلكثفيـلكثلم  نؼل خ"كللفلكث ن اضلل فلكمل لهلكف ر   هلولثذثؾلكصدرالفيله لكثذملثـل  لؿللهلكثط  فلتط فلت هلل ثن ضل

ي نالنذخلكثي"ل لادللث"ملبلكالنؼلذيرخهللكل ث كد لثملبلكثط فلكثل  "ؽلل صدلكثل   اد فللي"ل ل للج ل  ف(لكثككرد لتيل  دلكال ج رلولكثل 
لفيل لج ثالتيللندلكثلم  جرلك  ل   هلولك ل ه لتيللندلي ف  لدت لكالجر لكنه ل دت للفلكثلم  جر فلل ث ي تؿلككث ض لفلولت فلل ل كص"الكث هل

للفلكثلم  جر فلكلط ث لكم  ف ثلكجر ه  لكالص"   للفلذثؾلنيلضل فلكثلم  جر  لل فلكث.    لكالم ئن ت   ل يكفلنكلكثلدك  للصف ه  ل ل"مللنهل 
للصف ه ل لكثلدك   للفيل  ل كص"الكث ه لل  لي فلكي ؿلكثط  فل صرل "نلغركل  لكثل  له لكثل   اد ف لكثلنطؽلككالاربلالركد  لكثل فؽلل  كث فم ر

فلكثلةجرخلنيللكم رلكالم ئن ت  لتيل فم رن لالركد لكثل   اد فلتيل  دلكال ج رلت ل ل   "ؽللي"ل ل للج ل  ف(لولكي فلكثر لالتيلل"ؼلكثد كللك
ولككفلكثط  فلك فؽلل لكثلم  جرلكثر نيل "نل ن زثهل8/2/2000خضرلانكك يل لم"ؼلكثط  ف(لكث يلي نال ل"ؾلكث   رللكضكعلكثد كللل  ر خل

"نلولككم لرلتيلالضلكالجر للفلكثلم  جرلكالكؿللكرللكثلط كفلضدنـللد ل ز دل 21/10/2005 فلف هلتيلكالن ف علل ثل جكرلل  ر خل
كرل لمنككالالؿلكا ل لكثد كلللفؿلكثلفللولت فلكث.ر بلف  لكفل م .رؽلكي ؿلكثط  فلكرل لمنككالف نل  ف ؽلذننهل فلكث فم رل لكثذمل
لككردخلتيلالئف لد ككخلكلركت   ه(لككثذمل صرل " هلف نلثدلللفيل لكثن ضلرغـللخ ثف هلاللمطلاكك دلكثلنطؽلككث فم رلكث  نكنيلكثم" ـلول

لل ثرد هلن ضللدنيلراـلكاللرل لكثط فلغ رلككردلكفر   ولكثص درل فللفيل لكثن ضلكثلن  د لتيلركـلكهللول2012|335كثذمل .دكلل هلنذك
له2013|5|20ل  ر خل

 ه431ولصل1963وللج" لن  ل لكثلف ل فلثمن ل1963ثمن لل226 ل  زلف كؽل298
لل لكثلط كفلضدخلل299 للكجلهل"صلحل لههههل للصف هلكث  لطل    لل3/11/1970  دكنللةرخ نلتيل لإذلي فلكثر لاللفلكألكركؽل"فلكثط  فل"لـر

قر ي نللككا لكثر"للتيلص دث  لهههههلكث يل ل "يه لكثص دثيلههههههلتيلل  لؿللل"شلربلر ل الؼلجن هولك ضلفلكال ف ؽل "نل "..... "  "نلكلنه
ق ري لتيلكألرل حلككثخم ئرلمنك  نولك"فل يكفلثل ثؾلكثص دث  لفؽلكإلدكر ل"ف   لكثقر ؾلتيللل"شلم  فلجن ه نلقهر  نلك ضلفلكال ف ؽل "نلكثل

ث  ثللل"شلل ئ لك قر فلجن ه نلقهر  ولك"نهلتيلف ث لكت  ل"مللفلكثطرت فل فؿلكرر هللف"هلككا ل " هليقهكدلربلر للفل"صف بلكثص دث  ال
لي فلكثفيـلكثلط كفلت هلادلخ"صلتيللدكن  هلإثنل "فل  دلكال ف ؽلم ثؼلكثذيرلالل  دكل"فل يكفل  دلقري للف ص للذكالكثلد ن ولكثل 

كلكث  دلكم ن دكنلإثنل"نه لقري للم  ر لكخف  لكث سلثه لكجكدلظ نرلل ثنمل لإثنلكث. رلككجكدن لل  صرل "نلكثقري ثلت ه ولل ج نبلنلثل لطككخلنذ
ألص"يلث"ص دث  لل إلدكر لث  ثل"جرولتضبلنل فل"نهلقهدل "نلإلركلهللفلكق ركط الككث زكل الل  "  للي ف  ل كز  لكألرل حلككخ ص صلكثل ثؾلك
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لفيل لكث ل  زل لكث   د لتيل فم رلكث  كدل"نهل   ضيل "نلكثلفيل ل"فللؿ نف ذلكث  دهلكتيلذثؾل  كل
له300كث  د لتيلنهل "نلإركد لكثل   اد فلل  خذلل  فلكال  ل رلم"كؾلكثطرت فلتيل نف ذلكث  دلثبلم دالؿ

ل ل فلثهل"فلتيللرك   ل  نل. كيذثؾل   كترللفل"ل ن لكر  لل فلكثل   اد فولت" سلألفدلكثل   اد فلإذك
  ل رلكثل   ادلكآلخرلخط ل"كلثلم ل"كلاصكركول"فل م .ؿلنذكلكثن صلتيل ف  ؽلت ئد لاللفؽلثهلت ه ول

 كثككضف ل "نلنفكل يفؿلكألل ن لككثر  هلؿل جبل"فل فمرل ل ر لكث  دلغ رل
للط"كبلتيل فم رلكل ل"نه لرغـ لتفمفلكثن   لكإلذ  فو لتيل فم رل  كد ل" ض ن لفمفلكثن    جبللرك   

كث  كدوللصف ل  ل ولإالل"فلثهلدكرلن ـلتيل  كدلكإلذ  فللصف لخ ص ولكل ثذكال  كدلكث  ل فولإذل
لكث  ك ض لتي لكثلم  لف لفؽ لإم  ط لت ه  لغ ثل ن لل لي فلل يرر ل يف لثـ لإذك لخ ص  لن  هو لفمف رغـ

كثقخصلكث  دملكثل ككجدلتيلنفسلكثظركؼل"فل نفذلكثقرطلل ثدا لكثككرد لله لتيلكث  دوليل ل  ن تنلل ل
له301فمفلكثن  لكث لمؾللفرت  لكثقركطلكث يلكن هالكثفيل للفل نف ذن 

لفمفل لككم  نلرك الت هلل  ض  الللد" لكإلذ  فل فم ركن لتمرال  كد لاض ئ  ل ترنم  ( كنن ؾل"في ل ن
لفل"فل .  رلكثلم  لفلكملهلل1929ل/2/ل14كثن  وللنه لل لاضاللهللفيل لكم ئن ؼلل ر سلل  ر خل

لفللنهولتيلكثكر   لالل ةدملإثنلإم  طلف هلتيلكث  ك ضولإذلالل ةررلذثؾل "نل"ل  دلكثخطرلكثلةل
له302خ ص لكادل" طنلكثلم  لفلل  ن ال"خرللي ت  ل فددلقخص  هلي نككنهلكلهن ه

كالل    فلتهـلل   رلفمفلكثن  لللفهكـللجردول"ملل  دكنل فلطرتيلكث  دوللؿل "نلضكثلتهـلكثطرت فل
فلفمفلثهولتلرؿلكث رؼلكثذملالل ةخذللفل"في لهلإاللل ث درلكثذملنلنلإثنل "ـلكثل   اد فلل ثف ؿولت 

كثن  لنكل" ض نل ةخذللهللفلخبلؿلكإلركد لكثلق ري لث"ل   اد فولتل    رلكألل ن لككثر  لكفمفلكثن  ولرغـل
لتهيلث مال للؿلنمل  لل ص" للطرتيلكث   ادو للط"  و لث ماللجرد  لإالل"نه  لل    رللكضك   و "نه 

                                                                                                                                                                                

ربلر للفل"صف بلكثص دث  اللذكالكثلد ن ولكنكلل ل ةدملإثنل"فلنذكلكث فم رلالل ككجهلكثف  ئؽلم ثف لكثذيرللل ل يكفلل هلكم خبلصهلغ رل
 ه14/11/2011ولج"م ل73من لثل721م ئشلكالل  ط لؽلل لكثر لالل ألكركؽ هلن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل

لل327 ل  زلف كؽل300 لثمن ل1977ثمن  لكثلف ل ف لن  ل  للج"  لكيذثؾل ل  زلف كؽل140ولصل1978و لل388ه لن  ل ل1977ثمن  للج"  و
 ه1911ولصل1985وللج" لن  ل لكثلف ل فلثمن ل1985ثمن لل220هلكيذثؾل ل  زلف كؽل77ولصل1978كثلف ل فلثمن ل

ل فم رلكثل301 لتكد و لتيلكث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككثل  رفول لدلكثفيـ لإثنل"فلكإلله ـلكثذملله423ولصللرج لم لؽ  د  جبلكإلق ر لنن 
كنكلكثلف رؼل"كلكث   ادلكث كمولكثيفلتيل"ف  فلير ر ل نولكث سل" ض نلكث دلر كن لككض ه ي نؼلل ضل  كدلكإلذ  فولث سلكث دلكثصدت لدكئل

لكث كم لث"ل   اد ل ملح لألنه لكق ركط ل يكفلل  لدكنو ل ف ل لر ر لألفجـلالل  ن  لي نالككضف  للف للثك لكث.لكضلككإلله ـو للف لمف ل  م  ر
ل  ادهكثل   ادلكالخرل فلكث 

له424ولصللرج لم لؽ لدلكثفيـلتكد ول فم رلكث  دلتيلكث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككثل  رفولل302
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بل " ه وللؿل"فلكثلفركضلت ه لل    رلخ رج  للم  " ل  ؼلتيلل  لؿلإركد لكثل   اد فل ن اضه لك  ."
لهل303"نه ل يقؼل نه ولك يلؿلل ل كجدللنه لل ث  ل رلكثرئ ميلكثذمل ضلنهلكث  د

لك ركرلنن لكث م ةؿل فلدكرلا ضيلكثلكضكعلل ثنمل لثفمفلكثن  ؟
ك ج بل فلذثؾلل فلفمفلكثن  لنكللفللم ئؿلكثككا لكث يل م  ؿلله لاض  لكثلكضكعولقر ط ل"فلاللل

ل ةدملإ ل ث هل فر ؼلكث  دللطر ؽلغ رللل قرولك رج لك  ل رخللفللم ئؿلكثككا لإثنل"فلإ ل ثهل م "ـز
لمكثل ل"ك لكثل   اد لي نال يقؼل فلفمفلن   لإذك لث"كاكؼل "نلل  لل ث  د لل ص"  لل د   لكا ئ   فن د

لكثصددلل مل بل304ن  ه ل ن هيلإث هلتيلنذك لكثلكضكعولقر ط ل مل بلل  ولكنكل"لرل م  ؿللهلاض  
ل  "ؽلكأللرلل إلض ت لم ئ. لإذك ل  "ؽلكأللرلل فم رلكث. لضللفلقركطلكث  دول"ل   لل لكث هلذثؾلإذك

له305إث هولت فلكثلم ث ل صلحللم ث لا نكف
لكثل ركي ل لكثككا  للم ئؿ للف ل  د لكثن   لل   رلفمف لل م خدكـ لكثل طن  ل "نلكإلركد  لكالم دالؿ "مل"ف

ل لكث "  و لكثلفيل  للف لرا ل  لكث  ضيلدكف لكثككضحث  د ر لكثل نن ل ف ل  دؿ لثهذكلل-إالل ندل  كم ن دكن
لكث دكؿول"كلثـل يفلل لكردلتيلنذكلكثصددلي ت  نلثفلؿلكثن  ج لكث يلل-كثل   ر دكفلذيرلللرركالنذك

له306كن هنلإث ه ول ندل ل   لفيلهل فالرا ل لكثلفيل لث فر فهلكث ل ركالكثككضف لث"  د
ل كجه نهلتيلك خ ذلكالقؾلتيل"فل ل  لكث  ضيلل ثفسلكثم" ـلكف لث"ككا لكث".   للفلكث  د مفل  د رخ

لاصدن ل307اركرك ه لكث ي لكث.    للف لكنطبلا  ل   رضهل و ل ند لكث  د للنكد للف ل خر ل "ن للندك لتي رجح و
دركيهـلألل  دخلكثآلر رلكث  نكن  لكث يلرغل لتيل ر  له ل " ه له308"طركؼلكث  دلكدرج لتهلهـلثلكضك هلكك 

                                                           

له276ول275كثلرج لكثم لؽولصل لدلكثفيـلتكد ول فم رلكث  دلتيلكث  نكفلكثلدنيلكثلصرملككثل  رفول303
لفلكث  نكفلكثلدنى ث نل  ضنلل نهل لإذكلفيـلث"لق رللل لط ؿلكثل  لكلي فل جهؿل"فلكثلل  لغ رللل"كؾلث"ل ئ لل468ثل صكدللفلكثل د لك ل304

ل نلي فلفمفلكثن  وللت"هل"فل ط ثبلل  ك ضلكلثكلي فلكثل ئ لفمفلكثن  ل لنكل  ر رلفؽلكثلق رللكثذللفيـلثهلل لط ؿلكثل  لتيلكث  ك ض
ذلج ؿلكثلقرعللن طلفمفلن  لكثلق رللنكلجه"هلل فلكثلل  لغ رللل"كؾلث"ل ئ لثهلتهكل  ننل"الل يكفلنذكلكثلق رلل  ثل لكاالقركئهلل فل كك 

دل "لهلل فلمندلكثل ئ لكثل ئ لثهلالل ل"ؾلكثلل  لكلل نهل م ف ؿل " هلثذثؾلن ؿلكثل"ي  لإث هلولكللفلرـلتبلل ن فنلفمفلكثن  ل فلكثلق رللثلجرل
ئ ل  دلثهل  دلل  لإل دكئنلثل ل مجؿلإذلتيلنذخلكثف ث لالل م ف ؿل "نلكثل ئ لن ؿلكثل"ي  لإث هللؿل"فلإن   ثه ل يكفلللين لللجردل مج ؿلكثل 

 زكـلكثل ئ للن ؿلكثل"ي  لث"لق رلل ل" يهلكلالل  ننل دـل مج ؿلكث  دل  ل لت هلولذثؾل"فل  دلكثل  لغ رلكثلمجؿل  دللن جلثجل  ل ر رخلكللنه لإث
سلل1964/06/11ج"م لل29ثمن لل345كثط فلراـل هلن ضللدنيللصرمولكلل مج "هل ن  ؿلإث هلكثل"ي  لت بللل نلي فلكثل ئ لل ثي لث"لل  

 ه128ؽلل814صلل2علل15
له507ول506ولصلكثلرج لكثم لؽ لدلكثفيـلتكد ول305
 ه276 لدلكثفيـلتكد ولكثلرج لنفمهولصل306

إذكلي نالقري لكث ض لفل  يكفلل فل"قخ صل  رؼلل ضهـلل ض نلك يكفلكثر  لت ل لل نهـل"م م نلث   له لك  رؼللقري الكثفصصلألفليؿل307
فلقر ؾلت ه ل  دـلفص لتيلر"سلل ثه لك يكفلكثقري ثلت ه لل" زل فلل ث ض لفلت ل لل نهـل فلي ت لكث زكل  ه لتيل"لككثهـلكثخ ص وللف لل يكل

ثفؽلتيلكثلككت  ل "نللفل ق ريهلتيلنذخلكثقري لكفص هلت ه للف للالل فرضل " هلل دلكن   دن لدخكؿلقر ؾلت ه لالل رغبلتيلثيؿلقر ؾلك
"كللق ري هل"كل  د ؿلتيلكألنصل لثل لادل ر لهل " هللفلم طر ل"فدنـل "نلإدكر لكثقري ل"كلن لن هل "نلل ل  خذخللفلاركركالادل   "ؽللنكعل
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 ف دل"مللفلطرتيلكث  دلف فلكلركلهل فلاكك دلكث دكث لككالنص ؼولك"فلاللل"نه نل.يلكالكلهذكلنرلول
ل "نلطرؼلكخرلث.   ال ف  ؽل لث ير سلن لن لطرؼلتيلكث  د لكثنلكدك  لل د لت ل  لذك ه  ن "بلكث  د
لفؽل لك "نلكث  ضيلتيلذكالكثل  ـ لكثل   اد فو لكن   لكث  د ل"في ـ ل   ض ه لكيررللل  لي مبلكلن ت 

لكرج علكثلركال ل "نلكث للف لل يكفلثهلم"ط  لفمفلكثن    للفلخبلؿل "لسلللد"  زكل الطرتيلكث  د
كاللكرلكثنلنص له للفلخبلؿلكث كت ؽلل فلكردك لطرتيلكث  دللفلجه لكللد"لكث دؿلككالنص ؼللفلجه ل

لكخرله
لكق لؿل " هل جبل"فل  ـل لثل  ل فم رلكث  دلطل  ن ل  ل "ي: لكثن ضلكثلصر  لل  كادلصدرل فللفيل 

لكثلكضكع(للفمف لثم"ط فللفيل  لكث يل خض  لكثككا  للفللم ئؿ لك  كؿل" ض نل309ن  لكفمفلكثن   ه
فلدملل ق ل لرلتيلنذكلكثصدد:ل لإفللم ث ل  د رلكثن  لكثفمن ل  دللم ث للكضك   ل رج ل  د رن ل

له310إثنلا ضيلكثلكضكع(
ك"فل فمرلكث"فظلكثذمل "نلكث  ضيل"فل خ  رل فم ركلالل صطدـلل لاكك دلكثلنطؽولك رللكثل فلول"فل

ولكتيليؿلف ؿل فضؿلكثل ننلكثذمل ج ؿل311 يكفل"قدلكنطل ا ل "نلركحلكث  دلككث.رضلكثل صكدللنه
للف كؿل "نلكثل  لكثنصلدكفللف كؿوكثنصلذك لل ننل"فل  طيلكث  ضيلث"فظللننلكثذمل ل نلل ه

لكثلنكد لم ئر لل  لل ي ل"  للصكر  لث" نف ذ لا ل"  لكث  د للنكد لكثذمل ج ؿ لل  ط ؿللكثل نن ل ف ج ف نلال
للف كؿل للفلكركئه لاصد ل  نيل"نه لتهذك لكث"فظلكجد لتط ثل  لغلكضلكألثف ظو للفج  لكث  د لف كؿللنكد
                                                                                                                                                                                

ثلي نالكثلق ري لكثجد د للفل"جنليل فلكثقري ل"كل"فدل"طركته ولكذثؾلل ثنظرلإثنلكأللكرلم ثف لكثذيرلإاللإذكل"صػرلكثقري ثلل دكرلنق طه لمكك
 "نلغ رلذثؾلمككثلي نالنػذخلكثلككت ػػ لصر ف ل"كلضلن  لكننل"لكرل م خ"صه للفيل لكثلكضكعلف ؿل فم رن للنكدلكث  دللم هد  لل ثككا ل

لكثد كللككثظركؼ للتي لراـ لكثط ف ل لدني(و لن ضللصرم لكثن ض ه للفيل  ل فالرا ل  لي"ه لكذثؾ لله و لل1035كثلف ط  لج"م ل72ثمن  و
8/2/2010. 

