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 شكر وتقدير

هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي  الحمد
 ختم اهلل به النبوات ، وعلى آله وصحبه الهداة .

نتهيععععععت مععععععا رتابععععععن أععععععذا الاسععععععالن  ال  ا  ت ععععععدم بخععععععال  ال ععععععرا اليسعععععععنا و ععععععد ا
لععععا يععععد العععععوا و خعععع  بالععععذرا  واألمتنععععاا  لععععى رعععع  مععععا و عععع   لععععى  ععععانبا ومععععد  

الم عععععا   ( معععععا  العععععديا عبعععععداهلل مرنعععععا )معععععنهم  والت   سعععععتاذي الوا ععععع  العععععدرتوا 
اا يومعععععععات بعلمعععععععه ومعا تعععععععه   عععععععد رعععععععى أعععععععذا الاسعععععععالن والعععععععذي معععععععا بخععععععع  علعععععععا  علععععععع

ا  ععععا  خاا هععععا  لععععى حيعععع  الو ععععود  لععععه منععععا رعععع  تو يهاتععععه  بلعععع  األ ععععألا ععععاداته و 
 ال را والت ديا.

علععععى تو ععععلهم ب بععععو   ع ععععان ل نععععن المنا  ععععن رمععععا  تو ععععه بال ععععرا ال  يعععع   لععععى 
ن بععععال  عععع  منا  ععععن اسععععالتا وعلععععى  بععععدان مالحيععععاتهم ال يمععععن التععععا سععععت اي الاسععععال
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 الملخص

علعععععى حصعععععن ال عععععاي   عععععا  التصعععععا ات العععععواادةاولعععععت أعععععذا الدااسعععععن مو عععععوع ) تن
أميعععععن  عععععا ( ، ويع عععععد أعععععذا المو عععععوع علعععععى  انعععععب ربيعععععا معععععا األ عععععارن الت عععععاما

نت عععععاا الواسعععععع ل عععععارن الت عععععاما  عععععا المملرعععععن األادنيعععععن الحيعععععاة العمليعععععن نيعععععاات لال
 الها مين والعااق وب ين البلداا .

ينعععععت و عععععد بح عععععت الدااسعععععن أعععععذا المو عععععوع معععععا خعععععال  خمععععع   صعععععو  ائيسعععععن ، ب
التععععععععا تتم ععععععع  بعععععععععدم معال ععععععععن الم ععععععععاع األادنععععععععا  معععععععا خاللهععععععععا م ععععععععرلن الدااسععععععععن

 للتصععععا ات التعععععا معععععا الممرعععععا  ا تعععععاد علعععععى حصععععن ال عععععاي  بعععععالا م معععععا معععععا  عععععد
ت يععععععاا أععععععذا التصععععععا ات مععععععا م ععععععار   انونيععععععن وعمليععععععن خاصععععععن  ا ال ععععععاي   ععععععا 
 ععععععارن الت ععععععاما يمتنععععععع عليععععععه مععععععا حيععععععث المبععععععد  ال يععععععام بم عععععع  أععععععذا التصععععععا ات 

 م لن بالتنا   عا الحصن واأنها والح   عليها .المت

 ذا تنععععا   ال ععععاي  عععععا حصععععته   أمهععععا : وخلصععععت أععععذا الدااسععععن  لععععى عععععدة نتععععائج

بموا  عععععن ال عععععاران  عععععها المتنعععععا    ليعععععه يحععععع  محععععع  ال عععععاي  المتنعععععا    عععععا الح عععععوق 

والوا بععععععععات بمو ععععععععب ع ععععععععد ال ععععععععارن ،  مععععععععا  ذا رععععععععاا التنععععععععا   مععععععععا دوا موا  ععععععععن 

 ال اران  ها آ اا أذا الع د تي  



 ي
 

 

محصععععواة بععععيا طا يععععه وال يحععععتج بععععه  ععععا موا هععععن ال ععععارن ، ولععععي  للمتنععععا    ليععععه 

 ا يتحمععععععع  اإللت امعععععععات  و  ا يمعععععععاا  الح عععععععوق التعععععععا ترعععععععوا للمتنعععععععا    ال ععععععععا 

  طايق الدعوى  يا المبا اة .  

   ععععا  عععععانوا ال ععععارات األادنعععععا علعععععى  ععععاواة العععععنو ععععد  وصعععععت أععععذا الدااسعععععن ب

ب يعععععععن ال عععععععاران  عععععععا حالعععععععن رعععععععاا التنعععععععا   ععععععععا الحصعععععععن ألحعععععععد  عععععععتااط موا  عععععععن ا

 عععععععاي  واحعععععععد بتملرعععععععه   لبيعععععععن  ال عععععععاران حتعععععععى ال يسعععععععيطا علعععععععى  دااتهعععععععا  عليعععععععات 

يمرععععععا اإلرتوععععععان بععععععهعالا اأععععععا الحصععععععن ت ععععععاا ال ععععععارن واإلسععععععتغنان  . حصصععععععها

عععععا  ععععاط التسععععليم الععععوااد  ععععا ال ععععانوا المععععدنا   ألنععععه يسععععبب بعععععض اإل ععععراليات 

   روا ال اي   د يراا الاأا  ر ا ما ماة .

 تاحية : شركة التضامنالمفالكلمات 
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Abstract 

 

This study has addressed the topic (Actions Contained on the 

partner’s share on General Partnership Company). This subject 

has been considered with the practical life because of its 

widespread for general partnership company on Hashemite 

Kingdom of Jordan, Iraq and other countries. 

This study has investigated this topic through five main 

chapters, through which showed the study problems represents 

by the fact that the Jordanian legislator did not treat the actions 

that might be mentioned about the partner’s share, despite of 

the possibility of these actions to cause legal and practical 

problems especially the partner in the partnership company is 

un-allowed principally to conduct such actions represent by 

mortgage the share and seizing it. 

 This study has reached a number of results; the most 

important are the following:  



 ل
 

- If the partner gives up his share with the agreement of his 

partners, the person the give up made for him replaces the give 

up partner in the rights and the obligations according to the 

company’s contract. 

While if the give up is without the partner’s agreement, the 

effect of this give up remain restricted between the two parties, 

and will not be claimed with confronting  the company , and 

the one the give up has been made for him doesn’t bear the 

obligations or practices the rights of the give up person except 

through the indirect case.  

The study recommended the necessity of a text in the 

Jordanian company low with the provision the agreement of all 

the company partners in the case the share to one of the 

partners in order not to control its management actually by one 

partner who process the majority of its shares. 

It is possible that it is sufficient to declare the share’s mortgage 

towards the company, and giving up the provision the 

mentioned delivery in the civil law, because it causes some 

problems, since the partner repeats the mortgage more than one 

time. 

 

Key words: Partnership 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 تمهيد:ل: اأولا  

والحيعععععاة  اال تصعععععاديالن عععععاط طا علعععععى سعععععيي الت اايعععععن ب عععععر  ععععععام معععععا  أعععععم معععععاال عععععارات د تع ععععع 

الععععوطنا  واال تصععععاد ععععا ر يععععا مععععا الععععدو  وتل ياأععععا بالتععععالا علععععى مصععععال  المععععواطنيا اإل تماعيععععن 

تعععععدخ  الم عععععاع  عععععا ر يعععععا معععععا العععععدو  لتنيعععععيم تلسعععععي  ال عععععارات وماا بعععععن ن عععععاطها علعععععى  لعععععذل   

 . الوطنا  واال تصادالنحو الذي يرو  حماين مصال  المواطنيا 

بعععععيا تلععععع  ال عععععارات التعععععا توالأعععععا الم عععععاع بعععععالتنييم  عععععارن الت عععععاما التعععععا تعتبعععععا الصعععععواة  معععععاو 

ال خصععععا  االعتبععععاام خصائصععععها  نهععععا ت ععععوم علععععى والتععععا مععععا  أعععع ، الم لععععى ل ععععارات األ ععععخا 

بععععععيا ال ععععععاران ويرععععععوا ال ععععععاران  يهععععععا مسععععععؤوليا بصععععععون  خصععععععين وعلععععععى و ععععععه الت ععععععاما عععععععا 

ال عععععارن  عععععا  ميعععععع  معععععوالهم ويرتسعععععب ال عععععاران  يهعععععا صعععععون التعععععا ا وال ترعععععوا حصععععع   الت امعععععات

 صعععععععحنلعععععععذل  البعععععععد معععععععا معا عععععععن معععععععدى  رلصععععععع  ععععععععام    لعععععععى الغيعععععععا لالنت عععععععا ال عععععععاران  ابلعععععععن 

 ععععععاي   عععععا  عععععارن الت ععععععاما علعععععى الحصععععععن الم دمعععععن مععععععا التصعععععا ات ال انونيعععععن التععععععا يبا عععععاأا ال

ا أععععذا  ي ععععاع الح عععع  علععععى أععععذا الحصععععن خاصععععن   ىعلعععع بلععععه مععععا بيععععع واأععععا ومععععدى  ععععداة الغيععععا 

الحصععععن الم دمععععن مععععا  بعععع  ال ععععاي  تنت عععع   لععععى الذمععععن الماليععععن لل ععععارن والتععععا ترععععوا  ععععمانن للو ععععان 

 (1)بديوا ال ارن .

                                                           
  اسيييل ردا  يييل ريييل ريييا    الشيييت ال   -( الشيييت ال الريا ييييل اييي  الديييا    ا    ييي    5991عزييييز   العكيلييي    -1

 .  1ا   ل رن العتاق ولبنا  والسع  يل   رصت    ا  الثداال للنشت والر زيل   ص
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 حرعععععععام لعععععععم يعععععععنيم  7991لسعععععععنن 22الم عععععععاع األادنعععععععا  عععععععا  عععععععانوا ال عععععععارات األادنعععععععا ا عععععععم   ا

 ،  عععععا  عععععارن الت عععععاما الحصعععععنوح ععععع   اأعععععاالتنعععععا   ب عععععر  موصععععع  ورعععععذل  لعععععم يعععععنيم  حرعععععام 

نمععععا  رتوععععى  ععععا المععععادة و  مععععا ا بععععالا م معععع مععععوا  ال ععععارنعلععععى مسععععللن التنويععععذ علععععى  بععععالن   (21)ا 

خاصععععن  ،(1)رونهععععا ت ععععوم علععععى األعتبععععاا ال خصععععا يععععاة تتمتععععع بععععه  ععععارن الت ععععاما مععععا  أميععععن رب

 ععععععا المملرععععععن األادنيععععععن الها ععععععمين بعععععععد  ا  صععععععبحت م اولععععععن  انت ععععععااات  نهععععععا تعععععععد  ر ععععععا ال ععععععارات 

علعععععى األ عععععااد وحعععععدأم ، بععععع  تبا عععععاأا  ي عععععا ت  ماععععععات معععععا األ عععععخا   عععععا  الت عععععااة ال ت تصعععععا

 (2).بال ارن الت ااين   ر  نيام  انونا يدعى

نصععععو   ععععانوا ال عععععارات األادنععععا  ععععد نيمععععت  حرعععععام التنععععا   عععععا حصععععن ال عععععاي  ولمععععا رانععععت 

 لععععععم تععععععنيم اآل ععععععاا التععععععا يمرععععععا  ا تتاتععععععب علععععععى أععععععذا التنععععععا  ،  ال  نهععععععا ، ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما

خاليعععععن معععععا  يعععععن  حرعععععام تتعلعععععق بعععععاأا الحصعععععن  و الح ععععع  عليهعععععا ،  معععععا نصوصعععععه  عععععانت  ورعععععذل 

 يمععععا يخعععع  التصععععا ات التععععا نحععععا  ععععد ت ععععما   7991لسععععنن 27ا ععععم  ال ععععارات العاا ععععا  ععععانوا

التنععععععا   عععععععا  تطععععععاق  ععععععا الععععععن  األو  منهععععععا لمو ععععععوع ال ععععععن نصععععععو  بصععععععدد البحععععععث  يهععععععا 

ى الحصععععععععن ، لرععععععععا دوا الح عععععععع  علععععععععمععععععععا ال الععععععععث  تعلععععععععق بمسععععععععللن اأنهععععععععا  الحصععععععععن ، وال ععععععععانا ل

الخعععععوض  ععععععا تواصععععععي  تلعععععع  التصععععععا ات التععععععا معععععا الممرععععععا  ا تععععععاد علععععععى حصععععععن ال ععععععاي   ععععععا 

  ما. ارن الت ا

                                                           
 ا   ع ييييا   ا       7طالشييييت ال الريا يييييل ا اكيييياخ العارييييل وال ا ييييل    (4152  ايييي زم ر  يييي  سييييار   -1

 .511ص   شت والر زيلالثداال للن
 . 6سابق  ص ص  ر  الشت ال الريا يل ا  الدا    ا       العكيل    عزيز  -2
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أعععععععذا التصعععععععا ات ومعععععععدى  مرانيعععععععن  تحرعععععععمالتعععععععا نصعععععععو  ال تحليععععععع  نلعععععععذل  تطلعععععععب معععععععا الباح ععععععع 

هععععا دوا الخععععوض  ععععا  يععععن تصععععا ات  انونيععععن  خععععاى يمرععععا مبا ععععاتها علععععى الحصععععن الم دمععععن ئ  اا

 ما  ب  ال اي  .

وعليععععععه سععععععتعالج أععععععذا الدااسععععععن التصععععععا ات الععععععواادة علععععععى حصععععععن ال ععععععاي   ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما 

 م لن ب ر   ساسا  ا التنا   واأا وح   الحصن .بالتحديد والمت

ومعععععععا خعععععععال  أعععععععذا الدااسعععععععن سعععععععنحاو  التوصععععععع   لعععععععى معال عععععععن ال صعععععععوا الت عععععععايعا  عععععععا م عععععععا  

التصعععععععا ات العععععععواادة علعععععععى حصعععععععن ال عععععععاي   عععععععا  عععععععارن الت عععععععاما  عععععععا يععععععع   عععععععانوا ال عععععععارات 

 .والعاا اما  ب  الم اع األادنا األادنا والعاا ا وا  تااح التوصيات التا يمرا تبنيها 

 : مشكلة الدراسة:ثانياا 

 ا عععععم   عععععانوا ال عععععارات النا عععععذ  عععععا بععععععدم معال عععععن الم عععععاع األادنعععععاأعععععذا الدااسعععععن  م عععععرلن تتمحعععععوا

  ععععد مععععابععععالا م مالتصععععا ات الععععواادة علععععى حصععععن ال ععععاي   ععععا  ععععارن الت ععععاما  7991لسععععنن  22

ت يعععععاا أععععععذا التصععععععا ات مععععععا م عععععار   انونيععععععن وعمليععععععن خاصععععععن  ا ال عععععاي   ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما 

لعععععم ،   ام بم ععععع  أعععععذا التصعععععا ات رعععععوا الحصعععععن انت لعععععت للذمعععععن الماليعععععن لل عععععارنيمتنعععععع عليعععععه ال يععععع

أععععععذا التصععععععا ات التععععععا يمرععععععا  ا تععععععاد علععععععى حصععععععن ال ععععععاي   ال  يمععععععا  ععععععانوا ال ععععععارات يعععععععالج 

 معال ععععععن الا ععععععوع  ععععععا رععععععاا البععععععد مععععععا  ر   يععععععا موصعععععع  ،وب عععععع يتعلععععععق بالتنععععععا   عععععععا الحصععععععن

 لعععععى ال واععععععد  رمعععععا  عععععا حالعععععن اآل عععععاا التعععععا تتاتعععععب علعععععى التنعععععا   ععععععا الحصعععععنمسعععععائ  بععععععض ال

 لععععععى نحععععععاو  الا ععععععوع  بالنسععععععبن لععععععاأا الحصععععععنورععععععذل   ، العامععععععن  ععععععا ال ععععععانوا المععععععدنا األادنععععععا

اأععععا تللعععع  الحصععععن واآل ععععاا لمعا ععععن مععععدى  مرانيععععن األادنععععا  ل واعععععد العامععععن  ععععا ال ععععانوا المععععدناا

الحصععععن  علععععى ح عععع ال  (دائنععععا ال ععععارانالغيععععا )  مرانيععععنالتععععا تتاتععععب علععععى اأنهععععا، وبيععععاا مععععدى 
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 و ح ععععع ات تنويعععععذيات معععععا خعععععال  الا عععععوع  لعععععى  عععععانوا  صعععععو  المحارمعععععات المدنيعععععن  ح ععععع ات احتياطيعععععات 

سنسععععتعاض مععععا خععععال  أععععذا الدااسععععن ال ععععوانيا المعمععععو  بهععععا حاليععععات ومععععدى  لععععذل  ،و ععععانوا التنويععععذ 

لعععععم  حيعععععث، اد علعععععى حصعععععن ال عععععاي   صعععععواأا  عععععا معال عععععن أعععععذا التصعععععا ات التعععععا يمرعععععا  ا تععععع

ورعععععععذل  الحعععععععا  بالنسعععععععبن  تتعلعععععععق بعععععععاأا الحصعععععععن ، بنصعععععععو  يعععععععلت  عععععععانوا ال عععععععارات األادنعععععععا

 عععععععوع مو منيمعععععععات ل 7991لسعععععععنن 27ا عععععععم  عععععععا حعععععععيا  عععععععان  عععععععانوا ال عععععععارات العاا عععععععا  لح  أعععععععا،

، ومو ععععععوع اأععععععا الحصععععععن وح  أععععععا ب ععععععر  يرععععععاد يخلععععععو مععععععا التوصععععععي  التنععععععا   عععععععا الحصععععععن 

األمععععا الععععذي د ععععع الباح ععععن  لععععى معال ععععن أععععذا ال صععععوا الت ععععايعا مععععا خععععال  اإلسععععتعانن بععععال وانيا 

 .األخاى

 الدراسة: ثالثاا: أسئلة

 :  اآلتينعناصا أذا الدااسن  ا األسئلن تتبلوا 

حصععععن ال ععععاي   النا ععععذ مععععا التنععععا   عععععا الم ععععاع األادنععععا  ععععا  ععععانوا ال ععععاراتو عععع  م مععععا -7

 ؟للغيا

أعععععع  تععععععاد التصععععععا ات ال انونيععععععن علععععععى عععععععيا الحصععععععن  ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما ؟  م علععععععى  -2

  م على رليهما؟ ؟ الح وق التا تخولها أذا الحصن لل اي  

 ؟و  ح وق ووا بات ال اي  المتنا  أ  يتمتع ال خ  المتنا    ليه بن -3

حرععععام مععععا أعععا  و  ؟   يعععام ال ععععاي  بعععاأا حصعععته مو ععع   ععععانوا ال عععارات األادنعععا مععععا معععا -4

 ؟ اأا الحصن

مععععععا مو عععععع   ععععععانوا ال ععععععارات العاا ععععععا مععععععا مسععععععللن الح عععععع  علععععععى الحصععععععن  ععععععا  ععععععارن  -5

 الت اما ؟
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 ،  علعععععى حصعععععن ال عععععاي  المت عععععاماالح ععععع أععععع  نيعععععم  عععععانوا ال عععععارات األادنعععععا مسعععععللن  -6

 وما أا  حرام أذا الح   ؟

 ف الدراسة: اهدأرابعاا: 

 :تهد  أذا الدااسن  لى 

 ععععععد يتاتععععععب علععععععى  يععععععام ال ععععععاي  بالتنععععععا   عععععععا حصععععععته للغيععععععا دوا موا  ععععععن ب يععععععن  بيععععععاا مععععععا -7

 ال اران.

معا عععععن مععععععدى اسعععععت اللين ذمععععععن ال عععععاي  عععععععا ذمععععععن  عععععارن الت ععععععاما ومعععععدى نوععععععاذ التصععععععا ات  -2

 التا ي ايها ال اي  على حصته  ا موا هن دائنيه.

ا  عععععانوا ال عععععارات األادنعععععا ا عععععم اصعععععن  خحصعععععن ال عععععاي  المت عععععاما  اأعععععامعععععدى  مرانيعععععن  -3

اأععععا الحصععععن بتنيععععيم مسععععللن  يععععن نصععععو  تتعلععععق مععععا رمععععا  سععععلونا  ععععان خاليععععا ت  7991لسععععنن  22

 مما يعطا حلوالت لم ار   انونين  د ت اا  مام ال  ان األادنا .

، وبيعععععاا  ال عععععاي  حصعععععنع الح ععععع  علعععععى مو عععععو بيعععععاا ال واععععععد ال انونيعععععن التعععععا تطبعععععق علعععععى  -4

 على أذا الح   . د تتاتب اآل اا التا 

واطا الخلعععع   ععععا النصععععو  ال انونيععععن التععععا تععععنيم ورععععذل  تهععععد  أععععذا الدااسععععن  لععععى بيععععاا معععع -5 

الت ععععععاما ومععععععا  ععععععم محاولععععععن مو ععععععوع التصععععععا ات التععععععا تععععععاد علععععععى حصععععععن ال ععععععاي   ععععععا  ععععععارن 

 . معال تها
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 الدراسة : أهمية: خامساا 

نهعععععا    ععععع   نعععععواع أل  انت عععععااات  عععععا المملرعععععن األادنيعععععن  بلنهعععععا األر عععععاتتميععععع   عععععارات األ عععععخا  

ال عععععارات مالئمعععععن لمبا عععععاة الم عععععاوعات الت اايعععععن والصعععععناعين المتوسعععععطن منهعععععا والصعععععغياة والتعععععا 

 .(1) ت وم بيا  خصيا  و  ر ا يعا  ر  منهم اآلخا وي ق به

ال ععععارات يحععععو  علععععى   ععععن األوسععععاط الت اايععععن ممععععا يمرععععا  االنععععوع معععع  عععع   لععععى ذلعععع   ا أععععذا  

 ععععد يوععععوق ا   مععععا  ال ععععارن بسععععبب مسععععؤولين ال ععععاران  ربيععععا ائتمععععااال ععععارن مععععا الحصععععو  علععععى 

 .(2) يا المحدودة عا ديوا ال ارن 

، بو عععععه ععععععام و عععععارن الت عععععاما بو عععععه خعععععا  تتميععععع    عععععخا  ا  عععععارات األ   عععععالت ععععععا ذلععععع  

ال خصععععا  ي  ا  خصععععين ال ععععاي   يهععععا ترععععوا محعععع   االعتبععععاا بلنهععععا ت ععععوم علععععىرمععععا  سععععلونا ، 

  لععععى   عععععا  ال ععععماا بالنسععععبن للغيععععا ععععد يععععؤدي ل ععععاي  عععععا حصععععته للغيععععا و ا تنععععا   ااعتبععععاا 

ولمععععا رععععاا ال ععععاي   .ب يععععن ال ععععاران وائتمععععااألا ال ععععخ  المتنععععا    ليععععه  ععععد اليرععععوا محعععع    ععععن   

 ععععا أععععذا ال ععععارن مععععا حيععععث المبععععد  يمتنععععع عليععععه   ععععاان التنععععا   عععععا حصععععته  و اأنهععععا  ال بموا  ععععن 

علععععععى حصععععععن ال ععععععاي   بهي ععععععاع الح عععععع  )دائنععععععا ال ععععععاي  (يسععععععتطيع الغيا ب يععععععن ال ععععععاران رععععععذل  ال

ذا للذمعععععن الماليعععععن لل عععععارن   عععععد يحعععععدث عمليعععععات  يعععععام ال عععععاي  بعععععه اان أععععع انت الهعععععاالمت عععععاما بسعععععبب 

 .التنا    و الاأا بالا م ما عدم موا  ن ب ين ال اران

لمو ععععععوع التصععععععا ات الععععععواادة علععععععى حصععععععن ال ععععععاي   ععععععا  ععععععارن  اختيععععععااييا ععععععع سععععععبب  لععععععذل  

الت عععععاما  لعععععى ععععععدة  سعععععباب معععععا بينهعععععا ععععععدم و عععععود بحعععععث مسعععععت   يتنعععععاو  أعععععذا المو عععععوع معععععا 

                                                           
 .556سابق   ص رص   الشت ال الريا يل ا  الدا    اال       العكيل    عزيز  - 1
 .51ص  5ط  جز ا  را    الشت ال الريا يل رنش  ال ال لب  ال د ريل ال(4154رع ض ي سف ا ي     -2
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 ععععععا أعععععذا المو ععععععوع ، ميعععععع  وانبعععععه   حيعععععث لعععععم   عععععد  يمعععععا تناولعععععه البعععععاح وا صعععععواة متراملعععععن 

 . دااستنا  ئيات ما مو وع  بحث  االدااسات على ال ا تصاتحيث 

لععععم  7991لسععععنن  22عععععالوة علععععى ذلعععع   ا الم ععععاع األادنععععا  ععععا  ععععانوا ال ععععارات األادنععععا ا ععععم  

اأععععا الحصععععن  ععععا  ععععارن التنععععا   عععععا الحصععععن ب ععععر  توصععععيلا ولععععم يععععنيم مو ععععوع   حرععععاميععععنيم 

بالتععععالا ال بععععد مععععا  خ ععععاع تلعععع  التصععععا ات و    الغيععععا ،ورععععذل  ح عععع  الحصععععن مععععا  بععععالت ععععاما 

 لل واعععععد العامععععن  ععععا ال ععععانوا المععععدنا و ععععانوا  صععععو  المحارمععععات المدنيععععن و ععععانوا التنويععععذ لمعا ععععن

 يمعععععا يتعلعععععق بال عععععارن  و ال عععععاران سعععععوان   عععععاان م ععععع  أعععععذا التصعععععا ات  اتعععععب علعععععىاآل عععععاا التعععععا تت

وتوصعععععيات للم عععععاع األادنعععععا ليصعععععاا  لعععععى    رعععععاا   عععععانت أعععععذا الدااسعععععن لت عععععدم ل و الغيعععععا ورعععععذ

 وتعديالته. 7991لسنن  22 داا ها  ا  انوا ال ارات ا م 

 يتحدد نطاق وم موا الدااسن بالحدود اآلتين: : حدود الدراسة:سادساا 

أععععععذا الدااسععععععن علعععععى بيععععععاا التصععععععا ات الععععععواادة علععععععى حصععععععن  : ت تصععععععا الحــــــدود الموضــــــوعية -

ال عععععععانوا األادنعععععععا وال عععععععانوا العاا عععععععا وال عععععععوانيا الم اانعععععععن ، ال عععععععاي   عععععععا  عععععععارن الت عععععععاما  عععععععا 

والمتعل عععععن بالتصعععععا ات العععععواادة علعععععى حصعععععن ال عععععاي  معععععا بيعععععع واأعععععا وح ععععع  والتعععععا   عععععاا اليهعععععا 

 الم اع األادنا  ا  انوا ال ارات النا ذ.

ـــــة - مو عععععوع أعععععذا الدااسعععععن  عععععا الت عععععايع األادنعععععا ل ي عععععم  اإلطعععععاا المرعععععانا :  الحـــــدود المكاني

إل ععععععا ن لععععععبعض با لمصععععععايلت ععععععايع اعابيععععععن األخععععععاى رايع العاا ععععععا وبعععععععض الت ععععععايعات الوالت ععععععا 

 . الوانسارالت ايع الت ايعات األ نبين 
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معععععععع نهايعععععععن الوصععععععع  الدااسعععععععا  نلمععععععع   ا تت ععععععع  مععععععععالم أعععععععذا الدااسعععععععن : الزمنيـــــــةالحـــــــدود  -

 . م 2075/2076عام ال امعا لل صيواال

 

تو ععععد  يععععن معو ععععات مععععا  ععععلنها  ا تحععععد مععععا تعمععععيم  : ال ســــابعاا: محــــددات الدراســــة

 العابين . ا األادا والعااق وبا ا الدو نتائج أذا الدااسن  ا ر  م

    : مصطلحات الدراسة:ثامناا 

طبيعيعععععيا ال ي ععععع  ععععععددأم ععععععا ا نعععععيا وال   عععععخا   عععععارن تتعععععلل  معععععا :شـــــركة التضـــــامن  -7 

ي يععععد علععععى ع ععععايا ، لهععععا عنععععواا ت ععععااي ، يرتسععععب  يهععععا ال ععععاران صععععون التععععا ا ، ويسععععللوا عععععا 

 .(1)مسؤولين  خصين وت امنين  يا محدودةديونها 

لل ععععععارن  ععععععا الميعععععععاد  ت ديمععععععهب بعععععه ال ععععععاي   ععععععا  ععععععارن الت ععععععامايلتعععععع م  مععععععا أععععععا :الحصــــــة -2

و عععععا مبلعععع  مععععا الن ععععود  و حصععععن عينيععععن  والتععععا ترععععوا عبععععااة  المتوععععق عليععععه  ععععا ع ععععد التلسععععي 

 .حصن عم 

ــــازل -6 حععععد ال ععععاران و ععععخ  مععععا الغيععععا بم ت ععععاا يحعععع  أععععذا ال ععععخ   : ع ععععد يبععععام بععععيا  التن

 (2)مح  ال اي   ا الح وق وااللت امات المتصلن بحصته  ا ال ارن .

أععععو حععععق عينععععا  توععععا ا يتاتععععب بمو ععععب ع ععععد علععععى من ععععو   و ع ععععاا ي عععععه الععععااأا : الــــرهن -7

 عععععا يعععععد العععععدائا المعععععاتها  و  عععععا يعععععد  عععععخ  آخعععععا يتوعععععق عليعععععه المتعا عععععداا  عععععمانات لعععععديا علعععععى 

 و علععععععى  يععععععاا ويحععععععق للععععععدائا بم ت ععععععاا  ا يحععععععب  الماأععععععوا لحععععععيا  سععععععتيوان الععععععديا و ا  الععععععااأا

                                                           
 .92  رص   سابق   ص الشت ال الريا يل ا اكاخ العارل وال ا ل   ا زم ر    سار   - 1
 .519 صالي ي ة للنشت  ا  اليارعل اإلسكن  يل   الشت ال الريا يل  (5991 طه  رصطفى   ال  - 2
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لتععععاليا لععععه  ععععا الماتبععععن  ععععا ا ت ععععان ح ععععه مععععا  منععععه  ععععا ا يت ععععدم علععععى الععععدائنيا العععععادييا والععععدائنيا

 .(1)  ي يد يروا

و ععععع المععععا  تحععععت يععععد ال  ععععان لمنععععع صععععاحبه مععععا ال يععععام بععععلي عمعععع   ععععانونا أععععو  : الحجــــز-8

 (2).  و مادي ما  لنه  خااج أذا الما   و  مااا ما  ماا الدائا الحا  

 النظري: : اإلطار تاسعاا 

يعععععععد مو ععععععوع التصععععععا ات ال انونيععععععن التععععععا تععععععاد علععععععى حصععععععن ال ععععععاي   ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما ذو 

 أميعععععن ربيعععععاة لمعععععا لعععععه معععععا آ عععععاا تتعلعععععق بال عععععارن وال عععععاران والغيعععععا معععععا دائنعععععا ال عععععارن  و دائنعععععا 

ال عععععععاي   عععععععا  عععععععارن  تال عععععععارات  عععععععد منعععععععع   لعععععععب  عععععععوانيا ال عععععععاران ،  علعععععععى العععععععا م معععععععا  ا 

 ال بععععععععد الحصعععععععو  علعععععععى موا  عععععععن  ،معععععععا  ال عععععععارن  عععععععا ا    الت عععععععاما معععععععا التصعععععععا  بحصعععععععته

دوا موا  عععععن بالتصعععععا   عععععا حصعععععته للغيعععععا  ميعععععع ال عععععاران   عععععد يحعععععدث عمليعععععات  ا ي عععععوم ال عععععاي  

 عععععانوا ال عععععارات األادنعععععا ا عععععم  ل عععععاران وأنعععععا  عععععد ت عععععوا م عععععار   انونيعععععن وعمليعععععن بسعععععبب  اب يععععن ا

 عععععععا  عععععععارن  التصعععععععا ات التعععععععا  عععععععد ي ايهعععععععا ال عععععععاي  لعععععععم يععععععععالج بععععععععض أعععععععذا 7991لسعععععععنن 22

  سعععععا  اإلعتبعععععاا ال خصعععععا ،سعععععيما  ا  عععععارن الت عععععاما ت عععععوم علعععععى  ،  الت ععععاما علعععععى حصعععععته

ويرعععععوا ال عععععاران  يهعععععا مسعععععؤوليا مسعععععؤولين  خصعععععين وت عععععامنين ععععععا  ميعععععع ديعععععوا ال عععععارن و عععععا 

 .  ميع  موالهم

 

                                                           
 مع  ووو  (ب  ووول  م حووو ر   وووم ررووول رحووول س  وووم  م ووور    م حووو ر   1113رجووووب ب  اووود  محووو،      ووود ب    -1

ب در حووو  ي يةيةووو   وووم  مي ووورةح  مردووووم ب ا وووا  و وووور  وووم  م جيووو   مردوةووو   وووم  م ووو وول و معيوووو   محة حوووة  ب 

 .117ب ص 3 معدد  ب5 م جيد 
 ( ال ييييز اإلارياط    اسيييل ردا  يييل بيييين الفديييه واإلجرايييا  والنصييي ص الدا   ييييل    5999شييي ال   زييييه  عيييي      -2

 .7 رنش  ال ال لب  ال د ريل  ص   لبنا  5  ط
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 خمسن  صو  : ولذل  سو  ت سم أذا الدااسن  لى 

وتت ععععععععما م ععععععععرلن الدااسععععععععن و أععععععععدا  الدااسععععععععن الوصعععععععع  األو  وي ععععععععم  م دمععععععععن عامععععععععن للدااسععععععععن 

و أميتهععععععععا والتسععععععععاؤالت التععععععععا تععععععععدوا حولهععععععععا الدااسععععععععن وحععععععععدود الدااسععععععععن ومصععععععععطلحاتها ورععععععععذل  

الدااسععععععات السععععععاب ن ومنه يععععععن الدااسععععععن ،  ععععععا حععععععيا يتنععععععاو  الوصعععععع  ال ععععععانا التنععععععا   عععععععا حصععععععن 

ي  ، ال عععععاي   عععععا  عععععارن الت عععععاما،  معععععا الوصععععع  ال العععععث   يتنعععععاو  مو عععععوع اأعععععا حصعععععن ال عععععا 

، ا مععععا الوصععععع  الاابععععع  ي عععععتم  علعععععى مو ععععوع الح ععععع  علععععى حصعععععن ال عععععاي   ععععا  عععععارن الت عععععام

 ععععا  ن ليهععععا الباح عععع تالوصعععع  الخععععام  لي ععععم  الخاتمععععن والنتععععائج والتوصععععيات التععععا توصععععل و خيععععاات 

 نهاين الدااسن .

 : الدراسات السابقة :عاشراا 

لل ععععععععععاران  ععععععععععا  ععععععععععارات ( المسععععععععععؤولين ال انونيععععععععععن 2001الععععععععععدواي ، اسعععععععععع  عبععععععععععد السععععععععععتاا ) -7

بح ععععععت أععععععذا الدااسععععععن  ععععععا المسععععععؤولين اسععععععالن ما سععععععتيا ،العععععععااق ،  امعععععععن بغععععععداد .  األ ععععععخا ،

حيعععععععععث ارععععععععع ت علعععععععععى المسعععععععععؤولين الت ععععععععععامنين  ال انونيعععععععععن لل عععععععععاران  عععععععععا  عععععععععارات األ عععععععععخا 

وال خصععععععين لل ععععععاران السععععععيما  ععععععا  ععععععارات الت ععععععاما التععععععا تعتبععععععا  رععععععاة اإلعتبععععععاا ال خصععععععا 

ا مععععا  بععععا  آ ااأععععا عععععدم  ابليععععن انت ععععا  حصعععع  ال ععععاران  ععععا  ععععارات  ععععوأا أععععذا ال ععععارات والتعععع

 األ خا   لى الغيا  ال بموا  ن ب ين ال اران.