"فلثلفيل لكثلكضكعلكثم"ط لكث  ل لتيلتهـلكثككا لتيلكثد كللك  د رلكألدث لكثل دل لت ه لكلنه لل-تيلاض ثللفيل لكثن ضلل- لكثل ررل308
  كدلككثلق رط الل دكلالثـل خرإلتيل فم رن ل فلكثل ننلكثذمل فل"هل ل ركالكث  دلل نلي فلذثؾلم ئ. نلكالل   ر رل"نؿلكثخلر لكتنل فم رلكث

 ه415ولصل74ولؽل56ولسل26/4/2005ولج"م ل67ثمن لل1133ن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل.  خ ثؼلكثر لالل ألكركؽ 
لكلنفسلكثل ننلن ضللصرمللةرخلتيل-1214ل-28ل-ؽل43ثمن لل811تيلكثط فلراـلل16/5/1977ن ضللصرمللةرخلتيلل308 و
له44كثقككرليولكثلرج لكثم لؽولصلهلن بلنل فلدهل لدلكثفل د1688ل-17ل-15/11/1966

لكلنفسلكثل ننلن ضللصرمللةرخلتيل-1214ل-28ل-ؽل43ثمن لل811تيلكثط فلراـلل16/5/1977ن ضللصرمللةرخلتيلل309 و
له44دلكثقككرليولكثلرج لكثم لؽولصل لدلكثفل لوهلن بلنل فل1688ل-17ل-15/11/1966
له64ولصل2006 لرلفلدملل ق ولدركم الا نكن  للخ "ف ولكثطل  لكثركل  ولدكرلنكل ولكثجزكئرول310
 

لكثل ررل311 "فلثلفيل لكثلكضكعلكثم"ط لكث  ل لتيل فم رلكثقركطلككث  كدل "نلكتؽلل ل ركخللفلظركؼلل-تيلاض ثللفيل لكثن ضلل– 
دكالنل "ػػنلف   ػػ لل لاصدخلكث  ادكفولت ذكلر"اللدثكالنلل  ن نلثقرطل"كل  دولكل ناللفلفيله لي ؼل"ت دالص . لكثقرطل"كلكثد كللكلبللم  هػ ل

ل"فل ةدللإثنلكثن  ج لكث يل للفلق نه  لدكلالكال  ل ركالكث يل"كرد ه  لثدلللفيل لكثن ضلل  كث  دلذثؾلكثلدثكؿلتبلل صحلكال  ركضل " ه 
 ه367ولصل63ولؽل58ولسل23/4/2007ولج"م ل74ثمن ل367رمل لدني(ولكثط فلراـلن ضللص. كص"الإث ه  
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ل  فولك "نلكث  ضيل فد دلنذكلكثلف كؿلكنطبلا للفل  د رخلثل ل"ركدخلكثفرا ثلكلل ل  ن مبلك  ككتؽلل ل
لنكدلكث  دللصكر لل ن م  لل ضه لل للركحلكث  دلكل لاصدخلكثفرا ثللفلكركئههلكنذكل   ضيل"فل فمر

لل ضلكلصكر لل ي ل" هلل
ل
ل

 المطمب الثاني
 حسن النية في تنفيذ العقود

ل
ل لكن   دخ  ر ب لللجرد لكث  د لرلكالفيـ ل نف ذخل "ن لكجكب لو لنذك لكتي ل نصا لفلل(148/1كثل د 

 " هلكلطر   ل  فؽلل ل جبل نف ذلكث  دلطل  لثل لكق لؿل "نل"نهل لللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط ني
ل كجلهلفمفلكثن   لل نفلل ول  لثكلي فل ل ننل"فلكث  ضيل طلؽلكث  دل "نلكثل   اد فلك "زلهل  ذخليل 

لل  ـلكث  نكفلتيل نظ ـلكث بلا لت ل لل فلكثل   اد فهل للبلفظ ل"فلكث  دل  طلؽلا نكن نولألفلكث  دل  ـك
لكثنظ ـلكث  ـهالل جكزل"فل خ ثؼلنصكصلكث  نكفلكآللر لألنه للفل

ي صؿل  ـل  فؽليؿللفلكثف هلككث  نكفلتيل"فليؿلكث زكـلثهلطر   هلتيلكث نف ذولك"فلنذكلكث نف ذلالللدلكل
للفمفلكثن  لتيل نف ذلكث زكلهول "فل  ـللفمفلكثن  ولكنكلكث زكـل   ل "نل   ؽلكثطرت فولت ثلد فل " ـز

ل لل ث زكلهه لكثلط ثل  لتي لكثن   للفمف ل " ـز ل كثدكئفلككثدكئف لكثل   اد ف ليبل ل "ن ل جب ل خرو كلل نن
لله لكرد لكث  دلكل  لثلنكد لكثن  لتيل نف ذنل  لفمن  ل"فل يكن  لكث  دول312ككثلد ف( هلكفمفلكثن  لتيل نف ذ

لاصدخل لكث   ادولكلطرؽلالل فكالل  لكثطرت فل ند لكثلد فلكث زكلهل "نلنفكل ط لؽلن   ل"فل نفذ ل ن خ
له313دل"كل ج "ه ل"يررلي"ف لدكفلللرركثدكئفللفللص"ف ل ندلإلركـلكث  

                                                           

لل312 لصبلحللرميلرلض فو لدكرلكث د لل  رن  لدركم  لكثلدنيو لككث  نكف لكالمبللي لكثف ه لل ف ل " ه  لككالم رن ثكالكثككرد  لث"  د لكثل"زل  كث ك 
ل لكالميندر  و لث"نقرو لكثجد د  ل"لجدللفلدللنصكرول269ولصل2009كثج ل   لكث  ل لثبلث زكل اللص درله لتيلكث  نكفلكثنظر   لدركم  كالث زكـو

لككثف ه لكث دث   لكألفي ـ لكلج"  لككثفرنمي لككثلصرم لكألردني لكث ض ئ  لكثلدني لكث طل   ا لل  لكثطل  للثلفيل يكإلمبللي لككث ل  زو كثن ض
له212ولصللرج لم لؽ؛ل"نكرلم"ط فول172ول171ولصل2006كألردفوللكإلصدكرلكثر ثلولدكرلكثر  ت لث"نقرلككث كز  وكألكثنو

له12صولرج لم لؽكث  نكفلكثلدنيلك"في ـلكالث زكـوللو لدلكثلج دلكثفي ـ313
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لتيللإف لفمفلكثن   ل "نلذيرلللد" ل رد لثـ لتيلت"مط فو لكثم ر   لكث رل ن   لكث دث   لكالفي ـ "مللج" 
تيللكثـل   لدخليللد"ل  ـلو314مككثلتيللرف" لكث ف كضل"كلتيللرف" لكث نف ذللرف" للفللركفؿلكث  كدو

لللن مل هلكثلمئكث  لكث صرت الكث  نكن   له  ـك
 "نلللد"لفمفلكثن  ليللد"ل  ـل جبلل148ثيفللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيولنصلتيلكثل د ل

ل للفلنصكصلكثلقركعو لتيلكث د د لذيرخ لكرد ليل  لكث  دو لتيل نف ذ ل ل قيللقركعللرك   ه ل ةيد لل 
لكثلخ "ف هكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلل لكث كجهلكث  ـلث" ككن فلكثلدن  لتيلكالنظل لكث  نكن  ل

فمفلكثن  لتيلكث  كدلثهللظ نرلل  دد لالل  دلكالل فصنولثذكلنجدلكثير رللفلكثف ه ثول ذنلكفلثيفل
كلذثؾل ظهرلفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدلتيلكث  نكفلله زكل اثإثنلإلي ن  لرلطلفمفلكثن  لكث   ادملل إل

لكالث لل ألل ن و لكالث زكـ ل"نله : للف لكث زكل او لخبلؿ للف لكثر  لكثلدنيو لل ف ركـ لكالث زكـ لل ث   كفو  زكـ
كثلقرك  ولكالث زكـلل ثنزكن ولكالث زكـلل إل بلـولكالث زكـلل الم  بلـولكالث زكـلل ثنص ف ولكالث زكـلل ث فذ رول

لكالث زكـلل إلنص ؼه
رلكتيلنذكلكثصددلا ؿلجكمركفلتيلل  ث لل نككفل كزدن رلكثلفهكـلكالا ص دم :ل لكث  نكفلنفمهلكثذمل"دك

ثنلكث رؼلككث  د ولكد  لنذكلكث  ضيلإثنلكث.كصل ثنلكإلنص ؼلكك  كجههل فلكث  ضيلإثنلفمفلكثن  لكك 
لالي ق ؼلكث زل لكث  د للف كل ل" ل ؽ ل فالتي لكألج  ؿ ل لر لك   دد ل  نكع ل"ف لق نه  للف كل الجد د 

ير لفمفلهلكنن ؾل" ض نللفلذنبلإثنلكث كؿلل فلت315ض.طلكث ككلؿلكثفرد  لككالا ص د  لككالج ل    (
كثن  لادل"خذال"ل  دكنلجد د لتيلكث صرلكثفد لولف للجرللكث ري زل "نلكثر  لكثلقرك  لتيلكث   لؿولل
كضركر لكث   كفلل فلكث  اد فل ندلكث   ادلك ندلكث نف ذولككالث زكـلل إل بلـولككالث زكـلل ثنص ف ولكي"ه ل

له316"كجهلجد د لثللد"لفمفلكثن  
لكث يل   ض ه لللد"لفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدوليل ل "ي:لنن لكالث زكل الك " هلمندرس

                                                           

لللفهكلهلل314 لفمفلكثن   ل  رؼلكثلج" لللد" لف للثـ لكثم ر  لتيلت"مط فه لكث رل ن   لكث دث   لكالفي ـ  ظهرلذثؾلل م جبلثلنصكصللج" 
غـللفلكركدلل ضلكثنصكصلكث يل ن كثالل ضلجككنبلل  نيلللد"لفمفلكثن  ولكثـل ردللصط"حلفمفلكثن  لتيلنصكصلكثفد لول "نلكثرل

كث يلنصال "نل"نهل لكثف يـلالل كجدلتيلف ؿلكفري ل كجبلكث هل لكمكثلل1798كثلج" لإطبلا نهلككردللصط"حلمكثلكثظفلتيلنصلكثل د ل
يللج"سلكثفيـلل هول"كلكإلق ر لل ث  فل"كلكث دل"كلكثر"سلإثنل"فدنل ل"كلاكاللألفدنل ليبلل نلخف  نل"كلكثظفلي لكؿل"فدلكثطرت فلتيلدكرخلككثخ"ك لت

اكثهلألفدنل ليبلل نلل"م فلثـل فهلهلكآلخر هلكنبلفظل"فللصط"حلمكثلكثظفلثـل ردلتيلل بلكث   ادل"صبلنهلكنذكلالل  نيل"فلنصكصلكثلج" ل
 رتهلللفهكلهلكثف ثيولرغـلكركدل طل   الثهل "نلكثنفكلكثم لؽلل  نهلتيلل فلكثدركم لفكؿلكث."طلككث.لفلثـل ركعلللد"لفمفلكثن  ولكثينه لثـل 

لكثف فشلككث  كبلكثخف  ه
له143ول142ولصللرج لم لؽ لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـول315
له470ولصتير لكث  نكفوللرج لم لؽلفلدمل لدلكثرفلفو316
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 الفرع األول

 االلتزام باألمانة والنزاهة
لتيلنذكلكثفرعلمن ي"ـل فلكالث زكـلل ألل ن لككالث زكـلل ثنزكن وليل ل "ي:

 317أواًل: االلتزام باألمانة 
   لرلكألل ن وللفل"نـللظ نرلفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدولتبلل م   ـل   لؿلخرجاللنهلكألل ن ولل

كل ث  ثيلج ؿلكألل ن لض لط نلث فم رلكث  كدوللرؿلل لولثذثؾلكثلقرعلنصل "نلكألل ن لتيلكثل  لبلا
خصلكالث زكـلل ألل ن للنصلا نكنيلثييل ثذثؾل ليفلكث كؿلل فلكثلقرعللو318ذنبلإث هلكثلقرعلكثلصرم

  كـللدكرلكألم سلكث  نكنيلكث  ـلثبلث زكل الكإلض ت  لككثفر   لكثلكضك   لي الث زكـلل ث   كفلتيل نف ذل
لكث  كدلكثذمل   لرلككفدكنللفل"لرزن هل

لل إلتض"ل رللكثل فلو لي الث زكـ ل  لكألل ن  لإثنلتير  ل رج  لكالث زكل الكث  د   للف لل ث  كبلفلير ركن  ث
لل ثلف تظ ل "نل لككالث زكـ لكثلن تم و لل دـ لككالث زكـ لل إلخط رل فلل  فلن ـلتيلكث  دو كثخف  لككالث زكـ

لهلكألمركرلكث  د  (
إفلككجبلكألل ن لتيللتليؿللكضك   لنم ط  لكث كؿول319ككالث زكـلل ألل ن ل رتهل" ض نلكثف هلكإلمبللي

إلمبلليولت فلنن ؾلنلط نللفلكث  كدل  كـل "نلكألل ن لليؿلل لكثل  لبلال  فؽلل لل لذنبلإث هلكثف هلك
ل لكألل ن و للل كع ل مل  ه  ل "ن لدرجكك لكثف ه ث لف ن لكثي"ل و لنذخ لل  ن ه لككث كث  لكلنه  لكثلركلف    

ل  لرؿلتيلكثقري لككإل دكعلككثكي ث هلككثكض   ه لكألل ن و لنن ؾل" ض نل  كدل   لرل  كد كألل ن لكلليل 
 ؽليؿللفلكثدكئفلككثلد فولكتيلف ث ل دـلكف ركـلنذكلكالث زكـول  ر بل "نلذثؾلجزكثكالكث زكـل "نل  
ل ليفل طل  ه ه

لل نككفلكألل ن الك ق لؿل "نلل دل لكربلر لنكادل نكل اللج" لكالفي ـلكث دث  لكثي  بلكثم دسللنه 
كألل ن :لنيلكثقيثلكثلكجكدلكثذمل كجدل ندلكألل فللفلكثلج" ل "نل"نهل لل762"لككب؛لتنصالكثل د ل

لي ثل جكرلككثلم   رل"كلدخؿل ل"كلي فل"ل ن لضلفل  د لكالم فف ظلي ثكد    لل صد مككثلي فل"ل ن 
لطر ؽلكألل ن لتيل دلقخصللدكفل  دلكاللاصدليل لثكل"ث الكثر حلتيلدكرل"فدلل ؿلج رخلتف للي فل

                                                           

لرؿلل-غ رل"نن لنن ن لكثل   ادلككألل ن لكث   اد  وهلكثفرنميولذنلالإثنلكث ل  زلل فللفهكليل"ل ننكخلنن لإثنل"فلل ضلكالج ه دكالتيلكثف 317
وللرج لم لؽمف  فلكث رجيوللؿلكاللنل زلل فلنذ فلكثلفهكل فهكنظر:لمن ن كؿلكث زكـلكألل ن ليلفهكـللكفدلكق ل-ل لذنبلإث هلمف  فلكث رجي

له211ص
له451ولصرج لم لؽل لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولل318
له70ولصللرج لم لؽكث رليلل"ف إول319
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هلكنذكل ةيدل "نلل  فلكثل فللكثم لؽل"نهلرغـل دـل320  لت طذثؾللدكفل  دلتبلل يكفلكد   للؿل"ل ن
كخذللج" لكالفي ـللللد"لفمفلكثن  لإاللكنه ل ن كثاللقيؿلغ رللل قرللف ن لهلكل  ض   هلتيلير رل

للفلكث طل   الكث يلنظلالكفي له ه
ث زكل فل   اد  فل"فلكث زكـلفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدل  م للفلخبلؿلكالث زكـلل ألل ن لإلك رللكثل فلل

ل ندل لكخ ص  لكث  كد ل نف ذ لتي لكث  مؼ ل دـ لككث زكـ لكث  كدو ل نف ذ لتي لكث   كف لكث زكـ لنل : "م م  ف
لكثطل    لث"  دولككثر نيل كثدلك زدنرلتيل"كا الكألزل ل إنه ئه ولكألكؿل   شلك نلكلتيل"كا الكثف   

لكث  د  ه
كالل ن عل فللبكثن  وتلفلل  ضنلفمفلكثن  للربلنلكجكل جبل نف ذلكث  دللطر   ل  فؽلل لفمفللك " هو

يؿل لؿللفلق نهلج ؿلن ؿلكثفؽلكثلل  لإثنلكثلق رمللم ف بلنل"كل م ركنولك "نلكثلةجرل"فل ل ن ل
ل  كؽلكثلم لتيل  فليؿلل  للفلكثكي ث  لك "نلكثكي ؿل"فلالل   ؿلنفمه  جرللفلكالن ف علل ثل جكرو

ررولك "نلم ئؽلم  ر لكألجر ل"فل ن ؿلكثركيبللفل"اربلك" مرللرف" ل خقنلل ه ل"فل "فؽلكثلكيؿلض
لطر ؽهههكثخه

لك لكل نولكالث زكـلل ألل ن لتيل نف ذلكث  كدل قلؿلل ل "ي:ل
 . الوفاء بااللتزامات1

لاللن صللكثكت ث لي لبلن لكث زكل ال"دكث للف ل " ه لل  ليؿ لل دكث لكثل   اد ف ليؿللف لا  ـ لنك تيلكث  كد
ل ألل ن ل فرضل "نلكثل   ادل"فل  كـلل ثكت ثلل ث زكل  هولت يكفللذثؾلكثل   ادلفمفلهلككالث زكـل(321 ت ه

كثن  ولإذكلا ـلل ثكت ثلل ث زكل  هلكث  د  ول"ل لإذكلثـل  ـلل ثكت ثلله لت نهل  دلميثلكثن  ولألفل نف ذلكث  كدل
ل ـلكال ف ؽل " ه هلتيلكث  نكفلكثلدنيلالل  ـلإاللل   ـلكثل   اد فلل ثكت ثلل الث زكل الكث ي

له322كادلا ؿللق فلذثؾل"ف:ل ل"ملنللظهرلثفمفلكثن  لنكلكف ركـلكالث زكـلكثلك كدلله(

                                                           

 لث دلذيرالكثلج" لتيلقرحلل بلكألل ن الث "يلف درل"نهل لكألل نهلربلر ل"ام ـهلألفلل  ل" لكإلنم فلإل ل يكفلل لرلهل"كلل لكث ل دل"كللل320
 الههههلك"ل ن لكإلنم فلل لكث ل دل" ض نل يكفلللف تظ هلنفمههلكر    لكإلنم فلثؤلل نهلل لرلهل يكفلل جركثلجل  لكثل لكركالك رؾلي ت لكثلنه 

نيلل "نلف كؽلي ت للخ"كا الكهلللي كالدخلهههلكي ت ل"لن ثلجنمهلك دـلخ  ن هلثهـللقيثللفلكألق  ثهلككالل ن الكثللفكلل نه لتيلنذكلكثي  ب
م فلل لي فل"ص"حلك"نف لثهلتيلكثدن  لكففظهلككا   لنفمهللل للفلنذكلكث ل ؿهههلكر    لكإلنم فلثبلل ن لل لنفمهل" ض نل ل ر ل فلكخ   رلكإلن

بلنكللضرلثه لتيلكث  لن هلكنبلفظللدلل ن   لكفي ـلكثلج" للهذكلكثلفهكـلكالخبلايولكي ف  لكالخذللهليللد"ل  ـلتيلكثل  لبلالي ت ولككجكل
 كألل ن لث. نللصدرللل ننليكفلكإلنم فل"ل ن نهللككصطبلف نل"فلل762لرك   هلتيل   لبلالكثنم فلكثدن ك  لككآلخرك  هلكج ثلتيلقرحلكثل د ل

لل ؿ هلنيلكثقيثلكثلكجكدل ندللفلك خذل"ل ن نلك  نيلكث
له417ولصلرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولل321
له83ولصلرج لم لؽ لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـول322
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كل ث  ثيل "نلكثل   ادل"فل نجزللهل هولك ككجهلكثص كل الكث يل   رضلنذخلكثلهل ولكنذكلإثنلغ   لل
ن نل"كلإثنلغ   لكثل   دلكثل فؽلنه   ل نف ذن لإاللإذكل ـلكأللرللخبلته ل"كلكث خ"يل نه لإذكلي فلذثؾلللي

 " ههلكنذخلف ث لكثلف ليلكثذمل " هلل  ل  لكث ض  لإثنلنه   ه لكف نلل دلذثؾولث ف" ؿلن  ئجلكث ركرول
"كلكثلهندسلكثل ل رمل"كلكثل  كؿلكثذمل " هلإنج زل  نف ذ(لكثلن ثلإثنلغ   ل م" لههليذثؾللفل   ادلل ل

لل ث   ـللل له323 ل " هلثلدثلكث نف ذلكلفلذثؾل م" ـللكا لكث نف ذل  كؿلإلا ل لللننل " ـز
ل  "خصل"ي لد كل لتفي لي لؿو للقيؿ لكالث زكل ا ل نف ذ لضركر  ل "ن لكثن ضلكثف"مط ن   للفيل  دا

لكثلةجرل لك"ف لكألجر  لدت  ل"نه لكثلم  جر لكد ن لكالجر و لدت  لث دـ لكثل جكر لل خبلث ل ل ثلط ثل  كا ئ ه 
لرتضلكت ثخللمكثلن  (ولتج ثلتيلاركرلكثلفيل ل"فل رضلكالجر لككثكت ثلله ل جبل"فل يكفلي لبلنل

ل ل  ل"نه لفيله  لا  ـلتذيرالتي ل رلا لثـ لكثل دل  لكثل ن  لكف لكجدالكثلفيل  لث رضلكألجر و كل ثنمل 
للفلنذخل لكثلط ثبلله لضلفللد لكالخط رلكث دثيوللؿلرلالثه  كثلد نل " هـلل رضلي لؿلكألجر 

فلكألجر لكثل ن لل نهلثـل  ـل رضلكألجر لضلفلكثلد لكث  نكن  لككفلكألجر لكثيل ـل رضه لي نالكاؿلل
لكثلد نل " هـل للذل  لكثل رصد لكثلل"ش لكف لكجدالكثلفيل  ليل  لتيلكالخط ره لكثلط ثبلله  كثلم ف  

ت هلل ثن ضلل(لد ن رلثذثؾل"صدرالفيله لكثذملثـل  لؿللهلكثط  نكفلتط نكك2800كثلم  نف فلنكل 
له324ثبلمل بلكآلنؼلذيرن  

ـلل الث زكل الكث يلترضه ل " هلكث  نكفل"كلكل ث  ثيلف نل يكفلكثلم  جرلفمفلكثن  ل جبل " هلكث   
كث  دولت يكفلكثلم  جرلميثلكثن  ل ندل دـلدت للدؿلكإل ج رلتيلكثلككا الكثلفدد ولألفلدت لا ل ل
كإل ج رلنكلكالث زكـلكألم ميلكثذمل   ل "نل   ؽلكثلم  جرولك"فلكث  خ رلكثيل رلتيلكثدت ل  دللةمم نل

ل   ث  لكث يلالل لررن ل ذرللقركعهليذثؾل يكفلكثلم  جرلميثلكثن  لثمكثلكثن  ولكيذثؾلكث  خ ركالكث
لل فل م  لؿلكث  فلكثلةجر لفمل ل لكا لكال ف ؽل إذكلا ـلل .  رل خص صلكألل يفولألفلكثلم  جرلل"ـز
 " هولت فلثـل يفلنن ؾلك ف ؽلكجبل "نلكثلم  جرل"فل م  لؿلكث  فللفمبلل ل" دالثهولكلفلل فل

 صلكألل يفل فك ؿلكثلفؿلكثمينيلإثنللفؿللهنيل"كلإثنلكم  ل ثهلتيلنق طلف الال .  رل خص

                                                           

له474ولصلرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفولل323
كثف"مط ن  ل"فلكزفلكثل ن لكثل  "  للدت لكالجر لك  د رن ل  دللفلكخ ص صلا ضلكثلكضكعلكاللل  بل " ه للفللكادل"يداللفيل لكثن ضل324

"ؽللفيل لكثن ضلط ثل لي فلكم ن  جه لصف ف نولتج ثلتيلكثفيـلكنهل لكل ثنمل لث"ملبلكثر ثللكثل  "ؽلل رضلكألجر ولكثل لي فلنذكلكثملبل   
دلكجدالكثلفيل لكفلكثط  ن فلثـل رل ككل رضلكألجر لخبلؿللد لكالخط رلكاللل  بل " ه لتيلذثؾلت فلنذكللكزفللفيل لكثلكضكعلث"ل ن لكا

هل2013|5|23ولكثص درل فللفيل لكثن ضلكثلن  د لتيلركـلكهللولل  ر خل2012|375كثملبلغ رلككردلكفر  نلل ثرد هل"نظر:للن ضللدنيلراـل
ولكثص درل فللفيل لكثن ضلكثلن  د لتيلركـل2012|112كط"بلكاؼل نف ذلراـلل2011|415لتيل  ي دلذكالكثل ننهل"نظر:لن ضللدنيلراـ

له2011|9|15كهللولل  ر خل



97 
 

 ج رمليل رلثقرط ل"كلثلخزفل  ل لثلفؿل ج رمهليل ل   لرلكثلم  جرلميثلكثن  لإذكلق ـلكثلةجرل"كل
ضرلهلكجرفهل لدكنول"كلمرؽلكثيهرل ثللفل دكدلكثل ثؾول"كل ن زؿل فلفؽلكإل ج رل"كلكإل ج رلكثفر يل

له325كت  لكثصر ف لث"لةجردكفلكثلكل
ل للردلكثقيثلكثلم   رلل دلكالم  ل ؿولألفلكث  ر  ل  دل " ـز ككثلم   رلتيل  دلكث  ر  ل " هل"فل " ـز
لل  ض خلكثل  رل"فل م"ـلكثلم   رلق ئ نلغ رلا لؿلثبلم هبلؾلث م  ل"هللبلل كضلثلد لل  ن ل"كلتيل

له326غرضلل  فل "نل"فل ردخلل دلكالم  ل ؿ
لم   رلكثذملالل  كـللردلكثقيثلكثلم   رلل دلكالم  ل ؿول  دلقخص نلميثلكثن  ولألنهلثـلكل ث  ثيلكث

للدؿللفل"فمفلإث هو لكثقيثلكثلم   رولكم نلث صلحللم ف دكن ل  م"ـلتل فيلل ث زكلهللرد  ثقخصلاد
لدت ل لك"نه لإث ه ل"نهللةجركن لكثميفلك ز ـ للهذك ل ظؿللف فظ ن لثينه ث د ل"جر هلميفل "نلمل ؿلكإل  ر 

قهكرلدكفل م"ـلكصؿلإ ج رل"ملدكفلكجكدلفج ل دؿل "نلكجكدل  دلإ ج رولت فلنذكل دؿل "نلمكثل
لن  لنذكلكثقخصلكثلم   رلألنهلثـل  ـلل ثكت ثلل ث زكلهللردلكثميفلكثلم   ره

غ رل"نهلتيلنفسلكثكاالادل يكفلكثلةجرلنكلكثقخصلميثلكثن  ل ندل ل  كـلل  ج رلميفلثلم  جرول
ل للدالنل فل بلا لثيفل لـر ل  ط"لهلكث  نكفلث دؿلذثؾل "نلكجكدل بلا لإ  ر  لثل  ل هل  دلإ  ر لكت  ن

ولرغـل"نهل"خذللفلكثلم  جرلفمفلكثن  ل327كإل ج رولرـل ز ـلكثلةجرلل فلكث بلا لنيلإ  ر لكث سلإج ر 
للدؿلإ ج رلث"ميفه

 . تنفيذ ما ورد في العقد وممحقاته2
نل ل قلؿل" ض نلل ل يكفل   ضيلفمفلكثن  لتيل نف ذلكث   دل"الل   صرل نف ذلكث  دل "نلل لكردلت هلكك 

لكثل"ف  ال  م ل لكتير  لإالللهه لكثل صكد  لككثذملالل ي لؿلكثلنف   لفلل"ف  الكثقيثللفؿلكالث زكـو
لث كك دلكثخبلت لكثخ ص ول لكثل   اد فلإثنلكآلخرلكت  ن ث قلؿلكثل"ف  الكث  نكن  ولككث يل ن  ؿللفل"فد

                                                           

له65ول64ولص2004لل د لكالج ه دلكث ض ئيلتيلل د لكالجركثكالكثلدن  ولدكرلنكل ولكثجزكئرو لرلفلدملل ق ول325
326
 ه256ولصللرج لم لؽمف  فلكث رجيول 

إفللم ث ل ي  ؼلكث  دلككثد كلل" ض نل  دللم ث لا نكفول خض للفيل لكثلكضكعلتيل ي  فه لثرا ل للفيل لكثن ضولكادلل"يداللفيل لل327
نكلكثن ضلكثف"مط ن  لتيلاركرلثه ل "نل"نهلل لكتيلكثلكضكعلكثل لي فل ي  ؼل  دلكث لؿلل نهللفددلكثلد لمندكنلث"ل ن الكثل دل لتيلكثد كلل

كفل خض لثرا ل للفيل لكثن ضولكثل لي فلكث  دللفؿلكثد كلللفددلكثلد لك ـل جد دخلثلد لمن لككفد للف للثـل  ج كزللد لكث  دللم ث لا ن
ل7(للفلا نكفلكث لؿلراـل25كلد لكث جد دلمن  فلل   ث   فولت فلل ل كص"الإث هللفيل لكالم ئن ؼلتيلفيله لكثلط كفلت هل  فؽلكنصلكثل د ل 

ولكثص درل فللفيل لكثن ضل2010|94ن ثل "نلذثؾلت فلملبلكثط فل .دكلغ رلككردلكفر  لل ثرد هل"نظر:لن ضللدنيلراـلولكل2000ثمن ل
ولكثص درل2010|59هلك "نلمل ؿلكثلر ؿلتيل  ي دلذكالكثل ننهل"نظر:للن ضللدنيلراـل2010|7|14كثف"مط ن  لكثلن  د لتيلركـلكهللولل  ر خل

 هل2011|1|6ركـلكهللولل  ر خل فللفيل لكثن ضلكثلن  د لتيل
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ؿلكثل"ف  الكثضركر  ولمككثلي ناللفللم "زل الطل   لكثفؽول"كلكت  نلثللد"لفمفلكثن  لتيليل ل قل
له328كث نف ذولككث  ضيلنكلكثذمل فصؿلتيلنذكلكثكصؼل ندلكثنزكع

 . تنفيذ ما يترتب عمى العقد من مستمزماته3
لم "زل  هلكت  نللالل   صرلكث  دل "نلإثزكـلكثل   ادللل لكردلت هلتفمبوللؿل  ن كؿل" ض نلل لنكللف

لكث  دليبلنللفلكثل   اد فلل نف ذلل لولككث دكث وللفمبلطل   لكالث زكـلث"  نكفولككث رؼو كل ث  ثيلالل "ـز
لكث يل للفللم "زل  ه ل  ر بل "نلكث  د لل  لل نف ذ ل" ض ن ليؿللنهل  ل " ـز للؿ للفلكث زكل الت طو  ن كثه

  ط"له لكث دكث للفمبلطل   لكالث زكـولك يكفللكردالتيلنصكصلا نكن  ول"كلكث يل   ض ه لكث رؼول"ك
له329يؿللنهل لميثلكثن  لإذكلثـل ف ؿلذثؾ

 جبل نف ذلكث  دلطل  لثل ل "نل"نهل للفللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيل(ل148/1كثل د ل ت دلنصال
كث  دلكثذمل    فل "نلكثلد فل نف ذلت الصؿل"نهل ولكق لؿل " هلكلطر   ل  فؽلل لل ل كجلهلفمفلكثن  

 ـلصف ف نلكن تذكنلكالزل نولكل يسلذثؾلت فلكثلد فلإذكلكل ن لت نهل جلرل "نل نف ذخل فلطر ؽلكث نف ذل
لإثنلكث نف ذل لكثدكئفلمكللكث"جكث ل  ذرلذثؾلتبلل يكفل"ل ـ ذك لكك  كث  نيلكثجلرملل نلي فلذثؾلللين نو

ي لبلكالن ل خلإثنل"فل كث نف ذلكث  نلطر ؽلكث  ك ضلف لللذثؾل  ف ؽلكثلمةكث  لكث  د  لث"لد فهلك ج
لإذل"فلكثلمةكث  لكث  د  لالل  ف ؽلف فل يكفلكث نف ذلكث  نيلللين نهل خ "ؼل فل كثلمةكث  لكث  د   و

كادلاضاللفيل لكثن ضلكثف"مط ن  لل نهل هههلكتيلذثؾلنجدلل فلكثلفيل للصدر لكثفيـلادلج نلال
فلي نالكثل د للكثصككبلتيلل ل كص"الإث هلكاضاللهولذثؾل"نه يل لكردلتيلل179كث سل  175كك 

كثف كا  لادل"هث. اولت فلا  د لكث  دلقر   لكثل   اد فل   ضيللفلا نكفل"صكؿلكثلف يل الكثفيـل(ل
وكط ثل ل رللخ ثؼلث"نظ ـلكث  ـل"كلكآلدكبإ ل ؿلككف ركـلإركد لكثل   اد فلط ثل ل"فللكضكعلكث   ادلغ

ل "طرل للفل"طركؼلكث   اد لكثلطبلفلتيلكث  دللكضكعل"فلك  ن ل دت لل مللفلكجكخ لثـ لكثد كلل  كؼلنذخ
كثد كللكذثؾللفلال ؿلكث.لفل"كلكإليركخل"كلن صلكألن"  ل"كلكإلرركثللبللملبلكل لق لهلذثؾهلكف للإفل

لكثلط كل لكثجه  لكال ف ا   ف لكا ال "ن لاد لكثد كللللفضلإركد فلضدن  للكضكع لكلي لؿلككإلاركر ه 
لل  هد  لترصلل نهل"ن"  ه  ل ل فكا لك/"ك لكثخم ر  ل"ك لك/ لل ثط  ن  لكثبلف   لكألضركر لي ت  ل  فلؿ  

(لرغـلا  ـل2كـ/ل1كم رل رولكف للإنه للثـل نفذلكث زكل  ه لكثككرد لتيلن   فلكال ف ا   فل كثللرز فللـ/

                                                           

له476ولصللرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفول328
ل329 لم" ل فو ل "ي لط "ي لكثجزكئرمو لكثلدني لكث  نكف لتي لكالث زكـ للص در لثبلث زكـو لكث  ل  لكثجزكئرول7كثنظر   لكثج ل   و للطلك  ا لد ككف و

له98ول97ولصل2007
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ل(لثه ل كثجه لكثلط كفلضدن ل(للث نف ذلنذخلكالث زكل ا3كثط  ن لل كج هلكإلخط رلكث دثيل كثللرزلـ/
(لهلكف للإفللفيل للدك  لركـلكهللللصف ه لكالم ئن ت  لادلذن"ال فلذثؾلي"هولكم ر ال3 للرزلـ/

ث" كصؿلإثنلكن ف ثلكألم سلكث  نكنيلثلط ثل لكثجه لكثط  ن للكاررالل ث  ثيلردلكالم ئن ؼللكضك  نل
لتيلذثؾلكت لكثلم  نؼلدكفل"فل لفلللكضكعلكثضررلكدكفل"فل  كؿلي"ل ه  لكثفيـ لث"ل ن الك    د   ن

كثل دل لتيللكثد كللك  ف ؽللفلنذخلكثلط ثل الكث يل  دلالله لكثط  ن لكت  نلثهذخلكثل ن اولكيل"ال
لفلا نكفلكألصكؿلكثف كا  لادل ـلإث. ةن لت دلكن فنلكألم سلل175ذك ه لل ث كؿل ل نهلكط ثل ل"فلكثل د ل

 نف ذلكالث زكـللفلالؿلكثجه لكثلط كفللكث  نكنيلث"لط ثل لللدؿلكثضررلك/ل"كلكثيمبلكثف ئالجركثل دـ
لا نكن  لخ طئ لث" كك دلكث  ل ل لث" كصؿلالم ن  ج اللةمم ل "نلاركث  لله  لكأللرلكثذملفدك ل  ضدن 

له330ككألفي ـلذكالكث بلا لكثككرد لتيللج" لكألفي ـلكث دث   
ل
 . مراعاة القانون واحترامه4

قخصلفمفلكثن  ولكل ث  ثيللفل خ ثؼلل لذنبلكنكللذثؾل رك يلكث  نكفلك ف رلهل"فلكثقخصل "نل
ؿلكثرل رلل لدكـلكثلق رملفمفلكثن  لتيلكم .بلتلربلولإث هلكث  نكفلكالل ف رلهل  دلقخصلميثلكثن  ول

ل   لرلفمفلكثن  ل"نهلكق رللكال قج رولكيذثؾللفل نق للفدر التيلكرضلكث. رلكنكلف لؿلثمند
لفلا نكفلكث صرؼلل اللككؿلغ رلكثلن كث لراـلل10ل د ل "نلل لج ثللفل"في ـلن ظل لثبللرلللكجبلكث

ذكل"نق لقخصل "نل"رضل"ل ر  ل"كللكاكت ل  صرؼلت ه لإف للنصال "نل"نهل لل1953ثمن لل49
لمندل مج ؿل"لن  ل"كلغرسلت ه ل"قج ركنلرـلظهرللم فؽلثؤلرضلكث يل"نق ل " ه لكثلن ثل"كلغرسلت ه ل

ا ل لكأللن  ل"كلكألقج رلا ئل ل ز دل "نلا ل لكألرضل ةلرللإذكلي نال-1كثقجرلك"رلالد ككخل نظر:ل
ذثؾلكثقخصلل فل دت لإثنلكثلم فؽلا ل لكألرضلك فيـلثهللفؽلكث صرؼلت ه لل لكأللن  لككألقج رهل

لإثنلل-2 لكثلم فؽلل فل دت  لت ةلر لا ئل  لككألقج ر لكأللن   ل "نلا ل  لكألرضل ز د لي نالا ل  ذك كك 
  هل ه لك فيـلثهلل ل"يه ص فبلكأللن  لككألقج رلا 

هللضل فلكثضررلكلزل كثنكفلفيـلكال  دكثل "نلكرضلكث. رلكللفلذكالكث  ل11ل نل لككضفالكثل د ل
 "نلكم سل"نهلتيلفيـلكث. صبلكل ث  ثيلث سلثلفل خ ثؼلكثر نكفللكجكبل دـلكال  دكثل "نلف كؽل

له331فلكثن  للفلكر ر  لمؾللل ل ليفلكفل ر لهلللد"لفملكث. رل"ف

                                                           
 ولكثل  فيه22/4/2012ولل  ر خل2010ثمن لل560لدنيلراـلفيـللفيل لكثن ضلكثف"مط ن  لكثلن  د لتيلركـلكهللولن ضل330

 كل لل دن هل58ولصل2013 هدلكث ض ئيلكثف"مط نيوللكل فلدككسولا نكفلكالركضيولكث331
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خبلؿلل لملؽولنجدل"فلكثن  لكآلرل لنن ل  جمـلتيل لؿل  خذلمل ل دـلكثلقرك   لكلفلكثمهؿللفل
 ندئذل ل  نلثطل   لكث لؿلكثلر يبولكثفيـل "نلنذكلكث لؿلليكنهلجر ل للدن  هلثيفلمكثلكثن  لالل  خذل

ذك هل فل"دكئل نللظهرل دـلكثلقرك   للؿل ليفل"فل  خذلصكر ل لؿلا نكنيولك ندئذلالل يقؼلكث ل
لاللد للؿ للكث.شو لكثذمل  ـك لل إلدكر  لكثكي ؿ ليف ث  لكث  نكنيو لل ث لؿ لكث  ئـ لن   لكثلفللتيلف     لف

له332ل  ل ؿلك صرت الا نكن  لظ نرن ل نف ذل  دلكثكي ث لكل طنه لكث ككط لككث.ش
فل لكثل  فلذثؾللقيؿلج"يلنكردل "نلمل ؿلكثلر ؿلل لارر هللفيل لكثن ضلكثلصر  لف نل لفيلالل 

لإذكلفيـلث"لق رللل لط ؿلكثل  لكي فلل468ثل صكدللفلكثل د لك لفلكث  نكفلكثلدنى ث نل  ضنلل نهل 
كثكلي فلكثل ئ لفمفلكثن  ل لنكل  ر رللوت"هل"فل ط ثبلل  ك ضلو جهؿل"فلكثلل  لغ رللل"كؾلث"ل ئ 

ذلج ؿلكثلقرعللن طل فؽلكثلق رللكثذللفيـلثهلل لط ؿلكثل  لتيلكث  ك ضلل نلي فلفمفلكثن  ولكك 
تهكل  ننل"الل يكفلنذكلكثلق رلل  ثل للوفمفلن  لكثلق رللنكلجه"هلل فلكثلل  لغ رللل"كؾلث"ل ئ لثه

ليلفلرـلتبلل ن فثذثؾلن ؿلكثل"ي  لإث هولكللو نهل م ف ؿل " هكاالقركئهلل فلكثل ئ لثهلالل ل"ؾلكثلل  لكل
إذلتيلنذخلكثف ث للوفمفلكثن  ل فلكثلق رللثلجردل "لهلل فلمندلكثل ئ لثهل  دلل  لإل دكئنلثل ل مجؿ

لولؿل"فلإن   ثه ل يكفلللين لللجردل مج ؿلكثل ئ ل  دل ل" يهلوالل م ف ؿل "نلكثل ئ لن ؿلكثل"ي  لإث ه
لت هولذثؾل"فل  دلكثل  لغ رلكثلمجؿل  دللن جلثجل  ل ر رخلكلنه لكالل  ننل  دـل مج ؿلكث  دل  ل 

 ه333 إث زكـلكثل ئ للن ؿلكثل"ي  لث"لق رللكل مج "هل ن  ؿلإث هلكثل"ي  لت بللل نلي فلكثل ئ لل ثي لث"لل  
ل
 . احترام الثقة المشروعة5

لكثف ث لكثذنن  لكثككا   لككثر  لكثلقرك  لنيلف ث لذنن  لككا   لثدللكثلخ طبلل  إلركد ولكلرك   لنذخ
ثدللكثلخ طبل  كـل "نل"م سلكث زكـلص فبلكإلركد للفمفلكثن  لتيلكث  كدل ج نهلإذل"نهل   ضيللنهل

 رك يلف ث لكثر  لكثل كثد لثدللكثل   ادلكثل  لؿهلك  ط"بلنذكلكالث زكـل"فلكثل   ادلالل ف ج لكثل   ادلل فل
لكأللكرل للف ل  د للقرك   لكثر   ل يكف لل ف لككالق ركط لكث   اده ل "ن لم"ل ن ل ةرر لاد لقيث لل م كآلخر

ل  لثدللكثقخصولكنذك ل  نيل دـلكجكدل نصرلكثلف ج    نيول"نهلي فلكثلهل ولألفل دـللقرك   ه 
لك خ ذل ل دـ لكثقخصلتي ل"خط  لإذك لتلربلن لكآلخره لكثل   اد لالؿ للف لكثلكجكد  لكثف      لل إلركد    ثل ن

                                                           

له10ول9ولصللرج لم لؽ لدلكثفل دلكثقككرليول332
 ه128ؽلل814صلل2علل15سلل1964/06/11ج"م لل29ثمن لل345كثط فلراـلل333
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كثف ط ولككثفذرل ندلإادكلهل "نلكث صرؼللن ثل "نلكإلركد لكثظ نر لث"طرؼلكثل  لؿولل نل لي فل  رؼل
فلي نالنن ؾلر  ولتهيل له(334  يكفلر  لغ رللقرك  كثف    للق فلنكك  لنذكلكألخ رولتهن لكك 

ك ذنبلل ضلكثف هولإثنل"فلل ضل طل   الكثر  لكثلقرك  ول "  يلل لل ل"ط"ؽل " هلل ث زكـلكث   كفلل
لكم ظهرا لكاد لكث  د  ه لكالث زكل ا ل نف ذ لتي لكث  د لطرتي لكثر"مل-ل ف لنذك ل ضلكألفي ـلل-فمب
 لتيلكثل  لبلالكلظهركنلاك  نللفللظ نرل طل   اللفدد لثهذكلكث   كفللفمل نهلكن ي م نلث"ر  لكثلقرك 

له335فمفلكثن  
نن ؾلنلط نللفلكث  كدل  كـل "نلك  ل ركالكثر  لكثقخص  لكثلف  ولكث يل فكؿلكث  دللفللجردلل"فليل 

ل ف كؽلككث زكل الل ل دث لل فلكثطرت فلإثنلنكعللفلكثقري للكفد لكثلص ثحهلكلفلنذخلكث  كدلكث يل  ـك
لقرك  ل ندلإلركله لك ندل نف ذن ول  دلكثقري لك  دلكث لؿلك  دلكثكي ث ولت ذكل "نلك  ل ركالكثر  لكث

"لصرن لنذخلكثربلر لثكجدن ن ل  كـل "نلر  ليؿللفلكثل   اد فلتيلكآلخرولت ثقخصلتيلنذخلكث  كدلالل
له336 خ  رلإالللفل رؽلتيل"ل ن هلكنزكن هلكقرتهلل.ضلكثنظرل فل"ملقيثل خر

لت هلكث ل ؿلل لل دـلخرؽلكثر  لكثلقرك  لكث يل ض ه  لثذثؾل" ض نولت فلكثلصرؼل كثلنؾ(لل"ـز  طل   ن
ولألفلكث ل ؿل ندل ل خ  رللصرت نلل  ن نلث"   ادلل هللفل"جؿلكثفصكؿل "نلكث لك ؿول337 ندلكث   اد

لكثم ل قيؿللج ل   لل ط  اللكضك   و لكألكؿل "نللجلك   لتيلكثل  ـ ل لنيلكخ   رخ لكث يلتهك ل  
  ل  لله لكثلنؾولمككثل "نلص  دلاك للريزخلكثل ثيلككالا ص دمل"كل "نلص  دلكثخدل الكثلل ز لكث يل
لت نهل لنيلكخ   رخلغ ثل نل "نلل ط  ال ض ت لإثنلذثؾو لث لبلئهلتيلل رضللنفهلكث لك ؿولكك    دله 

تيللخ "ؼللم ك  اللقخص  وللر لط لل بلا هلكثم ل  للهذكلكثلصرؼولكلدللرض خل فل   ل"هلل ه
لإث هل ل  كجه لكثذم لكثلنؾ لتي ل ض ه  لل  ن  لر   لكث ل ؿ لثدل ل كثد للج ل   لكثل ط  ا لكنذخ كث لؿه

لكثلنؾلل لث"فصكؿل "نلكث لكل لتيل بلا  لتلربلن ل"نلؿلكث ل ؿلكثلف تظ ل "نلا لهلكثل ؿل "ه ؿه لإذك :
ل"دللإثنلك للل  لكالم ف  ؽو لكث رضل ند لكثل دليضل ن لإل ف ث للقيؿلكثلرنكفو لت دالا ل ه  ثضل ن 

لكث ل ؿلل  ل لكث رضولثيفلل دل"فل لكم لرلثمنككال د لم ي  نل فللط ثل لنذك نه ئيولت فلكثلنؾلإذك
ضل فكؽلل ض  ؼللض  ف لكث  ل لكألم م  لث" رضول  دـللد كللك ج خل ل"  لرل"صلفالا ل لد فلكث 

                                                           

له149ولصم لؽللرج ق رزكدل ز زلم"ل  فولل334
له475ولصللرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفول335
له457ول456ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول336
ل2006/ل52ثلننل لرللم  كموللمةكث  لكثلنؾل فل نف ذل  دلكث رضلكثل  رفللرنفل"لككؿلن د  ول  " ؽل فلاركرلراـلل337

لوللج" لكث دؿولن  ل لكثلف ل فلتيلل ركاولكث دد6/3/2006كث"لن ن  لص درلتيل فلكث.رت لكثركل  لثلفيل لكث ل  زلكثلدن  ل
له1487ولص2009كثركل ولكثمن لكثر ثر لككألرل كفول
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ف ذلكثل  ص لل دلت دكفلكثضل ن لث  ل ه لث"لط ثل لل ثد فلكثلر بل " هولف للثـل  دلنن ؾللفلجدكللإلن
لقيؿلنه ئيول"مل"نهل"جؿلكم ف  ؽلكث رضلثمنككالل دلكنه  رلا ل لكثضل ن ولتهن لكثلنؾل صرتهل "نل
كثقيؿلكثذمل ـلت هل خ ثؼلل  ض  الفمفلكثن  للفل د لنككح:لتلفلكثن ف  لكألكثنولكثلنؾلي فل " هل