او   عععععا أعععععذا الدااسعععععن بيعععععاا التصعععععا ات التعععععا  عععععد نعععععوتختلععععع  ععععععا مو عععععوع دااسعععععتنا  عععععا  ننعععععا نت

ت ععععاى علععععى حصععععن ال ععععاي  مععععا تنععععا    و اأععععا ورععععذل  البحععععث  ععععا مععععدى  مرانيععععن ح عععع  حصععععن 

 بعععع  دائنععععا ال ععععاران  و دائنععععا ال ععععارن ، ورععععذل  نبحععععث  ععععا اآل ععععاا التععععا يمرععععا  ا  ال ععععاي  مععععا

  ى تنا   ال اي  عا حصته للغيا . تتاتب عل
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نسعععععحابه  عععععا ال عععععارات الت اايعععععن(، 2008،) عبعععععد الغنعععععا، علعععععا طعععععابع -2  ، ن عععععمام ال عععععاي  وا 

دخ  مععععا يععععاسععععالن ما سععععتيا ، العععععااق ،  امعععععن النهععععايا ، بح ععععت أععععذا الدااسععععن  ععععا اآلليععععن التععععا 

خاللهعععععا األ عععععااد  لعععععى ال عععععارن  يصعععععبحوا  عععععاران  يهعععععا  و يخعععععاج آخعععععاوا  عععععدامى منهعععععا  يوت عععععدوا 

 ، أعععععععذا الوصععععععع  ، سعععععععوان رانعععععععت ال عععععععارن معععععععا  عععععععارات األ عععععععخا   م معععععععا  عععععععارات األمعععععععوا 

 عععععععا  عععععععانوا  سعععععععحاب ال عععععععاي   عععععععا  عععععععارات األ عععععععخا معال عععععععن مو عععععععوع  نو وصعععععععت ب عععععععاواة 

بنصعععععو   انونيعععععن وا عععععحن، ورعععععذل    عععععا ن نععععع  يعععععنيم مسعععععللن اإلنسعععععحاب  ال عععععارات العاا عععععا

  باإلاادة المنوادة  ا أذا النوع ما ال ارات.

تبحععععععث  ععععععا التصععععععا ات الععععععواادة علععععععى حصععععععن  األخيععععععاةوتختلعععععع  عععععععا مو ععععععوع دااسععععععتنا  ععععععا  ا 

  عععععا حعععععا  ععععععدم موا  عععععن ب يعععععن صعععععحتهاا تنعععععا   و يعععععاا ومعععععدى ال عععععاي   عععععا  عععععارن الت عععععاما مععععع

 . اتالتصا  اال اران على   اان م   أذ

(،الت امععععععععات ال عععععععاي  الماليعععععععن  ععععععععا ال عععععععارن الت اايعععععععن ،دااسععععععععن 2009 ينعععععععب  عععععععاج ،) علعععععععا ،-3

تطا عععععت أعععععذا الدااسعععععن  لعععععى األلت امعععععات  اسعععععالن ما سعععععتيا ، الععععععااق ،  امععععععن النهعععععايا . م اانعععععن ،

   ععععععا ال ععععععارات الت اايععععععن بنوعيهععععععا  ععععععارات األ ععععععخا  و ععععععارات األمععععععوا  دوا الماليععععععن لل ععععععاي

اإللت امعععععععات اإلداايعععععععن، وذلععععععع  معععععععا خعععععععال  بيعععععععاا الت امعععععععه بت عععععععديم حصعععععععن  عععععععا ا   معععععععا  ال عععععععارن 

،ورعععععذل  بينعععععت الدااسعععععن التععععع ام ال عععععاي  ال خصعععععا والت عععععامنا ععععععا ديعععععوا ال عععععارن و أعععععم اآل عععععاا 

 النات ن عنه .

ااسععععععن الحاليععععععن  ععععععا  ا الدااسععععععن الحاليععععععن تبحععععععث  ععععععا التصععععععا ات وتختلعععععع  أععععععذا الدااسععععععن عععععععا الد

العععععواادة علعععععى حصعععععن ال عععععاي   عععععا  عععععارن الت عععععاما التعععععا أعععععا  بعععععا   نعععععواع  عععععارات األ عععععخا  

 دوا  ارات األموا .  



11 
 

 صعععععععع  ال ععععععععاي  و  ععععععععاا علععععععععى  ععععععععارن الت ععععععععاما،  (،2070محمععععععععد عبععععععععدا حععععععععاتم ،) سعععععععععيد ، -4

، تناولععععععععت أععععععععذا الدااسععععععععن مسععععععععللن  صعععععععع   ا، اسععععععععالن ما سععععععععتيا ، عمععععععععاا : األاددااسععععععععن م اانععععععععن

وبينعععععت اآل عععععاا التعععععا  ال عععععاي  معععععا  عععععارن الت عععععاما وميععععع ت بعععععيا  صععععع  ال عععععاي  وانسعععععحابه منهعععععا

تتاتععععب علععععى رعععع  منهمععععا، رمععععا بينععععت الحععععاالت التععععا يوصعععع   يهععععا ال ععععاي  مععععا  ععععارن الت ععععاما 

 ن   عععععاة رهخاللععععه بهحعععععدى االلت امععععات المل عععععاة علععععى عات عععععه ، وخلصععععت الدااسعععععن  لععععى  عععععاواة   ععععا

 ععععععا  ععععععانوا ال ععععععارات األادنععععععا تلعععععع م ال ععععععاران عنععععععد تلسععععععي   ي  ععععععارن  ا ي ععععععمنوا  ععععععا ع ععععععد 

التلسععععي   ععععاوطات تنطبععععق  ععععا حععععا   صعععع  ال ععععاي  وذلعععع   يمععععا يتعلععععق بريويععععن ت ععععديا  يمععععن حصععععن 

 ال اي  الموصو  وريوين الو ان ب يمن تل  الحصن .

أعععععذا األخيعععععاة  تبحعععععث  عععععا معععععدى  وتختلععععع  أعععععذا الدااسعععععن السعععععاب ن ععععععا الدااسعععععن الحاليعععععن  عععععا  ا

 صعععععحن التصعععععا ات التعععععا يمرعععععا  ا تعععععاد علعععععى حصعععععن ال عععععاي  معععععا تنعععععا   واأعععععا وح ععععع  واآل عععععاا

التععععععا تتاتععععععب  ععععععا حععععععا   يععععععام ال ععععععاي  بالتنععععععا   عععععععا حصععععععته  و اأنهععععععا دوا  خععععععذ موا  ععععععن ب يععععععن 

ا ال عععععععاي   يهعععععععا  ا  عععععععارن الت عععععععاما ت عععععععوم علعععععععى األعتبعععععععاا ال خصعععععععا وا  ال ععععععاران خصوصعععععععات وا 

  عععععععا الت امععععععات ال ععععععارن المتاتبععععععن بععععععذمتها  بعععععع  خاو ععععععه منهععععععا سععععععوان رععععععاا ذلعععععع  يرععععععوا مسععععععؤو 

 الخاوج باإلنسحاب  و الوص  منها. 

 منهج الدراسة إحدى عشر: 

لومععععات والح ععععائق عععععا مععععا خععععال   مععععع المع الوصععععوا ععععا أععععذا الدااسععععن المععععنهج  اتبعععععت الباح ععععن

ب ععععععانوا ال ععععععارات ا ععععععم  ، والعمعععععع  علععععععى تحليعععععع  النصععععععو  ال انونيععععععن المتعل ععععععنمو ععععععوع الدااسععععععن

ي ععععععاد الم اانععععععن  7991لسععععععنن  27وتعديالتععععععه و ععععععانوا ال ععععععارات العاا ععععععا ا ععععععم 7991لسععععععنن  22 وا 

 األخاى المتعل ن بمو وع الدااسن . واأل نبينبينهما وبيا الت ايعات العابين 



13 
 

 الفصل الثاني

 التنازل عن حصة الشريك في شركة التضامن

 ععععا  ععععارن الت ععععاما لععععه  حرععععام خاصععععن تمي أععععا عععععا  ياأععععا مععععا ال ععععارات  عععععا الحصععععن التنععععا  

عتبعععععاا ال خصعععععا عتمعععععاد علعععععى االأعععععذا ال عععععارن وخصائصعععععها معععععا ناحيعععععن اال، حيعععععث  ا طبيععععععن 

، رونهعععععا تعععععدخ   عععععا ال عععععماا الععععععام لعععععدائنا ال عععععارنحصعععععن تعععععلبى حايعععععن التنعععععا   بسعععععهولن ععععععا ال

عا عععععن الم صععععود بتلعععع  الحصعععععن لرععععا البععععد  بعععع  البحعععععث  ععععا مو ععععوع التنعععععا   عععععا الحصععععن مععععا م

مبععععععد  عععععععدم  ابليععععععن   ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما )المبحععععععث األو  (  ععععععم بعععععععد ذلعععععع  يمرننععععععا البحععععععث  ععععععا

 )المبحث ال انا(.الحصن للتنا   

 المبحث األول

 مفهوم الحصة في شركة التضامن

للتعبيعععععا  عععععا  عععععارات اال عععععخا  ومنهعععععا  عععععارن الت عععععاما  (1)يسعععععتخدم الم عععععاع مصعععععطل  الحصعععععن

هعععععععوم الحصعععععععن و  مالهعععععععا ،  م   لل عععععععارن مسعععععععاأمنت منعععععععه  عععععععا ترعععععععويا ا ال عععععععايي دمعععععععه  ععععععععا معععععععا

اليت عععععع   ال مععععععا خععععععال  بيععععععاا تعايوهععععععا وريويععععععن ت ععععععديمها )المطلععععععب األو  ( وبيععععععاا  نواعهععععععا مععععععا 

 خال  )المطلب ال انا (.

 

 

                                                           
 .ر    أ    114تعتيفه للشت ل ال ا   ا  ال ا ة  ويظاتذلك رن خ ل - 1
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 المطلب األول

 تقديمهاو  ف الحصةتعري

بت ديمها  لى  ارن الت اما لغنت نتناو   ا أذا المطلب تعاي  الحصن التا يلت م ال اي  

 واصطالحات )الواع األو ( ،  م بعد ذل  نتطاق  لى ت ديمها )الواع ال انا(.

 الفرع األول

 تعريف الحصة

، ويطلعععععععععق عليهعععععععععا  عععععععععا األصعععععععععطالح ال عععععععععانونا معنيعععععععععاا األو  :  (1): النصعععععععععيبلغعععععععععنت الحصعععععععععن 

، وال عععععانا : نصعععععيب ال عععععاي   عععععا مسعععععاأمن ال عععععاي   عععععا ال عععععارن بالمعععععا   و العمععععع   و بهمعععععا مععععععات 

 الحصععععن بلنهععععا )النصععععيب الععععذي ي دمععععه ال ععععاي  ل  ععععتاا  (3)بعععععض الو ععععه  عععععا  و  (2)حععععق معععععيا 

ا يسعععععاأم بعععععه معنيعععععاا : األو  مععععع ا للحصعععععن  (4)ويعععععاى العععععبعض عععععا ترعععععويا ا   معععععا  ال عععععارن ( ، 

 عععععانونا ن تعبيعععععا حصعععععن ن ديعععععن  و عينيعععععن  و عمععععع  ،  معععععا ال عععععانا :  ي صعععععد بالحصععععع ال عععععاي  معععععا

 . ال ارن ع د  بمو بلت اماته التا تن ل اعا ح وق ال اي  و 

                                                           
 .579 ب.ط(   ا  ال ع ة   أسرا ب ل  ص (4-5ال عي  ال سيط : ري  عل رؤلفين    -1
 .564  ب. ( ص5  رعي  رصطل ال الشتيعل والدا    ط(5991 ال اا    تخ  عب  - 2
للنشييييت   ا  الثدااييييلع ييييا   رفلييييا عيييي ا    ال جيييي   اليييي ارع  وال جيييي   الديييا     للشييييت ل الفعليييييل    الدضييياة    - 3

 .562  ص  والر زيل
  اييييق الشييييت ار ايييي  أسييييرت ا  ال صييييؤ ايييي  الشييييت ل ذال ال سييييؤوليل   (5991 الدترييييا    عبيييي  الييييتا ن   - 4

 .51  ص  الناضل العتبيل  ا الداهتة ال   و ة  
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ألو  : مععععععادي بهععععععا معنععععععيا : ا صععععععد يالحصععععععن  ،  امععععععا خععععععال  أععععععذا التعايوععععععات للحصععععععن يوهععععععم 

وأععععععو عبععععععااة عععععععا الح ععععععوق ، وال ععععععانا معنععععععوي الماليععععععن  و العمعععععع دي  ي عععععععيا الحصععععععن وأععععععو مععععععا

 .واإللت امات التا يوا ها ع د ال ارن وال انوا

الم صععععود  ويخععععتلط األمععععا علععععى الععععبعض حععععو   ععععرالياتبعععععض االموهععععوم الحصععععن   ععععد ي يععععا لرععععا

خاصعععععن  ا الم عععععاع رمعععععا سعععععناى الح عععععات  عععععد  عععععاض  يعععععودات علعععععى حايعععععن ال عععععاي  عنعععععد   عععععاان بهعععععا 

  عععععععامعععععععا ي دمعععععععه ال عععععععاي  الحصعععععععن  هععععععع  ي صعععععععد ب انونيعععععععن علعععععععى حصعععععععته، لاالتصعععععععا ات   بععععععععض

ال  ععععععع   ا  ؟ مععععععا معععععععا   و عمعععععع   م حصعععععععن ال ععععععاي  معععععععا األابععععععاح والح عععععععوق األخععععععاى ال ععععععارن

الم صععععود بالحصععععن أععععا مععععا ي دمععععه ال ععععاي   عععععا ال ععععارن مععععا مععععا   وعمعععع  عنععععدما نرععععوا بصعععععدد 

عنعععععد ال عععععاي  الرعععععالم ععععععا ارعععععا ت عععععديم الحصعععععن  عععععا ال عععععارن والتعععععا  عععععاض الم عععععاع  يعععععودات علعععععى 

ا نرععععععوا بصععععععدد الحععععععديث عععععععا  مرانيععععععن  يععععععام مبا ععععععاة التصععععععا ات ال انونيععععععن عليهععععععا ،  مععععععا عنععععععدم

الحصععععن التععععا ي ععععدمها ال ععععاي  وتععععااة ي صععععد بهععععا د بهععععا  تععععااة ي صععععال ععععاي  بالتصععععا   ععععا حصععععته 

 م موع ما لل اي  ما ح وق  ا موا هن ال ارن .

الحصععععن الم دمععععن لل ععععارن سععععوان رانععععت مععععا   و عمعععع  البععععد  ا تتععععوا ا  يهععععا  ععععاوط خاصععععن بهععععا و 

،  ي ععععب  ا يرععععوا أعععععذا المععععا  وأععععذا العمععععع  م ععععاوعات  ي ممععععا يصعععععل   ا يرععععوا محععععالت للتعا عععععد ، 

 عععععععن   ععععععديمها رحصععععععن  ععععععا ال ععععععارن رععععععالهوان و التععععععا تخععععععاج عععععععا التعامعععععع  ال ي ععععععو  ت األ ععععععيان 

حيععععععث  ا يمرععععععا  ا تنتوععععععع بهععععععا ال ععععععارن ، الحصععععععن ح ي يععععععن  .ورععععععذل  ي ععععععب  ا ترععععععوا  ال ععععععم 

 ختععععععااع منتهيععععععن  ة ال يمععععععن والتععععععا يطلععععععق عليهععععععا الحصععععععن الصععععععواين رت ععععععديم بععععععاانةدالحصععععععن م ععععععا 
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يمرعععععععا ت عععععععديمها رحصعععععععن  عععععععا  ال و ع عععععععاا م  ععععععع  بعععععععاأا ت عععععععما دينعععععععات يوعععععععوق  يمتعععععععه  ععععععع معععععععدتها

 .(1)ال ارن

ذا رانععععت ملريععععن و ،  لرععععات لل ععععاي  الععععذي  ععععدمها ا ترععععوا الحصععععن م و خيععععاات ي ععععب للحصععععن  ال ععععاي ا 

 ذا مععععا تح ععععق ال ععععاط بعععععد الت ععععديم  الععععت ملريتععععه بععععل ا  هنععععه  ععععاط  اسعععع ، التععععا  ععععدمها معل ععععن علععععى 

 .(2)ا عا و صب   يا مال  لهذا الحصن 

 الفرع الثاني

 تقديم الحصة

 توععععق عليهععععا بععععيالل ععععارن  ععععا المواعيععععد الم ابهعععع التعععع مالتععععا  الحصععععن يتعععععيا علععععى رعععع   ععععاي  ت ععععديم

بت ععععععديم تنويععععععذ الت امععععععه ا تعهععععععد بععععععه  ععععععا حالععععععن عععععععدم ويعتبععععععا مععععععدينات لل ععععععارن ب يمععععععن معععععع  ال ععععععاران،

 عععععب الحصعععععن  ي الو عععععت العععععذي ي عععععب علعععععى ال عععععاي  تسعععععليملعععععم يحعععععدد ع عععععد ال عععععارن ذا ا  ، و الحصععععن 

  حععععد اعران  ععععا حالععععن امتنععععلل ععععا  يحععععق، و  ال ععععارن ع ععععدارن  ععععوا التو يععععع علععععى تسععععليمها لل عععع عليععععه

 تعهععععععدواالحععععععب  للحصعععععع  التععععععا والو ععععععان بهععععععا  ا يسععععععتعملوا حععععععق الحصععععععن   ععععععديمعععععععا تال ععععععاران 

لت امععععععه ، رمععععععا يحععععععق لرعععععع  واحععععععد مععععععا اا تنويععععععذ أععععععذا الممتنععععععع عععععععا الو ععععععان ب،  لععععععى حععععععي ععععععديمهابت

لمعععععا تععععععن   و  ععععععات التععععععويض و  الع ععععععدن بتنويعععععذ والمطالبعععععع  (3)ال عععععاران المطالبععععععن بوسععععع  ع ععععععد ال عععععارن

ذا طالععععب احعععععد ال عععععاران  سعععع  ع عععععد ال ععععارن ،  عععععا حعععععيا  مععععدنا  ادنعععععا(  246)المعععععادة  عليععععه ، وا 

                                                           
ب اغوووووود د ب  م  ياوووووو  1( ب  م وووووووجز  ووووووم  م وووووور     ميج رةوووووو  ب  ط1111 وووووو رول ماوووووور رة  ب   ج حوووووو  ب  - 1

 .18 م  وووة  ب ص 
 .21( الشت ال الريا يل  بيتول   رطبعل الني ى   ص5966عي    إ وا   - 2
  وال طب عيييييال اليارعييييييل    ر يتييييييل الكريييي اليييي     5جال ديييي ق الريا ييييييل    (5966عيييييا    ال  صييييا      - 3

 .441ص 
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طلعععععب ب يعععععن ال عععععاران تنويعععععذا  وعععععا أعععععذا الحالعععععن يت عععععاا مطالبعععععن ال عععععاي  الممتنعععععع تنويعععععذ الت امعععععه   

 .ألا ب ان الع د خيا ما  واله

، حيعععععث يسعععععاأم رععععع  ال عععععاران الو عععععان بالحصععععع  معععععا  بععععع  ريويعععععن   عععععارن الت عععععامايعععععنيم ع عععععد و 

وأعععععذا الحصعععععن أعععععا التعععععا تحعععععدد ععععععادةت نصعععععيبه  عععععا  ابعععععاح ال عععععارن ال عععععارن ، بحصعععععن  عععععا  معععععنهم

  .خسائاأا و ا 

بيعععععد  ،  و مت انسعععععن  عععععا النعععععوع ،(1) ا ترعععععوا حصععععع  ال عععععاران متسعععععاوين  عععععا ال يمعععععن  ال ي عععععتاطو 

ذا لعععععععم  لل عععععععارنن ال ععععععاي  الم دمععععععن  ا حصعععععع ال ععععععارن ي ععععععب  ا ترععععععوا  ابلعععععععن للت ععععععديا بالن ععععععد ، وا 

 هنععععه   يمتهععععا ت ععععديمها  اعععععدة  و عععععا  ب ععععلا ت ععععديايععععذرا  ععععا الع ععععد  يمععععن الحصععععن وال يو ععععد عنععععد 

( 711)حسعععععب معععععا  عععععان  عععععا المعععععادة  معععععا الممرعععععا  ا تعتبعععععا الحصععععع  عندئعععععذ  متسعععععاوين ال يمعععععن

 ما  انوا ال ارات العاا ا ب لا ال ارن البسيطن.

 و ت هيعععععع ات  ديم الحصععععععن بسععععععبب أالرهععععععا رحايععععععق مصععععععنعيععععععتمرا ال ععععععاي  مععععععا ت عععععع و ععععععد ال أععععععذا

العععععععذي يم ععععععع  الحصعععععععن  و  و  ن  عععععععان معععععععدة بعععععععاانة  ختعععععععااع  و  عسعععععععاا المعععععععديا بالعععععععديا المعمععععععع  

علهعععععا حصعععععن وأميعععععن ممعععععا ي سعععععتح ا ها للغيعععععا  و تواأعععععن  يمتهعععععا رت عععععديم مت عععععا مسعععععتغاق بالعععععديوا ا

 .ا ا حرم انعدامه ن ي علها، وتواأن الحص

سعععععتحالن ال تتصعععععوا ، وأعععععذا اإل عععععارن الت عععععاماسعععععتحالن الو عععععان بالحصعععععن يعععععؤدي  لعععععى  ن  عععععان ا 

الم ليعععععات  هالرهععععا ال يعععععؤدي  لعععععى  رانععععت معععععا،  معععععا   ال  ععععا حالعععععن ت ععععديم الحصعععععن العينيعععععن ال يميععععن

 .(2)ياد على الحصن العينين ال يمين   الهال  بالمعنى ال انونان  ان ال ارن ا

                                                           
 .18ب ص  ب  صدر ح الب  م وجز  م  م ر     ميج رة  ج ح  ب   رول مار رة   - 1
در حوووو     رووووو  ب رحوووو م    جحوووويةر ب طداطدييييل   ر  يييي  شييييتيف   تديييي ي  ال صييييل ايييي  الشييييت ل الريا يييييل     - 2

 .46 صج  ع  آل  ماة  ب 
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، واليحعععععق لل عععععاران االعتعععععااض علعععععى ت يعععععيم الحصعععععن ال يميعععععن معععععا خعععععال  االسعععععتعانن بخبيعععععا ويعععععتم

 أذا الت ييم ، على الا م ما  ا األص   ا ا ي الخبيا  ا المسائ  االخاى  يا مل م.

ي ععععات  ا يرععععوا ح ي يععععات و ا يرععععوا باتععععات ومن عععع ات ، و ا ال يعلععععق علععععى  وي ععععتاط  ععععا و ععععان الحصععععن 

 ععععا تععععلخيا حصععععو    ععععااات لل ععععارن ويتم عععع  سععععببسي  ععععد ا ذلعععع أل   و ي ععععا   لععععى   عععع   ععععاط 

 .(1)ممااسن  عمالها  عندالسيولن الن دين التا تحتا ها  ال ارن على

، (2) لعععععى  توعععععاق األطعععععاا  بعععععدوا تعععععو ا ارعععععا ت عععععديم الحصععععع مرعععععا  طعععععالق  سعععععم ال عععععارن عال يو 

 حمايععععن مصععععالحهمابعععع   ععععد يريعععع  علععععى  نععععه ع ععععد تعععععاوا رمععععا  ذا تعا ععععد  خصععععاا  و  ر ععععا علععععى 

  .(3)طاا هد  ي الت امات  انونين على  دوا  ا يت ما الع  معات  ا ن اط معيا
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 المطلب الثاني

 واع الحصصــــــــــأن

نععععوع رععععوا مععععا ي، وال ي ععععتاط  ا  مععععا   و عمعععع  تح ععععق ارععععا ت ععععديم الحصعععع  سععععوان رانععععت متععععى

و ععععد ترععععوا الحصععععن مععععا يتمتععععع بععععه ال ععععاي    و عمععععالت  ،عينيععععن  و ،ديععععنن ن حصعععع اواحععععد ،   ععععد ترععععو 

  عععععد   ا تهععععا بععععععض الت عععععايعات رالت عععععايع اللبنعععععانا والوانسعععععا ، ،  (1)مععععا سعععععمعن ت اايعععععن  و نوعععععوذ

حيععععث يهععععد  م ععععدم أععععذا النععععوع مععععا الحصعععع  علععععى ت ويععععن  ئتمععععاا ال ععععارن الت ععععااي عنععععد تعععععاطا 

 .لت اممما يصل   ا يروا محالت لال و  يا ذل  ال ارن ألن طتها ،

لععععم ي عععع   ، ععععا  ععععانوا ال ععععارات والم ععععاع العاا ععععا ، ععععا ال ععععانوا المععععدنا   ا الم ععععاع األادنععععا  ال

رعععععع  منهمععععععا التعامعععععع   ال بالصععععععوا العععععع الث للحصعععععع  وأععععععا الحصععععععن الن ديععععععن والعينيععععععن والحصععععععن 

 .بالعم 

 عتبعععععااات لهعععععذا التنعععععوع  عععععا الحصععععع  وألأميعععععن رععععع  نعععععوع البعععععد معععععا بحعععععث الحصعععععن الماليعععععن )الوعععععاع 

ن بالعمععععع  )الوعععععاع ال عععععانا( وذلععععع  علعععععى معععععا  خعععععذ بعععععه الم عععععاع األادنعععععا معععععا ت سعععععيم األو ( والحصععععع

  لى  موا  وعم  .الحص  

 

 

  

                                                           
 ( رن را    ال  جبال والعد   اللبنا   .111  ا جار ا  ال ا ة   - 1
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 الفرع األول

 الحصة المالية

 ،(1)،   ععععد ترععععوا ن ععععودات    ععععراالت مختلوععععنا ال ععععاران  لععععى ال ععععارن تلخععععذ الحصععععن الماليععععن التععععا ي ععععدمه

 و ت هيععععععع ات  ، و   ععععععاث مت ععععععا ، و الععععععديا  ععععععا ذمععععععن الغيعععععععا ، و سعععععععيااات ،و ععععععد ترععععععوا ع ععععععااات

علعععععععى ت سعععععععيم أعععععععذا الحصعععععععن  لعععععععى  اعتعععععععاد  عععععععه ال عععععععانوا الت عععععععااي   ال  ا، (2) و ب عععععععائع ،معمععععععع 

 ات نععععععدا مالمععععععا   مععععععا يرععععععوا  البععععععات و  ،(والحصععععععن العينيععععععن ) انيععععععات  ،(نععععععوعيا : الحصععععععن الن ديععععععن ) والت 

 تحت النوع ال انا ما  نواع الحصن المالين .

 ات مبلغعععععع  البععععععات مععععععاتروا مسععععععاأمن ال ععععععاي   ععععععا ال ععععععارن عبععععععااة عععععععا : الحصــــــة النقديــــــة :أولا 

ويب عععععى ال سعععععم  ، ويمرعععععا ت عععععديمها راملعععععنت  و  ععععع ن منهعععععا عنعععععد تلسعععععي  ال عععععارن الن عععععود معععععا  ات معينععععع

ولععععععم يت ععععععما  ععععععانوا ال ععععععارات األادنععععععا نصععععععات يععععععنيم أععععععذا  ،(3)اآلخععععععا دينععععععات  ععععععا ذمععععععن ال ععععععاي  

( منعععععه علعععععى  ا يرعععععوا ا   53 عععععا المعععععادة ) و عععععب بيعععععد  ا  عععععانوا ال عععععارات العاا عععععا المسعععععللن ،

وأعععععذا الن عععععود  عععععد ترعععععوا  معععععا   عععععارن الت عععععاما معععععد وعات بالرامععععع   بععععع  صعععععدوا  عععععهادة التلسعععععي ،

ي  دائنعععععععات لل عععععععارن بمبلععععععع  معععععععا ال عععععععا  يرعععععععوا ارعععععععل  و ععععععععا طايعععععععق الم اصعععععععن ال انونيعععععععن  سعععععععائلن

 .(4)الما 

 

                                                           
 .44طه  رصطفى   ال   الشت ال الريا يل   رص   سابق   ص - 1
  رنشييييي  ال جارعيييييل  رشيييييق  لييييييل     2( الشيييييت ال الريا ييييييل   ط 4116-4111ال كيييييي   جيييييا  ي سيييييف     - 2

 .71 ص ال د ق
ب اغووود دب  طاعووو   م وووعب ب 1( ب  ووورح وووو وول  م ووور     ميج رةووو   معر ووووم ب ط1968خ مووود ب   م ووو وي ب  - 3

 .59ص 
بيييييييتول       الشييييييت ال الريا يييييييل    4ال  سيييييي عل  الريا يييييييل الشييييييارلل   ج   (5999  ا يييييييف   إليييييييا   - 4

 .41ع ي ال للنشت والطباعل   ص
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ق علعععععى  عععععها لعععععم يتوععععع ،المتوعععععق عليعععععه و عععععتن  عععععا الالحصعععععن الن ديععععع سعععععلمي علعععععى ال عععععاي   ا  عععععبوي

ذا لععععععم يعععععتم د عععععع الع عععععد ، و عععععت  بعععععاام مععععععيا  تسعععععتحق ميععععععاد يحعععععق لل ععععععارن ، الحصعععععن الن ديعععععن  وا 

،  ععععععهذا امتنععععععع عععععععا ذلعععععع   ععععععها (1)بالو ععععععان وا  بععععععااا علععععععى تنويععععععذ مععععععا التعععععع م بععععععه  )الععععععدائا ( مطالبتععععععه

اإلتوععععا ا  و بسعععععاأا  بمععععا  ععععد يسععععتحق عليععععه مععععا  وائععععدخععععال  لل ععععارن التنويععععذ علععععى  موالععععه دوا اإل

ورععععععذل  المطالبعععععن بتععععععويض ترميلععععععا  ذا  عاا عععععاالمعععععدنا معععععا ال ععععععانوا ال( 717المعععععادة )  ال عععععانونا

 .راا التلخيا  ا و ان الحصن الن دين  د سبب  ااات لل ارن

معععععا يتعلعععععق بالو عععععت العععععذي يحعععععق لل عععععارن المطالبعععععن  ي، والم عععععاع العاا عععععا ،ع األادنعععععاالم عععععا خعععععذ يلو 

الحصعععععععن الن ديعععععععن ،  ت عععععععديم عععععععا  ال عععععععاي  العععععععن تعععععععلخحا  عععععععا بال واععععععععد العامعععععععن بالووائعععععععد التلخيايعععععععن

توععععاق  و نعععع  خععععا  ي  ععععا بغيعععععا ااي  المطالبععععن ال  ععععائين مععععالم يععععاد  تحتسععععب الووائععععد مععععا تععععل

 ذا  -7) :(2)معععععا  عععععانوا  صعععععو  المحارمعععععات المدنيعععععن ( 761)مانصعععععت عليعععععه المعععععادة  وأعععععذاذلععععع  

متنععععع عععععا  دائهععععا عنععععد حلععععو  االن ععععود  ععععا و ععععت معععععيا و يععععن مبلعععع  مععععا رععععاا المععععديا  ععععد تعهععععد بتلد

 األ   يحرم عليه بالوائدة دوا  ا يرل  الدائا   بات ت ااا ما عدم الد ع .

ا لععععم يرععععا أنععععا   -2  ذا رععععاا  ععععا الع ععععد  ععععاط ب ععععلا الوائععععدة يحرععععم بمععععا   ععععا بععععه ال ععععاط ، وا 

ال  مععععا تععععلاي  المطا لبععععن بهععععا  ععععا الئحععععن  ععععاط ب ععععلنها  تحسععععب مععععا تععععااي  األخطععععاا العععععدلا ، وا 

 الدعوى  و باألدعان الحادث بعد ت ديم الالئحن المذرواة( .

الحعععععد ال عععععانونا طب عععععات للو عععععاة الاابععععععن معععععا نوععععع  المعععععادة ، وأعععععذا ال تت عععععاو  الوائعععععدة وي عععععب مااععععععاة  

 ، حيث الي و  األتواق على ما ي او  أذا النسبن .%9الحد أو 

                                                           
 م ووووو وول  ميجووووو ري ب  و وووووور    م ياوووووم ( ب 1111 معرةووووووم ب    ووووود  رةووووود ب و مد وووووم ب    ووووود  محوووووةد   - 1

 .117 م  ووة  ب اةرو  ب ص 
 .4114و4115وتع ي ته لسنل   5911لسنل  42 ر   أ  ل ال  ا  ال ال   يل ا      را    - 2
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، بعععع  تععععذأب بالووائععععد والتعععععويض  ععععاان التععععلخيان وأنععععا  بعععععض الت ععععايعات  ععععد الترتوععععا بالمطالبعععع

(  851 ) اللبنععععععانا  ععععععا المععععععادة عععععع  الم ععععععاع مععععععا ال ععععععارن م  لععععععى حععععععد المطالبععععععن بععععععهخااج ال ععععععاي 

 .مو بات وع ود

البععععععد  و ا  والعاا ععععععا بالنسععععععبن للت ععععععايع األادنععععععا ولرععععععا (1) لععععععى ت ععععععدياالحصععععععن الن ديععععععن  ال تحتععععععاجو 

النصعععععو  الخاصعععععن  أعععععذا معععععا يسعععععتد  معععععا، و (2) العاا عععععاالعععععديناا و  األادنعععععا ترعععععوا الن عععععود بالعععععديناا

 ادةمععععععال، م عععععع  نعععععع  لععععععديناا ال يمععععععن ترععععععوا با  ععععععاات  لععععععى  ا  التععععععا   المععععععا ا بتحديععععععد م ععععععداا 

 ععععععارات  ادنععععععا التععععععا  ععععععان  يهععععععا ) ..... ذا رععععععاا ا   مالهععععععا ع ععععععاة آال  دينععععععاا  ادنععععععا  (24)

 . و  ر ا......(

حعععععو  معععععدى  عتبعععععاا العععععديا  عععععا ذمعععععن الغيعععععا حصعععععن  عععععا  تسعععععاؤ  لرعععععا معععععا الممرعععععا  ا يطعععععاحو 

 ؟ال ارن ومدى  وا  ذل  ما عدمه

، وتلخععععععذ  معينععععععن  عتبععععععاا الععععععديا  ععععععا ذمععععععن الغيععععععا حصععععععن ب ععععععاوط (3)ت يعععععع  بعععععععض الت ععععععايعات

، (4) حرعععععام حوالعععععن الحعععععق معععععا حيعععععث  عععععاوطها وآ ااأعععععا المنصعععععو  عليهعععععا  عععععا تلععععع  الت عععععايعات 

ذلعععع  و  بالنسععععبن للت ععععايع األادنععععا   ععععد منععععع ت ععععديم الععععديا  ععععا ذمععععن الغيععععا رحصععععن  ععععا ال ععععارن،  مععععا

، بينمعععععا ، وذلععععع  منععععععات للغععععع ( معععععا ال عععععانوا المعععععدنا األادنعععععا 585/5بعععععن  صعععععاي   عععععا المعععععادة )

 . لم يبيا الم اع العاا ا  ا  انوا ال ارات مو وه ما أذا المسللن

                                                           
  التبييييياط   رطبعيييييل االرنييييييل    5(   اسيييييال اييييي  الديييييا    الرييييييا م ال  تبييييي  ط  5966  العبيييييي م  علييييي  - 1

 .475ص
  ي ييي    أ  ريييال الشيييت ل    :( رييين ريييا    الشيييت ال العتارييي  ال عييي ل عليييى إ يييه      46اييييص  صيييد ال يييا ة     - 2

 .بال ينا  العتار  ( 
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ـــــة : ـــــاا: الحصـــــة العيني األحرعععععام الخاصعععععن بالحصعععععن معععععدنا  ادنعععععا  (586)بينعععععت المعععععادة  ثاني

ي عععععو   ا ترعععععوا حصعععععن  نعععععه :) حعععععق ملريعععععن  و حعععععق منوععععععن  نصعععععت علعععععى  العينيعععععن سعععععوان  رانعععععت

ال ععععاي   ععععا ال ععععارن حععععق ملريععععن  و حععععق منوعععععن  و  ي حععععق عينععععا آخععععا وتسععععاي عليهععععا  حرعععععام 

 البيع  يما يتعلق ب مانها  ذا ألرت  و  ستح ت  و يها  يها عيب او ن  (.