للقيؿلدكرمل فلرل ل ل "ه ل  "ـ ل"ف لكإل بلـل "نلكألاؿ لخ ثؼلكث زكـ للذثؾلاد ل يكف لكنك لد نهو ص د
لكث  كدهلكلفلكثن ف  ل ل طل   الفمفلكثن  لتيل نف ذ لككثذمل قيؿل"فد كثل" نل "نل   ؽلكثلص رؼو
لكثد فلككن دكـل للفل ض  ؼلث  ل  ل ركتؽلل ه لل  لكثلنؾلالم ف  ؽلكث رضلثمنككالل  ل  خ ر كثر ن  :

إجركثلكثل  ص ولكنكل صرؼللخ ثؼللفدلذك هلثل  ض  الفمفللث  ل لكثضل ن للقيؿلثـل  دل ف دلل ه
ل"مل لل ثطرؼلكآلخرو لكثلضر  ل ككاله لل رت  لكث صرؼلل  ل "ن لل إلادكـ ل  لرؿ لنن  لكثن   لتمكث كثن  ه
لل ننل خرلكث صرؼلل لاصدلكإلضركرلل ث. رهلككثضررلكثذمل ليفل"فل "فؽلل ث ل ؿلن  ج لث صرؼل

 رلكثذملكم ف دللفل دنكرلا ل لكث ل" لث ف  ؽللي مبل "نلفم بلكثلنؾلنن لالل خفنل "نلنذكلكألخ
 ل "هولكلذثؾل يكفلادلخرؽلكثر  لكثلقرك  لكث يل"كالخلإ  ن ل ل"  ل ندلكث   ادوليل ل"فل لمؾلكثلنؾل
ل ثلط ثل للف هلكثن  جل فل  دلكث رضل "نلكثنفكلكثذمل ـلت هول قيؿل  مف نلتيلكم  ل ؿلكثفؽلللنيل

هلكل ث  ثيل ف  ؽللص"ف لكث ل ؿلتيل338ك "نلكالنفركؼل فلغ   لكثفؽلتيل فلككفدل "نلمكثلكثن  
له339إط رلكث ل"  الكثلصرت  للقيؿل  ـلنكل"لرل فيلهلل  ض  الفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كد

 
 ثانيًا: االلتزام بالنزاهة

لق نهلكإلل ـل"لكلهلككإلخبلصولا ؿل340   ضيلفمفلكثن  لنزكن لكثل   ادلتيل نف ذلكث زكلهلكل خبلص
لت ذكلصف ل فلقكل لكخ"صل نهلمليل ف لدلكث.زكثي:ل لإ "ـل"فليؿلقيثل  صكرل"فل قكلهلغ رخ

لك ملنلكثف ؿلكثلصفنلكثلخ"صلإخبلص ن( ل فلكثمكثلك رؾل341خ ثص نو لنيلكثل د لث.  لكثنزكن  ل"ل  ه
لكثقله اه

                                                           

ننكخلنن لل فلكث بلا لل فلكثلنؾلك ل "هل فددن ل  دل"م سللنق لث"د فل لنكله1491ول1490ولصلكثلرج لكثم لؽثلننل لرللم  كمولل338
ل قيؿلضل نهلإل ف ثلكثد ف  دلكث رض(لك  دل ل يل

ل   دلرنفلكأللككؿلكثن د  (ولكل ث  ثيللن اق لفؽل"كلكث زكـل"مللفلكثطرت فل جبل"فل  ـلل ثنظرلإثنلكث  د فلل  نللكصفهل لكفد 
لهل ي ل" ل  لرل فلإركد لكألطركؼ

له1489ولصلكثلرج لكثم لؽثلننل لرللم  كمولل339
له295صلول2005وللكتـلث"نقرلككث كز  ولكثجزكئرول3  دولطكالث زكل الكثنظر  لكث  ل لث" "يلت بلثيول340
له424ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول341
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لكثنزكن ل لكث زكـ لخبلؿ للف لكث  كد ل نف ذ لتي لكثن   لفمف لكث زكـ لكإلضركرلكل ث  ثي لن   لكن ف ث ل   ضي: و
لل ث. رولكن ف ثلكث.شولكن ف ثلكثخط لكثجم ـولكن ف ثلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽه

 . انتفاء نية اإلضرار1
إفلكإلخبلؿلكثل  لدلل الث زكل الالل دؿل "نلمكثلكثن  لتيليؿلكألفككؿوللؿلثرلكالمكثلكثن  لا نكن نل

إركد  ل"كالنلك"فل يكفلنن ؾلندؼل خرل"ل دل  صدخلكثلخؿل   ضيل"فل  ـلكإلخبلؿلل الث زكل اللصكر ل
ل ث زكل  هولكنذكلكثهدؼلنكلكإلضركرلل ثطرؼلكآلخرولكل ث  ثيلنذكلكثهدؼلنكلكثذمل ملشلصف لكثمكثل

له342 "نلن  للفل خؿلل ث زكل  هولتمكثلكثن  لإذفلنكلن  ل مل بلكثضرر
ولت ثجكنرل343لفلذثؾلمكللكإلضركرلل ث. رل   لرلكم  ل ؿلكثفؽلكم  ل النلغ رللقركعلإذكلثـل  صدت

هل345كثكل"تضنلكم  ل ؿلكثفؽلإثنل فص ؿللنف  لثص فلهل344تيلنذكلكثق فلنكل كترلن  لكإلضركر
ل "فؽلكثضررل لكثفؽلكم  ل الن لكم  ل ؿ للف ليؿللص"ف  لكن ف ث ل م خ"صللف لكثن   ك رك نل"فلنذخ

لهل347ل نلي فلص فبلكثفؽل "نلل ن للفلذثؾل346ل ث. ر
لكإلضركرلل ل  صد لكثذم لت ثل   اد لكإلضركرو لن   لكن ف ث ل   ضي لكث  كد لتي لكثن   لفمف لكثملب كثهذك

ل ثل   ادلكآلخرل   لرلميثلكثن  ول"ل لكثذملثـل  صدل"فل ضرلل ثطرؼلكآلخرلتيلكث  دل   لرلفمفل
ذملجرللكاالكثف"مط ن  ل"فلكم  ل ؿل بلل ل ج ر  لث". رلكثل دؿلكث "  كادلك  لراللفيل لكثلكثن  ه

لتيل لتذيرا لكالضركرو لثن   لكم .بلالن ل  د ل مج "ه  لتي لكألمل    لكلف كث  لثه و لكم  ل ثه ل "ن طك ؿ
فيله ل"فل لكث بلل لكث يلل مـلكثجبلدللضنل "نلكم  ل ثه لمن فلطك "هللفلالؿلكثلم د نلضدن ل

                                                           
 ه6ولصلرج لم لؽ لدلكثفل دلكثقككرليول342
لقرك  نلل"فللفلكم  لؿلف هلكم  ل النلل-ك "نلل لجرلللهلاض ثلنذخلكثلفيل لل-كثل ررلطل  لث"ل د  فلكثركل  لككثخ لم للفلكث  نكفلكثلدنيل343

الل يكفللمئكالنل ل ل نق ل فلذثؾللفلضررولك"فلكم  ل ؿلكثفؽل يكفلغ رللقركعلإذكلثـل  صدللهلمكللكإلضركرلل ث. رولكنكلل لالل  ف ؽل
ولصل1ولعل50ولسل4/5/1996ولج"م ل68ثمن لل4464إاللل ن ف ثليؿللص"ف للفلكم  ل ؿلكثفؽ هلن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل

 ه625
 ج ثلإثنلكث ض ثلل  دللكجكدللص"ف لجد  لكلقرك  لولت ذكلل ل ل فل"فلكثلد نلي فلللطبلنلتيلد ككخلكثـل  صدلله لإالللض ر ل لفؽلكالث344

ل  لكثفيـ ل ج ز لخط  ل ل"ه ل يكف للؿ لكث  نكف لتي لل رركن لف  ن لل قر لاد ل يكف لال لت نه لله لككثني    لن ضللصرملخصله لل ث  ك ض ه " ه
 ه178ولصل28ولؽل1ولعل16ولسل27/5/1965ولج"م ل30ثمن لل174كثط فلراـل لدني(و

 ه260لفلدليل ؿل لدلكث ز زولكثكج زلتيلنظر  لكثفؽوللي ل لكنل ولكث  نر ولصل345
لكثفؽلكالنفركؼللهل ل لكض لثهل346 لكث يل رلالث"ي ت ولإالل"نهلالل مكغلثلفل ل قرلنذك  لفؽلكالث ج ثلإثنلكث ض ثلنكللفلكثف كؽلكث  ل 

اللف الكثلم ثث لل ث  ك ضلككم  ل ثهلكم  ل الل لكل . ثللض ر لكث. رلكك  لكث صدللن  لج"بلل-ي د   لكثخصكصل"فل   رفلنذك كلمككثلتيلنذك
لكثلنف  لثنفمهل"كلثـل   رفللهل "ؾلكثن  ولط ثل ل"نهلي فل م هدؼللد ككخللض ر لخصلهولت ذكلي فلكثفيـلكثلط كفلت هلادلكم خ"صل كترلن  

لاض ةخلتيلنذكلكثخصكصل "نل"م سلم" ـ هلن ضلل- فللط"لهلإقه رلإتبلسلكثلط كفل " هلكإلضركرلكاصدلكثي دلثدللكثط  تفملهلذثؾلث  ـك
 ه574ولصل87ولؽل10ولسل15/10/1959ولج"م ل25ثمن لل223لصرمل لدني(ولكثط فلراـل

 ه82ولصل1كثلذير لكإل ض ف  لث"  نكفلكثلدنيلكألردنيولإل347
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ذكلكإلمـلإضركركنلل ثكي ؿلكألكثنلك"فلكثقري لكثر ن  لكثلم د نلضدن لكثر ن  لنيلكث يل"ركدالكم .بلؿلن
له348 لكفلدلد  بلم ثـ لكثذمل ركإلدا  هللهذكلكإلمـلكلهذخلكث بلل  

لن  ل لكل ث  ثي لل  ن و لن  ج  ل ف  ؽ لتي لكثرغل  ل"ك لندؼلل  لنفك لل جه  لإركد  ل  ني لكث".  لتي ككثن  
ركنلالزل نولاللكإلضركرل  دلل كتر لككثخط لكث لدللف   ولي"ل لكر يبلكث لؿلكي فلكثضررلكثن ق ل نهل"ل

لكث لؿ لنذك ل ف لفدكره ل دـ ل صكر للل در ل349 ليف لثكال ل فدل ل يف لثـ ل كثضرر( لكثن  ج  ل"ف ل"م و
لكثقخصللهذكلكث لؿه

كالل ق رطلف ل نل"فل  جهلكثن  لإثنلكإلضركرلل ث. رللل قر وللؿل يفيل"فل  جهلإثنلكالن ف علكثقخصيلل
له350 فلطر ؽلكإلضركرلل ث. ر
لارل لصدر لملؽو لثل  لكثفلسل "مل طل   ن ل لطؿ ل"نه لقر  ن لكثل رر ل"ف لت ه لكرد لكث "  و لكثلفيل  للف كر

هلككثفلسل لطؿل" ض نلإذكلفصؿل351كثكاؼ(ل ندل ل فررللمكثلن  لاصدلفرل فل"فدلكثكرر للفلكثل ركل
له352لن  لكإلضركرللدكئنيلكثفلس

لل د  ليفصؿلكث  لؿللكاللرللطرؽلكإلرل الي ت لألفل  ليفلإرل  هكن  لكالضركرل  نصبل "نلككا  
ثلجردلكالن   ـللنهولكلفل طل   الذثؾلل لذنلالإث هللفيل لكث ل  زلكألردن  لل نهل لإذكل"كتنلكثلم  جرل
لكثل جكرل للط"بلإخبلث لت فلد كللكثلةجر لت طو لت"م ن لكخلمكف لل ئ  لن اص  ل " ه لكثلم ف   كألجكر

لإثنلكثلند لكم ن دكن لكثن صلكثزن د لكثركل  للفلا نكفلكثل ثي فلللملبلنذك لكألكثنلث"ل د  كألكؿللفلكثف ر 
                                                           

ثلج" ل  كؿلاللضررلكاللضركرهلكثل لي فلكث ق لهلككا  نلل فلكث بلل  فلكثلط"كبل مج "هل لت فللفلكل19ك"يلؿلكثفيـل لكلل ل"فلكثل د لل348
ولكثص درل فللفيل لكث دؿلكث "  لكثف"مط ن  لل.ز ولل  ر خل90|99كألكثنلنكل مج ؿلكث بلل لل مـلكثلم د نل " ه لكالكثن هل دؿل "  لراـل

"نلكث ركرل"نهلك  لرل"فلكالمل   لتيلكث   لؿلتيلكثمكؽلتيلكث   لؿلل ث بلل لكث ج ر  للفلهللنقكركالكثل  فيلل رز اهلكنبلفظل 2000|2|12
كؽلالؿلكثلم د يلكألكؿل خكثهلكألثكث  لتيل مج ؿلكث بلل لكث ج ر  ولك"فللف كث لكثلم د يلكثر نيل مج ؿلكث بلل لل ملهلرغـلدركجه لتيلكثم

ضركرولكل ث  ثيلاضالل مج "ه لل مـلكثلم د يلكألكؿلكالادـلتيلكم  ل ؿلنذخلكث بلل ولكنذكلتيللفلالؿلكثلم د يلكالكؿل  دلكم .بلالنللن  لكال
ـل  دل ير م نلثللدكلفمفلكثن  لككث دكث ولكث يل   ضيل"فللفل لؿلمنككالث رل الكمـل بلل هلكث ج ر  لتيلكثمكؽلالل فؽلث. رخل"فل م .ؿل د

ضركره مج "ه لك مجؿلنذخلكث بلل لل ملهولثل لتيلذث لؾللفلكم .بلؿلكمكثلن  لكك 
له8ولصلرج لم لؽ لدلكثفل دلكثقككرليولل349

"فل  ل زلكالل نل.يلنن ل"فل خ "طلتير لكثخط لكث لدللفير لكثخط لكإلدكرملكث يل  نيلكإلخبلؿلكإلركدملل الث زكـلذك هولذثؾل"فلكثخط لكث لدل جبلل
له6كنظر:لدهل لدلكثفل دلكثقككرليولكثلرج لنفمهولصلل فلاصدلكإلضركرلثدللكثف  ؿلنكلكثل  لل "نلكثف ؿلكثض ره

له6ولصكثلرج لكثم لؽ لدلكثفل دلكثقككرليول350
ول2001وللج" لكالج ه دلكث ض ئيول ددلخ صول16/11/1999ولل  ر خل230617اركرلكثلفيل لكث "  ولغرت لكألفككؿلكثقخص  ولراـل351
له158ولصلرج لم لؽق ولكث ض ثلكثلدنيول لرلفلدملل ول311ص

 لدلكثمبلـلذننيللؾولكث ككزفلتيل ن صرلكثي  فلكثكجكدملكتيلكثف كؽلكث  ل لككثخ ص لجزكثلكالخ بلؿلكث ككزنيلككث  مفيلكثخ صل ل"  نل352
لكثلف ل فلكثكطن  فلتيلقهرلد مللرلمن ل لكث يل"ث  اللدكرلن  ل  لث"لف ل فل1945كاض ئ  نولنصلكثلف ضر  لكثن  ل لكث  ل  لكثلف ل  و وللج" 

للكثلصر  و لكثخ لم لككث قركفو لكثمن  لكث  م لككث  قرو ل لركفلكث  نكن  وللصرول1945كث دد لكإلثي ركن  ولقلي  لكثلف ل   للن كؿل فللج"  و
لهلwww.ibrahimomran.com:ل2010ل رسلل10كث ددلكألكؿول

http://www.ibrahimomran.com/
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غركؽلك قددلتيل ككثلم  جر فل يكفللقكل لل  بلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽلنظركنلثل لت ه للفلغ"كلكك 
خبلؿلل ث ككزفلكثككجبل ككترخلتيلكثف كؽلل فلكثطرت فولكخركإل فلركحل كث زكـلفرت  لكثنصلكث  نكنيولكك 

 "نلك  ل رل"فل دـلدت لنذكلكثلل"شلكثزن دلالل   لرل خ"ف نلجكنر  نلل ثل ننلكثذملندؼلكث  نكفلكغ    هل
له353 إث هلكثلقرع

ل
 354. انتفاء الغش2

كثدي كرل لدلكثفل دلكثقككرليل  كؿلا  م نل "نل  ر ؼلكث دث سلتيل  يك فلكث  د(لل فلكث دث سلتيل نف ذل
م خدكـلكثلد فولل صدلكثكصكؿلإثنلغرضلغ رل:ل لكل ل د نلل ث.شلتيلنذخلكثف ث ولنككث  دولكنكل

لكث يل ـل لكثل  ل  لل ثي ف   لكث نف ذ لالكؿ لإثن ل دت ه لتيلغ"ط لكثدكئف لإل   ع لكث ض" "   لكثكم ئؿ لقركعو
له355له (

كل ث  ثيلفمبلكثدي كرل لدلكثفل دلكثقككرليولت فلكثريفلكثل نكملث".شل  لرؿلتيلكث صدل"كلكثرغل لتيل
كث ض" ؿل كصبللث.رضلغ رللقركعولكلذثؾلالل  كـلكث.شلرغـلكث ض" ؿلكثف صؿولإذكلادـلكثلد فلإثنل

لإذك ل"ك لث"ف    و للط ل  ه  لل دـ لدكفل "له لل "كل الغ رلصف ف ل فلفمفلن   "نلؿلتيللكثد  فو
  د ـلل ضلكثل "كل الكث يللفلق فل دـل  د له لإ   علكثدكئفلتيلغ"طولتبلل  دلغ ق نلرغـل"نهل"كا ل
لكثريفلكثلكضك يل ل"ل  لإثنل ض" ؿلكث. ره لا صد  لدكفلإركد  لثه لألفلكث.شلاللا  ـ كثدكئفلتيلغ"طو

لكث يلث".شلتهكل  خذلصكر ل ت ؿ(ل"كل ي ل ف(ولككثف ؿلنكل ل ر ل فل كثكم ئؿلكال ف   ث  لي ثيذب(

                                                           
هليل لارراللفيل لكثن ضلكثلصر  ل"نهل ل894ولصل1978وللج" لن  ل لكثلف ل فول1978ثمن لل68لفيل لكث ل  زلكألردن  ولكثللد"لراـل353

ل نلي فلكثفيـلإذلاضنللرتضلكثد كللكث يل"ا له لكثلم  جرل "نلكثلةجرلكط"ػػبلت هػػػ لكثفيـلل  ك ضل ل لثف هللفل"ضركرللملبلكثفجزل
كثفجزلثـل يفلي د  لكل"فلن  لكإلضركرلكث يل جبل ككترن ل ندللفل نمػػػػػػبللكثذمل"كا هلنذكلكألخ رل "نللزرك   هولاػػػػػدل"ا ـلاض ثخل "نل"ف

إث هلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽللن دل ل "نل"م سل"فلكثلم  جرلي فلل  خركلتيلدت لل ػػضلكألجر لكثلم ف  ل " هل ندل كا  لكثفجزولك"فل
كفلكثلصركت الكثلم ف  ل " هولي فلتيلذثؾلجل   لل ل يفنلثفلػؿلكثلم  جرلنكلكثذمل"نلؿلتيلط"بلرت لكثفجػزلل دلدت هلي لؿلكألجر لد

اض ثخللرتضلكثد كللكثـل يفلل دلتيلف ج لإثنللفللل لإذكلي فلادل"ص بلكثلم  جرلضػررللفلكثفجزولألفلنذكلكثلفلل يكفلل دلذثؾل
لتيلكثد كلولكلفلرـلتػػػ فلن ػنلكثلم  جرل " هلكث صكرلكم ن دكلإثنل"نه "غفؿلكث فدلل ل لادلهللفل"كركؽل رلالفصػكؿلكثضررلل ز دكلغ رلالـز

 ه297ولصل57ولؽل2ولسل1/2/1951ولج"م ل19ثمن لل80نذكلكثن يل يكفلغ رللن ج هلن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـلل-

له119ولصل لكث". لكث رل  ولل جـلكث  نكف رؼلكث.شلل نه:ل كثخركإل "نلفمفلكثن  لتيلكث   لؿل لدكن(هللج354
له9ولصلرج لم لؽدكثقككرليول لدللكثفل 355

فلي ن لل ل ز فل فلكث.شلتيلكث   د لكث  ل لإالل"نهل ل   لركفللفل طل    هولإذل"نهل ل    فل تيللرف" لل لكث "ـلنن ل"فلكث دث سلككالم .بلؿولكك 
ل يك فلكث  دول"ل لكث.شلت دل   لل دل يك فلكث  دل"كلخ رإلدكئر لكث   اده
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لكثي ل فلت ث  نكفلالل  جبل"فل ل"شلفدكنلل  ن نللفلكثجم ل لثييل  ف ؽلكثريفلكثلكضك يلث".شول"ل 
له356 فضرخلإالل ندل ل يكفللفلطل   للةرر ل "نلكثطرؼلكآلخر

لكثلخصص ل لكثلط ط  للف ليل   ل م" ـ لغق ن ل  د لل نه ل"ق راو لاد لكث "   لكثلفيل  لنجد لثذثؾو ك طل   ن
لل فلكثطرت فولكلفلن ف  لثبل م هبلؾوللدالنللفل"فل م"ـلنفسلكثيل  للذكرلكثلط ط لفمبلكث  دلكثللـر

لكثط فل لص فل  ل"ف للف ل لللرضو لكلص ل  لت مد  لي نا لكثلق رم لإثن لكثلم"ل  لكثلض    ل"ف ر ن  
له357"صلفاللمةكث ل فلنذخلكألت  ؿلتيلإط رلكثلمةكث  لكث  د  

ضلكثف"مط ن  ل"فلكث ككطةلل فلكثكي ؿلكثل صرؼلككثل صرؼلإث هلكتيلذكالكثل ننلكيداللفيل لكثن 
كثل لي نالكثد كلللفؿلكثنظرل ن جل"ررخلل نلك مـلل ث.شلككثف " ولف للج ثلتيلل فلكثفيـل"نهل ل

ل لكثد كللراـ لكث ل" . التي للطبلف لكثن لل214/79 م ند لل ف ل ككطة ل كثط  ف(لثكجكد لكثلد ي كي ؿ
لخ" ؿ لث"ط فلتيللوكثل ككثلد ى " هوق     لللطبلفلكث ل" . ال ص"حلملل  لكثص درلي فلكالد  ث كثفيـ

وليل لكفلكالد  ثلل ث ككطةلل جكزلكفل يكفللكضكعلد كللكص"  ل الم ئن ؼلكال فللفيل لككؿلدرج ل
ل ل لبللل ثل د  لكثلف يل  لإل  د  ل ليفلكفل يكفلملل  لكث.شلككثف "ه لله لاصد لا نكفلل251/1كذك لف

 "نلكم سللفلكث  نكفلولت فلكثد كللككثف ث لنذخل يكفلغ رلا ئل ل  لككث ج ر  صكؿلكثلف يل الكثلدنك
له358 ولك يكفلكثفيـلكثلط كفلت هللككت  لث"  نكفللفلف للكثن  ج لالللفلف للكث مل بكفر  لل ثرد

ولتهذكل  نيل"فلكث.شلغ رللكجكدولكادلكردل359لدلإلخف ثلكث  بك يسلل لملؽولإذكلثـل يفلنن ؾل  
كثلفيل لكث "  للق فلذثؾول   "ؽلل دـلإخف ثل  بلخفيللفلطرؼلكثل ئ ولفيـلثص ثحلكثل ئ لاركرللفل

لد كلل لم طا لكل ث  ثي لكثلل  و ل م" ـ للف لمن  للركر لل د لضدخ لكثلرتك   لكثضل ف لد كل لم كط
له360كثضل فلل ث   دـلالن ف ثلكث.شللفلطرؼلكثل ئ لث دـلإخف ئهلكث  ب

ا نللفلكجكبلكث زكـلفمفلكثن  لكلرك   هلتيلنط ؽلكث  كدلككث صرت اول"ل لل ثنمل لث  دلكإل ج رولت نطبل
صدرالنصكص نل يكفلجزكثكنلركد  نلثمكثلكثن  لتيلكإل ج رهلك"نـلكثصكرلكث طل    لثمكثلكثن  لتيلنذكل

                                                           

له10وصج لكثم لؽكثلرلل لدلكثفل دللكثقككرليو356
 ه125وصلل1ول ددل2001ولكثلج" لكث ض ئ  لثمن ل16/2/2000ولل  ر خل213691اركرلكثلفيل لكث "  ولغرت للد ن ولراـل357

له2013|3|11ولكثص درل فللفيل لكثن ضلكثلن  د لتيلركـلكهللولل  ر خل2011|566ن ضللدنيلراـلل358
لقرحللج" لكألفي ـلكث دث  لل فلنك  فللفلكث  كبلتيلكثلل  لتذيرل"فل لكثل  بل "نلامل فلظ نرلكل طفلت ثظ نرلل ل359

ذك ل  رؼلل ثلق ندخلي ث ركحلككث لنلككث ضكلكثزكئدلككث رإلكغ رخللفلكث  ن الكثظ نر لت" كجهلكثخصكل ل يفيلرة  لكثف يـلثذثؾلكك 
لالكثف يـهلكثر نيلكث  بلكثل طفلكثذملالل  "ـلل ثلق ند للككث   ني اللركضلكثدكخ"   هل"نظر:"نيرخلكثل ئ لت ني رخلث.كلل للق ند

له340 "يلف دروللرج لم لؽولكثلج"دلكألكؿولص
لولغ رللنقكرول لرللفلم  دولكثلرج لنفمهو3/2/1993ولل  ر خل81462اركرلكثلفيل لكث "  ولراـلل360
له247ص
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لكثلةجرل ل  ج ر لكثر نيلني لككثصكر  لكثل  بو ل  ج ر لكألكثنلني لكثصكر  لتيلصكر  ف: ل  لرؿ كث  دو
 لثلم  جرل خرل"كلثلم  جر فل خر فل فلنفسللد ل  دلإ ج رلكثلم  جرلكألكؿل"كل فلكث  فلكثلةجرل

لد ل"كللددل  دكخؿلل ه ولته   فلكثصكر  فلنل للفلصكرلكإل ج ركالكث يل جدلت ه لمكثلكثن  ل"رض نل
لخصل ل"كللج النلتم ف نلثهه

 . انتفاء الخطأ الجسيم3
ثخط لكث  دملإثنلربلللدرج الجم ـلك م رلك  تهولت ثخط لي فلت ه ثلكث  نكفلكثفرنميلكث د ـل  ملكفلك

كثجم ـلنكلكثخط لكثذملالل ر يلهل"قدلكثن سلإنل النلكنكل"اربلإثنلكث لدلك "فؽللهولككثخط لكث م رلنكل
لكثقخصلكثف ـل ل ر يله لال لكثذم لنك لكث  ته لككثخط  لكثن سو للف لكثل   د ل"ك لكثل كمط ل ر يله لال كثذم

لكل ث ل"لكرخو لل ضلكثفر ضلتي لثه  ل"ف لإال لكثخط  ل درإ لنظر   لنجر لاد لكثفد ل لكثف ه ل"ف للف رغـ
له361كثلظ نرلتيلكث  نكفلكثلدني

لكثجم ـو لكثنكعللفللكل ث  ثيل يكفلكثقخصلفمفلكثن  ل ندلكن ف ثلكثخط  "ل ل ندلكث   ـلل ر ي بلنذك
لكثخط ل  دلكثقخصلميثلكثن  ه

لالل   لف نللفلكثقخصل لكثجم ـ لكث لدلكذثؾلألفلكثخط  لتهكل   ربللفلكثف ؿل"كلكثخط  كثلهلؿو
ل"لركنل ل يكف لل  لغ ثل ن لإرل الكث لد لألف لكث لدمو لل ثخط  لتجرللكث لؿل "نل مك  ه لكثفيـو ك "فؽلله

لتيلكثخط  لكث لد ل "نل ككتر لار ن  لكثجم ـ لإرل الكثخط  لكثذثؾل  كـ لل فلكثخط للهص ل نو كا ؿل" ض ن
لل ث   د ل (ل"مل"فلCulpa latadoloaequiparateurكثبل  ن  لكثيل  كؿل كثجم ـل"ثفؽلل ث.شل  رركن

كثخط لكثجم ـل م كملكث.شولل ل"فلنن ؾلترا نلل ن نلل نهل ولإذل"فلكث.شل نطكمل "نلمكثلكثن  ولل نل ل
له362كثخط لكثجم ـلادل   للفمفلن  

 . انتفاء التعسف في استعمال الحق4
ولكنظر  لكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽللفل363كثفؽإفلكم  ل ؿلكثفؽللمكثلن  لنكل  مؼلالم  ل ؿلل

ولك لمطل"في له ل "نلكثف كؽلجل   نلتيلنط ؽلدكئر لكث  نكفل364كثنظر  الكث  ل لتيلكث  نكفلكثلدني

                                                           

لكثكج زلتيلن361 لكثفي ـو لكثلج د لتيلكث  نكفلكثلدنيظر  لد لكالث زكـ لكث  ثيلككثلفللل  لكث  " ـ لكزكر  لكألكؿو لكثجزث للص درلكالث زكـو كث ركايو
له166ولص1980كث "ليولكث ركؽول

له177ولصللرج لم لؽ "يل "يلم" ل فول362
له15ولصلرج لم لؽدلكثفل دلكثقككرليول ل363
 لفلكم  لؿلف هلكم  ل الللقرك  لالل يكفللمئكالل ل ل نق ل فلذثؾلللفلكث  نكفلكثلدننل"فل4 لثل لي فلكألصؿلفملل ل  ضنللهلكثل د ل364

لفلضررل ل   ل رل"فللن طلكثلمئكث  ل فل  ك ضلكثضررلنكلكاكعلكثخط لك"نهلاللخط لتيلكم  ل ؿلص فبلكثفؽلثف هلتيلج"بلكثلنف  ل
لفلذثؾلل5ل لنكلكم رن ثللفلذثؾلكألصؿلكفددالكثل د لكثلقرك  لكث ى   فه لثهلنذكلكثفؽلكي فلخركإلنذكلكالم  ل ؿل فلدكئر لكثلقرك   لإن
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كثقر   لكإلمبلل  لولكادلمل ال365كثلدنيللفدد لي نالنذخلكثف كؽل"ـللجردلفر  الكلين الا نكن  
له366كث ككن فلكثكض   ولتيلكألخذللهذخلكثنظر  

للفل لركر  لكجهه  لتي لا لا لكثلصرمو لككث قر   لكثفرنمي لكث ض ث لتي لكنط" ا ل ندل  لكثنظر   نذخ
لنفم نيل ل لؿ لكنك لكثن   لمكث لإرل ا لت ه  لكألم س ل"ف للفج  لنلكن  لدكف لكثكاكؼ ل"ركدكك خصكله 
لككثلخ طرل لل ثلخ كؼ للففكت ن لت ه لكإلرل ا لطر ؽ ل ج ؿ للل  لككثض ؼ لكثكنف للف لكنك م يكثكجيو

ككث."طولكلل ل  رضلكثف كؽلثخطرلكثزككؿلككالنه  رولكت هللم سللذكالكثفؽلكي  نهلك"ص"هولككثخط ل
لكث ض ئ  ول لكثف    لل  د ف لتي لك ظهر ل نط"ؽ ل"ف لإال ل"لا لكثفؽ لكم  ل ؿ لكث  مؼلتي لنظر   كثيف
ل ندئدل خؼللفل لك"خذالكثفل" ل " ه  ل"لـلتيلنصكصلاككن نه  لك"ار ه  ل قر   ال د د  ك"خذالله 

 ولت صلحلالل خقنللفلكثج نبلكثلم يكثكجيلت ه لألنه ل  يكفللفل نصرلنفم نيل"خبلايلاللدلكط  ه
ت هللفلكثدخكؿلتيلاركر لكثنفسلث"كاكؼل "نلل ل لراللهل "ؾلكثنفسللفلرغل لكإل ذكثلل ث. رلكلفلن  ل

لد"لفمفلإ ص ؿلكألذلللهولكثهذكل  دل دـلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽل طل   نلث"   د لكثفؽل ن اضلل
ول"ل لكن ف ثلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽلنكللظهركنللفللظ نرلفمفلكثن  ل367كثن  لتيلكم  ل ؿلكثفؽ

له368تيل نف ذلكث  كدولكلفلإفدللل  ض   ه
                                                                                                                                                                                

كث  نكفلف ال هل "نلمل ؿلكثفصرولكي فل ل فللفلكم  ركثل "ؾلكثصكرل"نهل جل لل نه لض لطللق رؾلنكلن  لكإلضركرلمككثل "نلنفكلإ ج لنل
ثنللض ر لكث. رلدكفلنف ل جن هلص فبلكثفؽللفلذثؾل"كل "نلنفكلم"لنلل الم ه ن  كثل صكد للل ل ص بلكث. رللفلضررللفللل  لدلكثم رك 

إم  ل ؿلص فبلكثفؽلثف هلكم  ل اللنكلإثنلكث رؼل"اربللل لمككخللل ل ي دل ل"شلاصدلكإلضركرلكث لدللكي فللفلكثل ررل"فلل   رلكثلككزن ل
 لل فلكثنف لككثضررلدكفلنظرلإثنلل فلكثلص"ف لكثلل . خلتيلنذخلكثصكر لكألخ ر لكل فلكثضررلكثككا لنكلل   رلل دللاككلهلكثلككزن لكثلجرد

للفلك  ل ركالكث دكث ل نل  لكك  لكم  ل ؿلكثفؽللفلدكك نلكثقف   لإم ث  لتير  لإذلالل نل  ل"كل مرك لث"لن ف ل"كلكثلضركرل مرك كثظركؼلكثقخص  
ولؽل2ولعل46ولسل23/11/1995ولج"م ل59ثمن لل2845كث  ئل ل "نلإاركرلكث ككزفلل فلكثفؽلككثككجب هلن ضللصرمل لدني(ولكثط فلراـل

 ه1219ولصل238
لثلن فولل365 لل ركاو للنقكركالكثف"ليلكثف كا  و لكألكثنو لكثطل   لل  رن و لدركم  ل فلكثفمخلكث  مفيلث"  دو لكثن جل  لكثلمةكث   للكلرك زو له

له269ولص2009
(ل لاللضررلكاللضركرل للككثل د ل19 د ل كث كك دلكث يلكم  رالتيلكثف هلكإلمبلليلتيلنذكلكثلج ؿلككثككرد لتيللج" لكألفي ـلكث دث  لتيلكثل366

(ل لدرثل30(ل لكثضررلكألقدل زكؿلل ثضررلكألخؼ لككثل د ل 27(ل لكثضررلالل زكؿلللر"هل للكلكثل د ل 25(ل لكثضررل زكؿل لكلكثل د ل 20 
الل جكزلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽل(لللنهل "نل"نهل ل7كثلف مدل"كثنللفلج"بلكثلن ت  هليل لنصللقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلتيلكثل د ل

إذكلي نالكثلص ثحللل-إذكلثـل  صدللهلمكللكإلضركرلل ث. رهلبل- "نل"نهل  دلكم  ل ؿلكثفؽل  مف  لتيلكألفككؿلكث  ث  ل:لإل8كل نالكثل د ل
الل  ن مبلكثل  لل لل ل ص بلكث. رلإذكلي نالكثلص ثحلكث يل رليلإثنل ف   ه لا" " لكألنل  للف للل-كث يل رليلإثنل ف   ه لغ رللقرك  هلإ

 ل ثكؼ هلإذكلي فللفلق نهل"فل "فؽلل ث. رلضرركلغ رلل-لفلضررللملله هلدل
لل   ل رخلكم  ل اللغ رلل367  ل دؿلنصلكثل د لكثخ لم للفلكث  نكفلكثلدنيل "نل"فللن طلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽلكثذمل ج "هللفظكركن

 "نلمل ؿلكثفصرلتيلكثل د لكثخ لم لم ثف لكثذيرلككث يل دكرلي"ه لفكؿلاصدلص فبلكثفؽللفلللقركعلثهلنكل ف ؽلإفدللكثصكرلكثلفدد 
ذلي فلدت عل كم  ل ثهلثف هل"كللدلل"نل  ل"كللقرك   لكثلص ثحلكث يل هدؼلإثنل ف   ه لكذثؾلدكفلنظرلإثنللم"ؾلخصلهلإزكثلنذكلكثفؽولكك 

كلنيلقر طلض ؽل خ رؽلل-ضدن لتيلط"له لطردخللفلكألرضللفؿلكثنزكعللكثط  فلثدلللفيل لكالم ئن ؼلادلا ـل "نل  مؼلكثلط كف
زكث لل ل " ه للفللن ثل "نلمندللفل"نه لثـل لشللفلد ككن لمكللكإلضركرللهلكل"فللص"ف ه لتيلكم ردكدلنذخلكألرضلل-"رضهل إفل ككترالل-كك 



119 
 

لتيل لص فبلكثفؽ ل مي"ه  لكث يل جبل"ف لكثطر    ل فدد لكثفؽو لكث  مؼلتيلكم  ل ؿ لنظر   كلذثؾ
لكثفؽللفمفلن   لصرفالاككن فل د 369كم  ل ؿ لثذك لكثن  لو لفمف لل فلللد" لكثلل قر  لكث بلا  ل ف د 

وللفلذثؾلنصلكث  نكفلكثلدنيلكثمك مرمل370يفير لي"  لكل فلكالل ن عل فلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽ
تيلكثل د لكثر ن  للنهل "نل"نه:ل ل جبل "نليؿلقخصل"فل م  لؿلف كاهلك"فل  كـلل نف ذلكث زكل  هل

ل لكثن   لفمف ل رمل"ه  لكث ي لث" كك د لكث  نكف(ولطل  ن ل  رخ لتبل لكثفؽ لكم  ل ؿ لتي لكث  مؼلكثظ نر "ل 
له371ككث  نكفلكثلدنيلكثمك ميلتيلنذخلكثل د لثـل فددلل   ركنللفددكنلث"  مؼ

 وهناك تطبيقات عديدة لمتعسف في استعمال الحق في تنفيذ العقود، منها:
لكث  كد ه1 لتيل نف ذ لتهكللخ ثؼلثل  ضنلفمفلكثن   ل372كثفمخلكث  مفيلث"  دو ككثفمخلكث  مفيل ليفلو

 كا هلتيلي ت ل"نككعلكث  كدولكذثؾللصرؼلكثنظرل فلملبلكثفمخل"ي فللملبلكجكدليكفلكث  دللفل
لوللربلن:373كث  كدلغ رلكثبلزل ل"ـللملبلإخبلؿلكثطرؼلكآلخرلل نف ذلكث زكل  ه

ف هولول   لرلربلكث لؿلكثذمل م  لؿلف هولتيلتصؿلكث  لؿلل  مف نلتيلكم  ل ؿل374تيل  دلكث لؿ -
إذكلي فلكثفصؿللملبللذنبلكث  لؿلكثم  ميول"كل   د هلكثد ن  ول"كللملبلكنضل لهلإثنلن  ل ول"كل
                                                                                                                                                                                

" ه للفللن ثولت فلكثفيـلكثلط كفلت هلإذلكث فال فلنذكلكثدت علثلجردلا" " لكألنل  لل ثنمل لثؤلضركرلكث يل "فؽللهللفلجركثلإزكث لل ل"ا لهل ل-
كث كؿلل فلكثط  فلكم كثنلل. رلفؽل "نل"رضلكثلط كفلضدن لك"ا ـللن ثل " ه ل يكفلادل"خط لتيل طل ؽلكث  نكف هلن ضللصرمل لدني(ول

 ه545ولصل114ولؽل2ولعل36ولسل4/4/1985ولج"م ل54ثمن لل1244كثط فلراـل
له19ولصلرج لم لؽل دلكثقككرليول لدلكثف368
ل"فللف دلكثنصلتيلكثل د  فلكثركل  لككثخ لم للفلكث  نكفلكثلدنيل"فللفل"م  لؿلف هلكم  ل النلل369 لػػ لكثلفيل  لتيلاض ثلنذخ لكثل ررلػػ  

مكللكإلضركرلل ث. رلكنكللقرك  نلالل يكفللمئكالنل ل ل نق ل فلذثؾللفلضررلل ث. رولك"فلكم  ل ؿلكثفؽل يكفلغ رللقركعلإذكلثـل  صدللهل
ل ل  ف ؽلل ن ف ثليؿللص"ف للفلكم  ل ؿلكثفؽلك"فلفؽلكث   ضيلكفؽلكإللبلغلكفؽلكثقيكلللفلكثف كؽلكثلل ف لثؤلقخ صلككم  ل ثه لالل

هلثنفمهل"كل د كلإثنللم ثث لط ثل لثـل نفرؼللهلص فبلكثفؽلكل . ثللض ر لكثلل"شلضدخولكالل م ؿللفل "جل"لككبلكث ض ثل لمي نللفؽل د  
ذكدكنل فلنذكلكثفؽلإاللإذكل"رلالكنفركتهل نهلإثنلكث"ددلتيلكثخصكل لككث نالل لكضكحلكثفؽلكل . ثلكإلضركرلل ثخصـ هلن ضللصرمل لدني(ول

 ه1025ولصل195ولؽل2ولعل48ولسل29/6/1997ولج"م ل65ثمن لل11865كثط فلراـل
له16 لدلكثفل دلكثقككرليولكثلرج لكثم لؽولص370
له78صلل1ولن لشللرج لم لؽوللهللكلرك ز371
له471ول470ولصللرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفول372
له270لهللكلرك زولكثلرج لكثم لؽولص373

كثفمخلكث  مفيلث"  دل "ملتمخلكث  دلدكفلللرر(ول جبل"فل  ف ؽلت هل نصرلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلفؽلكثفمخلكثذمل  لرؿللل    رلكث  مؼلل
 فللفلل    رلكث  مؼول"كثهل لكثل    رلكث  ل لكث يل فددلكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثف كؽللصكر ل  ل ولتيلكم  ل ؿلكثفؽلكض لط خولكنن ؾلنك 

كلفلضلنه للين لتمخلكث  دل كثل   رلكثقخصيلن  لكإلضركرولكثل   رلكثلكضك يلرجف فلكثضررولكث   رلكثلخ "طل دـللقرك   لكثلص"ف (ول
لكث  مؼلتي لكث يل فدد لكثل    رلكثخ ص  لل   رللخ ثف لكث  نكفولإذلادللكر ن هل  كم  ل ؿلفؽلكثفمخلتيل  كدلل  ن ولكنن ؾلل   ركفوللنه 

ل  دخؿلكثلقرعلث رمـلطر   لكثفمخلتيل  كدلل  ن ولت فصؿلكث  مؼلتيلكم  ل ؿللفؽلكثفمخلإذكلكا لكألخ رللصكر للخ ثف لثل لفددخلكث  نكفو
 يكفلث"ف مخلللررلجدملتيلتمخهولكنذكلكثل   رلنمل  نولط ثل ل فددخلكث رؼلكثج رمهل"ل للككآلخرلنكلل   رلجد  لكثللررولإذل نل.يلكت  نلثهل"ف

الللض لط لكث  مؼلت  لربلفلل ث.شلككن ف ثلكثلص"ف ولتهذكفلكثض لط فول ر لط فل"فدن لل آلخرلكالل ليفلكثفصؿلل نهل ولكل ث  ثيلكجكدل"فدنل 
لهل270ول269كآلخرهلكنظر:للهللكلرك زولكثلرج لنفمهولصل م .نيل فلكآلخرول"ملكجكدل"فدنل ل دؿل "نلكجكدل
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ل ل ثهللفلف كؽللقرك  لخكثه لثهـل لملبلنق طهلكثن  ليولإذل ر دلربلكث لؿللفلكركثلذثؾل"فل فـر
هل375 رللقرك  كل ث  ثيلربلكث لؿلنن لادلكم  لؿلف هلكثلقركعولتيلمل ؿلف  ؽللص"ف لغكث  نكفول

يل لاضنلكث ض ثلكثفرنميلل   ل رلتصؿلكث  لؿل  مف  نل ندل لرلال"فلص فبلكث لؿلادل  فلل دل
 ه376تص"هل  لبلنلجد دكنلتيلكظ ف لي فل ليفل"فل ن ؿلإث ه لكث  لؿلكثلفصكؿ

ل   ل ردلتيل  كدلكثل  لكإل ج رملث"م  ركال"كلغ رن ول"فلث"ل ئ لكثفؽلتيلكثفمخلالؿل م" ـلكثم  ر لكثل -
كردلل لالضهللفلكث رلكفل"كللفلا ل لكثرلفلل دل نولكادل رليلكثل ئ لتيلذثؾلإثنلغرضلل  هلتيلنفمهل
لالضهلك فمخلكث  دل " هلإذكلل لالفظلكر ف   نللف جئ نلتيلكثرلفل م ف دللفلكركئهل ندل تيل"فل ردلل 

تيلكم خدكـلفؽلكالخ   رلكثفمخلكردلل لالضهولت ذكلت ؿلذثؾلك ل نالظركؼلكر ف علكثرلفلكثكفظل"فل
نذكل  مف نلكجبل فك الكث.رضلكثلل كال "نلص فلهولككجبلكث ض ثلل ث  ك ضلكث  نيلكنكل م" ـل