 مععععا  ععععانوا ال ععععارات العاا ععععا لععععم يوصعععع  عععععا  مرانيععععن ت ععععديم الحصععععن العينيععععن رحصععععن  ععععا  ععععارن 

لرعععععا يوهعععععم ذلععععع  معععععا اإلطعععععالق العععععذي وادت  يعععععه رلمعععععن معععععا   عععععا التعايععععع  حسعععععب  الت عععععاما ،

 . منه (4المادة )

وأعععععذا االمعععععوا  التعععععا أعععععا  الن عععععود ، موا   يعععععاالت عععععاما  عععععد يسعععععاأم بعععععل  عععععاي   عععععا  عععععارنا ال  

 ،  عععععععد ترعععععععوا ع عععععععااات  و من عععععععوالت ، والع عععععععاا  عععععععد يرعععععععوا مبنعععععععى رالمخعععععععا ا تنوععععععععن ، يعععععععا الن عععععععود م

 و  ،والمرععععععائا ،الت، والمن ععععععو   ععععععد يرععععععوا ماديععععععات رععععععاآل و ععععععد يرععععععوا  ا ععععععات  ،والمصععععععانع ،والمنععععععا م

ربععععععععاانة  ، و من ععععععععوالت معنويععععععععات  ،ب ععععععععائع و  ، و مععععععععواد  وليععععععععن ، و   ععععععععاث مت ععععععععا ،ت هيعععععععع ات مصععععععععنع

 .(1) و عالمن ت ااين  ، و حق التللي  ،صناعين و اسوم ونماذج ،اإلختااع 

و عععععد ترعععععوا الحصعععععن العينيعععععن عبعععععااة ععععععا معععععا   عععععائع ، وي عععععتاط  عععععا أعععععذا الحالعععععن ععععععدم اإل عععععااا 

بال عععععععاران اآلخعععععععايا ، وععععععععدم مخالوعععععععن معععععععا نععععععع  عليعععععععه ال عععععععانوا معععععععا احرعععععععام متعل عععععععن بالملريعععععععن 

 .ال ائعن

                                                           
 .42طه   رصطفى   ال  الشت ال الريا يل  رص   سابق   ص- 1
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عععععادةت  ععععا ت ععععديا الن ععععود  يتععععدخ  الم ععععاعالن ود وال بععععوتحععععدد الحصععععن العينيععععن التععععا ي ععععدمها ال ععععاي  

المسععععاوين للحصععععن العينيععععن  ععععا  ععععارن الت ععععاما   ألا ال ععععارن ت ععععوم علععععى محععععدود مععععا ال ععععاران 

 ت معهم صالت  ائمن على المعا ن وال  ن .

والمن عععععععوالت الماديعععععععن منهعععععععا عينيعععععععن الع عععععععااات بمختلععععععع   نواعهعععععععا  ا ت عععععععم  الحصععععععع  ال ويمرعععععععا

 ت عليعععععععهنصعععععععالن عععععععود ، معععععععا  يم ال عععععععاي  ألمعععععععوا   يعععععععات عععععععدوالمعنويعععععععن وممعععععععا يعععععععد  علعععععععى  عععععععوا  

ال عععععععارن معععععععا ي عععععععتاط  ا يرعععععععوا ا   معععععععا   ) :علعععععععى  نعععععععه معععععععدنا  ادنعععععععا (7الو عععععععاة 585ادة)معععععععال

ذا لععععم ترععععا مععععا الن ععععود  ي ععععب  ا يععععتم ت ععععديا  الن ععععود  و مععععا ا حرمهععععا ممععععا ي ععععاي بععععه التعامعععع  ، وا 

)ي ععععو   ا ترععععوا حصععععن نععععه :علععععى  مععععدنا  ادنععععا  (7  ععععاة  586المععععادة) يمتععععه (، ورععععذل  تععععن  

 .ق منوعن  و  ي حق عينا آخا ....(ال اي   ا ال ارن حق ملرين  و ح

والبععععععععد لل ععععععععاي  سععععععععوان  رانععععععععت الحصععععععععن ع ععععععععااات  م من ععععععععوالت  ا يسععععععععلمها لل ععععععععارن وطب ععععععععات لل واعععععععععد 

الخاصععععن بتسعععععليم المبيعععععع ويتاتعععععب علععععى ذلععععع   ا تبععععععن الهعععععال   بعععع  التسعععععليم ترعععععوا علعععععى ال عععععاي  

ا ععععب  ععععا  ا يب ععععى  ععععايرات   ععععهذا مععععا مععععدنا  ادنععععا (507/7المععععادة )وأععععذا مععععا يست عععع  مععععا نعععع  

 عليه  ا ي دم حصن  خاى .

 و معععععا يعب عععععا عنعععععه بال ابليعععععن  ح ي يعععععن لل عععععارن منوععععععن ترعععععوا ذاتحصعععععن العينيعععععن  ا  عععععتاط  عععععا اليو 

 .(1)للت ويم الن دي ال اط األسا  الذي يتطلبه ال انوا خ ين ت ديم  موا  تا هن 

ا علععععى و ععععه مععععا  ذا رععععاا ت ععععديمه ال واعععععد ال انونيععععن التععععا تحرععععم الحصععععن العينيععععن بحسععععب تختلعععع و 

نتوعععععاع ،  عععععهذا رعععععاا ت عععععديم الحصعععععن علعععععى و عععععه التمليععععع   تطبعععععق علعععععى التمليععععع   و علعععععى و عععععه اال

                                                           
  اه ال جييييي   الدييييييا     للشيييييت ل الريا ييييييل   أطتوايييييل   ريييييي    ( 4115-4111  السييييي اا    عبييييي ا  خالييييي     - 1

 .5 هارش  ر  555ص    جارعل ت    ال نا    ت    
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و ععععه الحصععععن الم دمععععن  حرععععام ع ععععد البيععععع ، حيععععث تت ععععابه   ععععاانات ت ععععديم الحصععععن العينيععععن علععععى 

ت ع ععععد البيععععع مععععا حيععععث األعععععالا والتسعععع ي   ععععا السعععع   الع ععععااي  ععععا دائععععاة  ععععااناالتمليعععع  مععععع  

سععععععععتح اق والعيععععععععوب الو ي ععععععععات  ععععععععماا ا التسعععععععع ي  الع ععععععععااي  ذا رانععععععععت الحصععععععععن الم دمععععععععن ع ععععععععااات 

 .(1)الخوين وتبعن الهال  

 ععععها أععععذا الملريععععن تنت عععع   ،ى ال ععععارننت ععععا  ملريععععن المن ععععو  الععععذي ي دمععععه ال ععععاي   لعععع مععععا بالنسععععبن ال

، وي ععععب علععععى لععععى ال ععععارن بم ععععاد  توععععاق ال ععععاي  مععععع بععععا ا ال ععععاران علععععى ت ععععديم تلعععع  الحصععععن  

ال عععععاي   ا يمرعععععا ال عععععارن معععععا تسعععععلم ال عععععان المن عععععو  العععععذي يم ععععع  حصعععععته وتطبعععععق  عععععا  حرعععععام 

 ما ال انوا المدنا األادنا. (499-494التسليم المواد)

رمعععععا أعععععو  ،ملريتعععععه التسععععع ي  الاسعععععمانت عععععا  المن عععععو  العععععذي يتطلعععععب ال عععععانوا ب عععععلا  معععععا  ذا رعععععاا ا

 ععععال بععععد مععععا ال يععععام بالتسعععع ي   ،واآلليععععات ال ععععخمن ،والععععداا ات الناايععععن ،الحععععا  بالنسععععبن للسععععيااات

لرعععععا تنت ععععع  ملريتهعععععا معععععا م عععععدمها  لعععععى  ،و عععععا السععععع الت المخصصعععععن لهعععععا ،لعععععدى  دااة التعععععاخي 

 ال ارن . 

ي ععععععتاط  ععععععا المععععععادة 7912نن ( لسعععععع72ا ععععععم ) األادنععععععا ورععععععذل  ن ععععععد  ا  ععععععانوا الت ععععععااة البحايععععععن

( منععععه  يمععععا يتعلععععق بالسععععوا تسعععع ي  التصععععا ات ال انونيععععن التععععا تععععاد عليهععععا  ععععا د تععععا خععععا  78)

 عععععا مينعععععان الع بعععععن ،  معععععا بالنسعععععبن للمن عععععوالت  يعععععا الماديعععععن رالعالمعععععن الت اايعععععن وبعععععاانة اإلختعععععااع 

( معععععا 79)  وعععععا أعععععذا الحالعععععن تطبعععععق عليهعععععا ال عععععوانيا الخاصعععععن م عععععا  ذلععععع  مانصعععععت عليعععععه المعععععادة

ال يرععععععوا ن عععععع  ملريععععععن ):نععععععه  علععععععى 7952( لسععععععنن 33 ععععععانوا العالمععععععات الت اايععععععن األادنععععععا ا ععععععم )

                                                           
   ال كريييييي  العتبيييييي  ال يييييي يص   5 اليييييي جيز ايييييي  الدييييييا    الريييييييا م   ج (5911-5979 ي يييييييى   سييييييعي   - 1

 .514ص
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ح عععععن علعععععى الغيعععععا  ال معععععا تعععععااي  تعععععدويا الن ععععع   و و عععععع   عععععااة العالمعععععات الت اايعععععن  و اأنهعععععا 

  (.الاأا  ا الس   وين ا ذل   ا ال ايدة الاسمين

حرععععم ال واعععععد العامععععن المتعل ععععن بععععالبيع ال يعنععععا  ا ت ععععديم الحصععععن العينيععععن علععععى  تطبيععععقعلععععى  ا 

و عععععه التمليععععع  يع عععععد بم ابعععععن بيعععععع ح ي عععععا  ذلععععع  ألا ال عععععاي  الي عععععدم الحصعععععن م ابععععع   معععععا تد ععععععه 

 .(1)ال ارن 

بهعععععا خعععععال  معععععدة محعععععددة  عععععها  حرعععععام   معععععا  ذا رعععععاا ت عععععديم الحصعععععن العينيعععععن علعععععى و عععععه األنتوعععععاع

اإل ععععععااة أععععععا التععععععا تسععععععاي ب ععععععلنها  ذ يحععععععتوي ال ععععععاي  م ععععععدم الحصععععععن  ععععععا أععععععذا الحالععععععن بملريععععععن 

خععععععاى يععععععتم  نتوععععععاع بععععععه معععععدة ب ائععععععه  و ألي مععععععدة المعععععا  ويرععععععوا لل ععععععارن الحععععععق  عععععا اسععععععتعماله واأل

معععععالم يرعععععا  علعععععى ععععععاتق ال عععععاي  م عععععدم الحصعععععنوتب عععععى تبععععععن الهعععععال   ،(2)االتوعععععاق عليهعععععا  بتعععععدانات 

 .الهال  بخطل ما ال ارن  

 الفرع الثاني

 الحصة بالعمل

اادي الععععععععذي يسععععععععتطيع  ا ي ععععععععوم بععععععععه  ععععععععا  طععععععععاا ال ععععععععارن ذلعععععععع  الم هععععععععود اإل (3)ي صععععععععد بالعمعععععععع  

ال ععععععاي  ويمرععععععا  ا تنتوععععععع منععععععه ال ععععععارن  ععععععا ممااسععععععن ن ععععععاطها ، م عععععع  العمعععععع  الونععععععا رععععععالخباة 

الت اايعععععن  عععععا  سعععععاليب البيعععععع وال عععععاان ،  و خبعععععاة  نيعععععن  عععععا م عععععا  األدااة وتخطعععععيط الم عععععاوعات 

                                                           
 .515العتين   ر    اتي  و الفد    ر    السي   الدا    الريا م   رص   سابق   ص -1
 دً  عن  شعلل   سعي  4/1/5911ا  4496هذا رارضد به ر ك ل الندض ال صتيل ا  الطعن  ر   -2

 .11صنشأة ال عا     ر اإلسكن  يل   رضار الندض ا  ال  ا  الريا يل   ( 4112  أا  
 .55  صاضل العتبيل  اسل ردا  ل  الداهتة  ا  الن اصل الع ل ا  الشت ل  (5919راي   ر    بايد   - 3
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أععععععو التعععععا تسععععععاأم  عععععا تصعععععميم وصعععععيانن المن عععععع ت الصعععععناعين  و بمعنعععععى آخعععععا  الهندسعععععين رتلععععع 

 . ح ق  ائدة لل ارن ماينتج عا الن اط الع لا  و الذأنا الذي ي وم به ال اي  وي

،  نععععا ادارن الت ععععاما  ا  ععععانوا ال ععععارات األ يمععععا يخعععع  حصععععن العمعععع   ععععا  ععععمععععا المعلععععوم و  

لععععم يت ععععما نصععععات يمنععععع  و ي يعععع  ت ععععديم حصععععن العمعععع   ععععا تلعععع  ال ععععارن   لععععذل  رععععاا ال بععععد مععععا 

والتععععا الا ععععوع  لععععى  حرععععام ال واعععععد العامععععن  ععععا ال ععععانوا المععععدنا األادنععععا التععععا تععععنيم ع ععععد ال ععععارن 

،  ععععععا حععععععيا   ععععععا  ( لل ععععععاي  ت ععععععديم حصععععععته مععععععا مععععععا   و مععععععا عمعععععع 582  ععععععا ت  ععععععا المععععععادة )

 .( منه ت ديم حصن ما ما   و عم  4النا ذ  لل اي   ا المادة )  انوا ال ارات العاا ا

مععععع  ، وألا الع(1)الح ععععع  عليهعععععادم  مرانيعععععن ا حصعععععن العمععععع  التعععععدخ   عععععا ترعععععويا ا   المعععععا  لعععععع 

سعععععي   و  عععععا  تعععععاة محعععععدودة  نمعععععا يرعععععوا ت عععععديم العمععععع  لال يمرعععععا  ا ي عععععدم د ععععععن واحعععععدة    نعععععان الت

 مستماات.

تا هععععععات  ععععععهذا رععععععاا رععععععذل   ععععععال يععععععدخ   ععععععا ترععععععويا ال ععععععارن ، حيععععععث وي ععععععب  ا ال يرععععععوا العمعععععع  

 و  ،ي عععععتاط  عععععا العمععععع   ا يرعععععوا  عععععادات وعلعععععى مسعععععتوى معععععا األأميعععععن ، والعمععععع   عععععد يرعععععوا ذأنيعععععات 

علميععععن و ععععد يرععععوا صععععاحب  و ماديععععات ، و ععععد يرععععوا م دمععععه حععععائ  علععععى مععععؤأالت  ،ت  و  داايععععا ، نيععععات 

وال يعنععععا  .ارنلتععععا تعععععود مععععا واائععععه علععععى ال عععع ععععالمهم أععععو  ديععععن العمعععع  والوائععععدة ا ،خبععععاة علميععععن

 ا   عععععااة محرمعععععن العععععن ض المصعععععاين  عععععا  حعععععدى  ااااتهعععععا  لعععععى العمععععع  الونعععععا  نهعععععا ت صعععععد بعععععذل  

 ا  العمعععع   بععععيا العمعععع  ال ععععاد والعمعععع  التا ععععه حيععععث ت ععععو  )  ا تمي عععع  نععععوع العمعععع ، بعععع   نهععععا تايععععد

الععععذي يصعععع  اعتبععععااا حصععععن  ععععا ا   مععععا  ال ععععارن مععععا ، أععععو العمعععع  الونععععا رععععالخباة الت اايععععن  ععععا 

                                                           
 .547اإلسكن  يل  رنشأة ال عا     ص 4ل سيط ا  الشت ال الريا يل   ط( ا4112ر تز  أا   ر       -1
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م ععععتاى الصععععن  المت ععععا بععععه وبيعععععه ،  مععععا العمعععع  التا ععععه الععععذي ال  يمععععن لععععه  هنععععه ال يعتبععععا حصععععن 

 .(1) ا ا   الما (

)  عععععهذا رانعععععت الحصعععععن عمعععععالت و عععععب علعععععى  :معععععدنا  ادنعععععا (586)المعععععادة/ معععععا 3 الو عععععاةنصعععععت  و 

ال ععععععاي   ا ي ععععععوم بالخععععععدمات التععععععا تعهععععععد بهععععععا  ععععععا الع ععععععد (،  بالتععععععالا ي ععععععب  ا ي ععععععدم ال ععععععاي  

 .أدا ها ا تح ي ها إلومويدات تنتوع به ال ارن  م هودا ت  خصيات  ادات 

 ا ي ععععوم بعمععع  آخععععا  عععا  ععععارن  خععععاى  و  ل عععاي أععع  ي ععععو  لأععععو  السععععؤا  العععذي يطععععاح أنعععا لرعععا

 الخا  ؟  لحسابه 

نععععه ال ي ععععو   ا يبا ععععا أععععذا ال ععععاي  نوعععع  العمعععع  سععععوان  ععععا  ععععارن  خععععاى  و    (2)الععععبعضيععععاى 

ي ععععابه  ذلعععع  مععععا منا سععععن لل ععععارن ،  ععععهذا با ععععا ال ععععاي  عمععععالت  ىلمععععا ينطععععوي علععععلحسععععابه الخععععا  

ععععععا  ععععععارن ، و لل األابععععععاح ح ععععععات  اباحععععععات رانععععععت أععععععذا ، وح ععععععق األعمععععععا  التععععععا تعهععععععد بهععععععا  ا رععععععاا  م 

 (3)، لعععععم يععععععالج أعععععذا المسعععععللنايع األادنعععععا الت ععععع ا العمععععع  العععععذي تعهعععععد بت ديمعععععه عععععع ختلوعععععات العمععععع  م

مععععععا  ععععععد ال ععععععارن صععععععااحنت ع منعععععععهالعمععععع   ذا لععععععم يممااسععععععن يحععععععق لل ععععععاي   ال  نعععععه يمرععععععا ال ععععععو  

 وأا: ا تتوا ا  ا أذا العم  عدة  اوط ب اط ،  ا يماا   ي عم  ذل 

العمععععع  مو عععععوع ن عععععاط و  العععععذي يمااسعععععه العمععععع  رعععععوا أنعععععا   خعععععتال   عععععوأاي بعععععياي ا  -7

 ال ارن .

 .ا ال اي  ت اا ال ارنعلى األلت امات التا تعهد بهتل يا هذا العم  ل روا ا ال ي -2

                                                           
رصييي   سيييابق    إ وا  عيييي   الشيييت ال الريا ييييل    رشيييا  إلييييه اييي  رؤليييف  44/6/5955 ديييض رصيييتم اييي    - 1

 .17ص
 .46طه   رصطفى   ال   الشت ال الريا يل   رص   سابق   ص  - 2
 .45ط  ط   ب    د  رة  ب ي دة   م ص   م  م ر    ميج رة  ب  صدر ح ال ب و ،ً  ل  - 3
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أععععععععذا العمعععععععع  منا سععععععععن لل ععععععععارن  و يععععععععؤدي  لععععععععى األ ععععععععااا   اولععععععععنيتاتععععععععب علععععععععى م  ا ال -3

 .بمصالحها

 المبحث الثاني

 لقابلية الحصص للتناز مدى

 ابليعععععن تلععععع  الحصععععع  ألا ترعععععوا   ال عععععاي  البعععععد معععععا معا عععععن معععععدى بععععععد ت عععععديم الحصعععععن معععععا  بععععع

التعععععععا أعععععععا بعععععععالموهوم  ون صعععععععد بالحصعععععععن أنعععععععا اد عليهعععععععا ،التعععععععا تععععععع ال انونيعععععععن تصعععععععا اتمحعععععععالت لل

،   ال عععععاي  ال يتصعععععا  بعععععاألموا  التعععععا لل عععععاي  معععععا ح عععععوق ت ععععاا ال عععععارن  معععععا م معععععوعالمعنععععوي 

نمععععا يتنععععا   عععععا مععععا ملريتععععه  لععععى ملرهعععا  نت لعععتالل ععععارن حتععععى لعععو و ععععدت بعينهععععا  هععععا   عععدمها ، وا 

التععععععا يتمتععععععع بهععععععا  ععععععا و ح ععععععوق  حصععععععته  ععععععا ا   مععععععا  ال ععععععارن بمععععععا تخولععععععه أععععععذا الحصععععععن مععععععا

موا هععععن ال ععععارن بوصععععوه  ععععايرات ويتم عععع  ذلعععع   ععععا ح ععععه  ععععا الحصععععو  علععععى األابععععاح   ععععالت عععععا 

 .تسام مو ودات ال ارن بعد تصويتها  

 عععععخ  آخعععععا ، و عععععد يرعععععوا أعععععذا التنعععععا   رليعععععات  و ل بتخلعععععا ال عععععاي  ععععععا حصعععععته  يعععععتم التنعععععا  و 

مرععععععاا  ععععععخ  آخععععععا   ععععععخ   التنععععععا   يوتععععععاض حلععععععو  ،(1)يععععععا عععععععوض ، بعععععععوض  و بغ  ئيععععععات 

ل عععععخ  آخعععععا ، والم عععععتاي  مو عععععب ع عععععد بيعععععع تا عععععنا  ا التنعععععا   تعععععم بالعععععو  نعععععه عععععا ال عععععارن   أل

المبيعععععععن بهخاا هععععععا مععععععا ال ععععععارن ،  ععععععها ذلعععععع  يعنععععععا يايععععععد الحصععععععو  علععععععى  يمععععععن أععععععذا الحصععععععن 

ولرعععا  ،بعععاطالت م ععع  أعععذا التنعععا   يرعععوا ،     نعععان  يعععام ال عععارن وأعععو  معععا  يعععا  عععائ   سعععتاداد لهعععا 

نمعععع ني يحصعععع  أععععو تنععععا   بععععدوا  خععععااج الحصععععالتنععععا   الععععذ يحعععع  محعععع   خ ا  ععععمععععا ال ععععارن ، وا 

                                                           
 .141ب ص لدا    الريا م   جارعل ب  ا  ا  (5914  ع ب   ئل ة  ي م ب ر ر  ب و  م   - 1
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توععععععاق علععععععى أععععععذا إلبحسععععععب اسععععععوان رععععععاا أععععععذا ال ععععععخ  مععععععا ال ععععععاران  و مععععععا الغيععععععا  ععععععاي  ال

 .األما الذي يستو ب تعدي  ع د ال ارن (1) التنا   

والتنعععععا   ععععععا الحصعععععن  عععععد يرعععععوا ألحعععععد ال عععععاران )المطلعععععب األو (، و عععععد يرعععععوا للغيعععععا )المطلعععععب 

 ال انا(.

 المطلب األول

 التنازل عن الحصة إلى أحد الشركاء

نصععععات يتعلععععق بالتنععععا   عععععا الحصعععععن  7991لسععععنن 22ا ععععم  لععععم يت ععععما  ععععانوا ال ععععارات األادنععععا

بالموا  ععععععن   إلنععععععه لععععععو  ااد ألحععععععد ال ععععععاران ، ويوسععععععا أععععععذا السععععععروت مععععععا  بعععععع  الت ععععععايع األادنععععععا 

 ععععععا  7991لسععععععنن  27المنععععععع لععععععن  علععععععى ذلعععععع  ، بينمععععععا نعععععع   ععععععانوا ال ععععععارات العاا ععععععا ا ععععععم 

 عععععع ن ه  و )  ععععععا ال ععععععارن الت ععععععامنين لل ععععععاي  ن عععععع  ملريععععععن حصععععععت :علععععععى  نععععععه  (/ والت 69) المععععععادة

 م ذل  عا طايق تعدي  ع د ال ارن .، و ا ر  األحوا  يتمنها  لى  اي  آخا ...(

حصعععععته ل عععععاي  ال ي عععععتاط ال عععععانوا ال يعععععام بليعععععن   عععععاانات عنعععععد  يعععععام  حعععععد ال عععععاران بالتنعععععا   ععععععا 

معععععا  عععععائ  وم بعععععو  ،  ى  عععععاي  آخعععععا  و  لعععععى  ميعععععع ال عععععاران  ن ععععع  ال عععععاي  حصعععععته  لععععع آخعععععا ،

بيععععععع حصععععععته  و التنععععععا   عنهععععععا  و عععععععا  عععععع ن منهععععععا  و   ععععععاان  ي  لل ععععععاي  مطلععععععق الحايععععععن  ععععععا 

تصععععا  مععععا التصععععا ات النا لععععن لملريععععن الحصععععن مععععا  ععععاي   لععععى  ععععاي  آخععععا  ععععا نوعععع  ال ععععارن 

 عععععتااره بال عععععارن علعععععى ايعععععن دوا حا عععععن  لعععععى موا  عععععن بعععععا ا ال عععععاران  ذلععععع  ألا ال عععععاي  منعععععذ بدا

تاا  مععععع م موعععععن األ عععع َ بِعععع َ  نععععه حيععععث  ،اآلخا بععععرعععع  مععععنهم  وي ععععقهععععؤالن ال ععععاران ب ومعا ععععنعلععععم 

                                                           
 .551  ص رص  سابقالشت ل الريا يل   تد ي  ال صل ا    طداطدل   ر    شتيف  - 1
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 ععععلا تصععععا   حععععدأم بحصععععته  لععععى اآلخععععا  عععععا  ،المحععععددة صععععواتهم وماارعععع أم الماليععععناأل ععععخا  

 .(1)ال ارن ذاتها  هنه ال يم  وال يؤ ا على ال  ن المتبادلن بيا ال اران

ولرعععععا البععععد معععععا   عععععاان التععععععدي   عععععا  بعععععا ا ال عععععاران األمععععا موا  عععععن يسعععععتدعاو ععععا أعععععذا الحالعععععن ال

ي  ا م ععععععع  أعععععععذا االمعععععععا )أل  (2)تو يعععععععع الحصععععععع  و عععععععا عنعععععععواا ال عععععععارن واالععععععععالا ععععععععا ذلععععععع 

خععععععتال  التعععععوا ا بععععععيا م ععععععداا حصعععععع    ععععععد يعععععؤدي الععععععى  (التنعععععا   عععععععا الحصععععععن إلحعععععد ال ععععععاران 

 .ال اران وابما يؤدي الى  مع  البين الحص  بيد  اي  واحد 

  دااة  عععععؤوا ال ععععععارن  ى تح عععععيم دوا ال ععععععاران األخعععععايا  عععععا لععععع يعععععؤدي   ععععععد وم ععععع  أعععععذا الو عععععع

  عععع   ععععا حالععععن نععععه مععععا اال  تؤيععععد الباح ععععن مععععو وهمو  (3)الت ععععاايال ععععانوا    هععععان لععععذل  يععععاى بعععععض

خعععععا  ا تستحصععععع  موا  عععععن بعععععا ا ال عععععاران باال معععععاع  و آ عععععاي  ن ععععع  الحصعععععن معععععا  عععععاي   لعععععى 

( مععععععا  ععععععانوا ال عععععععارات 79وأعععععععذا أععععععو حرععععععم المععععععادة )، ا يععععععن  عليععععععه ع ععععععد ال ععععععارن طب ععععععات لمعععععع

الوانسعععععا التعععععا سعععععاوت بعععععيا ال عععععاران والغيعععععا عنعععععدما ا عععععتاطت موا  عععععن بعععععا ا ال عععععاران باإل معععععاع 

عععععععدة لذلعععععع  و ،  (4)رعععععاا أععععععذا الغيعععععا  ععععععايرات  م   نبيعععععات  علعععععى التنععععععا   ععععععا الحصععععععن للغيعععععا سععععععوان 

لععععوا علعععععى أعععععذا ايا  عععععد يعو   ا ال عععععاران االخعععع ا حصععععن ال عععععاي  تععععاتبط ب خصعععععه و  منهعععععا  سععععباب  

يعنعععععا  ،لعععععى  عععععاي  آخعععععانيعععععاات إلمتالرعععععه الحصعععععن األربعععععا  يهعععععا و نت الهعععععا  ال عععععخ   عععععا ال عععععارن 

محرمععععن الععععن ض  رانععععتو  ،ربععععا  ععععدا مععععا الحصعععع   ععععا ال ععععارنسععععتولا أععععذا ال ععععاي  علععععى  ا ي 

                                                           
و هبيييييل أبا سيييييا  وال صيييييؤ اييييي  الشيييييت ال بيعييييي  الرصيييييت  ( 5974 العبيييييي م  عبيييييا  ريييييتزو  الييييييا  -1

 .574ص الى  ليل الدا    جارعل ب  ا      اسل را   يل ع ليل  أطتوال    ر  اه رد رل 
 .511سار  ا زم  ر     الشت ال الريا يل   رص   سابق  ص  -2
( ب  م وووور     ميج رةوووو   ووووم  م وووو وول  م صووووري  م  وووو رل ب  م وووو رر  ب د ر 1991رضووووو ل ب راووووو زةوووود    - 3

 .151 مد ر  معرام ب ص 

3- Joseph Hamel, Droit commercial ,Tom  1,2e  Edition, Jurissprudence  
Generale Dalloz 1980, P.(500) . 
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بصعععععحن ال ععععاط العععععذي يعععععاد  ععععا ع عععععد ال ععععارن بععععععدم  ععععوا  تنعععععا   ال عععععاي   (1) عععععد   ععععت المصععععاين

 ال بالموا  عععععن الرتابيعععععن ل ميعععععع ال عععععاران، حيعععععث  عععععان  عععععا  ، و بيعهعععععا ل عععععاي  آخعععععا ،ععععععا حصعععععته

رمععععععععا يمتنععععععععع علععععععععى  ي مععععععععا  ..)2070مععععععععا  باايععععععععا  8ق  لسععععععععن 12لسععععععععنن7035طعععععععععا ا ععععععععم 

ععععععا ال عععععاران  و ال عععععاران األابععععععن  ا يبيعععععع حصعععععته ل عععععخ  آخعععععا سعععععوان رعععععاا  خصعععععات   نبيعععععات 

 (. ...ن ي  اي   يها  ال بموا  ن رتابين ما با ا ال ارا

  بعععععععدوا موا  عععععععن بعععععععا ا  ا التنعععععععا   ألحعععععععد ال عععععععاران  عععععععائ،  (2) عععععععا حعععععععيا يعععععععاى العععععععبعض اآلخعععععععا

 .، ألا أذا التنا   ال يم  األعتباا ال خصا ال اران

ع ععععد ال ععععارن  ععععا حالععععن ا بععععن  حععععد ال ععععاران  ععععا التنععععا   عععععا حصععععته   ععععتااط   ععععد يت ععععماو  أععععذا

، و عععععا الحعععععق ب )حعععععق األولويعععععن(يسعععععمى أعععععذا و ل عععععاائها ، ععععععاض الحصعععععن علعععععى بعععععا ا ال عععععاران 

 ي ععععععب عععععععدم تحديععععععد  يمععععععن حصععععععته ال ععععععاي  الاا ععععععب  ععععععا التنععععععا   وحتععععععى ال ي ععععععاا أععععععذا الحالععععععن

نمعععععا ي عععععب ت عععععدياأا عنعععععد التنعععععا  ، و عععععا حالعععععن ععععععدم اإلتوعععععاق علعععععى  عععععدمات  عععععا ع عععععد ال عععععارن م ، وا 

ا ، وي ععععب تحديععععد مععععا يرععععو لت ععععديا  يمتهععععا  يمععععن الحصععععن المتنععععا   عنهععععا يمرععععا اإلسععععتعانن بخبيععععا

 و  ،بنسعععععععبن حصصعععععععهم لعععععععه الحعععععععق  عععععععا اإلسعععععععتاداد،  ي أععععععع  يرعععععععوا لل عععععععارن  م لل عععععععاران  ميععععععععات 

 يحق األستاداد ألي  اي  بموادا.

ذا  ال   م ععععع  أعععععذا ال عععععاط ال يصععععع  هلنعععععبو   عععععا أعععععذا الخصععععع (3)الو عععععه الوانسعععععا بععععععض ويعععععاى 

ال تاتععععععب  ، ل ميععععععع ال ععععععاران بنسععععععبن حصصععععععهم الحععععععق  ععععععا اإلسععععععتاداد يرععععععوا  احععععععدد م ععععععدمات  وا 

                                                           
 .511ص  (  م ر     ميج رة  ب  م  رر  ب د ر  مولض   معراة 1114 م يةوامب ح ة     -1
 .15طه   رصطفى   ال الشت ال الريا يل  رص   سابق    - 2

 .  517الدلي ب    س ي ل الشت ال الريا يل   رص  سابق  صليه ا  رؤلف إرشا  4-152ريشيل  ر    - 3.
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بنسععععب تخعععع  بمععععا  توععععق عليععععه  هم ععععا  عععععادة تو يععععع الحصعععع  بيععععنعلععععى  سععععتاداد  ععععاي  مععععنهم  و  ر

 عند التعا د بيا ال اران .

 ،بععععا ا ال ععععاران ععععاواة موا  ععععن  سععععتو بأععععا التععععا ت  خ ععععين سععععيطاة  حععععد ال ععععاران علععععى ال ععععارن

العععععذي أعععععو  سعععععا  ترعععععويا ع عععععد عتبعععععاا ال خصعععععا التنعععععا   ألحعععععد ال عععععاران ال يمععععع  اإل و ا رعععععاا

ألحععععد  لععععو يلخععععذ الم ععععاع األادنععععا بل ععععتااط أععععذا الموا  ععععن  ععععا حالععععن رععععاا التنععععا   احبععععذ، و ال ععععارن 

 .بتملره   لبين حصصها عليات  اي  واحد  ى  دااتهاال اران حتى ال يسيطا عل

 المطلب الثاني

 التنازل عن الحصة للغير

 ععععائ   ععععا  ععععانوا ال ععععارات العاا ععععا أععععذا أععععو األصعععع   يععععه  نععععه  يععععا التنععععا   عععععا الحصععععن للغيععععا 

 )الواع األو ( وياد عليه است نان )الواع ال انا(. المبد 

 الفرع األول

 عن الحصة للغيرعدم جواز التنازل 

وعلععععععى  سععععععا   ، بععععععيا ال ععععععارانواوابععععععط ال  ععععععن  علععععععى عال ععععععات  خصععععععين الت ععععععاما ععععععارن ت ععععععوم 

رمععععععؤأالتهم الونيععععععن وال  ا يععععععن، والماليععععععن والتععععععا لهععععععا دوا  الصععععععوات ال خصععععععين التععععععا يتمتعععععععوا بهععععععا

يوععععوق  لععععه  أميععععن ربيععععاة رمععععا أععععو معلععععوم لرعععع   ععععاي  عتبععععاا ال خصععععا األ ،(1) ععععا ن ععععاح ال ععععارن

                                                           
(ب  م حووووو ومة   م دوةووووو  مي دوووووور اووووو ميووةح  وووووم  ووووور   1111راوووووو  مر غوووووب ب  اةووووور محووووو   ةل ر يوووووب   - 1

 .3 ميض  لب رح م    جحيةر ب ج  ع   إلحر ء ب ص 



34 
 

عتبععععععاا ال خصععععععا مبععععععد   ععععععوأاي  ععععععا م عععععع  أععععععذا مسععععععاأمته  ععععععا ا   مععععععا  ال ععععععارن ،  اإلنسععععععبن 

 النوع ما ال ارات .

سععععععتل م األمععععععا  ب ععععععان الع ععععععوين  ععععععا أععععععذا احوععععععاي علععععععى أععععععذا ال  ععععععن بععععععيا ال ععععععاران ومععععععا   عععععع  ال

ال ععععععارات م تصععععععاة علععععععى ال ععععععاران الععععععذيا سععععععاأموا  يهععععععا وال يسععععععم  بععععععدخو   ععععععاران  ععععععدد ،  ي 

ون اأعععن وسعععمعن حسعععنن   عععن  يعععا متمتعععع بصعععوات را يعععن معععا   نهعععا  يعععا مهيئعععن لت بععع   عععاي   ديعععد

ا ععععق علععععى ذلعععع   ميععععع ال ععععاران ولععععذ  تسععععمى أععععذا لععععم يو   ععععال يسععععم  للغيععععا بالععععدخو   يهععععا مععععا ،

رمعععععا  ا أعععععذا المنعععععع ال يسعععععاي  ال خعععععال  معععععدة  يعععععام ال عععععارن ، ، (1)ال عععععارات بال عععععارات المغل عععععن 

 .(2)عا حصن ال اي  للغيا ما بعد حلها  ي و  التنا   

التنعععععا   عنهعععععا ،  نععععه الي عععععو  ى بمعنعععععال اعععععدة أعععععا ععععععدم  ابليععععن حصعععععن ال عععععاي  للتنععععا   عنهعععععا ،  

، أععععععذا المبععععععد  العععععععام  خععععععذت بععععععه معيععععععم الت ععععععايعات العابيععععععن واال نبيععععععن بم ابعععععع   و بغيععععععا م ابعععععع  

/  والت( معععععععا  عععععععانوا ال عععععععارات 69ومنهعععععععا الت عععععععايع العاا عععععععا والمصعععععععاي حيعععععععث نصعععععععت المعععععععادة ) 

العاا ععععععا علععععععى  نععععععه :) ععععععا ال ععععععارن الت ععععععامنين لل ععععععاي  ن عععععع  ملريععععععن حصععععععته  و  عععععع ن منهععععععا  لععععععى 

وال ي عععععو  ن لهعععععا  لعععععى الغيعععععا ...(، بخعععععال   عععععانوا ال عععععارات األادنعععععا العععععذي   عععععا    عععععاي  آخعععععا

رمبععععد  عععععام التنععععا   عععععا الحصععععن للغيععععا بموا  ععععن  ميععععع ال ععععاران ، حيععععث يوهععععم أععععذا المعنععععى مععععا 

/  وب( مععععععععا  ععععععععانوا ال ععععععععارات األادنععععععععا، و ععععععععع  عععععععععدم  ععععععععوا  ن لهععععععععا  لععععععععى الغيععععععععا 29المععععععععادة )

. ال  ذا نعععععع  ع ععععععد ال ععععععارن علععععععى  يععععععا ذلعععععع ...(، رلسععععععت نان حيععععععث نعععععع   ععععععا ذات المععععععادة ) ..