لكثم  ر ول"كلكث  ك ضلكثل ثيولككثلق رملتيلذثؾلل ثخ  رلإفلق ثلذثؾل"كلذكؾه
لل نف ذلكث  دللف ه2 مفلن  ولك   مؼلكالم  ل ؿلكث  مفيلثقركطلكث ن ؿولإذل"فلكثلم خدـل ربلكث لؿ(لل"ـز

تيلف هلإذكلترضل "نلكألج رل كث  لؿ(ولتيلكض   لفرج لكث ن ؿلتكركنلإثنللنصبلل ل ليفلألج رل
  خرل"فل ق."هه

كث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثدت لل دـلكث نف ذولإذل نل.يل "نلكثل   ادلكثذمل  لمؾلل ثدت لل دـلكث نف ذل"الل ه3
 ه377ل  ض  الفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  د   مؼلتيلكم  ل ثهلثهذكلكثفؽولألفلذثؾللفل

لي فل ه4 لإذك ل خ ص  لكثل   اد لككث  مؼلك ج خ ل دؿل "نلكثظ"ـ لنيل" ض ن لتيلكث  كدو ككثقركطلكث  مف  
لق رمل  دمل"كللم ه"ؾ(ولككث  نكفلكثلدنيلكثفرنميلثـل   ثجلنذخلكثظ نر ول"كل "نلكألاؿلظ نر ل  كدل

لكث  نكن فلكثلصرملككثجزكئرملت دلنصؿليؿللنهل ل "نلي ف  للككجه لك ثقركطلكث  مف  لكإلذ  فول"ل 

                                                                                                                                                                                

كثل لي نالككا  لكثفصؿلكث  مفيل   "ؽلل ثككا لك م خ"صه للفيل لكثلكضكعللفلكا ئ لكل ن الكثد كلولكثل لي ناللفيل لكالم ئن ؼلل ل374
ل ل كص"الإث هللفيل لكثدرج لكألكثنللفل"فللادلل نالفيله ل "نلل لكردلتيل"اككؿلق ندلكثط  ن لكثلد نل " ه لكلد رن لكث نف ذمولك"ارا

لفلا نكفلكث لؿولكثل لي فلل ل كص"الل46/3إنه ثل  دل لؿلكثلط كفلضدخلي فلدكفلملبللكجبلثذثؾلككنهل   لرل  مف  نلكتؽل"في ـلكثل د ل
ت فلنذكلكثملبل .دكلككثف ث لنذخلثهلكثلفيل لتيلفيله لكثلط كفلت هلثهل"صؿلتيلكألكركؽلككفلفيله ل"ا ـل "نل"مل بلم ئ. ل يفيلثفل"هل

 وللنقكركالكثل  فيه19/1/2012ولل  ر خل2010ثمن لل577لم كجبلكثرد هلن ضلت"مط نيل ف كؽ(ولكثط فلراـل
لولل375 "فلدلكثصك  يلق" لؾولكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽلل صدلكإلضركرلل ث. رل"كلث ف  ؽللص"ف لغ رللقرك  لتيلكثقر   لككث  نكف 

نػول1430  نكفولي"  لكث  نكفولج ل  لكإلل ركالكث رل  لكثل فد ولكث ددلكثر لفلككثربلركفولكثمن لكثر ثر لككث قركفولرل  لكألكؿللج" لكثقر   لككث
له58ول57ولصل2009إلر ؿل
له471ولصللرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفول376
لدركم لل  رن لل لالفلدللكدكثيول377 لدكرلنكل ولكثجزكئرولكثقركطلكث  مف  لتيلكث  كدلتيلكث  نكفلكثجزكئرمو لككثل ن  لكلصرلو ككن فلترنم 

له6ولص2007
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لكإلذ  ف لكثلم ه"ؾل378تيل  د للص"ف  لتيلغ ر ل"ك للجفف ن لي ف لإذك لكل ط نو ل  مف  ن لكثقرط لك يكف ه
 ه379لقيؿللفردلكلل ثشلت هوللل ل  ن تنلكفمفلكثن  لكثككجبلتيلكثل  لبلا

 
 الفرع الثاني

 االلتزام بالتعاون واإلنصاف
لث   كفلككالث زكـلل إلنص ؼولكمن  كثهل لت ل ل "ي: فرضلفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدوليؿللفلكالث زكـلل 

 أواًل: االلتزام بالتعاون
فدللل لكك  لكث  كدو ل نف ذ لتي لكثن   لفمف لكث زكـ لل  ض  ا لل ف للف لنك لكث  كد ل نف ذ لتي لكث   كف كث زكـ

لكثل فر  ل نه لككثرئ م   للفلل"دك380كثلظ نرلكثه ل  ل"كلغ رن  لكثلبلد ل"ك لكث.رل   لككث ككن فلكثل  رن  فله
كث  ثـلنيلجل   نل  فؽل "نل"فلكالث زكـلكث  ـلل ث   كفلكثذمل   ل "نل   ؽلكثل   اد فلنكل"م مهلفمفل

له381كثن  لتيل نف ذلكث  كد
ولت فرضهلكث طكركال382ككث زكـلكث   كفلتيل نف ذلكث  كدل   شلك نلكلتيل"كا الكثف   لكثطل    لث"  دل

كفلكث مال بلا لخص ـول"ل لل ثنمل لث ض ربلكثلص ثحلكثجد د لث" بلا لكث  د  ولكث يلنيل بلا ل   
ولألفلكث كك دلكث  ل لتيلكث  كدل  كـل "نلتير ل ل ن اضلكثلص ثح ول383تبلل لن للفل   كفلكثل   اد ف

كل ث  ثيلالل ليفل"فل ملحلكث  نكفل"فل  "كلإركد لل ضلكثل   اد فل "نلإركد لل ضللفلذكملكثلص ثحل
له384كثل   رض 

لكثف كا ل"كؿلDemogueيلك   لر لكثهللنك لكث  كدو لتيل نف ذ لكث   كف لكث زكـ لإثن لكثف ه لتي لنظر لف
لت هليؿلتردلل ث لؿلث ف  ؽل ل " ـز  ل ركالقه ر ل  لرؿلتي:ل ل"فلكثل   اد فل قي"كفللج ل  نلص. ركن
ندؼللق رؾلككثل لرؿلتيلجل" لكألندكؼلكثفرد  لكث يل رليلإث ه ليؿلتردول ل ل نللر"ل لنكلكأللرلتيل

لكث ل ركاللنذلمن لكثقري لكثلدن  ل لكثير رللفلكثقركحلكثف ه  لكث يلل1931"كلكث ج ر  (هلنذخ  دككث ه 

                                                           

له19ولصكثلرج لكثم لؽلفلدللككدكثيول378
له19ولصكثم لؽللفلدللكدكثيولكثلرج 379
ولللرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفوللول453ولصلللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيولو273ولصللرج لم لؽمف  فلكث رجيول380
له172ولصللرج لم لؽ"لجدللفلدللنصكروللو475صل
له256ولصكثلرج لكثم لؽمف  فلكث رجيول381
له210ولصلكثلرج لكثم لؽمف  فلكث رجيولل382
له297ول296ولصللرج لم لؽ "يلت بلثيول383
له23ولصل2004"في ـلكثقري لطل  لث"  نكفلكث ج رملكثجزكئرمولقري الكألقخ صولدكرلنكل ولكثجزكئرون د  لتض ؿول384



112 
 

  رضالث ف" ؿلكث زكـلكث   كفولكنظركنلثير ر ل رددن لكصفالل نه لادلص رالرلل ل  " دكنلل ثكت نلالل . لل
نق.ؿل"فدلولألنهلثـل 385 فليؿلل دل ل"كلد ل ج لثؤلجزكثلكثلخصص لتيلنذخلكثقركحلالث زكـلكث   كف

للفلكثف ه ثل"يررللفلد لكإلتيلإ ط ثلكثكجهلكث  نكنيلالث زكـلكث   كفه
لكث   كفلتيل نف ذلكث  كدل لونكلم"كؾلك صرؼلككث زكـل   "ؽللي ف  ل نف ذلكث  كدك ليفلل  فل"فلكث زكـ

ف ا نلف     نل فلؿل "نليؿلكثل   اد فلمككثلي فللد ن نل"كلدكئن نلكثـل   لكال ف ؽل " هلل فلكثل   اد فلك 
كككا   نلك رليلتيل"كا الكثف   لكثطل    لث"  دلإثنل"فل  كـلكثل   ادلكثلي"ؼللهلللذؿليؿلل لتيلكم هل
ثييل جنيلكثل   ادلكثلن ف للهلادركنلإض ت  نللفلكثف ئد لكثلقرك  لتيلكث  دللل ل  بلثـلل للل د لفل   ل

له386ث  نكفلكثفد لكثض  ؼلكفمفلكث نف ذلتيلكث  كدلكلل د لكث فضرلتيلك
كلل ننل خرلت فلكث   كفل  نيلا  ـليؿلل   ادلللذؿلكث ن   لكثبلزل لث"كصكؿلل ث  دلإثنل"تضؿلصكر ل

ل  ددالكم ئؿل نف ذلكالث زكـول387ك"فمفلف ؿ لكث   كفل   "ؽلل مه ؿل نف ذلكث  دهلت ذك ولكل ث  ثيلكث زكـ
كثدكئفل" ض نولألفلللد"لفمفلكثن  للت فل "نلكثلد فل"فل خ  رل"فمنه لتيلر    للص"ف هلكلص"ف 

  لنل"فل م  ررل"فدلطرتيلكث بلا لكث  د  للف ئد ه ل "نلفم بلص فلهولكل ث  ثيل "نليؿلطرؼل"فل
لكث زكله ل  مرل "نلكآلخر ل"ف لجهدخ لليؿ لت ف كؿ لكآلخرو لل  ل "نل388    كف لكث  د ل نف ذ ل  ـ لف ن و

له389كث نف ذل ث نف ذلكثميثل م كملتيلل ضلكألف  فل دـت"فمفلف ؿول
ككث زكـلكث   كفل  ل زللخ ص  لكث نكعلت هلتهكلث سلككفدكنلكر ل  نلتيلجل  لكث  كدللؿلإنهلث سلككفدكنلل

لكث يل لككإلض ت  لكثلكضك    لكالث زكل الكثفر    لكذثؾل يسلل    لكثككفدو لكث  د لف نلتيلإط ر كر ل  ن
 نليل لنكلكث زكـلل صف حل ظؿلتيلجل  لكث  كدلككفد لكر ل  لالل  . رولي الث زكـلكث صف فيلكثذمل ل

كث  دلكل رج  هلإثنلفدكدخلكث  دث لككثل لكث لكذثؾللهل لي فلكث  دلكثذمل  "ؽللهل"ي فل  دلإ  ر ل"كل
  دلل  ل"كل لؿل"كلغ رن ولكي الث زكـلل دـلكث  مؼل ندللل رم لفؽلكإلنه ثلكث   ليلث"  دلكثذمل ل نل

كث   ليلث"طرؼلكثل  لؿلدكفلملبللقركعل لررخولكليل لنكلكث زكل نلل دـلكم خدكـلص فبلكثفؽلثف هل
ذثؾللهل لي فلكث  دلكثذمل  "ؽللهل"ي فل  دل لؿل"كل  دلل  ل"كلغ رن للفلكث  كدولكي الث زكـلللركج  ل
كث  كدلتيلصكر لكخ بلؿل ككزنه لكالا ص دملكثذمل ل نلذثؾلر ل  نلالل  . رلكث زكل نلل رج علكا ص دلكث  دل

                                                           

له213كث رجيولكثلرج لكثم لؽولصلمف  فل385
له217ول216مف  فلكث رجيولكثلرج لكثم لؽولصل386
له427ولصلرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول387
له172ولصللرج لم لؽ"لفلدللفلدللنصكروللو453 ؼلكث كنيولكثلرج لكثم لؽولصل لدلكثف" ـل لدلكث"طل388
له296ولصللرج لم لؽ "يلت بلثيول389
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ل ككزن لكذثؾللهل ل . رلكث  دلكثذمل  "ؽللهل"ي فل  دكنلزلن  نل"كل  دكنلتكر  نلكمككثلإثنلفدكدلل لكث لكل
لي فل  دلل  كث ل"كل  دلل  ل"كلغ رن للفلكث  كدهل

ككأليررللفلذثؾلت فلكث زكـلكث   كفلتيل نف ذلكث  كدلادل  نكعلك  "كفلف نلتيلإط رلكث  دلكثككفدلتبلل
نفسلكث  دلكل فلنفسلكثل   اد فولتلربلنلكالث زكـلل ث   كفلتيل نف ذل يكفلككفدكنلكر ل  نلف نلتيلإط رل

  دلكثل  ولنجدلكثل ئ لثفل يكفل " هلتفمبلكث زكـلل ث   كفلتيلكثكت ثلك ج خلكثلق رملل ث زكـلإ بللهل
كنص ف هلفكؿلي ف  لكم  ل ؿلكثلل  لك فذ رخللفللخ طرلكم  ل ثهوللؿل ليفل"فل قلؿلإثنلج نبل

لل فل م"ـلذثؾلكث زكل  للرؿلكث زكله لل ث   كفو لل ث زكله ال"خرلل فلؿل "نلكثل ئ لك ندرإلضلفلكت ثخ
ث"لق رملجل  لكثكر ئؽلككألكركؽلكثضركر  لالن   ؿلل"ي  لكثلل  ل"كلكث   ـلليؿل لؿللفلق نهلكثلم  د ل

له390 "نل مج ؿلفؽلكثلق رملل ثمجؿلكث   رمل"كلغ رخللفلكثمجبلالكث  نكن  
  يدلت ه لكجكدلكث زكـلكث   كفلتيل نف ذلكث  كدولكنطبلا نللفلطل   لل ضلكث  كدل"كللفلكنن ؾلف الال ل

لكثف الالك   يدل لكالث زكـلنفمهلتيلنذخ ل"كللفلصف لكلي ن لكثل   اد فلت ه ولت نفرضلنذك لكضك ه 
كث  كدلكثدكث  وللكجكدخلت ه هلتل ثنمل لثطل   لكث  كدلكث يل فرضلكث زكل نلل  يدكنلل ث   كفل   كدلكث   كفو

ل391كث  كدلكث ج ر  ولكث  كدلكثزلن  ( ولنجدل"فلنن ؾل ددللفلكث  كدل   لرل  كدلكث   كفللطل   ه لت  ـك
"م م نل "نلكث   كفللرؿل  دلكثقري ولتف هل جبللذؿلكثجهكدلككث   كفلل فلكثقري ثل "نل ف  ؽلغرضل

كثلق ري ل  دلرين نللفل"ري فل  دلكثقري ولتيل ف  ؽلكثرلحلككا م لهلل فلكثقري ثولكن  للق رؾل  لرؿل
له392ك " هلت فلمكثل ف نـلكثقري ثل ةدملإثنلإنه ثلكثقري 

ل ندللرف" ل نف ذلكث  دلتيل ك   لكالث زكـلل ث   كفلتيل نف ذلكث  كدل "نل   ؽلكثل   اد فلمككثل"ي نكك
لتيلكض   لكثدكئفهلكل ث  ثيلنن ؾلصكر  ف:لكثصكر ل كألكثنلكث يل يكفلت ه لكض   لكثلد فل"ـلي نكك

كثلد فلل الث زكـلل ث   كفلتيلكض   لكثلد فلتيلكث  دلك يفلكثدكئفلل الث زكـلل ث   كفلتيلكض   لكثدكئفل
لنيلكث يل لكثر ن  لكألاؿلقهر  لكثصكر  ل"ل  لتيلقركحلكثف هو لكأليررل دككالن لنيلكثصكر  تيلكث  دولكنذخ

لل ث   كفلتيلكض   لكثلد فلل الث زكـ لل ث   كفلتيل يكفلت ه  لكثدكئفلتيلكث  دلك يكفلكثدكئفلل الث زكـ  
له393كض   لكثلد فلتيلكث  د

لك لكل نولت فلكالث زكـلل ث   كفلتيل نف ذلكث  كدلثهل طل   ال د د وللنه لل ل "ي:ل
                                                           

له234ول233ولصللرج لم لؽلمف  فلكث رجيول390
له241ولصلكثم لؽلمف  فلكث رجيولكثلرج لل391
له297ولصللرج لم لؽ "يلت بلثيولو39ولصللرج لم لؽن د  لتض ؿول392
له258ولصللرج لم لؽمف  فلفلدمل لدلكثرفلفول393
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لي فل رمؿلم"  لل ل ر ؿلكثدكئفلل ي ث ؼلالل  ن مبلل للص"ف هو "فلكثلد فل يكفلميثلكثن  ل ندل 
ل فل لل ف  فل "نلإرم ثه  لكثطرت ف ل"ف لتيلف ف ل كثط ئر (و لكثجك ل فلطر ؽ لل ي ث ؼلل نض  كثدكئف

يكفلميثلطر ؽلكثلرل"كلكثلفرل كف نلكثكلثـل  ف  ل "نلذثؾلتيلكث  د(ولكنفسلكثقيثلل ثنمل لث"دكئفل 
كثن  لإذكلفلؿلكثلد فل نف ذكنل ي"فهللل ثشل  ي ث ؼ(لل نظ لكالل  ن مبلل للص"ف هولي فل  كـلكثلق رمل
لثـل  م"ـلتكركنلكثلل  للفلكثل ئ ولتيلف فل"فلكثلق رمل  "ـل"فل ل هد دلكثل ئ لل فل  كـللفمخلكث  دلإذك

ثنلكا ن ثلكثلل  للفللكردل خرللرلفلل نظلكثلل  لغ رلل كترلثدللكثل ئ لكاالكثل  وللل ل دت لكثل ئ لإ
كثذمل–ل  رن للرلفلكثلكردلكثذملك   دل "نلكا ن ثلكثم"  للنههليذثؾلكثلةجرلكثذمل ط"بللفلكثيف ؿل

لدالالكإل ج رلكثلم ف  ل فللد لمن  فللفلكإل ج رولتيلف فل"نهلثـل ط"بلتمخلل- يفؿلكثلم  جر
رسل"لدكنلنق ط نلتيلكأللين لكثلم  جر ولتهذكلكث صرؼل دؿل  دلكإل ج رولكنكل  "ـل"فلكثلم  جرلثـل ل 

لههل   "نلمكثلن
لكث ل ؿلإالل فللص ر ؼل اللتبلل م ؿ لكك  لكثطر ؽلكألاؿلي"ف و لكثن ؿل "نلكثن اؿل"فل خ  ر كتيل  د
كثطر ؽلكثل  كؿهلكتيل  دلكثنقرلكثلةثؼل"فل  كـلل صف حللركت الكثلصنؼلككث  ق رل " ه لل ج ز ل

الل لل فلكثطل لكك  لكثللـر لكتيلكث  د لتيلكثلصنؼو لكثككرد  لكثن قرل فلكألخط ث لتيللم ث  تبللفؽلثه
لكألخ رل"فل  دلكثلمرحلك"فل  ضهل فال صرؼلكثللرؿلإلجركثل كثللرؿلكص فبلكثلمرحول "نلنذك
كثلركت الكثبلزل لالؿلكالت   حهليل ل"فل "نللص"ف لكثميؾلكثفد د  ل"فل زفلكثلض ئ لللجردلكصكثه ل

له394ط لكثقففولت ذكل  خرالتيلذثؾلتبللكجهلألفل ط ثبلكث ل ؿلل جرل خز فل فلت ر لكث  خ رإثنللف
لثن ؿلكثفؽلكثلل  لإثنلكثلق رملك"فل ل ن ل فليؿل " كتيل  دلكثل  لل لكثل ئ لل فل  كـللل لنكلل"ـز ـز

ل إلض ت لثل لملؽولت فلفمفلكثن  ل   ضيلهل ؿلن ؿلكثفؽل م ركنل"كللم ف بلنل لؿللفلق نهل"فل ج
كثلةجرلل م" ـلكث  فلكثلةجر لث"لم  جرلتيلف ث ل ص"حلليل لنكلكثف ؿلل ث زكـلفلخبلؿلكث زكـلكث   كفول

لهثبلم  ل ؿلكثل دلثه ل ل  نلال ف ؽلكثطرت ف
جـلكثضررلكثذمل"فل لذؿلل ل جبل " هلث  " ؿلفل- طل   نل" ض نلث"   كفلتيل نف ذلكث  كدل-ك "نلكثدكئفل

ل ل  ـك ل"ف ل " ه للفدد و لثلد  لكثل ئ  ل ضلنه  ل ث  ل"ك لجه زكن لكق رل لتلف لكث نف ذو ل دـ لن  ج  لله  "فؽ
ل ثص  ن لكثلم ط لكث يل ةدملإثنل ف دملكثضررل"كلكث "ؼلكألقدلجم ل هليذثؾل طل   نلالث زكـلكث   كفول

  رخلثل رت ل ددلكثنمخلكثلل   هلت نهلتيل  دلكثنقرل جبل "نلكثن قرل"فل ليفلكثلةثؼللفلتفصلدت
كلفل    ادلل لقري لكثيهرل ثلث كص ؿلكث   رلإثنللمينهل"كلل جرخلثهل"فل ط"بللفلكثقري ل"فل  ـل

                                                           

له474ولصللرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفول394
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ذثؾل فالإقركؼللهندسللفلال"هولك "نلكثللرؿل"كلكث  لؿلكثذمل ل ن ل فلكث لؿللملبلكثلرضل"فل
 ؿللض ئ ل فلطر ؽلكثم  ركال"كل ملحللففصهللفلج نبلطل بللفلالؿلربلكث لؿولك "نللفل ن

له395كثفد د  ل"فل ملحللفصحللف ك  الل ل ن "هلث"  يدللنه لكلفل دـلخطكر ه كثميؾل
لل ث   كفل-كفمفلكثن  ل   ضيل" ض نلل لكثل ئ لل لي فلكثلق رمللفلف   لل-لفلخبلؿلكالث زكـ "فل  كـ

لك لكثل ئ  ل "ن لترضلكثلقرع لثذك ل  رضو ل  يرن  لال لن دئ  لف  ز  لكث  رضلكثلل   لل دـ للزدكج ن ث زكل ن
كثقخصيلكل دـل  رضلكث. رولف نل يكفلكثلق رملل   كن نلل لكثل ئ ل "نلدت لكث  رضلكثص درللفل

لكثل ئ لل ث دخؿلإثنلج نبلكثلق رملكلف"هلثدت لنذكلكث  رض له396كث. رلثهولي فل  ـك
لتل ل  لرؿ لل لؿ لكث   ـ ل   ضي لإ ج لي لكث زكـ لنك لل ث   كفو لكالث زكـ ق  رليذثؾ لكك  طبلع لكك  لإ بلـ ي

لكث  د لنكل"م ميلثفمفل نف ذ لليؿلل  لل ه لنكللظهرلخ صل397كثل   اد لل إل بلـ لكل ث  ثيلكالث زكـ و
لكثكي ؿلل فل ل درلل خط رلل ثؾلكثلض   ل398ك"م ميلثبلث زكـلل ث   كفلتيل نف ذلكث  كد ولتلربلن:ل " ـز

لكث ل ؿلكثذملل فلكثخلركثلادلادركن لل اؿللفلا ل ه لف نل  خذلكإلجركث كالكثبلزل لثففظلف كاهولك " ـز
لث"  " ل الل فل ل درلل خط رخل لل ثلكرص لل جركثل لؿلل  فلتيلكثلكرص لت جركخلخبلت ن  ي"ؼلملم ركن
لكثلنؾلل خط رلكث ل ؿل فلكثص كل الكث يل لخطئهلف نل .طيلذثؾلتيلج"م لكثلكرص لكث  ث  ولك " ـز

لك  ل"جنل  و لدكث  للف لترضل خصه ل ص دته  لك " ـز لكثلن ج و لكألق  ث لل فل كضحلخطكر  لكثلن ج " ـز
لكثل  كؿل كثطل بل"لركضلكثنم ثلل فل لصرلكثلر ض لل خط رلكثفلؿلل دلإجركثلكث ل"  لكثجركف  ولك " ـز
لقري لص  ن لكثلص دل ل فل خطرلربلكث لؿللل لكم جدللفلاكك دلكثلن ثلكث  نكن  ل"رن ثلكث نف ذولك " ـز

ذكل   ادلقخصل "نلقركثليل  لكثيهرل ئيلل خط رلك ثل ثؾلل إلصبلف الكث يل م كجله لكالم  ل ؿهلكك 
لكثميرلتيلكثلنجرولكجبل "نلكثلد فل"فل لكثم رلفمبليل   لل فد د للندكن لفلكثلنجرلك ضلفلكث  د

له399 خطرلكثدكئفلث"فضكرل ندلكث ف" ؿلكثذمل فددليل  لكثمير
ليؿللفلكثل   اد فلل فل خطرلكآلخرلل ل ث ك لكث  نر لكث يل ةخرلكث نف ذهلك جبل" ض نل "نليذثؾل " ـز

كثدكئفلكثذمل لهؿللد نهل"فل خطؿلكثيف رللذثؾلث "هل رج ل "نلكثلد فولك جبل "نلكثلةلفل"فل خطرل
قري لكث  ل فلل ثفككدللكث يل ز دل"خط رلكث  ل فلككث يل   ضيلدت لامطل"يلرلل  لؿل فلؿلكثقري ل

                                                           

له475فلدمل لدلكثرفلفولكثلرج لكثم لؽولصل395
له454ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول396
لهل296ولصللرج لم لؽ "يلت بلثيول397
لكل ل " ه هل273ولصللرج لم لؽمف  فلكث رجيول398
لكل ل " ه هل470ولصللرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفول399
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لكثلق رل لك " ـز لكألخط رو لنذخ ل  رضلكث. ر ل   لكثل ئ ل ف ل400ملل خط ر ليل  له ل " ـز  فللكثلم  جر
ل"كل لإثنل رل ل اللم  ج"  لي فل ف  إلكث  فلكثلةجر  لكثلةجرلليؿل"لرل م كجبل دخ"ه لتكركنو  خلرو

لهللكث. رلل ث  رضول"كلكإلضركرلله  ظهرل  بلت ه ل"كل   لكغ ص بل " ه ول"كل   د
للهل كثل   ادلالؿلكثل   ادلكآلخرللفلكث زكـلل ث نل هل"كلل ث فذ رلتيلكلفللظ نرلكث   كفل" ض نولل ل " ـز

ل ضلصكرلكث   ادل "نلكثلككدلكثخطر لتيلذك ه ل"كلكثخطر لتيلطر   لكم  ل ثه ولخ ص لتيل بلا ل
كثل   ادلكثلف رؼلل لكثل   ادلغ رلكثلف رؼوللؿلادل صؿلكأللرلإثنلكث كؿللكجكبل دـلكث   ادلتيل

ليككجبل لاللظركؼلل  ن و ل رل  لتكؽ للنق   ل نف ذ ل ف ل ل ن  ل"ف لكثلهندسلكثلف رؼلتي ل"ك كثل  كؿ
له401 ص"حلثذثؾ

 402ثانيًا: االلتزام باإلنصاف 
 رؼلكإلنص ؼولل نه:ل لإفم سل "  ئيلص دؽللل لنكل دؿل"كلجكرلك  ضيلل  ط ثليؿلذملفؽل

له403ف ه(
كث لكث  نكن  لكذثؾلثل لحلكث د"ل ل"رمطكلت  رؼلرا ل لكإلنص ؼلليكنه :ل لكث دكث لكألتضؿلكث يل صفل

كألخ ر لتيلإفدللكثف الالكثخ ص لإثنلن  ئجلغ رل  دث للملبلكث ل ركالكث  ل لث قر  للل للذخ ةكؿلن
"غفؿلكث  رضلثيؿلجككنبلكثف ث لكث  نكن  لكثل ركض (هلكلق فلنذكلكث  ر ؼل  كؿلمف  فلكث رجيلتيل

ص ؼل لرم ث هلكثدي كركخلكثخ ص للهولل فلكث  ر ؼلكثقه رلكثذملص غهلكثف "مكؼل"رمطكلثرا ل لكإلن
لث يكفل للؿ للن مل ن ل  ر ف ن لث سلت ط ل يكف لثيي لص ثف ن ل  ر ف ن ل ظؿ لكثطل    (و لكثلقرك    لرا ل  "م
كث  ر ؼلكألتضؿلثرا ل لكثلقرك   لف نلتيل"  ـل صرن لكثفد للرغـلكثلم ت لكث  ر خ  لكث يل فص"هل

له404 فل صرن 
لكث  ر ؼ ل "ي:ل لكإلنص ؼلنكل دكث لل ل ركال"خرلليل-كثذملا ؿللهل"رمطكل-يل لكردلنفسلنذك ل 

لث"   ل رلكث  ل ل لكن هالتيلف ث لل  ن لإثنلن  ئجلغ رل  دث ل ل  ن لل  "تضؿل ص"حل دكث لكث  نكفلإذك
                                                           

له454ول453ولصللرج لم لؽ لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼلكث كنيول400
له475ولصللرج لم لؽفلدمل لدلكثرفلفول401
 رللكثل ضللفلكثف ه ثل"فلفمفلكثن  لككإلنص ؼلنل لقيثلككفدلت م كملل نهل ولكنن ؾللفل رلل"فلفمفلكثن  لجزثكنللفلكإلنص ؼل"ملل402

لكثف  هل ل"ل  لت يكفلنذ فللPICODكألكثنلكم " لككثر ن  لغ   ه و ت ذنبلإثنلقلكث  للفهكـلفمفلكثن  لثيؿللفللفهكليلكألل ن لككإلنص ؼو
لككثل لرؿلتيلفمفلكثن  ول"مل"فلفمفلكثن  ل قلؿليؿللفلكألل ن لككإلنص ؼلل  نولكثلفهكل فلج لكر ل ط نلطل    ن زثكفللفلكثيؿلكثلر لطللهل 

ول909ولصللرج لم لؽكل ث  ثيلفمبلكثف هلكثفد لل نخرطلكثجزثكفل كإلنص ؼلككألل ن (لتيلكثيؿل فمفلكثن  (هلن بلنل فهلمف  فلكث رجيول
له910
له26ولصل1983كثه ئ لكث  ل لث"قةكفلكثلط ل لكألل ر  ولكث  نر وللصرولللجل لكث". لكث رل  ولكثل جـلكثف"مفيول403
له490مف  فلكث رجيولكثلرج لكثم لؽولص404
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نكلكث طل ؽلكثجزئيلل-فمبل  ر ؼل"رمطكل-ث  نكفللالل لينهلكإلف ط لليؿلقيث(ولككإلنص ؼلنن 
لكدننللفلكث له405 دؿ(ثفير لكث دؿل "نلف ث لل  ن ل ل"مل"نهللفهـك

لللد"لل للف لدكخ"  ن لجزثكن لكإلنص ؼللكصفه لالث زكـ لكثلن ل   لكثلكضك    لككإلض ت   ككالث زكل الكثفر   
فمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدول ليفل  م له لإثن:لكالث زكـلكث صف فيلتيلكث  دولككالث زكـلللركج  لكث  دول

لل لككالث زكـ لكث صف في لكالث زكـ لكإلنص ؼلإثن ل  م  ل خر لكث  دكلل نن لكالث زكل فل406لركج   لكنذ ف و
لنكل لكث  دو لتي لكث صف في لت الث زكـ لكث  د  ه لل كا الكألزل  لل إلنص ؼل   "   لكالث زكـ للف كثل فر  ف
كث زكـلل صف حلكث  دلكل رج  هلإثنلفدكدخلكث  دث لككثل لكث ولكذثؾللهل لي فلكث  دلكثذمل  "ؽللهل"ي فل

لغ رن ل"ك ل لؿ ل"ك لل   ل  د ل"ك لإ  ر  لا نكن  (ل  د ل ال للقرك    للركال  ل لر ل  رجـ لكالث زكـ لكنذك  ه
ل"فل كثلط ثل لل فدللف كؽلكث نؼلكث  نكنيلكنيلكثل  "  لل ثلط ثل لل طل ؽلفرتيلث   د لكض   لإل 

   اد فل"كلنصلا نكنيلكض يلثهلص" لك  ر رلف مـل "نلل يفللندكنل   اد  نللجفف نلل ثنمل لإلفدللكث
جف ت نللف كؽلإفدكن هل"ل لكالث زكـل نف ذلكألطركؼلكثل    اد لالث زكله ولل"ف  نللفلكركثلنذكلضرركنلت دف نلكك 

للركج  لكث  دول   "ؽلل خ بلؿل ككزفلكث  كدلكالا ص دمولكل ث  ثيلنكلكث زكل نلل رج علكا ص دلكث  دلإثنل
كل  دكنلتكر  نلكمككثلي فلفدكدلل لكث لكل ككن ولكذثؾللهل ل . رلكث  دلكثذمل  "ؽللهل"ي فل  دكنلزلن  نل"

لكث نؼل لف كؽ لإلفدل ليذثؾ ل    د لنك لكالث زكـ لكنذك لكث  كدو للف لغ رن  ل"ك لل   ل  د ل"ك لل  كث    د
ت ههللن صرلكث دكث لككث ي تةلكالا ص دملكثل ثيكث  نكنيلكألخرللكنيلتيلكثلط ثل لل نف ذل  دلكخ "ال 

لت ه  لثهلف الال  كـ لكث  د لللركج   ل  م لكل ث  ثيلكالث زكـ ليل  لكثظركؼلكثط رئ و لتهكل  م لثصكر  و
ثصكر لكثقرطلكث .ر ليلكثلجفؼل "ملكثقرطلكثجزكئيلكث  مفي(وليل ل"نهللفلكثلليفل"فل  م ل" ض نل

له407ثصكر لكث.لف
ل  

                                                           

له140ولصللرج لم لؽ لدلكثلن ـللكمنلإلركن ـول405
له465مف  فلكث رجيولكثلرج لكثم لؽولصلل406

له935ول912ول233ولصللرج لم لؽمف  فلكث رجيول 407
لتيلكث  نكفلكثل  رفلكخ ص لتيلكث  نكفلكثفرنميل ل ؿلإثنلل  ثج لكأللرللفلزك ك  لكلخصكصلكث.لفولت نهلكثف هلكت هلكث ض ثلل لزكؿلإثنلكث ـك

ك  لث دلف فل"ككفلل  ثج لإقي ث  لكث.لفلتيلظؿللن لإلط رلكث  كدل "نل"م سللفلزكل-فمبلمف  فلكث رجيل- يك نهلكث  كدلتفمبولكل ث  ثي
له919ولصلكثم لؽ نف ذلكث  كدلكلفلزكك  لكث زكـلفمفلكثن  هلمف  فلكث رجيولكثلرج ل
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 الخاتمة 

 )النتائج والتوصيات(

لإفلللد"لفمفلكثن  لنـللفل"نـلكثلل د لكث  نكن  ل "نلكإلطبلؽلمككثلي فلذثؾل "نللم كل 
كث  نكفلكث  ـل"كللم كللكث  نكفلكثخ صولف لل"فلكث"جكثلإثنلنذكلكثللد"لادل خفؼلكثير رللفلصركف ل
لل ضلكثنصكصلكث  نكن  لككث يلادل ةدملكثلم ف دللفرت  هل طل   لإثنلل ل خ ثؼلركحلكث دكث لكجكنرن ه

لكالؿل"فل "ـز لكث دـ ل"فللككألخبلؽلكث يل نل للفلركحلكثقركئ لككألد  فل"كجلاللنذ كث  نكفلكثفرد
للهـول لكثقر ل نكم ل"ف لدكف ل   ل"كخ ل"ف ل فب للل  ل   ل"هـ لل ف للج ل ه ل"تركد ل ج خ لكثن   لفمف  يكف
ك  صرؼلل درللفلكث لصرلزكؿلككالن ل ـلللص ثحلكآلخر فلثييلالل "فؽللهـلكثضررلمككثلي فلنذكل

لكثضررلن  جل فلمكثلن  ل"كلإنل ثهه
كث"جكثلثللد"لفمفلكثن  لل دل طكرلكث "ـلك  دـلكثلخ ر  الكلفلخبلؿلل ل  دـل يلفلكثف ج لإثنل

لالبلللص ثحل للفلكث بلا الكث يل يفللكجكد  لجد د  لكثذملم خ"ؽل"نكك   لككث  دـ كك م علنط ؽلكث "ـ
طل    لل  د ل فلؿلتيلط   ه ل"كم لكثفرصلككالف ل الالإلضركرلكألتركدلل ضهـللل ضلألنهلكثللد"ل

للفلغ   الكث  نكفلكنيلدرثلكألضركرللفلتردل "نلتردل خرهلكثذمل ف ؽل"خطرلك"جؿلغ   
لللد"لفمفلكثن  لتيل نف ذلكث  كدلتيلضؿلكث  نكفلكثلدنيلكألردنيل كادل ن كثالتيللفريلنذكللفهـك
كلقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلكف كثالت هلكض ل  ر ؼلا نكنيلثللد"لفمفلكثن  لكل  فلكثل   رل

لث   سل كل كترلفمفلكثن  لثدللكثل   ادللفل دلهلككثجزكثكالكثل ر ل ل "نلل  ض  الكثككجبلك  ل دخ
لللد"لفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  كدله

كادل ريزالنذخلكثدكرم ل "نلللد"لفمفلكثن  لتيلإلركـلكث  دلكتؽل"في ـللقركعلكث  نكفلكثلدنيل
 نككفلللد"لفمفلكثن  ل:لكثف"مط نيلل ثل  رن لل للج" لكألفي ـلكث دث  ولف للفلؿلكثفصؿلكألكؿللنه ل

لتيل لفمفلكثن  لك ررن  لت دلفلؿل نككفلل  ض  الللد" لكثفصؿلكثر نيللنه  لك"ل  كثلفهكـلككثلضلكفو
كث  كدولكتيلكثخ  ـلادلالل خ"كلنذخلكثدركم للفلكثنككاصلككثر.ركالكثيفل" لننل"فلالل خ"كللفلكثف ئد ل

لكث ل"  لككث "ل  لككث  نكن  ه

 النتائج:
ل  "خصلت ل ل "يل:لوث يل كص"ن لإث ه للفلخبلؿلنذخلكثدركم إفلكثن  ئجلك
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ل طل    هل ه1 ل"ف لكث  كدو لله  ل لر لكث ي لكثلركفؿ لجل   لتي ل ككترخ ل جب لكثن   لفمف "ف
كث د د لكثل نك  لالل خرإل فلفدكدللرك   ل دـلكإلضركرلل ثلص"ف لكثللرر لكثلقرك  لث"طرؼل

لكثل  لؿلتيلكث  ده
لفل"صكؿلك"ل  دل"خبلا  ولإاللإفلذثؾلالل  "ؿل"كل ض ؼلإفلللد"لفمفلكثن  لرغـلكنهل ه2

لفلق نهللؿل "نلكث يسللفلذثؾلتهيل يكفلمندكلكل كن لثهلتيلكث طل ؽلولث ف  ؽلندتهلكل
 دكرخلتيلكث  كدلكلكث صرت اه

لهل لكخ "فاللف كالال  ر ؼلفمفلكثن  لتيلكث  كدلولإاللإنه ل  فؽلجل   لتيل"فليؿل ه3
لم لك لكثن   لفمف للفهكـ لكصلف لو لككم  للفهكـ لنك لكثن   لليؿلكث لكإلف ط  لكث  ر ؼلك  ب

 هجككنله
إفلتير لفمفلكثن  لنيلتير لخصل لالل  ؼل ندلفدكدلكث طل   الكث يلكرد لتيلنذكل ه4

 كثلفلولتهيللجردل"لر" ل ف لؿلكث كم لكلكث   سله
إفلللد"لفمفلكثن  لنكلللد"لغ لضلكخ ص للفلف لل ر  بل ر رللل قر لتيلدكئر ل ه5
كفلكثكض يلولثذكلت فلكثر"ملكثركجحل رللضركر لص  غ لل  ض  الفمفلكثن  لتيلصكر لكث  ن

لفلكثلليفلكم    له لكث زكل الا نكن  للفدد ل ليفل   بللفل خ ثفه لكتيلنفسلكثكاال يكفل
 ها نكن 
لكث   كفل ه6 لك لككثنزكن  لل ألل ن  لكالث زكـ لكث صرت ال: لك لكث  كد لتي لكثن   لفمف    ضي

   بلـلككثنص ف لكلكث فذ رلكلكإلنص ؼلككف ركـلكثر  لكثلقرك  هككإل بلـلككالم
إفلكث فرا لل فلفمفلكثن  لكلمكثلكثن  لتيلكث  كدلكلكث صرت اولل درلل لنيلص ل لول ه7

ل درلل لنيللهل للفلن ف  لكآلر رلكث يل  ر بل "نليؿللنهل لولمككثللفلن ف  ل"ر رلكالث زكـل
ؿللفمفلكثن  لولك " هلإذكلكم ط علكث  ضيل"فل م ك بللفمفلكثن  ل"كللفلن ف  ل ر رلكإلخبل

كثل    رلكثلم    للفلكثف هلكلكالج ه دلكثر لالث"لفيل لكث "  لت نهلم  رؼلالللف ؿلل نل يكفل
 كثفيـل "نلقخصللفمفلكثن  ل"كلمكثلكثن  ه

لإفلتيلكث  نكفلكثلدنيلكلكثف هلكإلمبلليولث ل  زلل فلفمفلكثن  لكمكثلكثن  لتيلكث  كد ه8
لكث  ـللفل لث" كؿللكجكدلفمفلكثن   لل   لنن ؾلل   ر فلل ي ل" فل جبل ككترنل  ككث صرت الو
لإثنلكثل   رلكثذك يلكتيلف ث ل لتن"ج   دلهلتيلكث  كدلكنل :لكثل   رلكثذك يلكلكثلكضك يلو

 كث جزلن"ج لإثنلكثل   رلكثلكضك يله
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كثن  لت يكفلذثؾلل ل فلثن ل"فلكألصؿلنكلفمفلكثن  لثدللكثقخصلولإل لإرل الفمف ه9
ل رل الن  ضهلكلنكلمكثلكثن  لولك ليفلإرل الفمفلكثن  ل"كلمكثلكثن  للي ت لطرؽلكإلرل ال

 كث  نكن  ه
لل  ن ل ه10 لتيلخصكصل  د لكثن   ل كجلهلفمف ل"فلل  لكثلفللكجدن  لفلخبلؿ

لكث سللفل لكث  د ر  و لا ضيلكثلكضكعللم"ط ه لكث يل  "خصلت ه     لرللفللم ئؿلكثككا لو
 كث  نكفولكل ث  ثيلالل خض لفيـلكث  ضيلثرا ل لكثلفيل لكث "  هلم ئؿل
يل ل ل فل"فلكث  نكفلكثلدنيلر بلجزكثكل "نليؿللفلكالث زكـللفمفلكثن  لتيل ه11

 كث  كدولكلكإلخبلؿللهه
 

 كث كص  ا:
كلفلل فلل ل ليفلكا ركفهل "نلكثلقرعلكثف"مط نيلنكل"فل نصلصركف لكليؿلكضكحل "نلل ل

ل "ي:
 كث ف كضلكلإلركـلك فم رلك نف ذلكث  كدلكلكث صرت اللفمفلن  هل جبل"فل  ـ ه1
لكثلقرك  لث"طرؼل ه2  يكفلكثقخصلفمفلكثن  ل ندللرك   هل دـلكإلضركرلل ثلص"ف لكثللرر 

لكثل  لؿلتيلكث  دل"كلكث صرؼه
   ضيلفمفلكثن  لتيلكث  كدلكلكث صرت ا:لكالث زكـلل ألل ن ولككثنزكن ولككث   كفولككإل بلـول ه3

ككالم  بلـولككثنص ف ولككث فذ رولككإلنص ؼولككف ركـلكثر  لكثلقرك  لكيؿلل للفلق نهل"فل
  نفيلمكثلكثن  لثدللكثقخصه

  ف رضلفمفلكثن  لتيلكث  كدلكلكث صرت الإثنل"فل رلال يسلذثؾه ه4
لل ضلكثلككدل ه5 ل "نلغركر لكثن   لثميث لفل    ل قيؿ لكف ل ليف لكث ي لنصكصلكث  نكف   د ؿ

لتيلا نكل لكثككرد  لكالركضيلككثل  خ ل فل مك   ل40راـ لثمن  لكثف ر لل1952( لكخ ص  ك  د بل ه
ل"فرزللطر ؽلكث.شل"ملفؽلتيلجدكؿلككث يلنصال "نل"نهل لل14كثركل  للفلكثل دلل إذك

لفلنذكلكث  نكفلت فؽلث"قخصلكثذملثفؽل(ل16كثف كؽلكثنه ئيلكثلنصكصل " هلتيلكثل د ل 
"بل  ك ضللفلكثقخصلكثلمةكؿل فلكث.شللهلكثضررل"فل د يلثدلللفيل لكث مك  للط

 ؛للف للالل فصرل "نلقرطل"فل  دـلخبلؿلربلللمنككاللفل  ر خل صد ؽلجدكؿلكثف كؽ
كذكالفؽللفلكا لضف  لث".شلتيلط"بلكث  ك ضلككنل لك ض لكم ردكدلكث   رلكثخ صللههل
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لفيل لكث مك  لإذكلرلالثكاللرلل ثنمل لث"ف ر لكثخ لم للفلذكالكثل د لككث يلنصال "نلكنهل ل
ل فيـل ل"ف لت"ه  للزكر  ل ل" . ا ل "ن للن ث لكث ط    لكثدرج  لكي مب ل"في له  للف لفيل ن "ف
ل  دـل ل"ف ل "نلقرط لكثلذيكر لكثفيـ للف لكثقخصلكثلم ف د ل ث  ك ضلثص فبلكثفؽل "ن