                                                           
رطبعييييل العييييا     ب يييي ا     لدييييا    العتاريييي      الشييييت ال الريا يييييل ايييي  ا    (5967 البسيييياخ   أا يييي  ابييييتاهي      - 1

 .24 ص
 بيييييتول: بييييا ي   4  ط4الكارييييل ايييي  رييييا    الريييييا ة   الشييييت ال الريا يييييل   ج  (5994  ا يييييف إليييييا   - 2

 .61رنش  ال ب ت ال ر سط , رنش  ال ع ي ال   ص 
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 مععععا رععععاا  ععععا  ععععانوا ال ععععارات العاا ععععا رمبععععد   هععععو  سععععت نان  ععععا  ععععانوا ال ععععارات األادنععععا ، ومععععا 

 أو  ست نان  ا  انوا ال ارات العاا ا  هو  ا  انوا ال ارات األادنا مبد  عام .

نيععععععاات  تتسععععععم بالتع يععععععدت ععععععاما لععععععه   ععععععاانات التنععععععا    ععععععا  ععععععارات اال ععععععخا  ومنهععععععا  ععععععارن الو 

والعععععذي يع عععععد  أعععععم خصائصعععععها،   عععععوم عليعععععه أعععععذا النعععععوع معععععا ال عععععاراتيلإلعتبعععععاا ال خصعععععا العععععذي 

والتنععععععا   يع ععععععد  ععععععا  ععععععوأاا بم ابععععععن تعععععععدي  لع ععععععد ال ععععععارن ، وم عععععع  أععععععذا التعععععععدي  يتطلععععععب موا  ععععععن 

لعععععوا علعععععى أعععععذا ال عععععاي  لرونعععععه مععععع الت يمتلععععع    ميعععععع ال عععععاران   ألنعععععه ابمعععععا يرعععععوا ال عععععاران  عععععد عو 

الحصععععن األربععععا،  و  ععععد يرععععوا المتنععععا    ليععععه   عععع  يسععععااات مععععا ال ععععاي  المتنععععا   ممععععا يععععؤ ا علعععععى 

 .(1)ال ماا العام لدائنا ال ارن 

 الفرع الثاني

 إمكانية التنازل عن الحصة

معععععا المبعععععد  الععععععام  عععععا حالعععععن معععععا  ذا  توعععععق ال عععععاران علعععععى  ي عععععو  التنعععععا   ععععععا الحصعععععن رلسعععععتئنان

  ععععاان م عععع  أععععذا التنععععا   سععععوان  رععععاا ذلعععع   ععععا ع ععععد ال ععععارن  و  ععععا  توععععاق الحععععق ، لرععععا ي ععععب 

/ 69تح عععععق موا  عععععن ال عععععاران باإل معععععاع علعععععى   عععععاان م ععععع  أعععععذا التنعععععا   ، حيعععععث نصعععععت المعععععادة )

ا  ععععععن الهيئععععععن العامععععععن باإل مععععععاع ...( ،  والت( علععععععى  نععععععه :) ...وال ي ععععععو  ن لهععععععا  لععععععى الغيععععععا  ال بمو 

وعلععععععن  ععععععوا  ن عععععع  الحصععععععن به مععععععاع الهيئععععععن العامععععععن يرمععععععا  ععععععا  ا صععععععون اإلعتبععععععاا ال خصععععععا 

ا أعععععذا الصعععععون ال تمععععع  طبيععععععن ال عععععارن ب عععععدا معععععا تمععععع  مصعععععلحن  ليسعععععت معععععا النيعععععام الععععععام ، وا 

 ال اران  نوسهم .

                                                           
الرزاريييال الشيييتيك ال الييييل اييي  الشيييت ل الريا ييييل     اسيييل ردا  يييل    سيييالل        ( 4119 علييي    زينييي  ايييتج    - 1

 .49صب  ا     جارعل راجسريت  
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ا األعتبععععاا ال خصععععا لععععذل   عععععدم الحصععععو  علععععى   مععععاع الهيئععععن العامععععن علععععى ن عععع  الحصععععن  ععععل

لل ععععاران أععععو الععععذي يععععا ض  ا يحعععع  محعععع   حععععد ال ععععاران  ععععخ    نبععععا عععععا ال ععععارن ، ورععععذل  

وبسععععبب األعتبععععاا ال خصععععا  ععععها حصععععن ال ععععاي  المت ععععاما ال تنت عععع  بالو ععععاة  لععععى الوا ععععن ولرععععا 

 عععععا  عععععانوا ال عععععارات العاا عععععا ، علعععععى عرععععع    (1)األصععععع   ا تن  عععععا ال عععععارن  عععععا أعععععذا الحالعععععن 

 عععععععارات األادنعععععععا العععععععذي ال يعتبعععععععا و عععععععاة  حعععععععد ال عععععععاران سعععععععببات إلن  عععععععان  عععععععارن معععععععا  عععععععانوا ال

 .الت اما

 ععععععا ترعععععععويا ا   مععععععا  ال ععععععارن ال يمرعععععععا  ا  منععععععه مسععععععاأمنت ال ععععععاي  التععععععا ي عععععععدمها  ا حصععععععن  

  يعععععع ال عععععاران علعععععى ذلععععع ذا وا عععععق  متنت ععععع  معععععا ال عععععاي   لعععععى  عععععخ    نبعععععا ععععععا ال عععععارن  ال  

 نخيععععا حصععععأل ديععععد معهععععم عععععا طايععععق  ععععاان اعلععععى  بععععو   ععععاي   بععععاا ال ععععاران لععععذا ال يمرععععا  

  حد ال اران دوا موا  تهم.

رتسعععععابه لصعععععون ال عععععاي   يهعععععا وال عععععاران اال عععععارن و رع عععععو  عععععا حيعععععث  ا دخعععععو   عععععخ    نبعععععا 

اإلعتبعععععاا ال خصعععععا العععععذي ت عععععوم عليعععععه أعععععذا النعععععوع   نهيعععععااونعععععه وال ي  عععععوا بعععععه يعععععؤدي  لعععععى ال يعا 

ولعععععذل  ال يصععععع    (2)عتبعععععااا  عععععاط  بتعععععدان وب عععععان اال عععععارن ب ل عععععارات ممعععععا يسعععععبب  ن  عععععانمعععععا ا

يصعععععععب   ابلععععععن للتععععععداو  ،  ذالت ععععععاما حصعععععع  ال ععععععاران مم لععععععن بصععععععرو   ا تصععععععدا  ععععععارات 

 .(3)والتبد  السايع لل اران  ذا ما سم  بالتداو  ا ت ااي ال  ن المطلوبن  

 ععععانوا ال ععععارات العاا ععععا  نصععععات يويععععد أععععذا المعنععععى ، لرععععا واألادنععععا ولععععم يت ععععما ال ععععانوا العاا ععععا

انت الهععععا  لععععى ال ععععاران اآلخععععايا  إلنععععه   ععععا  ل ععععدد علععععى  نت ععععا  حصععععن ال ععععاي  عععععا طايععععق البيععععع 

                                                           
 سالل راجسريت  ،(  ال سؤوليل الدا   يل للشت ار ا  شت ال ا ش اص4117ال و م    سل عب  السرا     - 1

 .57ص    العتاق   جارعل ب  ا 
 .545ص ا يل   ا اليارعل الي ي ة    الشت ال الري(4115 العتين   ر    اتي  - 2
 .512ص   الشت ال الريا يل   (4116   را    لطيف جبت - 3
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نت ععععا  الحصععععن لغيععععا ال ععععاران  يتو عععع  ااض  ععععاي   ديععععد علععععى ال ععععاران ،  مععععا لععععي   ععععا ذلعععع   عععع

م أبععععععنت ا أعععععذا التنعععععا   سععععععوان  رعععععاا بيععععععات    ألموا  ععععععن ال عععععاران اآلخعععععايا باإل مععععععاعتمامعععععه علعععععى 

يتاتعععععب عليعععععه  ن عععععمام  عععععخ   ديعععععد يرعععععوا مسعععععؤوالت مسعععععؤولين  خصعععععين وت عععععامنين ععععععا  ميعععععع 

وبالتعععععالا البعععععد  ا يرعععععوا أعععععذا المتنعععععا    ليعععععه )الم عععععتاي  و الموأعععععوب لعععععه( رامععععع  ديعععععوا ال عععععارن 

 .األألين 

و بغيععععا ذلعععع  بعععععوض   رععععاا عععععا طايععععق التنععععا   عنهععععا سععععوان  التصععععا  بالحصععععن ق ا تعليععععق حعععع

 معععععاع ، يتح عععععق اإل ال  عععععد ذبعععععال بو   يعععععه تعنعععععت ربيعععععا  خعععععايا آلال عععععاران ا ععععععوض علعععععى   معععععاع

مععععا ال ععععاي  الاا ععععب   ععععا  خععععذ الحصععععن مععععا أععععو الحعععع  عنععععد عععععدم حصععععوله ولععععم يا ععععب ال ععععاران 

م ابعععع  الحصععععو  علععععى عععععوض معععععيا اذا رععععاا أععععذا  حععععا  حا تععععه للتخلععععا عنهععععا بالتنععععا   عنهععععا ،

 التنا   بعوض ؟ 

 لععععى  ععععع  تلعععع  ال اعععععدة ليسععععت مععععا النيععععام  هو ت ععععمععععا هععععذا األل   ي ععععاد حعععع  (1)حععععاو  الو ععععه ل ععععد 

تنيععععععيم التصععععععا  بالحصععععععن للغيععععععا وذلعععععع  بت ععععععميا ع ععععععد لل ععععععاران االتوععععععاق علععععععى   ععععععا العععععععام و 

موا  ععععن ال ععععاران باأل لبيععععن   ععععد يتو ععععوا علععععى  ا ترععععوا  ، تلعععع  ال اعععععدة حرععععم ال ععععارن ممععععا يخوعععع 

موا  عععععععن  ل عععععععا ععععععععدد ال عععععععاران  و  الحصعععععععو  علعععععععىالمطل عععععععن  و بل لبيعععععععن موصعععععععو ن رعععععععلا ي عععععععتاط 

وأععععععو مو عععععع   موا  ععععععن ال ععععععاران الععععععذيا يمتلرععععععوا حصصععععععات تم عععععع   ل ععععععا مبلعععععع  ا   مععععععا  ال ععععععارن

 ./ ( 29 انوا ال ارات األادنا  ا المادة )
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يتو ععععوا مععععا خععععال  الع ععععد يععععاى بلنععععه ال ي ععععو  لل ععععاران  ا  (1)العاا ععععالرععععا أنععععا   انععععب مععععا الو ععععه 

و  اإل معععععاع ،  و حصعععععن  ي  ععععاي  للغيعععععا بحصععععو  موا  ععععن اال لبيعععععن بععععدالت معععععا حصعععع علععععى ن عععع 

توعععععاق يخعععععال  معععععا واد مطل عععععن بعععععدوا  ي  يعععععد  و  عععععاط ،  رععععع    حايعععععن ن ععععع  الحصععععع  ا يتارعععععوا 

حصعععععن ال عععععاي  يععععععد بعععععاطالت   ألا م ععععع  أعععععذا اإلتوعععععاق يعطععععع  بال عععععاواة  ععععععا  التنعععععا    عععععا  حرعععععام

 ما  انوا ال ارات العاا ا. (69 )المادة حرم ال اعدة ال انونين الم ااة  ا ن 

 ععععععا رعععععع  االحععععععوا  يحيععععععا علععععععى يؤيععععععد بعععععععض الو هععععععان  ععععععا مصععععععا أععععععذا الععععععا ي ويععععععاوا   نععععععه و  

 اال خصعععععتبععععاا  ععععا الع ععععد علععععى رعععع   مععععا مععععا  ععععلنه  ا يععععؤدي  لععععى أععععدم األال ععععاران االتوععععاق 

التنععععا   عععععا ا يرععععوا لعلععععى تععععداو  الحصعععع  دوا  يععععد  و ععععاط بععععالع ععععد   ععععال ي ععععو  االتوععععاق  ععععا

  .(2)ما ر   يد طلي ات  الحصن

 (3)معيعععععم الو هعععععانيعععععاى ع عععععد ال عععععارن علعععععى حايعععععن التنعععععا   ععععععا الحصعععععن ؟ نععععع   معععععاذا لعععععولرعععععا 

 ،ي علععععه بععععاطالت  توععععاقاإلالععععن  علععععى م عععع  أععععذا وععععاق  ععععا  ععععارن الت ععععاما ، و حيععععا م عععع  أععععذا االت

يععععععاى عرعععععع  ذلعععععع  ، حيععععععث  (4)ويخععععععاج  ععععععارن الت ععععععاما عععععععا طبيعتهععععععا ، لرععععععا الععععععبعض اآلخععععععا

عععععا حصععععته لمععععا ي ععععان و ععععا  ال ععععاي   مرانيععععن تنععععا  توععععاق  ععععا  ععععارن الت ععععاما علععععى ي ععععو  اال

 اادة األطعععععععاا  ذوي ال عععععععلا  عععععععا ع عععععععد  أعععععععو تعبيعععععععا ععععععععااألتوعععععععاق    ألا أعععععععذاي و عععععععت ي عععععععان  

 لهعععععم  ،سعععععا لمصعععععلحن ال عععععاران  عععععا األ ا تعععععم ت ايعععععا  عععععد تبعععععاا ال خصعععععا ا األع  وبمعععععال عععععارن ، ا

لععععععا تتععععععل ا مععععععا تنععععععا   ال ععععععاي  عععععععا حصععععععته  ا يتو ععععععوا علععععععى سععععععو   ا مصععععععلحتهم   ذا ما ععععععداوا

                                                           
 الدييياهتة  ريا ييييل  يييالا   ر  ييي  باسييي    والعيييزاوم   عييي  ا  أا ييي  ولييي    الديييا    الرييييا م   الشيييت ال ال    - 1
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 المععععععادة)ويوهععععععم ذلعععععع  بنصععععععه  ععععععا الم ععععععاع األادنععععععا ،  أععععععذا أععععععو مسععععععل لتنععععععا   ، و حايععععععن أععععععذا ا

معععععا  عععععانوا ال عععععارات ) ي عععععو   عععععم  عععععاي   و  ر عععععا  لعععععى  عععععارن الت عععععاما بموا  عععععن  الو عععععاة  (29

ع عععععععد ن  علعععععععى  يعععععععا ذلععععععع  ....(   عععععععد يععععععع  عععععععارن ميعععععععع ال عععععععاران  يهعععععععا ،  ال  ذا نععععععع  ع عععععععد ال

 حاين التنا   دوا موا  ن با ا ال اران .على ال ارن 

 ذا و عععععد نععععع   عععععا ع عععععد  لل عععععاي  بالتنعععععا   ععععععا حصعععععته بحايعععععن  هنعععععه  ذا معععععا س عععععم   م ابععععع  بالو 

ته مطل ععععات، لتعععععااض حامععععاا ال ععععاي  مععععا التنععععا   عععععا حصعععع مرععععاذلعععع ،  هنععععه ال ي  يعععع ال ععععارن ي

لل عععععاي   سعععععم ي ذيالععععع األادنعععععا معععععا  عععععانوا ال عععععارات( 28)  عععععا المعععععادة العععععوااد حرعععععمذلععععع  معععععع ال

ذا رععععاا لععععه األنسععععحاب مععععا ال ععععارن بهاادتععععه المنوععععادة هب مععععا ال ععععارن بهاادتععععه المنوععععادة،  ععععنسععععحااإل

،  هنعععععه معععععا بعععععاب  ولعععععى ععععععدم حامانعععععه معععععا التنعععععا   ععععععا حصعععععته سعععععوان  لعععععى الغيعععععا  و  لعععععى  حعععععد 

 ال اران.

اران علععععى التنععععا   عععععا الحصععععن، موا  ععععن بععععا ا ال ععععب   خععععذ يو عععع نصععععات  ع ععععد ال ععععارن ت ععععماو ععععد ي

بم عععع  أععععذا التنععععا   لرععععا دوا  ا يا ععععع علععععى ال ععععاران ألخععععذ مععععوا  تهم ال ععععاي  ي ععععوم  ا  دثويحعععع

علععععى  نععععه ، (1)الععععبعض  ذأبيسععععاي   ععععاا  ععععا موا هععععن ال ععععارن؟ يعععع،  مععععا حرععععم أععععذا التنععععا   ؟ وأعععع  

بالتنععععا   عنهععععا للغيععععا  و عععععا  عععع ن منهععععا دوا موا  ععععن  تهتصععععا   ععععاي  مت ععععاما  ععععا حصعععع ولعععع

ان وحتعععععى  عععععا موا هعععععن دائنعععععا ال عععععاران،  هنعععععه ال يحعععععتج بهعععععذا التنعععععا    عععععا موا هعععععن أعععععؤالن ال عععععار

مخالوععععععن للع ععععععد، وييعععععع  ال ععععععاي  المتنععععععا   مسععععععؤوالت ر ععععععاي  مت ععععععاما عععععععا  ، لمععععععا  يععععععهال ععععععارن 

  ميع ديوا ال ارن الساب ن والالح ن لهذا التنا  .
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  ععععا  نععععه ي ععععع بععععدوا  ي   يععععا  ععععااا،بععععيا طا يععععه صععععحي   يععععا باطعععع  ومنععععتج آلأععععذا التنععععا   يع ععععد 

ألا المتنععععا    ليععععه ال يحعععع  محعععع  أععععذا ال ععععاي  الععععذي    ععععا موا هععععن ال ععععارن وال ععععاران والععععدائنيا 

 .  (1) ام بالتنا    ا ال ارن 

سععععاب ات  و الح ععععات أل مععععاع ت ععععميا الع ععععد مععععايخو  مععععا حرععععم امععععا ل ععععاران لععععي   مععععن مععععا يمنععععع او 

ألنععععععه بغيععععععا أععععععذا معنععععععاا العبوديععععععن لل ععععععارن بحيععععععث ال يسععععععتطيع ال ععععععاي    بمععععععوا  تهم علععععععى ذلعععععع  

)األصععععع   ععععععا :(3)بلنععععععه، وبعععععذل    ععععععت محرمعععععن الععععععن ض المصعععععاين (2) مععععععا ع عععععد ال ععععععارن ورعععععا ال

حصعععععن ال عععععاي   عععععا  عععععارات األ عععععخا   نهعععععا  يعععععا  ابلعععععن للتنعععععا    ال بموا  عععععن سعععععائا ال عععععاران ، 

ال عععععاي   عععععد لوحيعععععت  يعععععه اعتبعععععااات  خصعععععين عنعععععد  بولعععععه  عععععايرات ،  ال  نعععععه معععععع ذلععععع   اخعععععذات بعععععلا

التنعععععا    ائمعععععات بينعععععه وبعععععيا ويب عععععى أعععععذا  ،معععععوا  تهمه  ا يتنعععععا   ععععععا ح و عععععه للغيعععععا بعععععدوا ي عععععو  لععععع

ألا ال ععععاي   نمععععا يتصععععا   ععععا حععععق مععععا ح و ععععه ال خصععععين التععععا تتم عععع   ععععا نصععععيبه  ععععا   الغيععععا

نعععععد تصعععععويتها ، ولرعععععا ال يرعععععوا أعععععذا التنعععععا   نا عععععذات  عععععا حعععععق األابعععععاح و عععععا مو عععععودات ال عععععارن ع

مععععا   عععع  الو ععععه طاي ععععن  يععععث و ععععدح ، (ارنال عععارن  و ال ععععاران ويب ععععى أععععذا الغيععععا   نبيععععات عععععا ال ععع

العععععذي يلخعععععذ ععععععادةت  حعععععد  ،الاديععععع  (  هتوعععععاق) ب(4)الت عععععديد متمععععع الت بمعععععا يععععععا  التخويععععع  معععععا أعععععذا

 ال رليا اآلتييا:

  ا يتنععععععا   ععععععا حصععععععته  و عععععععا ح و عععععه المتعل ععععععن بهععععععا حيععععععث يحعععععق لل ععععععاي ع عععععد بيععععععع ،  -7

 مععععععا الت امععععععات ، ورعععععذل  مععععععا يلح هعععععاللغيععععععا ورععععع  مععععععا يتاتعععععب لععععععه معععععا عوائععععععد ماليععععععن عنهعععععا

بمو ععععب ع ععععد خععععاا ا يععععنيم العال ععععن بينععععه وبععععيا مععععا يتل ععععى عنععععه الحصععععن علععععى  ا تيعععع  
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يعععععععؤ ا علعععععععى عال عععععععن ال عععععععاي   آ عععععععاا أعععععععذا الع عععععععد بعيعععععععدة ععععععععا ال عععععععارن ،  ي  ا الع عععععععد ال

ل ععععارن  ييعععع  ال ععععاي  مطالبععععات وبصععععواة  خصععععين ومت ععععامنات مععععع ال ععععاران اآلخععععايا عععععا با

رمععععععا  ا المتنععععععا   لععععععه ال يمععععععاا  الح ععععععوق المال مععععععن لل ععععععاي  ت ععععععاا ال ععععععارن طب ععععععات ديونهععععععا 

يحععععو  ح ععععه ال خصععععا ت ععععاا ال ععععارن   ععععا حالععععن التنععععا   ،  رععععلا ال ععععاي لمبععععد  نسععععبين الع ععععد

تنعععععا   ال يعععععؤ ا علعععععى ال عععععارن وال يتطلعععععب تععععععدي  ب عععععماناته ود وععععععه  لعععععى الاديععععع  وأعععععذا ال

 .(1)ع دأا   ألا   ا أذا الع د ينحصا بيا ال اي  والادي 

ع عععععععد  عععععععارن معععععععا البعععععععاطا ، ي عععععععتا  بمو بعععععععه رععععععع  معععععععا ال عععععععاي  والاديععععععع   عععععععا األابعععععععاح  -2

والمنععععا ع مععععع تحملهمععععا الخسععععائا التععععا تمنععععى بهععععا ال ععععارن ،  ي ي تصععععا التنععععا   علععععى  عععع ن 

ب عععععلنه  (2)العععععذي  ن سعععععم العععععا يمعععععا أعععععذا المنعععععا ع ، بحيعععععث نرعععععوا  معععععام حالعععععن تنعععععا     ئعععععا 

ائ   ألنعععععه ال يعععععؤدي  لعععععى  خعععععااج ال عععععاي  :  عتبعععععا التنعععععا   ال  ئعععععا  ععععع األول لعععععى  سعععععميا 

،  يب ععععععى ؤدي  لعععععى تعععععععدي  الحصععععع  بععععععيا ال عععععارانالمتنعععععا   مععععععا ال عععععارن ،  نمععععععا   عععععط يعععععع

الم عععععععاا لمصعععععععلحن دائنعععععععا ال عععععععارن علعععععععى  معععععععوا  ال عععععععاران دوا تغييعععععععا ، ال عععععععماا الععععععععام 

طالمععععععا  نعععععععه يحععععععق للعععععععدائا  ا ينوععععععذ دينعععععععه علععععععى  معععععععوا  ال ععععععاران الخاصعععععععن ومنهععععععا  معععععععوا  

 .تنا   عا حصته تنا الت   ئيات ال اي  الم

يعععععاى  ا تنعععععا   ال عععععاي  ععععععا حصعععععته تنعععععا الت   ئيعععععات يسعععععتو ب تععععععدي  :  الثـــــاني  معععععا ال سعععععم

ع عععععد ال عععععارن ، ممعععععا يسعععععتل م موا  عععععن  ميعععععع ال عععععاران عليعععععه ،  ذا لعععععم يعععععاد نععععع   عععععا ع عععععد 
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ال ععععارن ي يعععع  حصععععوله ، وبالتععععالا يرععععوا التنععععا   ال  ئععععا بععععاطالت بالنسععععبن لل ععععاران  ذا تععععم 

 .دوا موا  ن  ميع ال اران 

وتععععععاى الباح ععععععن  ا التنععععععا   عععععععا حصععععععن ال ععععععاي  بامتععععععه سععععععوان رععععععاا أععععععذا التنععععععا   عععععععا الحصععععععن 

ان علعععععى معععععا تععععععدي  ع عععععد ال عععععارن  ذا تمعععععت موا  عععععن  ميعععععع ال عععععار ال بعععععد ، م   ئيعععععات  ،تنعععععا الت رليعععععات 

، طالمععععا اران  ععععال داعععععا لتعععععدي  ع ععععد ال ععععارنأععععذا التنععععا   ،  مععععا  ذا تععععم التنععععا   دوا موا  ععععن ال عععع

  ا أذا التنا   تي  آ ااا محصواة بيا طا يه .

لعععععم يعععععنيم  ععععععا  ،ورعععععذل   عععععع   عععععانوا ال عععععارات العاا عععععا ،ادنعععععاونالحعععععي  ا  عععععانوا ال عععععارات األ

)رمععععععا يسععععععميه الععععععبعض( بال ععععععر  الععععععذي يععععععو ا الحمايععععععن لطا ععععععا أععععععذا  االسععععععتادا نصوصععععععه ع ععععععد 

 الع د .

 المطلب الثالث

 للغير الشريكحصة أثر التنازل عن 

نععععه ال ي ععععو  ألحععععد ال ععععاران  ا يتنععععا   عععععا حصععععته للغيععععا  ال بموا  ععععن  ميععععع ال ععععاران  ال اعععععدة 

،  ذ تع عععععععد  ، بحيعععععععث  ا الموا  عععععععن اإل ماعيعععععععن ت عععععععع  أعععععععذا التصعععععععا  صعععععععحيحات ومل معععععععات لل عععععععارن

، أعععععذا  األمعععععا العععععذي يسعععععتل م  عععععهاا،  (1) موا  عععععن ال عععععاران باأل معععععاع بم ابعععععن تععععععدي  لع عععععد ال عععععارن

و ععععععد يرععععععوا التنععععععا   للغيععععععا بموا  ععععععن ال ععععععاران )الوععععععاع األو ( ، و ععععععد يععععععتم دوا موا  ععععععن ال ععععععاران ) 

 .المطلب ال انا(  
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 الفرع األول

 التنازل بموافقة الشركاء

يحصععععع   يعععععام ال عععععاي  بالتنعععععا   ععععععا حصعععععته للغيعععععا ويوا عععععق ال عععععاران علعععععى   عععععاان م ععععع  أعععععذا   عععععد

صععععب  المتنععععا    ليععععه  ععععاي   ععععا  ععععارن الت ععععاما وترععععوا لععععه را ععععن  وععععا أععععذا الحالععععن ي ،التنععععا   

الح ععععععوق التععععععا يتمتععععععع بهععععععا  ي  ععععععاي  آخععععععا   ألا موا  ععععععن ال ععععععاران علععععععى أععععععذا التنععععععا   يرععععععوا 

 يرعععععوا للمتنعععععا    ليعععععه الم عععععاارن  عععععا حعععععق التصعععععويت والمطالبععععععن بم ابعععععن تععععععدي  لع عععععد ال عععععارن ، 

دااة ال ععععععارن والمطالبععععععن بنصععععععيبه مععععععا األابععععععاح  ، ومععععععا ورا ععععععن الح ععععععوق األخععععععاىبحعععععع  ال ععععععارن وا 

لت امععععات التععععا لععععديوا واإلناحيععععن  خععععاى يصععععب  ال ععععاي  ال ديععععد مسععععؤوالت مععععع بععععا ا ال ععععاران عععععا ا

/   و 29المععععععادة)  لهععععععا بلموالععععععه الخاصععععععن تاتبععععععت علععععععى ال ععععععارن بعععععععد  ن ععععععمامه  ليهععععععا ، و ععععععامنات 

  .( ما  انوا ال ارات األادنا ب

 نععععه  ععععا حععععا  حصععععو    ععععا ة التنععععا   سععععوان رععععاا ذلعععع  بموا  ععععن  ميععععع ال ععععاران  (1)ويععععاى الععععبعض 

  رععععععلا الموا  ععععععن عليععععععه  ال ألسععععععباب م ععععععاوعنا ععععععض ل ععععععاران بعدئععععععذ ل و  ععععععالبيتهم ،  ععععععال يحععععععق 

المتنععععا    ليععععه ال يتمتععععع ب  ععععن  ميععععع ال ععععاران ،  ععععهذا ا ععععض ال ععععاران التنععععا   دوا  يرععععوا ال ععععاي 

الحععععععق ، وبالتععععععالا تعطيعععععع  حععععععق م ععععععاا  عععععععذا م بععععععو  ،  يع ععععععد ذلعععععع  مععععععا  بيعععععع   سععععععانة اسععععععتعما  

لل عععععاي  بمو عععععب ع عععععد ال عععععارن  و معععععا خعععععال  اتوعععععاق الحعععععق بعععععيا ال عععععاران ، وأعععععذا األمعععععا يخولعععععه 

الموا  ععععععن بعععععالتعويض ، واالر عععععا مععععععا ذلععععع   ذا رعععععاا أععععععذا حعععععق مطالبعععععن ال ععععععاران الممتنععععععيا ععععععا 

ها ذلعععععع  يععععععؤدي  لععععععى اسععععععتحرام الععععععا ض ريععععععديات بغععععععض النيععععععا عععععععا ال ععععععخ  المتنععععععا   لععععععه ،  عععععع

                                                           
 .11و صة  ب ممة   ب  وحو    م ر     ميج رة  ب  صدر ح ال ب ص - 1



44 
 

الخععععععال  بععععععيا ال ععععععاي  الاا ععععععب بالتنععععععا   وال ععععععاران الممتنعععععععيا ، ممععععععا ي علععععععه سععععععببات را يععععععات لحعععععع  

 ال ارن .

 الفرع الثاني

 دون موافقة الشركاءالتنازل 

ذا تصعععععع تبععععععاع اإل ععععععاانات المنصععععععو  احصععععععته دوا موا  ععععععن ال ععععععاران  و دوا ا  ال ععععععاي   ععععععا وا 

حيععععععث عليهععععععا  ععععععا ع ععععععد ال ععععععارن  ععععععها أععععععذا التصععععععا  يرععععععوا  ائمععععععات بينععععععه وبععععععيا المتنععععععا    ليععععععه 

يتصعععععا  ال عععععاي   عععععا حعععععق معععععا ح و عععععه ال خصعععععين التعععععا تتم ععععع   عععععا نصعععععيبه  عععععا األابعععععاح و عععععا 

أعععععذا التنعععععا    عععععا حعععععق ال عععععارن  و ال عععععاران ،  مو عععععودات ال عععععارن عنعععععد تصعععععويتها، ولرعععععا اليسعععععاي

، لرععععا يمرععععا للمتنععععا    ليععععه  ا يسععععتعم  ويب ععععى بنععععانت علععععى ذلعععع  أععععذا الغيععععا   نبيععععات عععععا ال ععععارن 

،  مععععععا ح ععععععوق المتنععععععا   اللصععععععي ن عععععععا طايععععععق الععععععدعوى  يععععععا المبا ععععععاة الماليععععععن ح ععععععوق المتنععععععا   

 الم ععععععاارن  ععععععا رن  وبصععععععوته ر ععععععاي  راإل ععععععتاا   ععععععا حععععععق التصععععععويت  و المطالبععععععن بحعععععع  ال ععععععا 

 عععععععال يسعععععععتطيع المتنعععععععا    ليعععععععه   و اإلطعععععععالع علعععععععى حسعععععععاباتها ود اتاأعععععععا ومي انيتهعععععععا  دااة ال عععععععارن

 .ممااستها 

 مععععا بالنسععععبن أل ععععا التنععععا   بالنسععععبن للمتنععععا   والمتنععععا   لععععه  ععععها الو ععععه ي مععععع علععععى  لتعععع ام ال ععععاي  

، وبعععععذل   ال عععععاي  الخعععععااج (1)الخععععااج م تصعععععا علعععععى ديعععععوا ال عععععارن المتح  عععععن  بعععع  خاو عععععه منهعععععا 

اليرععععععوا مل معععععععات بو عععععععان ديععععععوا ال عععععععارن الالح عععععععن علععععععى تنا لعععععععه ب عععععععاط  ا ي ععععععع التنعععععععا   صعععععععحيحات 

عععععالا الععععذي يحصعععع  اإل رحصععععو  موا  ععععن ال ععععاران عنععععه و ا يععععتم األعععععالا عععععا ذلعععع  ألنععععه بغيععععا
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بتغييععععععا الع ععععععد ون ععععععاا  ععععععا الن ععععععاة التععععععا يصععععععداأا مسعععععع   ال ععععععارات وبصععععععحيون يوميععععععن اليمرععععععا 

لعاا ععععا ت ععععاج ت ععععاا الغيععععا  ععععا عمليععععن التنععععا   وأععععو ماي  ععععا بععععه رعععع  مععععا  ععععانوا ال ععععارات ااالح

ادنعععععا معععععا  عععععانوا ال عععععارات األ( 74حيعععععث نصعععععت المعععععادة )األادنعععععا ال عععععارات  عععععانوا و  (1)المععععععد 

ي تغييعععععا  و تععععععدي  علعععععى ع عععععد  عععععارن الت عععععاما  و علعععععى  ي بيعععععاا معععععا   ذا طعععععا  ) : نعععععه  علعععععى 

 يتاتعععععععب علعععععععى ال عععععععارن الطلعععععععب معععععععا الماا عععععععب تسععععععع ي  ذلععععععع   البيانعععععععات التعععععععا سععععععع لت بمو بهعععععععا

وذلعععع  خععععال   ال ععععيا يومععععات مععععا  التغييععععا  و التعععععدي   ععععا السعععع   الخععععا  بععععه ب ععععارات الت ععععاما

تععععععااي  و وعععععععه  و   اائععععععه وتتبععععععع   ععععععاانات الموا  ععععععن والتسعععععع ي  والن ععععععا الم ععععععااة بم ت ععععععى أععععععذا 

تعععععععدي   و تغييععععععا يطععععععا  علععععععى ال ععععععانوا ، وللماا ععععععب  ا ين ععععععا  ععععععا  حععععععدى الصععععععح  المحليععععععن  ي 

مععععا المتعععععامليا مععععع  ( ، وذلعععع  مععععا   عععع  حمايععععن الغيععععاال ععععارن يععععااا  ععععاوايات علععععى نو ععععن ال ععععارن

 .(2) ال ارن الذيا ال يعلموا بهذا التنا  

ل خصعععععععا العععععععذي ت عععععععوم عليعععععععه  عععععععارن الت عععععععاما  هنعععععععه ال يمرعععععععا  ا ي عععععععتاط اعتبعععععععاا ونيعععععععاات لإل

ال عععععارن خيعععععا محلعععععه  عععععا الو عععععان بعععععديوا يحععععع  األال عععععاي  الخعععععااج علعععععى ال عععععاي  العععععداخ   عععععا  ا 

ا تععععععم  ععععععهاا مععععععالم يوا  ععععععوا عليععععععه  ، هععععععذا ال ععععععاط ال يسععععععاي  ععععععا موا هععععععن دائنععععععا ال ععععععارن حتععععععى وا 

الخعععععااج ععععععا الو عععععان بعععععديوا حيعععععث  ا موا  عععععن العععععدائنيا  عععععاط  عععععاواي إلعوعععععان ال عععععاي   ، انونعععععات 

ممعععععععا يتطلعععععععب لنواذأعععععععا  عععععععا  (3)عتبعععععععاا  ا التنعععععععا   ال يخعععععععاج ععععععععا رونعععععععه حوالعععععععن ديعععععععا اال عععععععارن ب

 .(4)موا هن الدائنيا  بولهم بها
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 .5976لسنل  25( رن الدا    ال     اال      ر  996/5 
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أععععو رععععوا ال ععععاي  الععععداخ   ععععد  ععععتااط موا  ععععن الععععدائنيا علععععى أععععذا الحوالععععن او ععععد يوسععععا السععععبب  ععععا 

دائنععععا ال ععععارن ويععععؤدي بالتععععالا   عععععا   ئتمععععاا  ععععا مارعععع  مععععالا عسععععيا ممععععا يععععؤدي  لععععى  يرععععوا 

  لى  ب ان ال اي  الخااج مل مات بو ان ديوا ال ارن الساب ن على خاو ه .