لكث ط ي لكثفيـ ل  ر خلصدكر للف لككفد  لمن  لخبلؿ لكث ل" ش لكثف ر لل. كال  ركضل "ن كيذثؾ
تيلجل  لكثف الالكثلذيكر ل(للفلذكالكث  نكفلكث يلنصال "نلكنهل ل16د ل كالخ ر للفلكثل 

لل صف حلجدكؿل ل"فل صدرلاركركن لكثد كلو لكا ن اللصف  لإذك لكث مك   ل جكزلثلفيل  " بلخو
كثف كؽلإذكلثـل يفلكث   رل"كلفصصلكثل ثلادلكن  "الإثنلقخصل خرلل ثفركغل"كلكثل  ول"ل ل

لد نلله لكن  "الإثنلقخصل خرلل ثفركغل"كلكثل  ولت جكزلذكلي فلكث   رل"كلفصصلكثل ثلكث
لل ملهل لمج"ا للف ل "ن لث"ل ضرر لل  ك ضل  دؿ لكث  نكف لنذك لألفي ـ لكت  ن ل فيـ ل"ف ثه 
لاركركنل ل صدر ل"ف ل" ض ن لك جكز لكثف كؽ لجدكؿ لتي لله  لكثلد ن لفصصلكثل ث كألرضل"ك

 لل مـللفلا دلكث   رل"كلل ثفجزلكالف   طيلإذكلي نالكألرضل"كلفصصلكثل ثلالل زكؿللمج"
ل  هفصصلكثل ثلل ملهلتيلجدكؿلكثف كؽ
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 قائمة المراجع والمصادر

 اوال: الكتب

لـه1995ولكثيك الو  د رلكث  ك ضلل فلكثخط لككثضررللومكايكلركن ـلكثد"لكلكث" ؿول ه1

كثطل ػ لكثر ن ػ ولقف ؽلط ل ولكأل ل ؿلكث فض ر  لث"  نكفلكثلدنيلكثلصػرموللو"د بكم ن لكثيول ه2

له1992ثمن للكثجزثلكثر ني

"لجػػػدللفلػػػدولكثنظر ػػ لكث  لػػػ لثبلث زكلػػػ اللصػػػ دركالث زكـولدركمػػ لتػػػيلكث ػػػ نكفلكثلػػػدنيللنصػػكرول ه3

كألردنػػػػػػيلككثلصػػػػػػرملككثفرنمػػػػػػيلكلج"ػػػػػػ لكألفيػػػػػػ ـلكث دث ػػػػػػ لككثف ػػػػػػهلكإلمػػػػػػبلليللػػػػػػ لكث طل  ػػػػػػ ال

 ثػػػػػلولدكرلكثر  تػػػػػ لث"نقػػػػػرلكث ضػػػػػ ئ  ثلفيل يلكثػػػػػن ضلككث ل  ػػػػػزولكثطل ػػػػػ لكألكثنوكإلصػػػػػدكرلكثر

له2006ككث كز  ولكألردفول

ول  ػػدلكثل ػػ لتػػيللج"ػػ لكألفيػػ ـلكث دث ػػ ولدركمػػ لل  رنػػ وللرنػػ لجلدككسولكلػػ فلكلدكد ػػفوللفلػػكد ه4

 ه2013ول1  ز زلكث دكث لكثف"مط ن  ولط

ولكثلصػ درلكإلركد ػ ولكث  ػدل1"ل فولكث  نكفلكثلدنيوللص درلكالث زكـل لدركمػ لل  رنػ  وإلدككسول ه5

 ه53ولصل2004ولركـلكهللول1إلركد لكثلنفرد ولدكرلكثقركؽلث"نقرلككث كز  ولطكك

ولدكرلكثر  تػ لث"نقػرلككث كز ػ ول1ولط"نكروللصػ درلكالث ػزكـلتػيلكث ػ نكفلكثلػدنيلكألردنػيم"ط فول ه6

له2007كالردفولمن ل

رم ث لدي كركخللج ل  للونفكلنظر  ل  ل لثللد"لفمفلكثن  لتيلكثل  لبلالكثلدن  لدكمولكثم دول .7

 ه1989من للكث  نر و
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لكلرك زولكثلمػػػةكث  لكثن جلػػػ ل ػػػفلكثفمػػػخلكث  مػػػفيلث"  ػػػدولدركمػػػ لل  رنػػػ ولكثطل ػػػ لكألكثػػػنولولػػػه ه8

له2009لنقكركالكثف"ليلكثف كا  ولل ركاولثلن فول

 ه1988كثدكرلكثج ل   ول كت ؽلفمفولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـوترإول .9

كثلةممػػػ لولثلنػػػ فلولل ػػػركاول1طلكثلطػػػكؿلتػػػيلكث ػػػ نكفلكثلػػػدنيول يػػػك فلكث  ػػػدهلجػػػ ؾوغمػػػ  فول ه10

له2000كثج ل   لث"دركم الككثنقرلككث كز  ل

له1984من للجل ؿولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـوكثقرا كمول ه11

له1995من للفم ـلكثد فولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـوكالنككنيول ه12

ك ر رخل "نلكث صرت التػيلكثف ػهلكالمػبلليللفمفلصبلحوكث هل لتيللج ؿلكثل  لبلاكثص. رول .13

 ه2004ككث  نكفلكثكض يوكالميندر  :دكرلكثج ل  لكثجد د لث"نقرو

لهل1974لنق  لكثل  رؼلل الميندر  وللولكالميندر  و5دخؿلكثنلكث  نكفولطكثلوي رخولفمف ه14

كثكم طلتيلكثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اوللص درلكالث ػزكـوللنقػ  لكثل ػرؼوللفلدمو لدلكثرفلفول ه15

 ه1997كالميندر  و

له1986كثكم طلتيلكثف كؽلكث  ن  لكألص"  ولل ركاولكثدكرلكثج ل   وللورلض فكلكلكثم كدول ه16

لهول  "   ال "نلكألفي ـلتيلكثلمةكث  لكثلدن  م" ل فلراسول ه17

 هـ2008ودكرلدج" لث"لنقكركاوثمن 1كلركـلكث  كدولوطلق رزكدل ز زوفمفلكثن  لتيلم" ل فول .18
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لطل ػػػ للل.ػػػدكدولو1 ولللػػػد"لفمػػػفلكثن ػػػ لتػػػيل نف ػػػذلكث  ػػػكدهلطصػػػ ثفل لػػػدلكثجلػػػ رلنػػػ جيكثلػػػبلول ه19

له1974كث رلكؾول

كالمػػػيندر  وللنقػػػ  لـول فمػػػ رلكث  ػػػدلتػػػيلكث ػػػ نكفلكثلػػػدنيلكثلصػػػرملككثل ػػػ رفول  لػػػدلكثفيػػػتػػػكد ول ه20

له2002كثل  رؼول

تػػكد ول رػػ رلكثظػػركؼلكثط رئػػ لككث ػػك لكث ػػ نر ل "ػػنلكأل لػػ ؿلكث  نكن ػػ وللفػػلل "لػػيل لػػدلكثفيػػ ـل ه21

له1999 "نلضكثلكثف هلكاض ثلكثن ضولكثطل  لكألكثنوللنق  لكثل  رؼولكإلميندر  ول

 لدلكثف" ـل لدلكث"ط ؼولفمفلكثن  لك"رػرخلتػيلكث صػرت التػيلكثف ػهلكالمػبلليلككث ػ نكفلكث كنيول .22

 ه2004كثج ل   ولكالميندر  وكثلدنيولدكرلكثلطلك  ال

كثلقػػػػػيبلالكثل ث ػػػػػ لتػػػػػيل نف ػػػػػذلكث  ػػػػػدولدكرلكثلطلك ػػػػػ الكثج ل  ػػػػػ ولل لػػػػػدلكثفل ػػػػػدوكثقػػػػػككرليول ه23

له1988كالميندر  و

ولدكرلكث ػركئفلكث  نكن ػػ لككث ضػ ئ  لتػيلكثلػػككدلكثلدن ػ لككثجن ئ ػػ لوكثقػككرلي لػدلكثفل ػػدلكثقػككرليول ه24

له1988كثلطلك  الكثج ل   ولكالميندر  ول

وللص درلكالث زكـولكثلج"دلكألكؿوللطلك  ال1كثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اولإ لدلكثفيولوزمفج  ه25

 هل1982ج ل  لكثيك او

ول فػد للك ن ػ حلكالث زكـوللص درل1 لدلكثرزكؽولكثكم طلتيلقرحلكث  نكفلكثلدنيولإوكثمنهكرم ه26

 ه2010ول1كثلم ق رل"فلدللدفالكثلركغيولدكرلكثقركؽوللصرولط



125 
 

ولكثلكصػػػؿوللةممػػػ لدكرلكثي ػػػبل2إ ػػػدولكثيػػػ تيلتػػػيلقػػػرحلكث ػػػ نكفلكثلػػػدنيول لػػػدلكثلجوكثفي ـ ه27

لهل1980ث"طل   لككثنقرو

 لػػػدلكثلج ػػػدولكثػػػكج زلتػػػيلنظر ػػػ لكالث ػػػزكـلتػػػيلكث ػػػ نكفلكثلػػػدن  ث ركايوللصػػػ درلكالث ػػػزكـولوكثفي ـ .28

 ه1980 ثيلككثلفللكث "ليولكث ركؽولكثجزثلكألكؿولكزكر لكث  " ـلكث 

 ه1994لص درلكالث زكـو لدلكثلن ـلترإولوكثصدخ ه29

دركمػػػ لل  رنػػ وللنقػػػكركالز ػػػفلكثف كا ػػػ ولللوفمػػػفلكثن ػػ لتػػػيلكث  ػػػكد لػػدلكثلػػػن ـللكمػػػنولوإلركن ـ ه30

له2006ل ركاولثلن فول

"فلدوللصػ درلكالث ػزكـول للصػ درلكثفػؽلكثقخصػي لتػيلضػكثل"فيػ ـلومك طيكل رل نوكث يركرم ه31

ل للقركعلكث  نكفلكثلدنيلكثف"مط نيلللج" لكالفي ـلكث دث  لكا نكفلكثلخ ثف الكثلدن  لل ثل  رن 

ككث ػػػػ نكفلكثلػػػػدنيلكثلصػػػػرملككث ػػػػ نكفلكثلػػػػدنيلكالردنػػػػيولكثلي لػػػػ لكالي د ل ػػػػ ولكثطل ػػػػ لكالكثػػػػنول

 ه2016ت"مط فول

كالطػػػ رلكث ػػػ نكنيلث"لرف"ػػػ لكثمػػػ ل  ل "ػػػنلكلػػػركـلكث  ػػػدلتػػػيلضػػػكثلكث ػػػ نكفلكثلػػػدنيلكث رليوول"ف إ ه32

له2010ل فولكالردفولكثجزكئرمولدركم لل  رن ولدكرلككئؿلث"نقرول 

ل- "يولدررلكثفي ـلقرحللج" لكالفي ـول  ر بلكثلف ليلتهليلكثفمػ نيولكثلج"ػدلكألكؿوف در ه33

كثل ػػػكعلكثجػػػ ر لكثيف ثػػػ ولدكرل ػػػ ثـلكثي ػػػبلث"طل  ػػػ لككثنقػػػرلككث كز ػػػ ولكثر ػػػ ضولكطل ػػػالللككت ػػػ ل

لهـ2003-ق1423ل ركاول-خ ص للفلدكرلكثج ؿ

له2006لخ "ف ولكثطل  لكثركل  ولدكرلنكل ولكثجزكئرول لرلفلدمولدركم الا نكن  لول ق  ه34
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كل لق تيل رطول كث نظ ـلكث  نكنيلث"لرف"ػ لكثمػ ل  ل "ػنلكث   اػد(ولدركمػ لل  رنػ ولرل وكثل لكرم ه35

له2008رم ث لثن ؿلدرج لكثل جم  رلتيلكث  نكفلكثلدنيولي"  لكث  نكفولج ل  لل لؿولكث ركؽول

 ه2003دكرلككئؿلث"نقرول-ول ل ف2 نكفولط كضلكفلدولكثلدخؿلكثنل "ـلكث وكثز لي .36

ولدكرل3طلوكثلن فيلتيل  دلكثل  ولدركم لت ه  لا نكن  لكاض ئ  لل  رن ثفم فللفلق خوو رل"ك   ه37

له2008نكل ولكثجزكئرول

كثقػػػركطلكث  مػػػف  لتػػػيلكث  ػػػكدلتػػػيلكث ػػػ نكفلكثجزكئػػػرمولدركمػػػ لل  رنػػػ للػػػ لاػػػككن فللفلػػدولولكدكثي ه38

له2007ل ولكثجزكئرولترنم لككثل ن  لكلصرلولدكرلنكل

لفلػػػػدلفمػػػػ ـللفلػػػػكدولكثلمػػػػةكث  لكثلدن ػػػػ لتػػػػيللرف"ػػػػ لكث فػػػػ كضولدركمػػػػ لتػػػػيلكث ػػػػ نكن فلوثطفي ه39

له1995ثلصرملككثفرنميولكث  نر ولك

 هلفلدلفم ـللفلكدولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـولكثي  بلكألكؿوللص درلكالث زكـوثطفي ه40

د ػككفلكثلطلك ػ الكثج ل  ػ ولكثجزكئػروللفلدول  دلكثل ػ لتػيلكث ػ نكفلكثلػدنيلكثجزكئػرمولوفمن ف ه41

له2000

كالمػػػػػيندر  وللنقػػػػػ  لكثل ػػػػػ رؼلجػػػػػبلؿلفػػػػػزمللوكثلمػػػػػئكث  لكالثي ركن ػػػػػ لولفلدلفمػػػػػ فولنصػػػػػكر ه42

 ه2006كقري ثخول

لفلػػدلقػػيرملكثجل ػػؿلولمػػكثلكثن ػػ لك"رػػرخلتػػيل  ػػكدلكثل  كضػػ اولكالمػػيندر  لدكرلكثفيػػرلوكث دكل ه43

له2008كثج ل يوثمن ل

 كثكج زلتيلنظر  لكثفؽوللي ل لكنل ولكث  نر هلفلدليل ؿولو لدلكث ز ز .44
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له1975للفلدلل ركؼوكثل  للتيلا نكفلكث  كل اوو لدكهلل ه45

لي لػػ لدكرلكثر  تػػ لولو لػػ ف2لفلدلكف ػػدلكثػػد فوكال ج ن الكث  لػػ لتػػيلكث ػػ نكفلكثلػػدنيهطومػػككر ه46

له2001ث"نقرلككث كز  و

 لفلكدلجل ؿلكثد فولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكل اهوزيي .47

لـه1973من للو"صكؿلكالث زكل التيلكث  نكفلكثلدني ضيولكث لخ  رل ه48

لولل ػركاو1تيلكثلكجلػ الكثلدن ػ ولطلل لل دل لكث  دلو1إلولكث  نكفلكثلدنيولصطفنوكث كجي ه49

له1995لولةمم للفمكفلث"نقرلككث كز  

دكرلكثلطلك ػػػػػػػػػػػ الكثج ل  ػػػػػػػػػػػ للصػػػػػػػػػػػطفنللفلػػػػػػػػػػػدولكثنظر ػػػػػػػػػػػ لكث  لػػػػػػػػػػػ لثبلث زكلػػػػػػػػػػػ اولوكثجل ؿ ه50

له1990كالميندر  و

لهول  دلكثلقكر لتيللج ؿلنظـلكثل "كل ال رتاوكث  ؿ لدل ه51

"فيػػ ـلكثقػػري لطل ػػ لث" ػػ نكفلكث جػػ رملكثجزكئػػرمولقػػري الكألقػػخ صولدكرلنكلػػ ولن د  ولوتضػػ ؿ ه52

له2004كثجزكئرو

دكرلكثنهضػ لكث رل ػ للل ػركاولوللص درلكالث زكـو1نل ؿلإلركن ـولكثنظر  لكث  ل لثبلث زكـولإوم د ه53

 ه2005ث"طل   لككثنقرو

ولجػػػػػد ولدكرلكثقػػػػػركؽول1طلوكث ركضػػػػػيلتػػػػػيل  ػػػػػكدلكثللػػػػػ دالالكثل ث ػػػػػ لنقػػػػػ الكلػػػػػركن ـووكثدر ني ه54

 ه1982من 
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كريػػ فلكثظػػػ نرليلصػػػدرلث"فػػػؽولكث ػػ نر لل هػػػدلكثلفػػػكللككثدركمػػػ اللون ل فللفلػػػدلخ" ػػػؿوجل ػػه .55

 ه1977كث رل  و

كثجد ػػػػد ولنلػػػػ ـللفلػػػػدللفلػػػػكدولكألصػػػػكؿلكث  لػػػػ لثبلث ػػػػزكـولنظر ػػػػ لكث  ػػػػدولدكرلكثج ل ػػػػ لوزنركف ه56

له95ولص2004لصرول

كث ك لكثل"زل لث"  دلككالم رن ثكالكثككرد ل " ه لل فلكثف هلكالمبلليلكث دلصبلحللرميولورلض ف ه57

له2009ككث  نكفلكثلدنيولدركم لل  رن لدكرلكثج ل  لكثجد د لث"نقرولكالميندر  ول

كرلككئػؿلث"نقػرلدلوكالردفول لػ فو1كث ػ نكفلكثلػدنيوإلكثللمكطلتيلقرحل  م فللفلدووكثجلكرم ه58

لككث كز  ه

 رسائل عممية: 

ل نككفلكثف ؿلكثقخصيلكثلكجبلث"لمئكث  لكث  ص ر  لتػيللل جم  رلإ  دللفلكدولرم ث وجل ر ف ه1

لقػػركعلكث ػػ نكفلكثلػػدنيلكثف"مػػط نيلدركمػػ لل  رنػػ ولل دلػػ لالمػػ يل ؿلل ط"لػػ الكثفصػػكؿل "ػػنل

درجػػ لكثل جمػػ  رلتػػيلكث ػػ نكفللػػفلج ل ػػ لل رز ػػاولل قػػركؼلكثػػدي كرل  مػػرلكث لػػكرمولت"مػػط فول

 ه2007

 رلل نككفلفل  ػ لكثلمػ ه"ؾلتػيلكث   اػدلكالثي ركنػيل لدلكهلللذ بل لدلكهللولرم ث لل جم ولفلكد ه2

ت"مػػػط فول-ل"سدركمػػػ لل  رنػػػ ولل قػػػركؼلكثػػػدي كرلخ ثػػػدلكث بلفلػػػ ولج ل ػػػ لكثنجػػػ حلكثكطن ػػػ ولنػػػ 

له2009

للمػػػػف  فووكث رجي ه3 ككجػػػػبلفمػػػػفلكثن ػػػػ لتػػػػيلكلػػػػركـلكث  ػػػػكدلرمػػػػ ث لدي ػػػػكركخولي" ػػػػ لكثف ػػػػكؽلككث "ػػػػـك

 ه2010/2011كثم  م  ولث"من لكثدركم  ل
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ل

 ث المنشورة:االبحا

م دللفلم  دولللد"لفمػفلكثن ػ لتػيلكثنظػ ـلكثمػ كدملككألنظلػ لكثل  رنػ وللفػلللنقػكرلوكثذ  لي ه1

ـهلكثلفػػلللنقػػكرل "ػػنل2014تػػيللج"ػػ لكثقػػر   لككث ػػ نكفلككثدركمػػ الكالمػػبلل  ولكث ػػددلتلرك ػػرل

 هhttp://dspace.iua.edu.sd/bitstreamلكا :ل

فلػػدمللفلػػكدولكث  لػػ لكث  نكن ػػ لثبل ف اػػ الكث ػػيل  خ"ػػؿللرف"ػػ لكث فػػ كضلالػػؿلكث  د ػػ لتػػيلول ركد ه2

 هلج ؿل  كدلكث ج ر لكثدكث  ولللج" لكثج ل  لكإلمبلل  لل.ز ولكثلج"دلكثر ثلل قرولكث ددلكثر ني

 رنػػ للللػػد"لفمػػفلكثن ػػ لتػػيللرف"ػػ لكث فػػ كضللفلكدوللػػدللكث ػػزكـلكألنظلػػ لكث  نكن ػػ لكثل وت ػػ ض ه3

ي" ػػػ لكث ػػػ نكفلج ل ػػػ لكإللػػػ ركالكث رل ػػػ لكثل فػػػد ولكثمػػػن لل- "ػػػنلكث  ػػػدوللج"ػػػ لكثقػػػر   لككث ػػػ نكف

 هل2013http://www.academia.eduكثم ل  لككث قركفولكث ددلكثركل لككثخلمكفول

كثن ػػػ ل "ػػػنلرجػػػكعلكثلقػػػ رملكثضػػػل فوللج"ػػػ لكثف ػػػكؽلث"لفػػػكللل"رػػػرلفمػػػفلو كت ػػػؽلفمػػػفوترإ ه4

لهه1971كث  نكن  لككالا ص د  ولي"  لكثف كؽولج ل  لكإلميندر  ولكث ددكفلكألكؿلككثر نيول

نكرلكثػػػػػػد فول كالث ػػػػػػزكـللػػػػػ إل بلـلتػػػػػػيلكثلجػػػػػػ ؿلكالثي ركنػػػػػي وللج"ػػػػػػ لكثف ػػػػػػهلككث ػػػػػػ نكفلوكثن صػػػػػرم ه5

ول "ػػػػنللكاػػػػ لكالن رنػػػػال2011 كث ػػػػكلل11ثنقػػػػرلكإلثي ركن ػػػػ ولامػػػػـلل ػػػػ الالا نكن ػػػػ ول ػػػػ ر خلك

http://www.majalah.new.maلوه

لفل ػػدولللػػد"لفمػػفلكثن ػػ لتػػيل نف ػػذلكثل  نػػدكالكثدكث ػػ ولي" ػػ لوكثخزرجي ه6 رغػػدل لػػدلكألل ػػرللظ"ػػـك

لكثم  م  وللج" لج ل  لد  ثيولكث ددلكثركل لككثم كفول له2014كثف كؽلككث "ـك

http://dspace.iua.edu.sd/bitstream
http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
http://www.majalah.new.ma/
http://www.majalah.new.ma/
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"فلدلكثصك  يولكث  مؼلتيلكم  ل ؿلكثفؽلل صدلكإلضركرلل ث. رل"كلث ف  ؽللصػ"ف لوق" لؾ ه7

غ رللقرك  لتيلكثقػر   لككث ػ نكف لوللج"ػ لكثقػر   لككث ػ نكفولي" ػ لكث ػ نكفولج ل ػ لكإللػ ركال

لر ػؿلنػػولإ1430كث رل  لكثل فد ولكث ددلكثرػ لفلككثربلرػكفولكثمػن لكثر ثرػ لككث قػركفولرل ػ لكألكؿل

له2009

 
 
ل  
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