، (1) معععععا بالنسعععععبن لل عععععاي  العععععداخ   هنعععععه يرعععععوا مل معععععات بو عععععان ديعععععوا ال عععععارن الالح عععععن لدخولعععععه  يهعععععا

عععععععا االلتعععععع ام  لتعععععع ام ال ععععععاي  الععععععداخ  النا ععععععىنامامععععععدى  ولرععععععا السععععععؤا  الععععععذي يطععععععاح نوسععععععه أععععععو

لت اماتهععععا السععععاب ن علععععى دخولععععه  يهععععا حيععععث لععععم يبععععيا اوالت ععععامنا عععععا ديععععوا ال ععععارن و ال خصععععا 

  / 29المععععادة )   ععععانوا ال ععععارات األادنععععا  ععععا  ععععانوا ال ععععارات العاا ععععا أععععذا األمععععا بينمععععا نعععع

معععععععع بععععععا ا ال عععععععاران عععععععا العععععععديوا مسععععععؤوالت ....ويصععععععب  ال عععععععاي  ال ديععععععد ) : ( منععععععه علععععععى  نعععععععه 

 .لها بلمواله الخاصن ( لت امات التا تاتبت على ال ارن بعد  ن مامه لها ، و امنات واال

/  معععععا 29)حعععععددت المعععععادة (2)وأعععععذا معععععا  ردتعععععه  ي عععععات محرمعععععن التمييععععع  األادنيعععععن  عععععا  حعععععد  ااااتهعععععا 

ال ععععاي  الععععذي ي ععععم  لععععى ال ععععارن ومسععععؤوليته عععععا ديععععوا والت امععععات   ععععانوا ال ععععارات ،  لت امععععات

ذا لعععععم تبعععععيا محال عععععارن  بععععع  ان عععععمامه رمعععععن اإلسعععععتئنا  تعععععااي  ان عععععمام ال عععععاي  طعععععااق  لعععععى ، وا 

 عععععارن النعععععا الت اايعععععن ،  عععععها  لععععع ام المميععععع  بعععععالمبل  المعععععدعى بعععععه يرعععععوا مخالوعععععات لل عععععانوا  بععععع   ا 

 نتلرد ما تااي  ان مامه(.

 ان مععععععا التوصععععععي أععععععذا المو ععععععوع ب ععععععرانععععععت  ععععععد عال ععععععت  (3)بعععععععض ال ععععععوانيا الم اانععععععن  ال  ا 

الت عععععامنا وال خصعععععا ععععععا ديعععععوا ال عععععارن السعععععاب ن  من عععععمحيعععععث   عععععاات  لعععععى التععععع ام ال عععععاي  ال

                                                           
 .551رص   سابق   صالرصت  با سا  وال صؤ   العبي م  عبا  رتزو  اليا     - 1
 .51/7/4111 هيئل خ اسيل( تا يخ 5529/5999 رتا  ر ك ل الر ييز ا    يل  اد ق(  ر  - 2
 ( رن  ظاخ الشت ال السع  م .59ال ا ة   - 3
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توععععاق المخععععال   ععععا  نهععععا نصععععت علععععى عععععدم  ععععوا  الععععد ع باالوالالح ععععن علععععى دخولععععه  يهععععا حيععععث 

  موا هن الدائنيا .

لتععععع ام ال عععععاي  العععععداخ  ععععععا ديعععععوا ال عععععارن السعععععاب ن ا الو عععععه العاا عععععا حعععععو خعععععتال  ا ي اونالحعععععي 

العععععداخ  عععععععا  ميعععععع ديعععععوا ال ععععععارن لتعععععع ام ال عععععاي  ت ايعععععا   (1)لدخولعععععه  يهعععععا ،  بينمعععععا يععععععاى  ت عععععاا

السععععاب ن والالح ععععن لدخولععععه  يهععععا حيععععث يرععععوا ال ععععاي  الععععداخ  مل مععععات باإليوععععان بععععديوا ال ععععارن عععععا 

( مععععععععا  ععععععععانوا 35يهععععععععا وذلعععععععع  باإلسععععععععتناد  لععععععععى حرععععععععم المععععععععادة )الوتععععععععاة السععععععععاب ن لتل يععععععععه الحصععععععععن  

ال عععععارات العاا عععععا المععععععد  والتعععععا  ا عععععت  اععععععدة عامعععععن موادأعععععا  ا رععععع  ذي حصعععععن  عععععا ال عععععارن 

الت عععععععامنين ملعععععععع م بو عععععععان  ميععععععععع ديععععععععوا ال عععععععارن والت اماتهععععععععا النا ععععععععئن ععععععععا اإللتعععععععع ام ال خصععععععععا 

الوصعععععع  بععععععاإللت ام النا ععععععىن والت عععععامنا بو ععععععان ديععععععوا ال ععععععارن ، وبمو ععععععب أععععععذا اإلت ععععععاا لععععععم يععععععتم 

لتعععععع ام بو ععععععان  لععععععى تحملععععععه اإلل ععععععارن ممععععععا يععععععؤدي عععععععا الوتععععععاة السععععععاب ن  و الالح ععععععن لدخولععععععه  لععععععى ا

لععععععى ؤدي ذلععععع   لعععععى ر يععععععا معععععا الت عععععديد  عععععا ديونهعععععا را عععععن حيعععععث يععععع الت امعععععات ال عععععاي  العععععداخ  وا 

لععععععى تعععععععدد المععععععدينيا ) عا ععععععن عمليععععععن ن عععععع  ا  ععععععان ال ععععععاي  الععععععداخ  والخععععععااج( بالو لحصععععععن للغيععععععا وا 

لتععععععع ام بهعععععععذا المسعععععععتوى ي  ععععععع  راألعععععععه ولتحملعععععععه اإل (2) بالعععععععديا ال ابعععععععت لوتعععععععاة سعععععععاب ن علعععععععى التنعععععععا  

 . م عدم   تااره  ا  ارن الت اماوبالنتي ن يع   عا تل ا الحصن عا  ياا وما 

ال ععععاي  الععععداخ  عععععا ديععععوا ال ععععارن الالح ععععن  بت ايععععا  لتعععع ام ( 3)ت ععععاا   هععععا آخععععاا ععععا حععععيا يععععاى 

لععععععدائنا ال ععععععارن / والت( والتععععععا  ععععععان  يهععععععا )31ادة )لدخولععععععه  يهععععععا وذلعععععع  باإلسععععععتناد  لععععععى حرععععععم المعععععع

 الت امنين م ا اتها  و م ا اة اي  اي  راا ع وات  يها و ت ن ون اإللت ام ....(.

                                                           
 .525 ص  الدا    الريا م  رص   سابقيارلك   أ تخ  والش اع   اائق  - 1
 .591العبي م   عبا  رتزو  اليا   رص   سابق   ص  - 2
 .524( الدا    الريا م ب  ا    ب و  ركا   شت  ص4111  عل   اظ      را     لطيف جبت  والتايع  - 3
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ه علعععععى ال عععععاي   ا لععععععم وأعععععذا ماي عععععيا بو عععععوح  لعععععى  ا دائعععععا ال عععععارن ال يسعععععتطيع الا عععععوع بدينععععع

 . يرا ع وات  ا ال ارن و ت ن ون اإللت ام

عنهعععععا ألنهعععععا ديعععععوا نسعععععبن للعععععديوا والتعهعععععدات التعععععا ن عععععلت بععععععد  ن عععععمامه لل عععععارن  هنعععععه يسعععععل  الب 

ال خصععععين  ن ععععمامه لل ععععارن وأععععو  ععععا أععععذا الحالععععن علععععى علععععم تععععام بالمسععععؤلينوتعهععععدات الح ععععن ال

 والت امنين الوا عن على عات ه بن  ال انوا و د  ات ى بها.

ا ي اإلت ععععععاا الو هععععععا ال عععععانا بععععععالنيا  لععععععى تال يععععععه اإلنت عععععادات التععععععا و هععععععت  لععععععى  تؤيعععععد الباح ععععععنو 

ال عععععارن  ال تلععععع  التعععععا لعععععداخ  ال يرعععععوا مل معععععات بو عععععان ديعععععوا اإلت عععععاا األو  ، لعععععذا  عععععها ال عععععاي  ا

 لعععععى  يعععععادة  عععععا اإل بعععععا  ت عععععاا  عععععا ال عععععارن حيعععععث يعععععؤدي أعععععذا اإل  عععععويتهتمعععععت  عععععا   نعععععان  تعععععاة ع

علععععى اإل ععععتاا   ععععا  ععععارات الت ععععاما ، حيععععث يرععععوا الوععععاد علععععى علععععم باإللت امععععات التععععا سععععتل ى 

علعععععى عات عععععه خعععععال   تعععععاة ع عععععويته  يهعععععا وال يتحمععععع   ي  لتععععع ام نا عععععىن ععععععا  تعععععاة سعععععاب ن علعععععى 

  ألنعععععه  ذا رعععععاا ال عععععاي  المن عععععم التعامععععع  معععععع ال عععععارن ات علعععععى   ديعععععادع عععععويته ممعععععا يعععععؤ ا  ي ابععععع

سيسععععععععل  عععععععععا االلت امععععععععات السععععععععاب ن  لنععععععععه مععععععععا بععععععععاب  ولععععععععى  ا ي ععععععععاا   ععععععععا األابععععععععاح السععععععععاب ن 

 .إلن مامه و ق  اعدة الغنم بالغام

وبععععذل   ععععها رعععع  مععععا ال ععععاي  الععععداخ  وال ععععاي  الخععععااج ال يتحمعععع  مععععا اإللت امععععات  ال  ععععا الوتععععاة 

 بالنسعععععبن للمن عععععم بات لصعععععون ال عععععاي  ،  معععععا ععععععا اإللت امعععععات السعععععاب نالتعععععا رعععععاا أعععععو  يهعععععا مرتسععععع

لت امعععععه بعععععديوا ال عععععارن ارعععععوا ال عععععاي  مل معععععات بالو عععععان بهعععععا  لتلععععع  الوتعععععاة  عععععال ي للمنسعععععحب والالح عععععن

يتح عععععق معععععا تعععععااي    رتسعععععابه لع عععععويتها وينتهعععععا معععععا تعععععااي    دانعععععه لتلععععع  الع عععععوين ، وأعععععذا معععععا 

 ععععانوا و توععععق معععععه / والت( مععععا  ععععانوا ال ععععارات المعععععد  31) خععععذ بععععه الم ععععاع العاا ععععا  ععععا المععععادة 

( معععععععا نيعععععععام 79/ ( منعععععععه وعلعععععععى العرععععععع  منهمعععععععا المعععععععادة )26ال عععععععارات األادنعععععععا  عععععععا المعععععععادة )
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التععععععععععا ال مععععععععععت ال ععععععععععاي  المن ععععععععععم بععععععععععديوا ال ععععععععععارن السععععععععععاب ن والالح ععععععععععن ال ععععععععععارات السعععععععععععودي 

  .إلن مامه
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 الفصل الثالث

 رهن حصة الشريك

مععععا  ال ععععارن  ععععد يرععععوا من ععععو   و ا  اي   ععععا ال ععععارن عععععا مععععا  ال ععععارن  ععععا تتميعععع  حصععععن ال عععع

التععععا تح  هععععا ال ععععارن واألمععععوا  التععععا تععععؤو    تتم عععع  باألابععععاح ،  مععععا حصععععن ال ععععاي   يععععا من ععععو 

لعععععه بععععععد تصعععععوين ال عععععارن وأمعععععا معععععا الح عععععوق ال خصعععععين  ي العععععديا وأعععععو م عععععاد حعععععق دائنيعععععن بعععععيا 

، بغععععععض النيعععععا ععععععا نععععععوع (1) نمن ولعععععمععععععا طبيععععععن  هعععععا دائمعععععات ال عععععاي  م عععععدم الحصعععععن وال ععععععارن 

، ولعععععدائنا  الحصععععن الم دمعععععن معععععا  بععععع  ال ععععاي   ي حتعععععى لعععععو رانعععععت حصععععن عينيعععععن متم لعععععن بع عععععاا

ال خصعععععييا ح عععععوق علعععععى أعععععذا الحصعععععن ولرعععععا ليسعععععت لهعععععم ح عععععوق مبا عععععاة علعععععى معععععا   رانال عععععا 

 ال ارن ،  ال ي و  لهم  خذ اأا على ما  ال ارن.

ذا رععععاا معععععا الممرععععا التنعععععا  و  عععععا الحصعععععن بن عععع  حعععععق ال ععععاي   عععععا ال ععععارن  لعععععى الغيععععا ،  عععععها  ا 

، (2)ال اعععععععدة ت ععععععو  رعععععع  حععععععق ي ععععععو  ن لععععععه  لععععععى الغيععععععا ي ععععععو  اأنععععععه  و  ا يرععععععوا محععععععالت للععععععاأا 

وللعععععدائا المعععععاتها  ا ينوعععععذ علععععى حصعععععن ال عععععاي  ال عععععامنن  والحصععععن رحعععععق لل عععععاي  ي عععععو  اأنهععععا

، لرععععا علععععى  ي مععععا موهععععوما الحصععععن  لدينععععه وطلععععب بيعهععععا و  ععععات لمععععا ت  ععععا بععععه ال واعععععد العامععععن

، أعععععع  علععععععى موهععععععوم الحصععععععن بععععععالمعنى األو  ؟  م علععععععى موهععععععوم الحصععععععن بععععععالمعنى  ي ععععععع الععععععاأا

التمييعععععع  بععععععيا  ا ععععععيا ، الوععععععاض األو  و ععععععوع  ال بععععععد مععععععا؟ لإل ابععععععن علععععععى أععععععذا السععععععؤا   ال ععععععانا

 .ل ارنأا الحصن بعد ت ديمها  لى االاأا على الحصن  ب  ت ديمها  لى ال ارن وال انا ا 

                                                           
و صووور ب  وووووم  اووودول حوووو  و ووور( ب آعووو ر  م خصوووة   م عووةووو  مي ووور   ب ا وووا  و وووور   ووود  ممووو   يةووو   - 1

 .6 م  ول ب  مج  ع   م حوصرة  ب ص 
ال سيييؤوليل ال  ييي و ة    الدتريييا    عبييي  اليييتا ن   ايييق الشيييت ار اييي  أسيييرت ا  ال صيييؤ اييي  الشيييت ل ذال       - 2

 .455رص   سابق   ص
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سععععععو  نبحععععععث  ععععععا الوععععععاض األو  اأععععععا الحصععععععن  بعععععع  ت ععععععديمها  لععععععى ال ععععععارن )المبحععععععث  وعليععععععه

األو ( ،  ععععم بعععععد ذلعععع  نبحععععث  ععععا الوععععاض ال ععععانا وأععععو اأععععا الحصععععن بعععععد ت ععععديمها  لععععى ال ععععارن 

 .)المبحث ال انا(

 المبحث األول

 رهن الحصة  قبل تقديمها إلى الشركة

لترععععععويا ا   مععععععا   ن ديععععععن  و عينيععععععنلا ال ععععععاي   ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما يسععععععاأم بععععععلموا  بعععععع  ععععععدمنا

و عععععد يحععععععدث  ا ي ععععععدم ،  و ترععععععوا الحصعععععن الم دمععععععن معععععا  بلععععععه عبعععععااة عععععععا حصعععععن عمعععععع ال عععععارن 

ال ععععاي  حصععععته  لععععى ال ععععارن وأععععا م  لععععن بحععععق الععععاأا ألحععععد دائنيععععه ال خصععععييا ، وي صععععد بععععاأا 

الن ديعععععن  و العينيعععععن ، ي موهعععععوم الحصعععععن  الحصعععععن أنعععععا أعععععو العععععاأا العععععذي ينصعععععب علعععععى الحصعععععن

 بالمعنى األو  وأو المعنى المادي للحصن .

 معععععععا حيعععععععث األصععععععع  ي عععععععو  ت عععععععديم الحصعععععععن معععععععا  بععععععع  ال عععععععاي  وأعععععععا ماأونعععععععن ألحعععععععد دائنيعععععععه 

ال خصعععععععععييا ،  لعععععععععي  أنعععععععععا   ي نععععععععع   عععععععععا  ي معععععععععا الت عععععععععايع العاا عععععععععا والت عععععععععايع األادنعععععععععا 

اأونععععععععن رحصععععععععن  ععععععععا ا   مععععععععا   ععععععععارن والت ععععععععايعات األخععععععععاى يمنععععععععع مععععععععا ت ععععععععديم األمععععععععوا  الم

 الت اما .

 يمعععععا  ذا رانعععععت األمعععععوا  الم دمعععععن  معععععوا  ن ديعععععن  و عينيعععععن  و  يمعععععا  ذا   ال  ا أعععععذا األمعععععا يختلععععع  

ويمععععععا يتعلععععععق  بحصععععععن   ،رانععععععت الحصععععععن الم دمععععععن مععععععا  بعععععع  ال ععععععاي  عبععععععااة عععععععا حصععععععن عمعععععع  

ا أععععذا الحصععععن ال يمرععععا اأنهععععا رونهععععا هأم بهععععا ال ععععاي   ععععا  ععععارن الت ععععاما  ععععالتععععا يسععععاعمعععع  ال
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وبالتعععععععالا ال يمرعععععععا معععععععوا  ، وال تعتبعععععععا معععععععا  بيععععععع  األ (1)عبعععععععااة ععععععععا الم هعععععععود االاادي لل عععععععاي 

دنععععى لل ععععماا العععععام للععععدائنيا مععععع  نهععععا  ابلععععن التنويععععذ عليهععععا وال يمرععععا  عتبااأععععا  عععع نات مععععا الحععععد األ

 .(2)للت ديا بالن ود

 ععععا )المطلععععب األو  ( ، ومععععا  ععععم اأععععا األمععععوا  العينيععععن الن ععععود اأععععا بيععععاا  حرععععام  ينبغععععاوعليععععه 

 )المطلب ال انا (.

 المطلب األول

 ن النقودـــــــره

يسععععلم  ععععخ   ، ومععععا  م لتععععه  ا ععععا الحيععععاة العمليععععن  ات و وعععععاأععععا الن ععععود مععععا  ر ععععا الاأععععوا  يع ععععد

التععععلميا ع مععععا الن ععععود  لععععى المرتبععععن  ععععمانات لععععاد رتععععاب يسععععتعياا ، ويالحععععي  ا أععععذا النععععو مععععا  مبلغععععات 

معنعععععى العععععاأا تمامعععععات  ذلععععع  ألا الن عععععود تخعععععتلط بماليعععععن العععععدائا ،  هعععععو يلتععععع م بعععععاد  ال ينطبعععععق عليعععععه

 .(3)م لها 

، ويرععععوا اأععععا (4)لععععي  أنععععا  مععععا يمنععععع مععععا اأععععا الن ععععود  ععععلنها  ععععا ذلعععع   ععععلا بععععا ا المن ععععوالت  

ق عليعععه مععععا الن عععود معععا خعععال   يعععداع صعععاحبها مبلغعععات معععا الن عععود لعععدى دائنعععه تلمينعععات لمعععا  عععد يسعععتح

 مبال  .

                                                           
 .55راي    ر    بايد   رص   سابق   ص  - 1
 .72ال كي    جا  ي سف   الشت ال الريا يل   رص   سابق   ص  - 2
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 .599  ص ال للنشت والر زيل الثدا
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ور يعععععاات مايسعععععمى اأعععععا الن عععععود بالروالعععععن  و التعععععلميا ، علعععععى  نعععععه  ذا واد العععععاأا علعععععى الن عععععود  عععععها 

ملريتهععععا تنت عععع   لععععى الععععدائا المععععاتها ويصععععب  الععععاأا الحيععععا ي عبععععااة عععععا تصععععا   ئتمععععانا يتعهععععد 

 بمو به الدائا بلا ياد  لى المديا ما تملره منه بعد  ستيوائه للديا.

 ععععاى الو هععععان علععععى تسعععععمين أععععذا الععععاأا بععععالاأا النعععععا   ت ععععبيهات لععععه بالوديعععععن النا صعععععن ، ولععععذل  

 حيث يتمل  المودع الوديعن )وأا مبل  ما الن ود( ويلت م بلا ياد م لها.

و يمعععععا يتعلعععععق بت عععععديم الن عععععود رحصعععععن  عععععا  عععععارن الت عععععاما  عععععها العععععاأا الوا عععععع علعععععى تلععععع  الن عععععود 

ا ت عععععديمها رحصعععععن رعععععوا اأعععععا الن عععععود أعععععو نعععععوع معععععا  بععععع  ت عععععديمها رحصعععععن  عععععا ال عععععارن يمنعععععع مععععع

التسععععليم )ال ععععبض( ،   يععععام ال ععععاي  بتاتيععععب اأععععا علععععى أععععذا الن ععععود  يسععععتل مالععععذي الععععاأا الحيععععا ي 

 لصال  دائنه يمنعه ما ت ديمها رحصن  ا  ارن الت اما .

ال ععععععععاران البععععععععا يا للمسععععععععاأمن  ععععععععا  ن ععععععععان  ععععععععارن ا  ااد ال ععععععععاي   ا ين ععععععععم  لععععععععى وعليععععععععه  ذا معععععععع

ا ا ذمععععن ماليععععن مسععععت لن عععععا ذمععععم بععععوبالتععععالا بالت ععععاما والتععععا تتمتععععع ب خصععععين معنويععععن مسععععت لن 

 عمعععع  و حصععععن  ،اأم بععععلموا  عينيععععن و  ا يسعععع ،مععععا ن ععععود  خععععاىحصععععن ال ععععاران عليععععه  ا ي ععععدم 

ال  عتبععععععا مععععععدينات لل ععععععارن بالحصععععععن مععععععع الو ،لترععععععويا ا   مععععععا  ال ععععععارن ال ت ععععععاا  صععععععله وا  وائععععععد وا 

مععععععا ال ععععععارن والمطالبععععععن بععععععالتعويض عععععععا األ ععععععااا النا مععععععن عععععععا ت صععععععياا  و تخلوععععععه  ععععععا ت ععععععديم 

 .الحصن البديلن 
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 المطلب الثاني

 رهن األموال العينية

 و  لعععععى  عععععارن الت عععععاما عبعععععااة ععععععا من عععععو   و ع عععععاا ،  نالم دمعععععلحصعععععن العينيعععععن رعععععوا ات عععععد  

نتوععععععاع ، وعليععععععه سععععععو  نبحععععععث  ععععععا اأععععععا ن  خععععععاى م دمععععععن لل ععععععارن علععععععى سععععععبي  اإلح ععععععوق عينيعععععع

 (.  الواع ال اناالع اا والح وق العينين )( ،  م اأا الواع األو المن و  )

 الفرع األول

 رهن المنقول

حعععععد د ،  عععععالمن و  العععععذي ياأنعععععه مالرعععععه أل بالنسعععععبن للمن عععععو  يت عععععابه حرمعععععه معععععع حرعععععم اأعععععا الن عععععو 

ا اأعععععا المن عععععو   يمعععععه رحصعععععن  عععععا  عععععارن الت عععععاما  بسعععععبب ال خصعععععييا يمنععععععه معععععا ت د دائنيعععععه

 نه التسعععععععع ي ا المن ععععععععو  ممععععععععا يسععععععععتو ب ال ععععععععانوا ب ععععععععل،  ال  ذا رععععععععايرععععععععوا  ال اأنععععععععات حيا يععععععععات  ال

 تامعععععات وال معععععات  العععععاأا الحيعععععا ي  رعععععواال ي يصععععع  اأنعععععه اأنعععععات تلمينيعععععات ،وعليعععععه  رالسعععععيااات واآلليعععععات

( مععععععدنا عاا ععععععا حيععععععث 7322) أععععععذا ما  ععععععت بععععععه الو ععععععاة األولععععععى مععععععا المععععععادة،  (1) ال بععععععال بض

) ي عععععتاط لتمعععععام الععععععاأا الحيعععععا ي ول ومعععععه علععععععى العععععااأا  ا ي عععععبض المععععععاتها  :نععععععهنصعععععت علعععععى  

 .الماأوا( 

                                                           
 .119البشيت   ر    طه   وطه   غن  اس     ال د ق العينيل   رص  سابق   ص  - 1
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) ال يعتبععععا اأععععا المن ععععو  حيا يععععات نا ععععذات :نععععه ( مععععدنا  ادنععععا علععععى  7405المععععادة )ورععععذل  نصععععت 

اأعععععوا  لععععععى وا ععععععن  ابتعععععن التععععععلاي  يحعععععدد  يهععععععا العععععديا والمععععععا  الم عععععا حعععععق الغيععععععا  ال  ذا دوا  عععععا 

 نت ا  الحيا ة  لى الماتها (. انب ا

مععععا  ذا  ن  ععععى ع ععععد الععععاأا الععععوااد علععععى المن ععععو  ألي سععععبب رععععاا ، رععععلا يسععععتو ا الععععدائا ح ععععه  

،  و  ا يتنععععععا   الععععععدائا المععععععاتها عععععععا الععععععاأا  و  تحععععععاد صععععععوتا الععععععااأا والمععععععاتها  ععععععا  ععععععخ  

)ين  عععععععا العععععععاأا الحيعععععععا ي  :ى  نعععععععهادنعععععععا علععععععع ( معععععععدنا 7427صعععععععت المعععععععادة )نواحعععععععد ، حيعععععععث 

 (.بهتحادا مع حق الملرين  ا يد واحدة على  نه يعود  ذا  ا  السبب بل ا ا عا

 وععععا رعععع  تلعععع  األحععععوا  يمرععععا لمالعععع  المن ععععو  بعععععد  ن  ععععان الععععاأا ل سععععباب المععععذرواة  عععععالا  ا 

 ي دمه رحصن  ا ال ارن .

نه ال عععععععرلين ل بععععععع  صعععععععاحبه ممعععععععا يسعععععععتو ب ال عععععععانوا ب عععععععلرعععععععا  عععععععد يرعععععععوا المن عععععععو  الم عععععععدم معععععععا 

ورا ععععععععن عناصععععععععا الملريععععععععن  ، و بععععععععاانات اإلختععععععععااع ،والمتععععععععا ا ،والسععععععععوا ،والمرععععععععائا ،رالسععععععععيااات

والتععععععا لهععععععا سعععععع   خععععععا  يمرععععععا اأنهععععععا تامينيععععععات وت ععععععديمها رحصععععععن  ععععععا ،الصععععععناعين والت اايععععععن 

 ا ينوعععععذ علعععععى حصعععععن  ت عععععاا العععععاأا علعععععى أعععععذا الععععععيا لمصعععععلحته، ويحعععععق للعععععدائا العععععذي  ال عععععارن

نت لعععععت ملريتهعععععا لل عععععارن ودخلعععععت  عععععا ترعععععويا ا   المعععععا  ، وذلععععع  باإلسعععععتناد ال عععععاي  حتعععععى لعععععو ا

 لععععى حععععق التتبععععع الععععذي ياتبععععه حععععق الععععاأا رحععععق عينععععا تبعععععا ،  ععععال يمنععععع ال ععععو   ا أععععذا الحصععععن 

 .(1)دخلت  ا مل  ال ارن ما التنويذ عليها

                                                           
ال  اييييل الدا   ييييل لثبيييال  أ  ال يييال اييي  شيييت ال ا رييي ال السيييع  يل          (4114 إسييي اعيل   ر  ييي  اسيييين   - 1

 .11  ص رعا  اإل ا ة العارل  السع  يل رنش  ال 
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لصعععععاحب المت ععععا اأنعععععه بوصععععوه من عععععوالت معنويععععات اأنعععععات تلمينيععععات مسععععع    ععععا صعععععحيون وعليععععه ي ععععو  

المتعععععا ا رمعععععا أعععععو  المت عععععا وذلععععع  طب عععععات لل عععععوانيا التعععععا تلععععع م التعععععا ا بتسععععع ي  مت عععععاا  عععععا سععععع  

( معععععا  عععععانوا 56/7حيعععععث نصعععععت المعععععادة ) ،السعععععواي واللبنعععععانا  الت عععععااة  عععععانوامعمعععععو  بعععععه  عععععا 

سععععع   تعععععابع لسععععع   الت عععععااة تسععععع   ) يحعععععدث  عععععا رععععع  محا يعععععن  :علعععععى  نعععععه (1)الت عععععااة السعععععواي 

ا وبصععععععواة عامععععععن رعععععع  ل اميععععععات المتععععععا ا والع ععععععود الععععععواادة عليهععععععا  و علععععععى بعععععععض عناصععععععاأ يععععععه ا

( منععععه  نصععععت  51/2مععععا المععععادة ) عليععععه مععععا  مععععوا تتعلععععق بععععالمت ا ( ،  طععععالع مععععايهم الغيععععا اال

 تعتبععععا نا ععععذة  ععععا حععععق الغيععععا مععععا لععععم )  ا الع ععععود والتصععععا ات الععععواادة علععععى المت ععععا ال :علععععى  نععععه

 تس    ا س   المت ا(.

 .ما تداارهو ن   البد أاألادنا  ال يعا  أذا النوع ما الاأوا و  المدنا  ما ال انوا  

 هنععععه لععععم يتعععععاض للمحعععع  الت ععععااي  7980( لسععععنن 30ا ععععم ) العاا ععععاالت ععععااة  ععععانوا  مععععا بالنسععععبن ل

  ال  ا مو عيا :

 .لت ااي مست الت عا المح  الت ااينه ال ي و  التصا   ا األسم اندما  اا  األو  : ع

يععععوم مععععا تععععااي    تتععععاح محلععععه  و مععععا تععععااي   30ال ععععانا: عنععععدما  و ععععب علععععى رعععع  تععععا ا خععععال  

تملرعععععه محعععععالت ت اايعععععات ت عععععديم طلعععععب لل يعععععد  عععععا السععععع   الت عععععااي يت عععععما معلومعععععات معينعععععن  وادأعععععا 

  .(2) ا ا سال  الذراة العا ( ما  انوا الت اا 33و24 ا المادة )

(  21 و  عععععات للمععععععادة )التععععععا ي عععععدمها صعععععاحبها رحصعععععن عينيعععععن ختعععععااع  معععععا بالنسعععععبن لعععععاأا بعععععاانة اإل

اأععععععا بععععععاانة ال يرععععععوا ختععععععااع  الخععععععا  ببععععععاانات األاألادنععععععا  7999لسععععععنن (32معععععا  ععععععانوا ا ععععععم)
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 حيععععث يو عععععب،سععععع   البععععاانات اإلختععععااع ح ععععنت علععععى الغيعععععا  ال مععععا تععععااي  التل عععععيا بععععالاأا  ععععا 

 .(1)نع اد الاأا التس ي  ا ب لنها الال انو 

يمرععععا لمالعععع  المن ععععو  الععععذي يو ععععب ال ععععانوا ب ععععهنه التسعععع ي  مععععا   عععع   ميععععع تلعععع  الحععععاالت  وععععا 

ال خصعععععييا ،  عععععم بععععععد  العععععاأا العععععوااد عليعععععه  ا ي عععععوم باأنعععععه ألحعععععد دائنيعععععه  نع عععععاد ع عععععد البيعععععع  و

ذلعععععع  ي ععععععوم بت ديمععععععه رحصععععععن  ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما   ألا اأنععععععه  ععععععا أععععععذا الحالععععععن ال يسععععععتو ب 

و ا  حرعععععام العععععاأا التعععععلمينا أعععععا التعععععا تسعععععاي ب عععععلا اأعععععا  ال عععععبض معععععا  بععععع  العععععدائا المعععععاتها ،

( مععععععا ال ععععععانوا المععععععدنا األادنععععععا ،  تيعععععع  7334المن ععععععو  ذي الطبيعععععععن الخاصععععععن بععععععن  المععععععادة )

 ععععععو  الععععععذي تعتبععععععا الع ععععععود الععععععواادة عليععععععه مععععععا الع ععععععود ال ععععععرلين بيععععععد مالرععععععه ، وبالتععععععالا حيععععععا ة المن

، م عععععععا  ذلععععععع   ا ارن للمسعععععععاأمن  عععععععا ترعععععععويا ا   مالهعععععععايسعععععععتطيع  ا ي دمعععععععه رحصعععععععن  عععععععا ال ععععععع

لصعععععال   حعععععد دائنيعععععه معععععا خعععععال  تلمينيعععععات سعععععيااة  ياتعععععب عليهعععععا اأنعععععات يرعععععوا  حعععععد ال عععععاران مالرعععععات ل

ى دائعععاة المعععاوا ،  عععم بععععد ذلععع  ي عععوم بت عععديمها رحصعععن عينيعععن  عععااة العععاأا  عععا السععع   لعععداو عععع 

  ا ال ارن .

نه  ععععععا لت  عععععن  ال عععععانوا المعععععدنا العاا عععععا ب ععععععتبعععععااا معععععا المن ععععععوالا معععععا بالنسعععععبن لعععععاأا العععععديا ب

) اليرعععععععوا اأعععععععا العععععععديا تامعععععععات  ال بحيعععععععا ة المعععععععاتها لسعععععععند العععععععديا  : نعععععععه ( علعععععععى 7354المعععععععادة )

المععععععديا  ال بععععععهعالا أععععععذا الععععععاأا  ليععععععه  و ب يولععععععه  يععععععاا ،  الماأععععععوا ، وال يرععععععوا نا ععععععذات  ععععععا حععععععق

 .  (2)وتحسب للاأا ماتبته ما التااي  ال ابت لتبلي  اإلعالا  و ال بو  (
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 الفرع الثاني

 رهن العقار

رحصععععن  ععععا ال ععععارن  لععععي  أنععععا  مععععايمنع مالرععععه مععععا اأنععععه اأنععععات حيا يععععات   ععععد ي ععععدم ال ععععاي  ع ععععااات 

لععععدى دائععععاة التسعععع ي  الع ععععااي وبعععععد ذلعععع   ععععااة الععععاأا  ععععا السعععع    ا خععععال  و ععععع  و تلمينععععات معععع

ت ديمععععه رحصعععععن  عععععا  ععععارن الت عععععاما ،  عععععهذا رانععععت حصعععععن ال عععععاي  ع ععععااات مععععع  الت بعععععالاأا ، ب عععععا 

ذا  نحلععععت ال ععععارن أل(1)الع ععععاا معععع  الت بععععالاأا حتععععى بعععععد  نت ععععا  ملريتععععه  لععععى ال ععععارن  ي سععععبب ، وا 

الع ععععععاا بعععععععد  نحععععععال  ال ععععععارن ، وي ععععععو  لععععععدائنا  ععععععا  لععععععدائنا ال ععععععاي  التنويععععععذ علععععععى أععععععذا رععععععاا 

 عععععا ع عععععد ال عععععارن بالعععععدعوى البوليصعععععين  ذا تعععععوا ات  عععععاوطها ورعععععاا ال عععععاي   واال عععععاي   ا يطعنععععع

  د  دخ  حصته  ا ال ارن   اااات بدائنيه.

لرعععا  عععد ي عععطا العععدائا المعععاتها التنويعععذ علعععى الع عععاا لععععدم  سعععتيوائه العععديا عنعععد حلعععو    لعععه معععا 

سععععععتطاع الععععععدائا المععععععاتها الحصععععععو  علععععععى ا ذا ،  يتخلععععععى ال ععععععاي  عنععععععه   باايععععععات المععععععديا الععععععااأا 

 عععععا  عععععارن   عععععاي حصعععععن  خعععععاى  ذا معععععا  ااد الب عععععان ر الع عععععاا ممعععععا يسعععععتو ب علعععععى ال عععععاي  ت عععععديم

ال ت عععععاا  صعععععله معععععا ال عععععارن والمطالبعععععن بعععععالتعويض عمعععععا لح هعععععا معععععا  عععععاا بسعععععبب الت عععععاما  وا 

 .  تلخاا  ا ت ديم حصن بديلن

( مععععععا 7306/7)( مععععععدنا  ادنععععععا والمععععععادة 7353)وي ععععععو  للععععععدائا المععععععاتها حسععععععب نعععععع  المععععععادة 

ال عععععانوا المعععععدنا العاا عععععا عنعععععد حلعععععو    ععععع  العععععديا  ا ينععععع ع ملريعععععن الع عععععاا الماأعععععوا اأنعععععات تامينيعععععات 
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 ععععععا يععععععد الحععععععائ  لهععععععذا الع ععععععاا بعععععععد  نععععععذااا بععععععد ع الععععععديا ،  ال  ذا  ختععععععاا الحععععععائ   ا ي ععععععوم بو ععععععان 

 يا الع اا ما الاأا .الديا  و بتحا 

حعععععائ ات للع عععععاا الماأعععععوا، رععععع  معععععا ( معععععدنا عاا عععععا 7306)المعععععادة معععععا  2ويعتبعععععا حسعععععب الو عععععاة 

نت لععععت  ليععععه بعععععد الععععاأا بععععلي سععععبب مععععا األسععععباب ملريععععن أععععذا الع ععععاا ،  و  ي حععععق عينععععا آخععععا ا

 .(1)عليه  اب  للاأا دوا  ا يروا مسؤوالت مسؤولين  خصين عا الديا المو وق بالاأا 

ال ععععاي  رحصععععن للع ععععاا الم ععععدم مععععا  بعععع   ينطبععععق أععععذا األمععععا علععععى ال ععععارن التععععا تعتبععععا حععععائ ةت و 

نت ععععع   ليهعععععا الع عععععاا علعععععى سعععععبي  التمليععععع   و األنتوعععععاع ،  تسعععععتطيع ال عععععارن  عععععا ا   مالهعععععا والتعععععا ا

نهعععا  يعععا مسعععؤولن مسعععؤولين خعععال  د عععع العععديا لعععدائا ال عععاي  معععع  تحايعععا الع عععاا معععا العععاأا معععا 

يا ولهعععععا  ا تحععععع  وتا ععععع بمعععععا تععععم  داؤا للعععععدائا علعععععى المععععد خصععععين ععععععا الععععديا المو عععععوق بعععععالاأا 

عنعععععدما ت عععععد ال عععععارن  ا  ويحصععععع  ذلععععع سعععععتو ى دينعععععه  يمعععععا لعععععه معععععا ح عععععوق محععععع  العععععدائا العععععذي ا

ا وتملعععع  الع ععععاا بععععدوا  ي اأععععا ي  لععععه يح ععععق مصععععلحتها سععععيما  ذا  ادت  يمععععن الع ععععا و ععععان الععععدائا

 .الت ااين

)  ذا و عععععى الحعععععائ  العععععديا المو عععععق :نعععععه  علعععععى معععععدنا عاا عععععا ( 7301/7ورعععععذل  نصعععععت المعععععادة )

مينعععععات بعععععالاأا التعععععلمينا حععععع  محععععع  العععععدائا  يمعععععا لعععععه معععععا ح عععععوق ،  ال معععععا رعععععاا منهعععععا متعل عععععات بتل

 .( دمها  خ  آخا  يا المديا

) يب ععععى حععععق الحععععائ   ععععا الو ععععان بالععععديا  ائمععععات  : نععععه علععععى مععععا ذات المععععادة   (2)ونصععععت الو ععععاة 
 لعععععى يعععععوم اسعععععو الم ايعععععدة ، ولرعععععا ي عععععب عليعععععه  ي عععععات  ا يوعععععا بمعععععا صعععععا   عععععا اإل عععععاانات معععععا 
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المالععععععععع  السعععععععععابق للع عععععععععاا و ععععععععت  نعععععععععذااا ، علعععععععععى  ا يا عععععععععع برععععععععع  ذلععععععععع  علعععععععععى المعععععععععديا وعلعععععععععى 
 (1)الماأوا(.

 معععععا بالنسعععععبن للح عععععوق  وع عععععاا ،  عععععو  أعععععذا معععععايتعلق بعععععاأا الن عععععود واأعععععا االمعععععوا  العينيعععععن معععععا من

يخ عععععععع للعععععععاأا  عععععععها اأنهعععععععا  العينيعععععععن التعععععععا ي عععععععدمها ال عععععععاي  رحصعععععععن  عععععععا  عععععععارن الت عععععععاما ،

 ( ما ال انوا المدنا األادنا .7329التلمينا حسب ن  المادة )

 المطلب الثالث

 سهمرهن األبين رهن الحصة و  تمييزال

، مععععا ا   مالهععععا ععععارن  و مؤسسععععن ي بععععت تملعععع  صععععاحبه  ععععداات معينععععات : أععععو سععععند تصععععداا السععععهم 

 .(2)ويمرا ن   ملريته ما  خ  آلخا بدوا موا  ن ب ين ال اران

ألسعععععععهم لحاملهعععععععا  ذا اسعععععععم  ععععععخ  مععععععععيا ،  ،  و إلوترععععععوا أعععععععذا األسعععععععهم صععععععاداة  معععععععا لحاملهعععععععا

 يععععتم اأنهععععا مععععا  بعععع  حاملهععععا دوا حا ععععن إلخبععععاا مععععا  صععععداأا ،  )الحامعععع (، لععععدى المععععديا رانععععت

 مععععا االسععععهم األسععععمين الصععععاداة بلسععععم  ععععخ  معععععيا  بمععععا  نهععععا ال تنت عععع  ملريتهععععا  ال بعععععد تسعععع ي  

، ا ععععععم  ععععععوا   نت ععععععا  ملريتهععععععا بععععععدوا موا  ععععععن ب يععععععن (3)الن عععععع   ععععععا د تععععععا ال ععععععارن التععععععا  صععععععداتها 

م  ي ععععات ال بععععد مععععا تسعععع ي  أععععذا الععععاأا  ععععا ال ععععاران ،  ععععلا تاتيععععب حععععق اأععععا علععععى أععععذا األسععععه

  د تا ال ارن التا اصداتها .

                                                           
 ( رن الدا    ال     ا      .5516ت اثل هذه ال ا ة ال ا ة   - 1
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 هيييين أسييييا  الشييييت ال العارييييل   ب ييييص رنشيييي   ايييي  ريلييييل   اسييييال       (5916 إسيييي اعيل   ر  يييي  اسييييين   -3

 .465  ص    الراسل   ال يل  الثالص عشت ل ا    يل   ع ا    العا    يل  الدا    واال ا ة (   اليارع
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ويالحعععععععي  ا اأعععععععا الحصعععععععن  عععععععا  عععععععارن الت عععععععاما و عععععععارات األ عععععععخا  عمومعععععععات ي يعععععععا بععععععععض 

الم عععععععرالت ل سعععععععباب التعععععععا ذراناأعععععععا بخعععععععال  اأعععععععا األسعععععععهم  عععععععا  عععععععارات األمعععععععوا  ،  بمعععععععا  ا 

،  عععععها (1)بحايعععععن  عععععا البواصعععععن ( ت سعععععد حصعععععن ال عععععاي   عععععا ال عععععارن ، وي عععععو  تعععععداولها األسعععععهم)

  .اأا األسهم ال ت يا  ين   رالينعملين 

  ولعععععذل  ترعععععوا  حعععععق ال عععععاي   عععععا ال عععععارن بعععععتي يت سعععععد بسعععععند   ا ال عععععارن المسعععععاأمن ععععع السعععععهم

ل عععععععارن ا باعتبعععععععاا  ا عععععععا  عععععععارن الت عععععععاما عمليعععععععن اأنعععععععه  سعععععععه  بر يعععععععا معععععععا اأعععععععا الحصعععععععن 

ويرعععععوا العععععاأا  ،ت عععععع علعععععى السعععععهمتعععععدوا  يعععععه العمليعععععات التعععععا خعععععا   سععععع  تحعععععتوي بالمسعععععاأمن 

تصععععوا اأععععا مسععععاأمن ال ععععاي   خععععال  و ععععع   ععععااة الععععاأا المانعععععن مععععا التصععععا  وال يمرععععامععععا 

 ععععا بينمععععا ي ععععو  اأععععا الحصععععن  ،  ععععا ال ععععارن المسععععاأمن  بعععع  تخصيصععععه باألسععععهم بعععععد اإلرتتععععاب

ال ي ععععو  اأنهععععا بعععععد و   بعععع  ت ععععديمها  لععععى ال ععععارن عنععععدما ترععععوا حصععععن عينيععععن ،  ععععارن الت ععععاما

  رععععععوا حععععععق ال ععععععاي  ال  ت عععععديمها  لععععععى ال ععععععارن  ال  ذا رانععععععت  ععععععد  ععععععدمت علععععععى سععععععبي  اإلنتوععععععاع 

 يتم   بسند يمرا تداوله.

 ملريعععععععن ال  ا  يرعععععععوا  ابععععععع  للتعععععععداو  ، بسعععععععند رمعععععععا  سعععععععلونا يتم ععععععع  السعععععععهموعلعععععععى العععععععا م معععععععا  ا 

يتطلععععععب يعععععععن خاصععععععن ،  يعتبععععععا السععععععهم من ععععععو  مععععععا طب(2) ال بالتسعععععع ي   ت بععععععت ال ععععععاي  للسععععععهم ال

، لعععععذل  يسعععععاي علعععععى  حرامعععععه العععععاأا التعععععلمينا المتعل عععععن بعععععالمن و  ذي الطبيععععععن التسععععع ي  رالسعععععيااة

مععععا ال ععععانوا المععععدنا األادنععععا التععععا نصععععت ( 7334)الخاصععععن ، ويسععععتواد ذلعععع  مععععا نعععع  المععععادة 

 )تسعععععععاي  حرعععععععام العععععععاأا التعععععععلمينا علعععععععى المن عععععععو  العععععععذي ت ت عععععععا  وانينعععععععه الخاصعععععععن نعععععععه :علعععععععى 

سعععععععاياا  حرعععععععام العععععععاأا الحيعععععععا ي علععععععععى  تعععععععاى الباح عععععععن بععععععععدمتسععععععع يله رالسعععععععيااة والسعععععععوينن ( ، و 
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، لععععذل  األسععععهم أععععا مععععا الع ععععود ال ععععرلين ىالع ععععود التععععا تععععاد علعععع األسععععهم، والسععععبب  ععععا ذلعععع   ا

، سععععوان رعععععاا  عععععا  ا يعععععتم تو ي عععععه  ععععا سععععع   المسعععععاأميا تاتيعععععب الععععاأا علعععععى األسعععععهم ي ععععب  ععععها

 .(1)و الخاصن ال ارن المساأمن العامن  

حيععععث   ععععا   ععععانوا ال ععععارات العاا ععععا المعععععد  للمسععععاأم تاتيععععب حععععق اأععععا علععععى  سععععهمه بمو ععععب 

) ي ععععععععو  اأععععععععا األسععععععععهم المملورععععععععن لل طععععععععاع  :نععععععععه/  والت( منععععععععه حيععععععععث نعععععععع  علععععععععى  17ادة )المعععععععع

الخععععا   ععععا ال ععععارن المسععععاأمن والمحععععدودة علععععى  ا يؤ ععععا ع ععععد الععععاأا  ععععا سعععع   خععععا  لععععدى 

ال ععععارن وال تا ععععع   ععععااة الععععاأا  ال بعععععد تسعععع ي  موا  ععععن المععععاتها علععععى  رععععه  و تنويععععذات لحرععععم بععععات 

 صادا عا محرمن مختصن (. 

 ععععععد   ععععععانوا ال ععععععارات العاا ععععععا المعععععععد ،  ال  ا  ععععععا ذمععععععن المسععععععاأم للغيععععععا  دياوذلعععععع   سععععععتيوانت لعععععع

التصععععععا   ععععععا  يععععععدات علععععععى حععععععق المسععععععاأم مععععععا ال طععععععاع الخععععععا   ععععععا ال ععععععارن المسععععععاأمن    ععععععا

) الي ععععععو  للمسععععععاأم مععععععا : نععععععه /  ال ععععععات ( منععععععه التععععععا تععععععن  علععععععى  64)بلسععععععهمه بمو ععععععب المععععععادة 

 ئا ( . ذا رانت ماأونن  و مح و ة ب ااا   ا -7ال طاع الخا  ن   ملرين  سهمه :

 ذ  ا أعععععذا ال يعععععد ي عععععم  األسعععععهم الماأونعععععن معععععا  بععععع  المسعععععاأم  عععععا ال طعععععاع الخعععععا  دوا  طعععععاع 

تعععععععم تل ععععععياا  ععععععا سععععععع   خععععععا  لعععععععدى الدولععععععن ويععععععتم تو يعععععععق الععععععاأا بمو ععععععب ع عععععععد الععععععاأا الععععععذي 

 .(2)ال ارن
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ذا رعععععععاا  عععععععانوا ال عععععععارات العاا عععععععا  عععععععد  مه  عععععععها لعععععععم يبعععععععيا ح عععععععوق هاأم اأعععععععا  سععععععع عععععععا  للمسععععععع وا 

سععععععهم التععععععا  تاتععععععب عليهععععععا يويععععععن مبا ععععععاة الح ععععععوق المتعل ععععععن باألع ععععععد الععععععاأا ورلت امععععععات طا ععععععا وا

 .(1)حق الاأا رحق التصويت وحق  بض نسبن ما االاباح 

تطبيععععععق ال واعععععععد الخاصععععععن بععععععالاأا الحيععععععا ي الععععععواادة  ععععععا ال ععععععانوا  يععععععاى (2) الو ععععععه  ال  ا بعععععععض

م ععععع  معععععاالت من عععععوالت  اأنعععععه سعععععهم ت( منعععععه وذلععععع  لرعععععوا األ7327المعععععادة ) بمو عععععبالمعععععدنا العاا عععععا 

ال و عععععق  واععععععد العععععاأا الحيععععا ي   ويمرعععععا  ا يعععععتم و  عععععات ألحرععععام العععععاأا الت عععععااي الم عععععااة اليرععععوا  

 سععععهم ال ععععارات وسععععنداتها يعععععد عمععععالت ت اايععععات اعتبععععاا  ا التعامعععع   ععععا   ععععا ال ععععانوا الت ععععااي علععععى 

ادنععععا  ععععا وا الت ععععااة األ، بينمععععا  ععععان( مععععا  ععععانوا الت ععععااة العاا ععععا 75/   ععععاة  5المععععادة ) بمو ععععب

وأععععععو ( لععععععم يعتبععععععا اأععععععا األسععععععهم عمععععععالت ت اايععععععات  ال  ذا رععععععاا  ععععععمانات لععععععديا ت ععععععااي 60المععععععادة )

)  ا السعععععهم لعععععي  وا عععععن ت اايعععععن بععععع  :حيعععععث ذأبعععععت  لعععععى  نعععععه ( 3)مو ععععع  محرمعععععن التمييععععع  االادنيعععععن

 . ...(أو ما األوااق المالين وال يعتبا بيعه وتداوله عمالت ت اايات بالمعنى الم صود 

سعععععهم الماأونعععععن للعععععدائا المعععععاتها  و األنت عععععا  حيعععععا ة ا ت عععععدم  عععععلا اأعععععا األسعععععهم  يتطلعععععبوو  عععععات لمعععععا 

 الطا اا. يعينهلى عد   

ا يعععععتم  ععععع  الععععاأا وذلععععع  بععععععد تععععع م المسعععععاأم بعععععدم التصعععععا  بلسعععععهمه  لععععى  وخععععال  معععععدة الععععاأا يل

الععععاأا عععععا االسععععهم  ععععا سعععع   ال ععععارن بعععععد تحصععععي  موا  ععععن الععععدائا المععععاتها  و تنويععععذ  ا ععععع   ععععااة

 .(4)لحرم بات صادا عا محرمن مختصن 
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بمو عععععب  عععععانوا   عععععالت ععععععا التععععع ام المسعععععاأم بععععععدم التصعععععا  بملريعععععن  سعععععهمه خعععععال  معععععدة العععععاأا 

 ععععععا ي ععععععات ب ملععععععن مععععععا األلت امععععععات المنصععععععو  عليهععععععا ارات العاا ععععععا المعععععععد   لنععععععه يلتعععععع م  ال عععععع

مععععا  ععععلنه المسععععا  بسععععالمن الععععاأا  والمتم لععععن بعععععدم األتيععععاا بععععلي عمعععع ال ععععانوا المععععدنا العاا ععععا 

حيععععععث يلتعععععع م بعععععععدم التعععععععاض ال خصععععععا لملريععععععن تلعععععع  األسععععععهم وبععععععد ع  ي تعععععععاض يصععععععدا مععععععا 

 . (1)الغيا

، الو عععععوع  عععععا الحيعععععاة العمليعععععن ويعتبعععععا العععععاأا العععععوااد علعععععى األسعععععهم  عععععا ال عععععارات المسعععععاأمن ر يعععععا

المسععععععععت ماوا لهععععععععذا العمليععععععععن  يحتويععععععععوا بح ععععععععو هم علععععععععى األسععععععععهم  ععععععععا موا هععععععععن حيععععععععث يل ععععععععل 

ال ععععارات المصععععداة لهععععا مععععع ب ععععانأم  ععععاران  ععععا ال ععععارن ، وي تا ععععوا ب ععععمانها بععععدالت مععععا بيعهععععا 

، خصوصععععات عنععععدما ترععععوا  يمععععن األسععععهم  ععععا و ععععت الععععاأا  دنععععى مععععا  يمععععن  ععععاائها ،  هععععا حالععععن 

 .(2)ا ال اران للخاوج ما ال ارنتح ق للمست مايا م ايا عديدة دوا  ا ي ط

 المبحث الثاني

 لى الشركةإرهن الحصة بعد تقديمها 

وأنععععا ياتعععععب ال عععععاي  علعععععى حصععععته اأنعععععات ألحعععععد دائنيعععععه ال خصعععععييا لععععه وذلععععع  بععععععد ت عععععديم حصعععععته 

العععععاأا علعععععى ي عععععو  تاتيعععععب  بلنعععععه (3)الماليعععععن  لعععععى ال عععععارن ، و عععععا أعععععذا الحالعععععن يعععععاى بععععععض الو عععععه

 ععععععدمها لل ععععععارن بععععععالمعنى األو   ي الععععععاأا الععععععذي ي ععععععع علععععععى عععععععيا ، ولرععععععا لععععععي  التععععععا الحصععععععن

نمععععععا أععععععا مععععععا طبيعععععععن والتععععععا  راألابععععععاح معععععع الت  علععععععى الح ععععععوق التععععععا سععععععتؤو  لل ععععععاي  الحصععععععن وا 

ورععععذل  نصععععيب  أععععو حععععق  خصععععا )عال ععععن دائنيععععن(، ، ا الحصععععنوحععععق ال ععععاي  علععععى أععععذ من ولععععن
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 وأععععذا الوععععاض .بععععيا ال ععععاران بعععععد تصععععوين ال ععععارن ال ععععاي  مععععا مو ععععودات ال ععععارن بعععععد   تسععععامها

الععععذي يععععدوا الحععععديث عنععععه ي يععععا الر يععععا مععععا الم ععععرالت رععععوا و  ) ي اأععععا الحصععععن بعععععد ت ععععديمها(،

 الحصن التا ي دمها ال اي   لى ال ارن  نت لت ما ملره  لى ملرها .

 ويعععععاى  ا العععععاأا ي عععععع علعععععى ععععععيا الحصعععععن التعععععا  عععععدمها (1)وأنعععععا  معععععا يعععععاى عرععععع  أعععععذا العععععا ي 

ذا معععععا حصععععع  العععععدائا المعععععاتها  ال عععععاي  ويخ عععععع أعععععذا العععععاأا إلحرعععععام ال واععععععد العامعععععن للعععععاأا ، وا 

، ال ععععاران ليععععتم  بولععععه  ععععايرات  يهععععا علععععى الحصععععن الماأونععععن بالتنويععععذ عليهععععا ، ي ععععب موا  ععععن  ميععععع

ذا لععععم يحصعععع  علععععى مععععوا  تهم ، يب ععععى للععععدائا المععععاتها التمتععععع بالم ايععععا الماليععععن رالحصععععو  علععععى  وا 

 .بعد التصوين  و الحصو  على على  دا أذا الحصن ما مو ودات ال ارن  األاباح

عتبعععععاا  ا الحصعععععن  نت لعععععت معععععا ايت اأععععع  مسعععععللن أامعععععن وأعععععا  األخيعععععا العععععا يتعععععاى الباح عععععن  ا و 

، معععععالم يرعععععا ملععععع  ال عععععاي   لعععععى ملععععع  ال عععععارن ولعععععم يععععععد بوسعععععع ال عععععاي  التصعععععا  بهعععععذا الحصعععععن

،   يب عععععى لعععععه حايعععععن التصعععععا  بهعععععا باعتبعععععاا  نعععععه ال يععععع ا  مالرعععععات  ت ديمعععععه لهعععععا علعععععى سعععععبي  اإلنتوعععععاع

ا  عععععا  لل عععععاي  اأعععععا حصععععته ،  عععععال يوهعععععم  ا أعععععذا الععععاأا ينصعععععب علعععععى المعنعععععى المعععععادي   هععععو وا 

للحصععععععن بعععععع  الموهععععععوم المعنععععععوي لععععععه، ومععععععا أنععععععا رانععععععت  أميععععععن تعايعععععع  مصععععععطل  الحصععععععن الععععععذي 

ال عععععانا   عععععا معععععا آ عععععاا المعنعععععى   وادنعععععاا  عععععا الوصععععع  ال عععععانا معععععا الاسعععععالن حينمعععععا  لنعععععا  ا المعنعععععى

 األو .

أعععععذا و عععععد ياتعععععب ال عععععاي  اأعععععا علعععععى الحصعععععن   نعععععان حيعععععاة ال عععععارن ويسعععععتما  لعععععى حعععععيا تصعععععوين 

ال عععععععارن و سعععععععمن مو وداتهعععععععا  يسعععععععتطيع العععععععدائا المعععععععاتها  ا ينوعععععععذ علعععععععى حصعععععععن ال عععععععاي  التعععععععا 

العامععععن  ت ععععاات لععععه بعععععد تصععععوين ال ععععارن  ععععاأا الحصععععن  ععععا أععععذا الحالععععن يععععتم  سععععتنادات  لععععى ال واعععععد
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للعععععاأا وحسعععععب نعععععوع الععععععيا محععععع  العععععاأا ،  معععععا  عععععا الحالعععععن السعععععاب ن ، وأعععععا ت عععععديم الحصعععععن  لعععععى 

عععععيا لععععاأا ي ععععع علععععى ال ععععارن ومععععا  ععععم اأنهععععا  لععععى  حععععد دائنععععا ال ععععاي  ال خصععععييا  ععععها أععععذا ا

الحصععععععن التععععععا أععععععا بععععععالموهوم المععععععادي وأععععععو  ععععععائ   ذا رانععععععت الحصععععععن  ععععععد  ععععععدمت علععععععى سععععععبي  

 اإلنتواع.

اتيععععب اأععععا علععععى حصععععن ال ععععاي  يختلعععع  مععععا حصععععن  لععععى  خععععاى ، ويختلعععع   ععععا  ععععا الح ي ععععن ت  

  نو  الو ت نوع الاأا الذي ما الممرا تاتيبه عليها .

طيع ال ععععععاي  مععععععا حيععععععث المبععععععد  و ععععععا  وععععععا  ععععععارات األ ععععععخا  ومنهععععععا  ععععععارن الت ععععععاما يسععععععت

 ا ياتععععععب اأععععععا علععععععى حصععععععته  ععععععا ال ععععععارن ، لرععععععا السععععععؤا  الععععععذي يععععععدوا  ،(1)الت ععععععايعات بعععععععض

 ماأا طبيعن الاأا الذي ما الممرا تاتيبه على حصن ال اي  ؟

 بعععع  البحععععث  ععععا أععععذا المو ععععوع ال بععععد مععععا التعععععا  علععععى الحصععععن التععععا يمرععععا  ا ترععععوا محععععالت 

طبيععععععن  للعععععاأا بععععععد ت عععععديمها  لعععععى ال عععععارن ) المطلعععععب األو  ( ومعععععا  عععععم بععععععد ذلععععع  نتععععععا  علعععععى

العععاأا العععذي معععا الممرعععا تاتيبعععه علعععى الحصعععن  عععا )المطلعععب ال عععانا( ،  عععم نبعععيا مو ععع  رععع  معععا 

  ا ) المطلب ال الث (. اأا الحصن الت ايع العاا ا والت ايع األادنا ما 

 لالمطلب األو

 الحصة التي يمكن أن تكون محالا للرهن

نت الهععععا مععععا ملريتععععه  لععععى ملريععععن ال ععععارن مععععا المعلععععوم  ا الحصععععن بعععععد ت ععععديمها مععععا  بعععع  ال ععععاي   وا 

ال يمرععععا  ا ترعععععوا محعععععالت للعععععاأا سععععوان  رانعععععت أعععععذا الحصعععععن عبععععااة ععععععا حصعععععن ماليعععععن ن ديعععععن  و 

، ون صععععععد بالحصععععععن أنعععععا المعنععععععى المععععععادي للحصعععععن  ععععععالاأا الوا ععععععع ن مععععععا من ععععععو   و ع عععععاا عينيععععع
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ال عععععارات وأععععو مو ععععع   ععععانوا  ، يععععا  عععععائ  علععععى عععععيا الحصعععععن بعععععد ت عععععديمها  لععععى ال عععععارن  مععععا

نمعععععا دخلعععععت  عععععا ترعععععويا ا    ،  رونهعععععا لعععععم تععععععد ملرعععععات لم عععععدمها/ انيعععععات(12العاا عععععا  عععععا المعععععادة ) وا 

و عععععععديا بالعععععععذرا  ا  عععععععانوا ال عععععععارات األادنعععععععا سعععععععرت ععععععععا تنيعععععععيم المسعععععععللن  ،(1)معععععععا  ال عععععععارن 

 مو وع البحث .

ذا  عععععام ال عععععاي  بعععععاأا حصعععععته بععععععد  نت الهعععععا   لعععععى ملريعععععن ال عععععارن  هنعععععه يرعععععوا  عععععد اأعععععا ملععععع   وا 

( معععععا ال ععععانوا المععععدنا األادنعععععا اأععععا ملعععع  الغيعععععا 7325غيععععا وال ي ععععو  حسعععععب نعععع  المععععادة ) ال

) ال ي ععععو  اأعععععا ملعععع  الغيعععععا  :نعععععهحيععععث نصعععععت علععععى  ويتو عععع  نوعععععاذا علععععى   عععععا ة مالعععع  الععععععيا 

 . ال  ذا   ا ا المال  الح ي ا بسند مو ق(

صعععععحي   ع عععععد العععععاأا الوا عععععع علعععععى ملععععع  الغيعععععا( 7033اعتبعععععات المعععععادة )و عععععا ال عععععانوا المصعععععاي 

 )ال بععععو (  ولععععذا  ا اأععععا ملعععع  الغيععععا يعتبععععا صععععحيحات  ععععا حالععععن اإل ااا  ذا   ععععاا المالعععع  الح ي ععععا

، ويععععاى بعععععض الو هععععان المصععععاييا  (2)و ععععا الحالععععن التععععا تععععؤو   يهععععا ملريععععن الماأععععوا  لععععى الععععااأا

 يععععععا نا ععععععذ  ععععععا حععععععق المالععععع  الح ي ععععععا ،  ععععععال يرععععععوا لهععععععذا  ا اأعععععا ملعععععع  الغيععععععا ال  عععععع   نعععععه  (3)

الععععاأا  ي   ععععا بالنسععععبن لععععه ، والسععععبب  ععععا ذلعععع  ما عععععه  ا المالعععع  الح ي ععععا لععععم يم عععع   ععععا الع ععععد 

ليععععععه آ ععععععاا أععععععذا الع ععععععد ، وال بن لهععععععذا الع ععععععد ، وبععععععذل  ال تنصععععععا    هععععععو يعتبععععععا مععععععا الغيععععععا بالنسعععععع

 .رلينت يحتج به عليه ، ويروا للمال   ا يت اأ  أذا الاأا 
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 ععععها ع ععععد الععععاأا صععععحي   هنععععا  مععععا يععععاى أععععذا بالنسععععبن للمالعععع  الح ي ععععا  مععععا بالنسععععبن للمتعا ععععديا 

ذا لععععم يصععععدا م عععع  أععععذا اإل ععععااا مععععا المالعععع   ععععها حععععق   ذا   ععععاا المالعععع  الح ي ععععا بوا ععععن اسععععمين ، وا 

 الاأا ال يتاتب  ال ما الو ت الذي يصب   يه الماأوا مملورات للااأا.

، حات وال بعععععاطالت ال صعععععحي ا اأعععععا ملععععع  الغيعععععا يعتبعععععا ع عععععدات مو و عععععات  (1) اآلخعععععا  يعععععاى بعض معععععا الععععع

لععععو رععععاا اأععععا ملعععع  الغيععععا مو و ععععات ) :السععععنهواي  نت ععععد أععععذا الععععا ي وذأععععب  لععععى  نععععه  ال  ا الو يععععه 

لمعععا  نعععتج   ععععاا  بععع   ا ي يعععع ا المالععع  الح ي عععا ، ولرععععا أعععذا الع ععععد ينعععتج   عععاا  ععععا الحعععا  وال يبطعععع  

ب الععععععععدائا  بطالععععععععه ، والع ععععععععد المو ععععععععو   ععععععععا الو ععععععععه األسععععععععالما ال ي يعععععععع ا  ال المالعععععععع   ال  ذا طلعععععععع

 .(الح ي ا 

ويصععععععب عمليعععععات  ا ي عععععوم  عععععخ  بعععععاأا ع عععععاا  و من عععععو  خا عععععع إل عععععاانات التسععععع ي  دوا  ا 

 .(2)يروا مالرات لتل  األموا  بسبب   اانات التس ي  

ذا تعععع ا مععععا تل ععععى ه عععع ال ععععاي  وتععععم بيعهععععا حصععععنعلععععى المععععاتها  م تنويععععذ الععععاأا مععععا  بعععع  الععععدائاوا 

سعععععت نان يصععععب   ععععايرات  ععععا  ععععارن الت ععععاما  ال بالموا  ععععن اإل ماعيععععن لل ععععاران به ال حصععععنأععععذا ال

 عععععها آ عععععاا البيعععععع  ذا لعععععم تتح عععععق الموا  عععععن اال ماعيعععععن لل عععععاران  هال عععععاي  العععععذي بيععععععت حصعععععته   ععععع

ليعععععه معععععا  بععععع  بم ابعععععن متنعععععا    ويرعععععوا  تيععععع  محصعععععواة بعععععيا ال عععععاي  العععععااأا وم عععععتاي الحصعععععن

  وال يتمتعععععع  عععععود  يعععععن عال عععععن بينعععععه وبعععععيا ال عععععارانال عععععاي  المتنعععععا   دوا االعتعععععداد ب خصعععععه  و و 

 . ال  بالم ايا المالين 
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لرععععا  يمععععا يتعلععععق بععععالح وق التععععا يحصعععع  عليهععععا ال ععععاي  والتععععا تتم عععع   ععععا نصععععيبه مععععا األابععععاح 

تها  لععععي  أنععععا  التععععا تحصعععع  عليهععععا ال ععععارن ورععععذل  نصععععيبه مععععا مو ععععودات ال ععععارن بعععععد تصععععوي

مععععا يمنععععع مععععا اأنهععععا  لععععى  حععععد دائنععععا ال ععععاي  ال خصععععييا، رونععععه مالرععععات لهععععذا الح ععععوق وتب ععععى لععععه 

الحايعععععن المطل عععععن  عععععا التصعععععا  بهعععععا برا عععععن  نعععععواع التصعععععا ات معععععا تنعععععا   سعععععوان بععععععوض  و بغيعععععا 

عععععععوض  و اأنهععععععا ، ويسععععععتطيع دائمععععععات دائنععععععا ال ععععععاي  ال خصععععععييا الح عععععع  علععععععى تلعععععع  الح ععععععوق 

وي احمععععه  ععععا ذلعععع  عنععععد التنويععععذ عليهععععا دائععععا ال عععععارن  ديععععونهم منهععععا رعععع  حسععععب ماتبتععععه يوانألسععععت

 .(1) ذا راا لهذا حق الا وع على  موا  ال اي  الخاصن 

 و حرعععععام ال واععععععد العامعععععن للعععععاأا الحيعععععا ي أعععععذا الح عععععوق  يمعععععا يتعلعععععق باأنهعععععا أل وتخ عععععع ععععععادة ت 

سعععععوان حصعععععن بععععععد التصعععععوين معععععا  ابعععععاح ومعععععا حصعععععن سعععععيؤو  لعععععه معععععا  بحسعععععب، العععععاأا التعععععلمينا

 .ين  و عينيندن 

 مععععا بالنسععععبن لنصععععيب ال ععععاي  مععععا مو ععععودات ال ععععارن بعععععد تصععععوين ال ععععارن و  تسععععامها  يمععععا بععععيا 

ي  ،  ععععععهذا رععععععاا من ععععععو   هنععععععه ال ععععععاران  يختلعععععع  األمععععععا بحسععععععب نععععععوع المععععععا  الععععععذي يعععععععود للل ععععععا 

 و  مععععا طبيعععععن خاصععععنحرععععام ال واعععععد العامععععن للععععاأا الحيععععا ي ،  ال  ذا رععععاا أععععذا المن ععععيخ ععععع أل

رالسعععععيااات والسعععععوا وعناصعععععا الملريعععععن الصعععععناعين والت اايعععععن ربعععععاانة األختعععععااع والعالمعععععن الت اايعععععن 

 . ال واعد العامن للاأا التلمينا  يخ ع  ا أذا الحالن إلحرام و ياأا،

 معععععا  ذا رعععععاا نصعععععيبه عبعععععااة ععععععا ع عععععاا  عععععها اأنعععععه يخ عععععع  معععععا إلحرعععععام ال واععععععد العامعععععن للعععععاأا 

 اا ورعععععذ  المن عععععو  ذو الطبيععععععن الخاصعععععنا التعععععلمينا بحسعععععب الحعععععا ، رعععععوا الع عععععو العععععاأالحيعععععا ي  

( مععععععا ال ععععععانوا 7334، حيععععععث   ععععععت بععععععذل  المععععععادة ) يصعععععع  اأنععععععه اأنععععععات حيا يععععععات واأنععععععات تلمينيععععععات 

المععععدنا األادنععععا ) تسععععاي  حرععععام الععععاأا التععععامينا علععععى المن ععععو  الععععذي ت ت ععععا  وانينععععه الخاصععععن 
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، مععععععععع  ا األصعععععععع   ا المن ععععععععو  يخ ععععععععع اأنععععععععه ألحرععععععععام الععععععععاأا  تسعععععععع يله رالسععععععععيااة والسععععععععوينن(

 .الحيا ي 

 المطلب الثاني

 بعد تقديمها طبيعة الرهن الذي يترتب على حصة الشريك

ال ععععععارن ، لرععععععا  ا   مععععععا  اأععععععا علععععععى حصععععععته  ععععععا  ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما   ال ععععععاي   ععععععد ياتععععععب

 ماأا طبيعن الاأا الذي ما الممرا تاتيبه على حصن ال اي  ؟ 

 ا الععععاأا الععععذي ي عععع علععععى الحصععععن  عععا  ععععارن الت ععععاما أعععو اأععععا الععععديا  (1)الو هعععان   البيععععنيعععاى 

 ععععان الماأععععوا  لععععى الععععدائا ي ععععتاط  ععععا أععععذا الععععاأا تسععععليم الو نععععوع مععععا الععععاأا الحيععععا ي ،  ، وأععععو

ن الت عععععاما ال تم ععععع  ريععععع  يعععععتم التسعععععليم والحصعععععن  عععععا  عععععار  اؤ ، وأنعععععا ال بعععععد معععععا سعععععالمعععععاتها 

  بت حق ال اي   ا ال ارن ؟ يبسند 

،  حععععد  صععععو  ع ععععد ال ععععارن  و صععععواة منعععععهتسععععليم  مععععا خععععال  يععععد يرععععواالع  ا ا عععع (2)الو ععععه  اىيعععع

 وال يتح عععععق  يعععععه يح عععععق ا عععععع اليعععععد ، ال تسعععععليم بالطاي عععععن  ععععععالايعععععاى  ا ال (3)اآلخعععععا  ال  ا العععععبعض

 يععععععدا  ععععععا  عععععععالا الععععععاأا  لععععععى ال ععععععارن و الععععععذي يرععععععوا مععععععا خععععععال  للغيععععععا بو ععععععود الععععععاأا   عععععععالا

وبععععذل  يمتنععععع علععععى ال ععععاي   ،مععععا التسععععليم المععععادي  ععععا أععععذا الحالععععن   عععع سعععع التها ،  ا ععععع اليععععد  

الععععدائا المععععاتها ، لرععععا أعععع  يمرععععا تطبيععععق أععععذا اآلاان ح ععععوق اأععععا الحصععععن مععععاة  خععععاى   ععععاااات ب

 األادنا ؟و  يا العاا اعلى اأا الحصن  ا  ارن الت اما  ا الت ايع

                                                           
 .411 ض ا    أب  زي    الشت ال الريا يل ا  الدا    ال صتم ال دا     رص   سابق  ص  - 1
  رشيييا  ألييييه اييي  رؤليييف الدتريييا    عبييي  اليييتا ن  ايييق الشيييت ار اييي  أسيييرت ا       ر سييي عل جييي ل    وهي يييا   - 2

 .457(   ص 4ال صؤ   رص   سابق   هارش  ر   
وهييي   أم أ يييث  ال ييي ل    رشيييا  ألييييه اييي  رؤليييف الدتريييا    عبييي  اليييتا ن   ايييق الشيييت ار اييي  أسيييرت ا              - 3

 .2و5  هارش  ر  457ال صؤ   رص   سابق   ص 
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( والمععععععادة 7409المععععععادة ) ( مععععععدنا عاا ععععععا  ورععععععذل 7354) حسععععععب المععععععادةالععععععديا  اأععععععايتطلععععععب 

عععععععالا 7470) ( مععععععا ال ععععععانوا المععععععدنا األادنععععععا حيععععععا ة الععععععدائا المععععععاتها لسععععععند الععععععديا الماأععععععوا وا 

ال عععععاوط معععععا الممرعععععا  ا  وبنعععععانت علعععععى تلععععع  ، (1)العععععاأا للمعععععديا والغيعععععا وال بعععععو  بعععععه معععععا المعععععديا 

لععععاأا للمععععديا والغيععععا،  مععععا  ععععاط يتح ععععق  ععععا اأععععا الحصععععن  ععععا  ععععارن الت ععععاما  ععععاط  عععععالا ا

ا تح ععععق مععععا خععععال  ت ععععديم  حيععععا ة سععععند الععععديا   ال  ارن ، ال ععععاي  صععععواة عععععا ع ععععد ال ععععا  هنععععه وا 

ا الحصعععععن  ععععععا  ععععععارن     لرععععععوا عععععا ال ععععععارن  ر ععععععا معععععا مععععععاة  ال عععععاي   ععععععد يرعععععاا اأععععععا حصععععععته

و ي ععععععن  ،  يحععععععاو  ال ععععععاي   ا يسععععععلم الععععععدائا المععععععاتها  ي عععععع   ععععععا  سععععععند معععععععيا الت ععععععاما ال تتم

 عععععالا الععععاأا لععععذي يرععععوا عععععا طايععععق ا ععععع اليععععد ال ععععانونا ا يروععععا لععععذل   ت بععععت ح ععععه  ععععا ال ععععارن 

، ال ععععاي حععععق  مععععا التسععععليم المععععادي لسععععند ي بععععت  ععععدى أععععو ، و رن و يععععدا  ععععا سعععع التها  لععععى ال ععععا 

اأععععععا الحصععععععن  ععععععا  ععععععارات   لععععععذا ي ععععععو    ر ععععععا مععععععا مععععععاة تهحصععععععال ععععععاي  اأععععععا  علععععععى يمتنععععععع 

 . (2) عالا الاأا  لى ال ارن و يدا  ا س التهاب اط  ا يتم الت اما 

 

 

 

 

 

                                                           
(ب رروووول  موووودةل  ووووم  مي وووورةح  مردوووووم ب رحوووو م    جحوووويةرب ية   مدر حوووو   1996 حوووو  د  ب و ئوووول  يووووم   - 1

 .17 معية  ب  مج  ع   مردوة ب ص
 .143ط  ط   ب    د  رة  ب ي دة   م ص   م  م ر    ميج رة  ب  صدر ح ال ب ص  - 2
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 المطلب الثالث

 بعد تقديمها من رهن الحصة بعض التشريعاتموقف 

 ا أذا المطلب مو   ر  ما الت ايعيا األادنا )الواع األو (، والت ايع العاا ا )الواع نتناو  

 ال انا(.

 الفرع األول

 نيدموقف التشريع األر 

مو ععععع  الت عععععايع األادنعععععا معععععا اأعععععا الحصعععععن  عععععا  عععععارن الت عععععاما  يبعععععدو  ا الم عععععاع بالنسعععععبن ل 

حعععععععد دائنعععععععا ال عععععععاي  االادنعععععععا سعععععععرت ععععععععا حعععععععالتا ت عععععععديم حصعععععععن  عععععععا ال عععععععارن سعععععععبق اأنهعععععععا إل

 بالنسععععععبن للحالععععععن األولععععععى لععععععم  ،لععععععى ال ععععععارن حالععععععن اأععععععا الحصععععععن بعععععععد ت ععععععديمها  و  ال خصععععععييا ،

 ا المنععععع يحتععععاج و سععععبق اأنهععععا خاصععععنت ما يمنععععع الم ععععاع األادنععععا ت ععععديم حصععععن  ععععا  ععععارن الت ععععا

ؤرععععد ا الت ععععايع األادنععععا مععععا المه عععع  اياأا الح ععععوق التععععا سععععتؤو  لل ععععلعععع،  مععععا بالنسععععبن  لععععى نعععع  

مالعععع  لهععععا ويسععععتطيع  ا يتصععععا  بتلعععع  الح ععععوق برا ععععن  نععععواع  ال ععععاي  رععععوااأنهععععا منععععع  نععععه لععععم ي

ذاتهععععععا التععععععا  ععععععدمها الحصععععععن عععععععيا لرععععععا  يمععععععا يتعلععععععق ب التصععععععا ات مععععععا تنععععععا   واأععععععا و ياأععععععا ،

 واععععععد العامعععععن المتعل عععععن بالتصعععععا  ا الهسعععععاأمنت منعععععه  عععععا ترعععععويا ا   مالهعععععا  عععععال عععععاي  لل عععععارن م

ت الهععععا  لععععى ملريععععن ال ععععارن ، نخاو هععععا مععععا ملرععععه وا  ععععا بعععععدم  ععععوا  اأنهععععا بعععععد ت بملعععع  الغيععععا

ا الععععذي يتو عععع  نوععععاذ نععععه يرععععوا  ععععد اأععععا ملعععع  الغيععععاهأنهععععا بعععععد ت ععععديمها رحصععععن  ا  ععععام با  و نععععه 

 على   ا ة ال ارن.
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 الفرع الثاني

 موقف التشريع العراقي

يبععععدو  ا أنععععا  تبععععايا  ععععا رعععع  مععععا مو عععع  الت ععععايع العاا ععععا والت ععععايع األادنععععا مععععا حيععععث الععععن  

ت العابيععععن واأل نبيععععن األخععععاى علععععى مسععععللن اأععععا الحصععععن  ععععا  ععععارن الت ععععاما ومو عععع  الت ععععايعا

 ععععانوا ال ععععارات العاا ععععا   ععععا المععععادة نعععع  صععععااحنت  ععععا حسععععنات  ععععع  الم ععععاع العاا ععععا عنععععدما ،  

/  انيععععععات( علععععععى  نععععععه )ال ي ععععععو  اأععععععا الحصعععععع   ععععععا ال ععععععارن الت ععععععامنين والم ععععععاوع الوععععععادي 12)

 وال ارن البسيطن ( .

و ععععا يعععع  أععععذا المنععععع الصععععاي  مععععا  بعععع  الم ععععاع العاا ععععا  هنععععه ال ي ععععو  بععععلي حععععا  مععععا األحععععوا  

ال عععععاي  ، و عت عععععد  ا الم عععععاع العاا عععععا  عععععد  صعععععد اأعععععا الحصعععععن بععععععد ت عععععديمها لل عععععارن معععععا  بععععع  

بعععالمنع الععععاأا الوا ععععع علععععى عععععيا الحصععععن ولععععي  الععععاأا الوا ععععع علععععى الح ععععوق التععععا يحصعععع  عليهععععا 

 تسععععامها بععععيا ال ععععاران بعععععد امععععا األابععععاح ومو ععععودات ال ععععارن بعععععد ال ععععاي  مععععا ال ععععارن رنصععععيبه 

 . نتهان التصوين 

اأعععععا الحصعععععن بععععععد ت عععععديمها  لعععععى ال عععععارن ،  معععععا  أعععععذا  يمعععععا يتعلعععععق بمو ععععع  الت عععععايع العاا عععععا معععععا

 يمععععععا يتعلععععععق بت ععععععديم حصععععععن ماأونععععععن  لععععععى  حععععععد دائنععععععا ال ععععععاي  ال خصععععععييا ومععععععا  ععععععم ت ععععععديمها 

تعععععاى ا األمعععععا ، و معععععام أعععععذا السعععععروت رحصعععععن  عععععا ال عععععارن  عععععها الم عععععاع العاا عععععا سعععععرت ععععععا أعععععذ

األو  مععععا  ععععوا  ت ععععديم حصععععن سععععبق اأنهععععا لرععععا علععععى النحععععو الععععذي بينععععاا  ععععا المبحععععث  الباح ععععن

 أذا الوص  .
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نسععععتنتج  ععععا  ععععون مععععا سععععبق  نععععه مععععا األ  عععع  عععععدم السععععماح لل ععععاي  اأععععا حصععععته بعععععد ت ععععديمها 

 لععععى ال ععععارن حتععععى لععععو رانععععت  ععععد  ععععدمت علععععى سععععبي  االنتوععععاع ،و نععععه مععععا بععععاب  ولععععى ال يسععععتطيع 

ذلعععععع   ذا  ععععععدمها علععععععى سععععععبي  التمليعععععع  لمععععععا  ععععععا ذلعععععع  مععععععا تععععععل يا علععععععى ال ععععععماا العععععععام لععععععدائنا 

ولرعععا بالم ابععع  ي عععو  اأعععا الح عععوق  حعععا  تعععم التنويعععذ عليهعععا معععا  بععع  دائنعععا ال عععاي ، ال عععارن  عععا

التعععععععا يحصععععععع  عليهعععععععا ال عععععععاي  راألابعععععععاح  عععععععا نهايعععععععن رععععععع  سعععععععنن ماليعععععععن ، ورعععععععذل  نصعععععععيبه معععععععا 

 مو ودات ال ارن بعد تصويتها .
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 الفصل الرابع

 الحجز على حصة الشريك

باعتبعععععااا  أعععععم التصعععععا ات ال انونيعععععن التعععععا يمرعععععا الح ععععع  علعععععى الحصعععععن او   عععععا أعععععذا الوصععععع  نعععععنت

 ا ت عععععع علعععععى حصعععععن ال ععععععاي  بععععععد  ا تناولنعععععا  ععععععا الوصععععع  ال عععععانا التنععععععا   ععععععا الحصعععععن و ععععععا 

 عععععا  عععععارن الت عععععاما  والوصععععع  ال العععععث بح نعععععا مو عععععوع اأعععععا الحصعععععن ، والح ععععع  علعععععى الحصعععععن

يعععععععتم و عععععععق  واععععععععد ح ععععععع  معععععععا للمعععععععديا )ال عععععععاي ( لعععععععدى الغيعععععععا )ال عععععععارن( ، والبحعععععععث  عععععععا أعععععععذا 

الح عععع  الوا ععععع علععععى  الح عععع  ومععععاأا آ ععععاا يتطلععععب منععععا  بعععع  رعععع   ععععان معا ععععن موهععععوم المو ععععوع 

 الحصن . 

) المبحعععععث األو  ( ،  عععععا  علعععععى الحصععععنالح ععععع   موهععععوم  نعععععه البعععععد مععععا بيعععععاا تعععععاى الباح ععععنلععععذل  

 .)المبحث ال انا (  الح   آ اا ياا م ب

 المبحث األول

 الحجز على الحصة مفهوم

 و ععععععود ديععععععا بمبلعععععع  مععععععا المععععععا  لمصععععععلحن  ععععععخ  معععععععيا وأععععععو الععععععدائا بذمععععععن الح عععععع يوتععععععاض 

 ،م دم الحصن مدينات  ال اي  ما المتصوا  ا يرواو المديا  )ال اي ( خ  آخا وأو

 

 



76 
 

ا  ا علععععى حصععععن مدينععععه  ععععا ال ععععارن ، لرععععا بمععععسععععتيوان دينععععه بالمطالبععععن بععععالح   اللععععدائا وي ععععوم ا

 لعععععععى ملريعععععععن ال عععععععارن ،  عععععععها العععععععدائا اليح ععععععع  علعععععععى ذات  ال عععععععاي الحصعععععععن تنت ععععععع  معععععععا ملريعععععععن 

، بمعنععععى الح ععععع   (1)الحصععععن ، بععععع  يح عععع  علعععععى الح ععععوق الماليعععععن التععععا تخولهعععععا الحصععععن لل عععععاي  

 على الحصن و  ات للموهوم المعنوي .

 عمععععا  عنصععععا ال عععع ان  ععععا ال اعععععدة ال انونيععععن  مععععا مااحعععع التنويععععذ ال بععععاي آخععععا ماحلععععن  لععععذا يع ععععد

 ععععد تصعععع   لععععى حععععد نعععع ع ملريععععن مالععععه آ ععععاا وخيمععععن بالنسععععبن للمععععديا  و خطاأععععا لمععععا ينععععتج عنهععععا مععععا

  .(2)ب  والمسا  بسمعته  ي ات 

الح ععععع  األحتيععععاطا و  بنوعيعععععه الح عععع  تعايععععع  لععععذا  ععععلا موهعععععوم الح عععع  ال يت ععععع   ال مععععا خععععال  

( ،  عععععم بععععععد ذلععععع  نبحعععععث  عععععا التمييععععع  بعععععيا ح ععععع  الحصعععععن وح ععععع  األو التنويعععععذي  عععععا )المطلعععععب 

  ا ) المطلب ال انا(. األسهم  ا ال ارن المساأمن 

 

 

 

 

 

                                                           
  5الرشيييييتيعال الريا ييييييل ا    ييييييل  ط   (  الييييي جيزا 5996الزييييييا ال   أا ييييي   والع ييييي     أبيييييتاهي       - 1

 .455ع ا     ا  وائل للنشت   ص 
(    عييييي ى أسيييييرت ا  ال ندييييي الل ال  يييييي ز عليايييييا  الدييييياهتة    ا  الناضيييييل    4117الط يييييا     ر  ييييي     - 2

 .7العتبيل    ص 
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 المطلب األول

 الحجز تعريف

ومنعععععه عععععا  يععععاا ،  ، وح عععع  ال ععععان حععععا ا  و منععععع  و رعععع  الح عععع  لغععععنت : ح عععع  بينهمععععا ح عععع ات  

مععععا التصععععا  وح عععع   النععععات عععععا األمععععا روععععه عنععععه ، وح عععع  ال ا ععععا علععععى المععععا  منععععع صععععاحبه 

 . (1) يه حتى يؤدي ما عليه 

و عععععع المعععععا  المن عععععو   و  يعععععا المن عععععو  تحعععععت يعععععد ال  عععععان )ي صعععععد بعععععالح     (2) معععععا  صعععععطالحات 

مععععا لبيعععععه حبه التصععععا   يععععه  مععععا بابععععه اانات محععععددة ليمتنععععع علععععى صععععا نتيععععاا نتي ععععن الععععدعوى وا 

 . (وتح يق  منه ، حسب نوع الح   ، حتى يستطيع الحا    ستيوان ح ه

نعععععه وسعععععيلن ل هعععععا المعععععديا علعععععى الو عععععان بم ت عععععاأا يعععععتم التنويعععععذ وأنعععععا  معععععا ععععععا   الح ععععع  علعععععى  

بواسععععطن السععععلطن العامععععن علععععى  مععععوا  المععععديا التععععا ي يعععع  ال ععععانوا التنويععععذ عليهععععا ، حيععععث تحت عععع  

 .(3)اع وتسدد ح وق الدائا ما   يامها وتب

ويوععععاق ال ععععانوا األادنععععا مععععابيا ح عععع   مععععوا  المععععديا التععععا  ععععا يععععد الغيععععا ،  حتياطيععععات ، ومععععا بععععيا 

( معععععا  عععععانوا  صعععععو  751-747ح  أعععععا تنويعععععذيات ، وبنعععععانت علعععععى ذلععععع  ،   عععععد ععععععالج  عععععا المعععععواد )

، وو ععععع  حرامععععات مععععا  ععععلنها  ا تطبععععق علععععى  المدنيععععن ح عععع  أععععذا األمععععوا   حتياطيععععات المحارمععععات 

                                                           
  (5911   رشيييييييا  ألييييييييه اييييييي  رؤليييييييف النييييييي اوم     خ وهيييييييي  517  ص  4  ط5ال عييييييي  ال سييييييييط   ج  - 1

 .492ص    ليل ال د ق   جارعل ب  ا اعال ال   يل  ال تا
(  أ يييييي ل الرنفيييييييذ ايييييي  ال يييييي ا  ال   يييييييل والريا يييييييل    4115-4114ركنييييييا    ج ييييييال اليييييي ين عبيييييي ا    - 2

 .521  ص رنش  ال جارعل  رشق    ليل ال د ق 
 .551  ص 4العات  لصناعن الرتاب،ط أاكاخ را    الرنفيذ     (4155 ربا     سعي  - 3
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( معععععا  عععععانوا 47 -37الح ععععع  العععععذي يو عععععع بمو عععععب )سعععععند تنويعععععذي( وخصععععع  لهعععععا المعععععواد معععععا )

 التنويذ.

الح عععععععع  األحتيععععععععاطا ) الوععععععععاع  لنععععععععوعا الح عععععععع   ععععععععاعيا نبحععععععععث  ععععععععا لععععععععذل  خصصععععععععت الباح ععععععععن

 ، وما  م نبحث  ا الح   التنويذي )الواع ال انا ( .األو (

 الفرع األول

 حتياطيالحجز اإل

يعععععععد : أعععععععو تعععععععدبيا و عععععععائا يهعععععععد   لعععععععى  عععععععبط ال عععععععان المح عععععععو  وو عععععععع حتيعععععععاطا الح ععععععع  اإل

 .( 1)ال  ان عليه ومنع المح و  عليه ما التصا  به تصا ات نا الت للملرين

رونعععععععه و عععععععع يعععععععد ال  عععععععان علعععععععى المن عععععععوالت والع عععععععااات التعععععععا  (2)بينمعععععععا عا تعععععععه بععععععععض ال عععععععوانيا

 نصعععععب عليهعععععا الح ععععع  ، ومنعععععع المعععععديا معععععا التصعععععا   يهعععععا تصعععععا ات ي عععععا بدائنيعععععه سعععععوان رعععععاا 

 تصا ه توويتات  و تباعات  و بعوض.

ن و عععععع  معععععوا  المعععععديا تحعععععت يعععععد ال  عععععا وذأعععععب بععععععض الو عععععه  لعععععى  ا الح ععععع  االحتيعععععاطا أعععععو

ي عععععا بالعععععدائنيا تمهيعععععدات لنععععع ع ملريتهعععععا لمصعععععلحن أعععععؤالن  و ععععع  يعععععدا ععععععا التصعععععا   يهعععععا تصعععععا ات 

ستيوان ح و هم ما  منها  ذا لم يؤد المديا ما عليه ما ديوا  . (3) وا 

                                                           
 .93ب ص اغد د ب  طاع   مع ومب  رح و وول  ميودةذ ب (1974ب    ظ ب  يم  ظدر  - 1
 ورو يعرة   مو رد  م و وول  م حطر   م دوة   م غرام . - 2
 يةجوووم ب ر  ووود ب  ميودةوووذ و  ووو  موصووووص وووو وول  م ر  عووو    عي ووو   يةلووو  اووو ر ء  مد وووس ور  ووو    موووو ر ب ط  - 3

 .631ب ص  1
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، ويرعععععوا م عععععا  (1)التحويعععععا أعععععذا النعععععوع معععععا الح عععععو   عععععا ال عععععانوا الوانسعععععا بعععععالح    ويسعععععمى

 دااسته  انوا الماا عات المدنين .

 ي اع الح   االحتياطا البد ما تو ا ال اوط التالين :إل

ت عععععديم طلعععععب بهي عععععاع الح ععععع  االحتيعععععاطا ، ويمرعععععا ت ديمعععععه بعععععنو  عاي عععععن العععععدعوى عنعععععد  -7

( معععععا 747/7حسعععععب نععععع  المعععععادة ) ، رمعععععا ي عععععو  ت عععععديمها  بععععع  ا امعععععن العععععدعوى  امتهعععععا 

 . انوا  صو  المحارمات المدنين األادنا 

 ا يسعععععتند الحعععععا    عععععا طلبععععععه  لعععععى معععععا لديعععععه مععععععا مسعععععتندات وبينعععععات  و باإلسعععععتناد  لععععععى  -2

 . حرم   نبا  و  ااا تحريم 

  ا يروا الديا معلوم الم داا ومستحق األدان و يا معلق على  اط . -3

بم عععععداا العععععديا والاسعععععوم والنو عععععات معععععا لعععععم الح ععععع  علعععععى األمعععععوا   ال بمعععععا يوعععععا  رعععععوا ال ي -4

 .للت  ئنيرا المح و   يا  اب  

 و روالععععن مصععععا ين  و عدليععععن تحععععدد المحرمعععععن  و تلمينععععات ن ديعععععن   ا ي ععععدم طالععععب الح عععع  -5

 . ا ا األموا المستع لن م دااأا 

وعلعععععى ويصعععععدا الح ععععع  األحتيعععععاطا  معععععا ععععععا  ا عععععا األمعععععوا المسعععععتع لن  و  ا عععععا المو عععععوع 

 النحو اآلتا :

                                                           
ب ص  7  حووول ب  م جوووز  يووو  ر وووو ل  م ووودةل ب ا وووا  و وووور  وووم  جيووو   م و ووو  ب  معووودد   مزر وووم ب   ووو ر - 1

198 . 
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اطا ب ععععععااا مععععععا صععععععدواا مععععععا  ا ععععععا األمععععععوا المسععععععتع لن : يععععععتم  ل ععععععان الح عععععع  اإلحتيعععععع -7

 ا ععععععا األمععععععوا المسععععععتع لن بنععععععانت علععععععى طلععععععب تتععععععوا ا  يععععععه  ععععععاوط الععععععدعوى ، ويتعععععععيا 

 وما حيث مدى توا ا  اوط الدعوى على ال ا ا التد يق  ا مو وع الح  

 لععععى  صععععدواا مععععا  ا ععععا المو ععععوع : وأنععععا يععععتم ت ععععديم الطلععععب بهل ععععان الح عععع  اإلحتيععععاطا -2

المحرمعععععععن التعععععععا تنيعععععععا  عععععععا النععععععع اع  معععععععا بصعععععععواة تبعيعععععععن للعععععععدعوى األصعععععععلين  و بصعععععععواة 

مسععععععت لن عنهععععععا ، وي ععععععب  ا ي ععععععدم أععععععذا الطلععععععب  لععععععى المحرمععععععن التععععععا ي ععععععع  ععععععا دائاتهععععععا 

مععععوطا المعععععدعى عليععععه ) ال عععععاي (  و المحرمعععععن المطلععععوب  تخعععععاذ اإل ععععاانات  عععععا دائاتهعععععا 

 و اد طلععععععععب الح عععععععع   ععععععععا  ا ععععععععن والمحرمععععععععن  مععععععععا  ا تصععععععععدا  ععععععععااا بتو يععععععععع الح عععععععع   ،

المعععععععذاراة دوا دععععععععوة الخصعععععععوم وينوعععععععذ الحرعععععععم حصعععععععاات لعععععععدى دائعععععععاة التنويعععععععذ سعععععععوان  رعععععععاا 

 على من و   و ع اا. الح   منصبات 

ذا تبعععععععيا للمحرمعععععععن صعععععععحن دععععععععوى الحعععععععا   )دائعععععععا ال عععععععاي ( لهعععععععا  ا تحرعععععععم بصعععععععحن الح ععععععع   وا 

  اإلحتياطا وت بيته وذل  تمهيدات لتنويذا .

 الفرع الثاني

 جز التنفيذيالح

، ال ابلعععععن للح ععععع  المن ولعععععن منهعععععا والع اايعععععن تحعععععت يعععععد مديايعععععن التنويعععععذ أعععععو و عععععع  معععععوا  المعععععديا 

ومنععععععععه معععععععا التصعععععععا   يهعععععععا بعععععععالبيع والهبعععععععن  و بب يعععععععن التصعععععععا ات ال انونيعععععععن  ال بموا  تهعععععععا وبععععععععد 

 .(1) ماا تسديد الديوا ، ورذل  منعه ما تهايبها ب صد اال ااا بالدائنيا 

                                                           
 .545  ص  ب  ا   4ط   شتل  را    الرنفيذ   (4155 ال        ر اد - 1
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رععععاا من ععععوالت  م  يععععا من ععععو  تحععععت  المح ععععو  سععععوانبلنععععه و ععععع المععععا   (1)الععععبعض اآلخععععاوعا ععععه 

العععععدائا يعععععد ال  عععععان ، ومنعععععع المنوعععععذ  عععععدا معععععا  ا يتصعععععا   يعععععه وذلععععع  للمحا يعععععن علعععععى ح عععععوق 

 .طالب التنويذ ، إلستيوان دينه ما  منه عند بيع أذا الما الحا   

طبيعععععععن المععععععا  المععععععااد الح عععععع  عليععععععه ، ع ععععععاا  م من ععععععو  ،  والح عععععع  التنويععععععذي يختلعععععع  بععععععهختال 

  ا حيا ة المديا  م  ا حيا ة الغيا .

  اوط الح   التنويذي بما يلتا : تتم  و

 ا يرععععوا أنععععا  طلععععب مععععا الععععدائا بهي ععععاع الح عععع  علععععى مععععا  المععععديا وبيعععععه ب ععععااا معععععا  -7

 .منوذ العد  

 لي  على  موا   ياا.وا  المديا و ي ب  ا يروا الح   التنويذي وا ع على  م -2

ال ي عععععو  و عععععع الح ععععع  التنويعععععذي علعععععى  معععععوا  المعععععديا ،  بععععع  تبليغعععععه بمعععععذراة اإلخبعععععاا  -3

 بالتنويذ وم ا مدة اإلخبااين .

 ا ح ععععع   معععععوا  المعععععديا ال يرعععععوا  ال بال عععععدا الرعععععا ا لتسعععععديد ديعععععا طالعععععب الح ععععع  وأعععععذا  -4

 ( ما  انوا التنويذ العاا ا .56مانصت عليه المادة )

 عليهععععا لح عععع   مععععوا  المععععديا وبيعهععععا، األ ععععاانات التععععا نعععع   ععععانوا التنويععععذي ععععب  تبععععاع  -5

 وذل  ل ماا التوا ا بيا مصلحن  طاا  الح   .

 مععععععا  ا يرععععععوا  صععععععله ح عععععع   حتيععععععاطا و ععععععاات محرمععععععن المو ععععععوع عنععععععد الح عععععع  التنويععععععذي و 

الحرععععععم بالععععععدعوى ت بيععععععت الح عععععع  اإلحتيععععععاطا و لبععععععه  لععععععى ح عععععع  تنويععععععذي بعععععععد  نبععععععاام الحرععععععم 

                                                           
ايييل للنشيييت والر زيييييل     شيييتل أاكيييياخ ريييا    الرنفييييذ     اسيييل ردا  ييييل    ا  الثدا     (4116 العبييي  م   عبيييا      -1

 .511ص   5ع ا    ط
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معععععا  ا يصعععععدا ععععععا  ،  صعععععوالت   سعععععتنادات  لعععععى سعععععند تنويعععععذي وبنعععععانت علعععععى ائعععععي  دائعععععاة التنويعععععذ وا 

، ويععععتم  حالععععن الملعععع  التنويععععذي  لععععى مععععديا طلععععب المنوععععذ الععععدائا  و المحرععععوم لععععه طالععععب التنويععععذ

التنويععععععذ ليعمعععععع  علععععععى ترليعععععع  طالععععععب الح عععععع  )دائععععععا ال ععععععاي ( د ععععععع مبلعععععع  لتعععععععويض مهمععععععن 

وتختلععععع   ،ما ، حيعععععث ي عععععوم األخيعععععا بعمليعععععن الح ععععع معععععلموا التنويعععععذ خعععععااج م عععععا عملعععععه الاسععععع

 ،سععععوان رععععاا الح عععع  علععععى من ععععو   و ع ععععاا   ععععاانات التنويععععذ بحسععععب األمععععوا  المععععااد ح  أععععا

ذا رععععععاا الح عععععع  منصععععععبات علععععععى من ععععععو   يعععععععيا مععععععلموا التنويععععععذ حااسععععععات علععععععى تلعععععع  األمععععععوا   وا 

،  معععععا  ذا رعععععاا الح ععععع   وبيعععععاا  يمتهعععععا علعععععى و عععععه الت ايعععععبالمح عععععو ة بععععععد  ادأعععععا ووصعععععوها 

 يرعععععوا معععععا خعععععال  طلعععععب ي دمعععععه العععععدائا وب عععععااا معععععا ائعععععي  التنويعععععذ ويعععععتم  وا ععععععات علعععععى ع عععععاا

تبليغععععه  لععععى مععععلموا تسعععع ي  األاا ععععا الععععذي ي ععععع الع ععععاا  ععععما دائاتععععه لي ععععوم بو ععععع   ععععااة  

  . (1)الح    ا الس   على  يدا يمنع بمو به  ي تصا  بهذا الع اا

 يالمطلب الثان

 الحصة وحجز األسهم حجزالتمييز بين 

الح ععععع  علعععععى حصعععععن ال عععععاي   عععععا  عععععارن الت عععععاما ععععععا الح ععععع  الوا عععععع علعععععى مسعععععاأمن يختلععععع  

  ال ارن المساأمن العامن .ا ال اي   ا  ارات األموا  التا ما  با   نواعها و أمه

 المععععععادةنعععععع  / ( مععععععا  ععععععانوا ال ععععععارات األادنععععععا و 98نعععععع  المععععععادة ) مععععععا خععععععال  الا ععععععوع  لععععععى 

)ي ععععععععو  ح عععععععع  األسععععععععهم  :نععععععععهعلععععععععى  التععععععععا نصععععععععت مععععععععا  ععععععععانوا ال ععععععععارات العاا ععععععععا  (/ والت 12)

...( ن عععععععد  ا الم عععععععاع العاا عععععععا  عععععععد   عععععععا  المملورعععععععن لل طعععععععاع الخعععععععا   عععععععا ال عععععععارن المسعععععععاأمن 

                                                           
(ب رصوووول  ميودةوووذ و  ووو ً إل ووودا  ميعووودة،  م ووو وول  ميودةوووذ ب در حووو     روووو ب 1111 م ضووو   ب  ديوووم  وووو د   - 1
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تلمينععععات و سععععتيوان لععععديا علععععى مالرهععععا علععععى  ا يؤ ععععا  ععععااا  ح عععع  األسععععهم  ععععا ال ععععارن المسععععاأمن

ة الح ععععع  سعععع   خععععا  لعععععدى ال ععععارن ، وال تا ععععع   ععععاا  الح عععع  الصععععادا عععععا  هععععن مختصعععععن  ععععا

 . ال ب ااا ما  هن مختصن 

تختلععععععع   حرعععععععام ح ععععععع  األسعععععععهم  عععععععا  عععععععارات المسعععععععاأمن العامعععععععن والخاصعععععععن ععععععععا بعععععععا ا لعععععععذل   

 ا عملين ح   األسهم  سه  بر يا ما ح   الحصن  ا  ارن  ا   ال ارات ،

و ععععود  ععععهادة األسععععهم التععععا تسععععم  التععععداو  بحايععععن ، وتسععععم  ل يعععععود والسععععبب  ععععا ذلعععع  الت ععععاما

ويرعععععوا ذلععععع  معععععا خعععععال  التل عععععيا بمعععععا يويعععععد  ،عليهعععععا معععععا ح ععععع  واأعععععا و يعععععاا بتاتيعععععب الح عععععوق 

يمرعععععا تصعععععوا ح ععععع  مسعععععاأمن ال عععععاي   عععععا ال   ال  نعععععه الح ععععع  علعععععى  يعععععدا  عععععا سععععع   ال عععععارن ،

 يععععتم ن المسععععاأمن العامععععنال ععععار ،  وععععابعععععد اإلرتتععععاب ال ععععارن المسععععاأمن  بعععع  تخصيصععععه باألسععععهم

 عععا سعععوق عمعععاا المعععالا ب عععاط التل عععيا بمعععا يويعععد أعععذا الح ععع  علعععى خلععع   ععععهادة سعععهم األح ععع  

علعععععى تعععععداو  السعععععهم بمو عععععب البنعععععد  ات  انونيععععع ات  يعععععد وسعععععبب أعععععذا التل عععععيا  ا الح ععععع  يع عععععد السعععععهم ،

رمعععععا ي عععععب تسععععع ي   ،معععععا  عععععانوا سعععععوق عمعععععاا المعععععالا ( 44)معععععا الو عععععاة ب معععععا المعععععادة ال عععععانا 

/ والت( معععععا 12) حسعععععب نععععع  المعععععادة،( 1)الح ععععع   عععععا السععععع   الخعععععا  بالمسعععععاأميا  عععععا ال عععععارن 

والتععععععا تععععععن  ( مععععععا  ععععععانوا ال ععععععارات األادنععععععا / 98) ععععععانوا ال ععععععارات العاا ععععععا ورععععععذل  المععععععادة 

بسععععع    و  ر عععععا تعععععدوا  يهعععععا  سعععععمان المسعععععاأميا نعععععه ) تحعععععتوي ال عععععارن المسعععععاأمن العامعععععن علعععععى  

التعععععا يملرهعععععا رععععع  معععععنهم ، وعمليعععععات التحويععععع  التعععععا ت عععععاي عليهعععععا ، و ي بيانعععععات  وععععععدد األسعععععهم

  خاى تتعلق بها وبالمساأميا (.

                                                           
 / أواًل ( رن را    الشت ال العتار  ال ع ل .74و ذلك ال ا ة   - 1
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وعليععععه   ععععد يح عععع  علععععى السععععهم تلمينععععات و سععععتيوان لععععديا علععععى المسععععاأم  يععععتم تل ععععيا  ععععااا الح ععععع  

الصعععععادا معععععا  هعععععن مختصعععععن  عععععا سععععع   خعععععا  لعععععدى ال عععععارن وال تا عععععع   عععععااة الح ععععع   ال ب عععععااا 

هععععععن ذات  ختصععععععا  ، ويلتعععععع م المسععععععاأم  عععععععوا صععععععدوا  ععععععااا الح عععععع  بعععععععدم ن عععععع  ملريعععععععن مععععععا  

حتياطيععععات  و ح عععع ات تنويععععذيات طيلععععن مععععدة الح عععع  ، وذلعععع  مععععا  سععععهمه سععععوان رععععاا أععععذا الح عععع  ح عععع ات ا

   عععع  عععععدم   عععععا  ال ععععماا العععععام لععععدائنا المسععععاأم وعععععدم توويععععت الواصععععن علععععيهم  ععععا  سععععتيوان

 عععععاات سعععععاأم ( بععععععد التنويعععععذ عليهعععععا ، حيعععععث  ح عععععو هم معععععا  معععععا األسعععععهم المملورعععععن للمعععععديا ) الم

) ذا رععععععاا  نععععععه:  المعععععععد  علععععععى 7980لسععععععنن  45( مععععععا  ععععععانوا التنويععععععذ العاا ععععععا ا ععععععم 80المععععععادة )

ال هععععن المصععععداة لهععععا بععععالح   ويتاتععععب  خبععععاا و سععععندات  ععععاض  ي ععععب   سععععمين  المح ععععو  اسععععهمات 

و  عععععات ألحرعععععام أعععععذا الوصععععع  علعععععى  ا يااععععععى عنعععععد بيعهعععععا النيعععععام المتعلعععععق عليهعععععا مسعععععؤولين الغيعععععا 

 بها (.

نمعععا ي يعععد حايتعععه  عععا  وعلعععى  يعععن حعععا   عععها صعععدوا  عععااا الح ععع  ال يو عععد المسعععاأم ملريعععن  سعععهمه وا 

 . (1)التصا  بح ه لمدة معينن 

 المبحث الثاني

 الحجز آثار

الح ععععوق التععععا تععععؤو  لل ععععاي   ععععا  ععععارن الت ععععاما مععععا  ابععععاح و مععععوا   ععععا مو ععععودات  يععععتم ح عععع 

و عععق  واععععد ح ععع  معععا للمعععديا لعععدى الغيعععا ، حيعععث يعععتم ح ععع  تلععع  االمعععوا   ال عععارن بععععد تصعععويتها

األادنعععا  الم عععاع صععع خ ل عععد، و  التعععا تععععود لل عععاي  تحعععت يعععد ال عععارن بوصعععوها  خصعععات  ال عععات 

                                                           
 .111 م ر    ميج رة  ب  صدر ح ال ب ص  يم ب زةوب  رج ب  ميز      م رةك  م  مة   م  - 1
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مععععا للمععععديا لععععدى الغيععععا  مععععا  لععععى( للرععععالم عععععا الح عععع  ع47-37) ععععا  ععععانوا التنويععععذ المععععواد مععععا 

 ععا للرعالمذ التنويع  عانوا معا الاابعع البعاب معا الاابعع الوصع    عد خصع  العاا عا الم عاع

 . (87-15)المواد  ا الغيا لدى ماللمديا ح  

 مدينعه ح عوق  علعى العدائا يو ععه العذي الح ع  أعو الغيعا لعدى للمعديا معا علعى والح ع 

أعذا الغيعا مععا الو عان للمعديا  و تسععليمه  منععب صععد  حيا تعه  عا و  االغيعع ذمعن  عا هومن والتع 

 و معععععا  مععععا ا حيا تععععه مععععا من ععععوالت وذلععععع  تمهيععععدات أل ت ععععان حععععق الحعععععا   مععععا المععععا  المح ععععو 

  . )1) منه بعد بيعه

عا الماأيعن حيعث معا  العثال ال عخ  لعدى الح ع ال يع عد و   وال الح ع  نعواع  معا آخعا نوعت

 منعه الغايعن ترعوا عنعدما حتيعاطا  ح ع ر  يبعد  أعو بع  التنويعذي، الح ع  علعى   عط ي تصعا

 تحصعي  لععى  مبا ععاة يامعا عنععدما تنويععذي ح ع ر ، و ععد ينتهععا محعع  الح ع  المععا  حوعي

  .(2)،  الحا   الدائا ديا

 ألا  الع عاا دوا المن عو  علعى اديع التنويعذي الح ع  معا النعوع أعذا ا  لعى   عااةاإل ينبغعاو 

  عا الع عاا رعاا اا  و  ، التنويعذ  عانوا اسعمها  عرلين  ااناتهبع ح ع ا يعتم للمعديا العائعد الع عاا

 .الغيا حيا ة

 ا يو ععععععع  دائا)للعععععع :وا التنويععععععذ األادنععععععا التععععععا  ععععععان  يهععععععا( مععععععا  ععععععان/ 37وبععععععذل  نصععععععت المععععععادة )

لععععدى الغيععععا  و مععععا المبععععال   و الععععديوا ولععععو مععععا األمععععوا  المن ولععععن  الح عععع  علععععى مععععا يرععععوا لمدينععععه

 (.رانت مؤ لن  و معل ن على  اط 

                                                           
  بييييييتول   الييييي ا   4( إجيييييتارال الرنفييييييذ اييييي  ال ييييي ا  ال   ييييييل والريا ييييييل   ط5911أبييييي  ال ايييييا   أا ييييي    - 1

 .52-55اليارعيل   ص 
 .417الز ا    ع ا  ر سن   ال يز على أر ال ال  ين   رص   سابق  ص -2
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المن عععععوالت الماديعععععن المملورعععععن للمعععععديا العععععديوا  و  وعليعععععه  عععععاألموا  التعععععا يعععععااد الح ععععع  عليهعععععا أعععععا

نعععه و عععق ال واععععد العامعععن يحعععق لرععع  دائعععا بيعععع  معععوا  مدينعععه والتعععا  والمو عععودة  عععا حيعععا ة الغيعععا، وا 

رن الت عععععاما ، ويرعععععوا الح ععععع  بطايعععععق ح ععععع  معععععا للمعععععديا )ال عععععاي  ( معععععا بينهعععععا ح عععععه  عععععا  عععععا 

لععععدى الغيععععا )ال ععععارن (، و ععععا حععععا  بيععععع الحصععععن  ععععا المعععع اد العلنععععا  ععععلا مععععا اسععععى عليععععه المعععع اد 

ذا  بلععععه ال ععععاران ر ععععاي   ديععععد  ععععاد صععععاحب حععععق  ععععا مبلعععع  ن ععععدي ،  ال  ال يعتبععععا  ععععايرات بعععع  م

 .(1) ا ال ارن 

 ال عععععن  طعععععاا  أعععععم العععععدائا الحعععععا   ، والمعععععديا المح عععععو  عليعععععه و ا أعععععذا الح ععععع  يت عععععما مبعععععدئيات 

 والغيا المح و  لديه.

 يسعلم ال البع نبعهوي الح ع   عااا بتبليغعه الغيعا لعدى للمعديا معا علعى الح ع    عاانات وتبعد 

 المنوعذ معا ب عااا ال  بهعا التصعا  حعقلعه  ولعي  عنهعا المسعؤو  نعه و  حعدأل المعذرواة معوا األ

 اات مح ع بالتنويعذ ال عائم المويع  ويعنيم واعتاا عات بيانعات معا ي عان معا يبعدي ا  ولعه الععد 

 خعااج رعاا ولعو نوسعه ال عخ  لعى  تبليغهعا المطلعوب الوا عن بتسعليم التبليع  ويعتم، (2)بعذل 

 و   اابعه  معا مععهات م يمع يرعوا معا و   و عه لعى   امتعه  محع   عا تسعلم و  ا امتعه محع 

 لععى  الوا ععن تسععليم ي ععو  ورععذل  مميعع ياال مععا خدمتععه  ععا يعملععوا ممععا و  صععهااا 

 ليعه  تو عه  عال لديعه للمعديا معا  و عود الغيعا نرعا ذاا  و ، (3) عملعه محع   عا مسعتخدميه

 وللعدائا ات وا عع الح ع  واليعتبعا الم عاا الح ع  ععا التنويعذ مديايعن  بع  معا ا عاةبم مسعؤولين

 للمعديا لديعه معا  و عود علعى الغيعا صعادق ذاا  و ، (4)  ال علا بهعذا المختصعن المحرمعن ماا ععن

 يوعع  لعم اه ع الطلعب عنعد التنويعذ مديايعن لعى  ويسعلمه وم عدااا ونوععه  نسعه يبعيا ا   عليعه

                                                           
 .554  رص   سابق   ص الدلي ب    س ي ل   الشت ال الريا يل  - 1
 ( رن را    الرنفيذ العتار  ال ع ل .71ال ا ة   - 2
 ال ع ل .5969لسنل  15( رن را    ا  ل ال  ا  ال ال   يل العتار   ر  51ال ا ة   - 3
 ( رن را    الرنفيذ العتار  ال ع ل .76/4ال ا ة   - 4



87 
 

ات و  ع بعاعيو  الععد  المنوعذ معا ب عااا الغيعا معا  معا  يمتعه يععاد  ومعا المعا  ذلع   يح ع  ذلع 

 .)1( أذاال انوا حرامإل

لل ععععاي  مععععا  ابععععاح )المطلععععب  وعليععععه  سععععو  نبحععععث  ععععا الح عععع  الععععذي  يرععععوا علععععى مععععا سععععيؤو 

 األو ( ، والح   على ما سيروا لل اي  ما حصن بعد التصوين )المطلب ال انا(.

 

 المطلب األول

 من أرباح ما سيؤول للشريكالحجز على 

سععععت ماا  ععععارن مععععا خععععال   ت ععععديم حصصععععهم الععععى ا ن ععععانمععععا واان ا ععععتاارهم  ععععا   يهععععد  األ ععععااد

 يمععععععا بيععععععنهم وأععععععذا أععععععو السععععععبب الح ي ععععععا الععععععذي يععععععد عهم  ح يععععععق الععععععاب  وتو يعععععععهتالمععععععا  والعمعععععع  ل

ادنععععا مععععا ال ععععانوا المععععدنا األ (582ردتععععه المععععادة )أمن  ععععا ترععععويا  ععععارن مععععا   وأععععذا مععععا  للمسععععا

ا يسعععععاأم  عععععا ل عععععارن ع عععععد و ا رععععع  متعا عععععد يلتععععع م بعععععلعنعععععد تعايوهعععععا لل عععععارن  بععععععد  ا  عععععاات  ا ا

 تسعععععام لعععععى ذلععععع  اإللتععععع ام   عععععا ن  سعععععت مااأا  عععععا ذلععععع  الم عععععاوع  صعععععته الحم عععععاوع معععععالا بت عععععديم 

 سااة .ما  د ين ئ عا الم اوع ما اب  وخ

وبهعععععذا تختلععععع  ال عععععارن ععععععا ال معيعععععن التعععععا تن عععععئ ابعععععاح ا تو عععععد  عععععارن دوا تو يعععععع  وال يمرعععععا  

معععععا العععععى تح يعععععق ال تا  ، و سياسعععععين،و علميعععععن  ، و دينيعععععن  ،يعععععندب و  ،لتح يعععععق  أعععععدا    تماعيعععععن 

 .(2)ع ائها الاب  لتو يعه على  
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 و معععععادي ي عععععا  العععععى رععععع  رسعععععب معععععالا  ) :الوانسعععععين بلنعععععه والعععععاب  رمعععععا عا تعععععه المحرمعععععن العليعععععا

 .(1) اوة ال اران ( 

وعليععععععه يمرععععععا الح عععععع  تحععععععت يععععععد ال ععععععارن علععععععى مععععععا سععععععيؤو  لل ععععععاي  مععععععا  ابععععععاح عنععععععد   ععععععاان 

يهععععععععاا األابععععععععاح ال ابلععععععععن للتو يععععععععع ،  الحسععععععععاب الختععععععععاما السععععععععنوي وو ععععععععع المي انيععععععععن السععععععععنوين وا 

يهععععععاا الععععععا  يح عععععع   ب  علععععععى مععععععا يمرععععععا  ا يتح ععععععق لل ععععععاي  مععععععا  ابععععععاح  بعععععع    ععععععاان المي انيععععععن وا 

،  الععععذي يععععو ع علععععى ال ععععاران أععععو الععععاب  الصععععا ا وبالتععععالا الصععععا ا حتععععى لععععو لععععم تصععععوى ال ععععارن

)ال عععععععخ  ال عععععععاي  )المعععععععديا(  الح ععععععع  علعععععععى أعععععععذا العععععععاب  تحعععععععت يعععععععد ال عععععععارن  لعععععععدائنا يمرعععععععا

 ال الث(.

نمعععععا معععععا  انلعععععي  معععععا دائنعععععا ال عععععارلل عععععاي  معععععا  ابعععععاح  علعععععى ماسعععععيؤو   عععععد يرعععععوا الح ععععع و  وا 

يرعععععوا بععععععد حععععع  و ، ،  ذا رعععععاا لهعععععم حعععععق الا عععععوع علعععععى  معععععوا  ال عععععاي  الخاصعععععن  ندائنعععععا ال عععععار

وأعععععم  عععععا تنويعععععذأم علعععععى أعععععذا األمعععععوا  يتعا عععععوا لم احمعععععن دائنعععععا  ال عععععارن ألي سعععععبب وتصعععععويتها

 .(2)نيه ال اي  على  عتباا  ا  موا  ال اي  تم   ال ماا العام لدائ

سععععتاداد حصعععع  ال ععععاران ويب ععععى ين  ععععد ترععععوا  مععععوا  ال ععععارن را يععععن النتهععععان مععععا التصععععوبعععععد اإلو 

مععععا يسععععمى بوععععائض التصععععوين وأععععا  ابععععاح ال ععععارن التععععا ي ععععب ت سععععيمها  ي ععععات بععععيا ال ععععاران حيععععث 

 و رانعععععت حصعععععته ،ي عععععتا   ميعععععع ال عععععاران  عععععا ال سعععععمن ب عععععمنهم معععععا  عععععدم عملعععععه رحصعععععن  يهعععععا 

ب المتوعععععق َسعععععبععععااة عععععا حععععق ال ععععارن  ععععا اإلنتوععععاع مععععا عععععيا معينععععن ، وتععععو ع األابععععاح طب ععععات للنِ 

 عليها بيا ال اران  ا تو يع  اباح ال ارن .
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( مععععععا ال ععععععانوا المععععععدنا 600عامععععععن واد ذراأععععععا  ععععععا الو ععععععاة األولععععععى مععععععا المععععععادة )الأععععععذا ال اعععععععدة و 

أل عععععععخا  ) الت عععععععاما والتوصعععععععين البسعععععععيطن األادنعععععععا ، وأعععععععذا األحرعععععععام تطبعععععععق علعععععععى  عععععععارات ا

 والمحاصععععععن ( ، لعععععععدم و ععععععود نعععععع  يععععععنيم مسععععععللن الح عععععع  علععععععى الحصععععععن  ععععععا أععععععذا ال ععععععارات ،

حيعععععث  عععععان  عععععانوا ال عععععارات األادنعععععا خاليعععععات معععععا  ي نععععع  يعععععنيم مسعععععللن الح ععععع  علعععععى الحصعععععن 

 تطبعععععق  حرعععععام  ،و عععععانوا التنويعععععذ  عععععانوا الماا ععععععات المدنيعععععن حرعععععام  رعععععاا ال بعععععد معععععا الا عععععوع  لعععععى 

 ح   ما للمديا لدى الغيا.

) ال ي ععععو  ح عععع  :نععععه  /  انيععععات ( علععععى 12 ععععا  ععععا المععععادة ) ععععا حععععيا نعععع   ععععانوا ال ععععارات العاا

الحصععععععع   عععععععا ال عععععععارن الت عععععععامنين والم عععععععاوع الوعععععععادي وال عععععععارن البسعععععععيطن  ال لعععععععديا ممتعععععععا  ، 

 وي و  ح    اباحها المتح  ن (.

ال ععععانوا ،  و رععععاا معععععدونات بصععععواة صعععععايحن  ععععا المحعععععاا وال يتح ععععق  متيععععا  العععععديا  ال بععععن   عععععا 

  .(1)ينا  ابت التااي  يروا ذل  الديا مو  ات باأا تلم التنويذي، رلا

تعععععععاملوا معععععع ال ععععععارن تعتبعععععا ذمعععععن ال ععععععارن  عععععمانات عامععععععات لعععععدائنا ال ععععععارن وحعععععدأم ، وأععععععم العععععذيا 

ذمععععععن ال ععععععاي  أععععععا  بواسععععععطن مم ليهععععععا ال ععععععانونييا ، دوا دائنععععععا ال ععععععاران ال خصععععععييا ، رمععععععا  ا

 دائنا ال ارن . ول ماا العام لدائنيه ال خصييا ا

ومععععا  ععععم ال ي ععععو  لععععدائنا ال ععععاي    نععععان  يععععام ال ععععارن  ا يت ا ععععوا ح ععععو هم عععععا طايععععق الح عععع  

نمععععععععا لهععععععععم  ا  علععععععععى  مععععععععوا  ال ععععععععارن  و علععععععععى مععععععععا يخعععععععع  ذلعععععععع  ال ععععععععاي   ععععععععا ا   المععععععععا  ، وا 
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علعععى حصععععته  ععععا الععععاب  تحععععت يععععد ال ععععارن ، رععععلا يح عععع وا (1)يت ا عععوأا ممععععا يخصععععه مععععا األابععععاح 

  .و ق  واعد ح   ما للمديا لدى الغيابصوتها  خصات  ال ات 

،  يرععععععوا بالم ابعععععع  وتطبي ععععععات لمبععععععد  اسععععععت ال  الذمععععععن الماليععععععن لل ععععععاران عععععععا الذمععععععن الماليععععععن لل ععععععارن

لععععدائنيها عنععععد عععععدم اسععععتيوان ديعععععونهم عنععععد حلععععو    لهععععا الح ععععع  علععععى  مععععوا  ال ععععارن ، وال يرعععععوا 

ا ال ععععععارات ( مععععععا  ععععععانو 21لهععععععم التنويععععععذ علععععععى  مععععععوا  ال ععععععاران الخاصععععععن حسععععععب نعععععع  المععععععادة )

) ي ععععو  لععععدائا  ععععارن الت ععععاما )مخاصععععمن ال ععععارن وال ععععاران(  :نععععه األادنععععا التععععا نصععععت علععععى 

 يهعععععا ،  ال  نععععععه ال ي ععععععو  لععععععه التنويععععععذ علععععععى األمعععععوا  الخاصععععععن لل ععععععاران  يهععععععا لتحصععععععي  دينععععععه  ال 

معععوا  ال عععارن ،  عععهذا لعععم ترععع  أعععذا األمعععوا  لتسعععديد دينعععه  لعععه بععععد ذلععع  بععععد  يامعععه بالتنويعععذ علعععى  

الا عععععوع بمعععععا تب عععععى منعععععه علعععععى األمعععععوا  الخاصعععععن لل عععععاران ، ولرععععع   عععععاي  الا عععععوع علعععععى ال عععععاران 

  .(بنسبن ما د عه عا ر  منهم ما ديا ال ارن 

. يسععععتواد 2) تهععععا ، والععععذي  ععععان  يععععه اااا ييعععع  األادنيععععن  ععععا  حععععدأععععذا الح ي ععععن  رععععدتها محرمععععن التم

( مععععععا  ععععععانوا ال ععععععارات  نععععععه ي ععععععو  لععععععدائا  ععععععارن الت ععععععاما مخاصععععععمن 21مععععععا  حرععععععام المععععععادة )

ال عععععععارن وال عععععععاران  يهعععععععا  ال  نعععععععه ال ي عععععععو  لعععععععه التنويعععععععذ علعععععععى األمعععععععوا  الخاصعععععععن لل عععععععاران  يهعععععععا 

لتحصععععي  دينععععه  ال بعععععد  يامععععه بالتنويععععذ علععععى  مععععوا  ال ععععارن  ععععهذا لععععم ترعععع  أععععذا االمععععوا  لتسععععديد 

 . (2)(بعد ذل  الا وع بما تب ى منه على األموا  الخاصن لل اران دينه  له
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 المطلب الثاني

 الشركةعند تصفية حصة ما سيؤول له من الحجز على 

 ععععععد تنحععععععع  ال عععععععارن ألي سعععععععبب معععععععا األسعععععععباب المنصععععععو  عليهعععععععا  عععععععا  عععععععانوا ال عععععععارات وتعععععععتم 

 عععععائعات بعععععيا ال عععععاران ، ويصعععععب  مالهعععععا تصعععععويتها ويتاتعععععب علعععععى ذلععععع   وا   خصعععععيتها المعنويعععععن 

معععععععوا  ال عععععععارن بععععععععد  ي عععععععو  لعععععععدائنا ال عععععععاي   ا يت ا عععععععوا ح عععععععو هم معععععععا نصعععععععيب معععععععدينهم  عععععععا  

 ا يح ععععع وا وينوعععععذوا علعععععى نصعععععيب معععععدينهم  عععععا  معععععوا  ال عععععارن هعععععم ،  ي عععععو  ل(1) سعععععتن ا  ديونهعععععا 

بعععععد خصععععم ديونهعععععا المتاتبععععن عليهععععا ، وبهعععععذا الععععا ي ذأبععععت محرمعععععن الععععن ض المصععععاين ) ل عععععارات 

األ عععععخا  سعععععوان رانعععععت  عععععارات ت عععععاما  و  عععععارات توصعععععين  خصعععععين معنويعععععن مسعععععت لن ععععععا 

ترعععععععوا  موالهعععععععا   عععععععخا  ال عععععععاران  يهعععععععا ، وأعععععععو معععععععا يسعععععععتتبع  نوصعععععععا  ذمتهعععععععا ععععععععا ذممهعععععععم ، و 

مسععععت لن عععععا  مععععوالهم وتعتبععععا  ععععمانات عامععععات لععععدائنيها وحععععدأم ، وال ي ععععو  لععععدائنا ال ععععاران التنويععععذ 

نمعععععا ي عععععو  لهعععععم  ا ينوعععععذوا علعععععى معععععا يعععععدخ   علعععععى  معععععوا  ال عععععارن مععععع احميا  عععععا ذلععععع  دائنيهعععععا ، وا 

 ععععععا ذمععععععن ال ععععععاي  مععععععا  مععععععوا  ال ععععععارن  ععععععا األابععععععاح  و نصععععععيبه ممععععععا يتب ععععععى مععععععا  موالهععععععا بعععععععد 

 .(2) تصوين(ال

، ال بعععععد لنعععععا معععععا و بععععع  البحعععععث  عععععا الح ععععع  علعععععى الحصعععععن التعععععا سعععععتؤو  لل عععععاي  بععععععد التصعععععوين 

البحعععععث  عععععا   عععععا الح ععععع  علعععععى حيعععععاة ال عععععارن )الوعععععاع األو ( ،  عععععم بععععععد ذلععععع  نبحعععععث  عععععا الح ععععع  

 على الحصن الن دين )الواع ال انا(، والحصن العينين )الواع ال الث(.
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 الفرع األول

 حياة الشركةأثر الحجز على 

 ا يطلععععب حعععع    نععععان  يععععام ال ععععارن السععععؤا  الععععذي يطععععاح أنععععا أعععع  يحععععق لععععدائا ال ععععاي  )المععععديا(  

 ؟    على حصن أذا ال اي   ا ا   ما  ال ارنال ارن وبالتالا الح

ن يععععب علععععى ذلعععع  السععععؤا  مععععا خععععال  التمييعععع  بععععيا مععععا  ذا رانععععت  ععععارن الت ععععاما محععععددة المععععدة 

  و  يا محددة المدة :

معينعععععن تب عععععى  يهعععععا ال عععععارن  ذا رانعععععت محعععععددة المعععععدة :  عععععد يحعععععدد ع عععععد تلسعععععي  ال عععععارن معععععدة  :أولا 

تها يععععععتم بحرععععععم ال ععععععانوا وال حا ععععععن و ن  ععععععان ال ععععععارن بلنتهععععععان مععععععد ،نتهععععععان تلعععععع  المععععععدةوتنتهععععععا با

( مععععععا ال عععععععانوا 607/7وأععععععذا مععععععا   عععععععاات  ليععععععه المعععععععادة )  (1)تخععععععاذ  ععععععااا بالحععععععع  مععععععا ال عععععععاران إل

 تين : تنتها ال ارن بلحد االموا اآلالمدنا األادنا التا  ان  يها 

 .انتهان مدتها  و انتهان العم  الذي  امت ما ا له ( -7

 ععععععال يرععععععوا لععععععدائا ال ععععععاي   ال  ا  نتهائهععععععاالمععععععدة تنتهععععععا به محععععععددةانععععععت  ععععععارن الت ععععععاما  ذا ر  

طالمعععععا رانعععععت ال عععععارن محعععععددة  ح ععععع ات  حتياطيعععععات  نصعععععيب ال عععععاي  يح ععععع  تحعععععت يعععععد ال عععععارن علعععععى

المععععععدة    ذ ال بععععععد مععععععا  ا تسععععععتما ال ععععععارن  ععععععا عملهععععععا لحععععععيا  نتهععععععان مععععععدتها الم ععععععااة  ععععععا ع ععععععد 

 ب اآلخيععععا ععععهذا انتهععععت المععععدة المحععععددة لل ععععارن رععععاا لععععدائا ال ععععاي  التنويععععذ علععععى نصععععي، ال ععععارن 

 ال اران . ه ما  موا  بعد  سمن مو وداتها بيااباح وعلى ما سيؤو  لما األ
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أا  لعععععى   ععععع  آخعععععا حسعععععب توعععععاق علعععععى تمديعععععداإلال عععععارن معععععدة نتهعععععان رعععععا يمرعععععا لل عععععاران  بععععع   ول

ي ععععععو   بعععععع  )  :نععععععهوا المععععععدنا األادنععععععا التععععععا تععععععن  علععععععى  ( مععععععا ال ععععععان602/7نعععععع  المععععععادة )

  لها ويروا ذل  استمااا لل ارن ..( .مد  ان  ان المدة المحددة لل ارن 

 لهععععععععا ال ععععععععارن حيععععععععث نصععععععععت المععععععععادة الععععععععن  نتهععععععععان الغايععععععععن التععععععععا  سسععععععععت مععععععععا  ورعععععععذل   ععععععععا ح

 ذا  ن  ععععععععت المععععععععدة المحععععععععددة لل ععععععععارن  و  نتهععععععععى العمعععععععع  الععععععععذي -2) :نععععععععه( علععععععععى  3و602/2)

 ععععععمنيات لل ععععععارن   امععععععت ال ععععععارن مععععععا   لععععععه  ععععععم  سععععععتما ال ععععععاران بلعمععععععالهم رععععععاا أععععععذا  متععععععدادات 

 وبال اوط األولى ذاتها . 

ى اعتاا عععععععه ئا  حعععععععد ال عععععععاران  ا يعتعععععععاض علعععععععى  متعععععععداد ال عععععععارن ويتاتعععععععب علعععععععاوي عععععععو  لعععععععد-3

 متداد  ا ح ه ( . و   ا ا اإل

اإلعتععععااض لععععدى  الععععذي يلح ععععه  ععععاا مععععا أععععذا التمديععععد يحععععق لععععدائا ال ععععاي  وععععا رلتععععا الحععععالتيا 

بالتعععععالا يرعععععوا للعععععدائا و ومعععععا  عععععم تصعععععويتها وو عععععان ديونهعععععا،   المحرمعععععن التعععععا ت عععععاا حععععع  ال عععععارن

 .بحسب ما سيؤو  له ما ناتج التصوينالح   على نصيب ال اي  

ــــاا :   ذا رانععععت  ععععارن الت ععععاما  يععععا محععععددة المععععدة :  وععععا أععععذا الحالععععن يحععععق لععععدائا ال ععععاي  ثاني

   ات تنويعععععذيات  و ح عععع علععععى نصعععععيب ال ععععاي  ، ا يح عععع  تحعععععت يععععد ال ععععارن ح ععععع ات تحوييععععات  )المععععديا(

العععععذي حععععع    ععععع  دينعععععه ولعععععم يو عععععه ال عععععاي  المعععععديا بسعععععبب حسعععععب األحعععععوا  ، رعععععذل  يحعععععق للعععععدائا 

وبالتععععععالا   ععععععارنحعععععع  اليطلععععععب مععععععا المحرمععععععن  ععععععها   السععععععه ، ويتاتععععععب علععععععى ذلعععععع    ا عسععععععااا 

ابععععاح التععععا تح  هععععا ال ععععارن والح عععع  رععععذل  علععععى مععععا الح عععع  علععععى نصععععيب أععععذا ال ععععاي  مععععا األ

مععععععا لععععععم ي ععععععاا    (1)مو ععععععودات ال ععععععارن بعععععععد  سععععععمتها بععععععيا ال ععععععارانسععععععيؤو  لععععععه مععععععا حصععععععن مععععععا 
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خعععععااج حصعععععن ال عععععاي  العععععذي    عععععها   السعععععه وبالتعععععالا التنويعععععذ ال عععععاران اإلسعععععتمااا  عععععا ال عععععارن وا 

والعلعععععن معععععا واان ذلععععع  الحرعععععم معععععا و هعععععن نيانعععععا المتوا ععععععن  ا دائعععععا  عليهعععععا معععععا  بععععع  دائنعععععه ،

ال ععععاي  مععععا  يععععا المع ععععو  تارععععه ينتيععععا لمععععدة  يععععا معلومععععن  لععععى حععععيا الو ععععت الععععذي ي ععععاا  يععععه 

ال عععععاران حععععع  ال عععععارن دوا  ا يعععععتمرا معععععا  سعععععتيوان ح و عععععه معععععا نصعععععيب ذلععععع  ال عععععاي    خاصعععععنت 

 هععععععا ح عععععوق العععععدائا سععععععوى حصعععععته  ععععععا ذا لعععععم يرعععععا لل ععععععاي   معععععوا  اخعععععاى يمرععععععا  ا تسعععععتو ى من

 . ا مو ودات ال ارن بعد تصويتها اباح ونصيبه مال ارن المتم لن  ا نصيبه ما األ

 

 الفرع الثاني

 نقديةالحصة ال

الح ععععع  التنويعععععذي علعععععى المن عععععو  لعععععدى المعععععديا  عععععال بعععععد معععععا  الن ديعععععن بطعععععاقيعععععتم ح ععععع  الحصعععععن 

الح عععععع  عليهععععععا مععععععا حيععععععث يبععععععيا  يععععععه موععععععادات األمععععععوا  التععععععا و ععععععع تحايععععععا مح ععععععا الح عععععع  

( 45ب مععععععا المععععععادة -حسععععععب الو ععععععاة )   نسععععععها ونوعهععععععا وم ععععععدااأا وب ععععععر  ينوععععععا ال هالععععععن عنهععععععا

 ععععوا  ، ورعععع  مععععا أنالعععع   نععععه ي ععععب  يععععداعها  ععععا صععععندوق دائععععاة التنويععععذمععععا  ععععانوا التنويععععذ األادنععععا

معععععععا ( 976) ، وذلععععععع  حسعععععععب نععععععع  المعععععععادة(1) و  عععععععا  حعععععععد المصعععععععاا  الم بولعععععععن  عودتعععععععه  ليهعععععععا

،  (2) ععععععانوا التنويععععععذ العاا عععععععامعععععععا  (65 صععععععو  المحارمععععععات المدنيعععععععن المصععععععاي ،والمععععععادة )  ععععععانوا

ا رعععععاا حا عععععاات وال يع عععععد م عععععاد تو يعععععع المعععععديا ى المح عععععا معععععلموا التنويعععععذ والمعععععديا  ويو عععععع علععععع

ومعععععع ذلععععع  ي عععععو   ا عععععانت منعععععه بعععععالح   و عععععا حالعععععن ا عععععض المعععععديا التو يعععععع يعععععدوا  عععععا المح عععععا

                                                           
 .466  ص ال ا  اليارعيل للطباعل والنشت أ  ل الرنفيذ اليبتم    (4111 خليل   أا    - 1
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  و عععععععا  ععععععع  التحويعععععععا علعععععععى نصعععععععيب أعععععععذا المعععععععديا  يعععععععع الح بععععععع  التصعععععععوين تو  دائنا ال عععععععاي لععععععع

ال عععععانوا المصعععععاي ي عععععوم المح عععععا ال  عععععائا بترليععععع  اطعععععاا  الح ععععع  الععععع الث ) العععععدائا   المعععععديا 

بليععععع   معععععا  يعععععام معععععا تعععععلاي  ت 70ي  المحرمعععععن  عععععا   ععععع    صعععععاا   بالح عععععوا  معععععام ائعععععغيعععععا (  ال

 عععع  الوصعععع   ععععا المبلعععع  المععععالا المح ععععو    ويتخععععذ ب ععععلنه ائععععي  ومح ععععا الح عععع    وذلعععع  مععععا  

 :(1)المحرمن  حدى ال ااات التالين 

ا يععععععععلما بتخصععععععععي  المبلعععععععع   ذا رععععععععاا تصععععععععاي  المح ععععععععو  لديععععععععه يؤرععععععععد و ععععععععود مبلعععععععع  الععععععععدي-7

 حدود  ص  الديا ومصاايوه . المطلوب  ا

بترملععععععن بععععععا ا  (المععععععدياال ععععععاي  ) ذا رععععععاا المبلعععععع  المح ععععععو    عععععع  مععععععا مبلعععععع  الععععععديا ، يلعععععع م -2

 المبل .

 ذا رعععععاا تصعععععاي  الغيعععععا )ال عععععارن ( يؤرعععععد ععععععدم و عععععود مبلععععع  معععععالا للمعععععديا )ال عععععاي ( ، أنعععععا -3

 ي صا  الدائا  لى ما يااا مناسبات . 

 ذا لععععم ي ععععدم المح ععععو  لديععععه )ال ععععارن ( بمععععا  ععععا ذمتععععه  لععععى  ايععععن  لسععععن التخصععععي  ، يل مععععه -4

 د ذل  يا ع على المديا )ال اي ( بما د عه .بد ع المبل  المطلوب ما ماله ،  م بع

ذا رانعععععت الحصعععععن الن ديعععععن التعععععا آلعععععت لل عععععاي   عععععد  ودععععععت لعععععدى  حعععععد البنعععععو   طاي عععععن الح ععععع   وا 

الوا ععععب  تباعععععه أععععو ح عععع  معععععا للمععععديا لععععدى الغيععععا ،  يععععا  ا الخعععععال   ععععاا بععععيا الو هععععان حعععععو  

البنعععع  للعميعععع  ويحععععتوي  طبيعععععن الح عععع  بالنسععععبن ل مععععوا  التععععا تحتويهععععا الخعععع ائا التععععا يخصصععععها

بمواتيحهععععععا وال يعلععععععم البنعععععع   ععععععيئات عمععععععا تحتويععععععه تلعععععع  الخعععععع ائا ، أعععععع  أععععععو ح عععععع  المن ععععععو  لععععععدى 

                                                           
  ا ييييل   الرنفيييييذ اليبييييتم   أطتواييييل   ريييي  اه رد رييييل إلييييى جارعييييل بيييياج  ر رييييا    عنابييييل   ص    رتاريييييل - 1
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 لعععععى  ا البنععععع  ي عتبعععععا معععععا الغيعععععا  (1)المعععععديا ، م ح ععععع  معععععا للمعععععديا لعععععدى الغيعععععا ؟ ذأعععععب العععععبعض

وأععععو ا ي  البيععععن الو هععععان  ععععا   عتبععععا ال ععععانوا المصععععاي ، بينمععععاإلنععععه أععععو الحععععائ  الوعلععععا للخعععع ائا 

األمعععععوا  التعععععا    إلنعععععه يحعععععو  الخ ينعععععن   عععععط دواا  لعععععى  ا البنععععع  ال ي ععععععد معععععا الغيعععععامصعععععا و انسععععع

   .ا ح  أا يروا و ق ح   المن و  لدى المديا تحتويها ، وعليه  ه

 

 الفرع الثالث

 عينيةالحصة ال

عبعععااة ععععا  معععوا  من ولععععن   عععد ترعععوا الحصعععن العينيعععن التعععا آلعععت  لعععى ال ععععاي  بععععد تصعععوين ال عععارن

و عععععد ترعععععوا  معععععوا   يعععععا من ولعععععن لعععععذل  سعععععو  نبحعععععث  عععععا ح ععععع  المن عععععو  ) والت( ومعععععا  عععععم ح ععععع  

 الع اا) انيات(.

 أولا : حجز المنقول 

 ععععععد ترععععععوا الحصععععععن التععععععا آلععععععت لل ععععععاي  بعععععععد تصععععععوين ال ععععععارن و سععععععمن مو وداتهععععععا بععععععيا  ميععععععع 

 .الت والمرائا و ياأاالسيااات واآلو  راأل ه ة األلرتاونين ة عا  موا  من ولنال اران عباا 

رععععععاأل ه ة  من ععععععو  معععععادي عععععهذا رعععععاا المععععععا  المن عععععو  العععععذي آ  لل ععععععاي  بععععععد ال سععععععمن عبعععععااة ععععععا 

علععععععى ال ععععععائم ب هنععععععه ي عععععع  و ياأععععععا مععععععا المن ععععععوالت الماديععععععن ، ،واأل هعععععع ة الرهابائيععععععن ،األلرتاونيععععععن

                                                           
 .466خليل   أا     أ  ل الرنفيذ اليبتم   رص   سابق   ص  - 1
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معععععع بيعععععاا  يمتهعععععا علعععععى  على األمعععععوا  المح عععععو ة بععععععد  ادأعععععا ووصعععععوهابعععععالح    ا يععععععيا حااسعععععات 

 و ه الت ايب والغاين ما بياا  وصا ها أا الحيلولن دوا تهايبها و ستبدالها بغياأا .

سعععععيااة  عععععها رال التسععععع ي   معععععا  ذا رعععععاا المن عععععو  العععععذي آ  لل عععععاي  ممعععععا يسعععععتو ب ال عععععانوا ب عععععلنه

 ح  أا يروا بالطاي ن االتين :

لسعععععيااة ال عععععاي  )المعععععديا ( لت عععععوم مديايعععععن التنويعععععذ  بععععع  الح ععععع  علعععععى السعععععيااة التلرعععععد معععععا ملريعععععن 

لح ععع  علعععى السعععيااة المطلعععوب ح  أعععا  عععهذا معععا تلرعععدت معععا ذلععع   هنهعععا ت عععوم بهتخعععاذ  عععااا و عععع ا

، وت عععععععا مديايععععععن المععععععاوا المختصععععععن بو ععععععع الح عععععع  علععععععى  يععععععد السععععععيااة  ذا بطلععععععب مععععععا الععععععدائا

 . (1)رانت مس لن بلسمه

رعععععذل  ي عععععب مااععععععاة  ا يرعععععوا المعععععا  المطلعععععوب ح ععععع ا ال ا  مملورعععععات للمعععععديا عنعععععد تنويعععععذ الح ععععع  

عليععععه ،  مععععا  ذا انت لععععت ملريتععععه  لععععى الغيععععا  انونععععات  بعععع  تنويععععذ الح عععع  عليععععه  ععععال يمرععععا ح عععع ا مععععالم 

  .(2)ترا ال هن التا تم  مامها ن   ملرين السيااة  د   عات بو ع الح   عليه

تحعععععت يعععععد  بععععع  التصعععععوين تو يعععععع الح ععععع  التحويعععععا دائنا ال عععععاي  )المعععععديا ( لععععع ي عععععو ومعععععع ذلععععع  

 ما المن والت .على نصيب أذا المديا ال ارن 
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 ثانياا : حجز العقار 

)  حععععد طععععاق التنويععععذ ال بععععاي يععععتم بم ت ععععاا و ععععع ع ععععاا :يعععععا   الح عععع  التنويععععذي الع ععععااي بلنععععه 

مملععععو  للمععععديا  و لغيععععاا ولرععععا يملعععع  حععععق التتبععععع عليععععه ، تحععععت يععععد ال  ععععان ونعععع ع ملريتععععه  بععععاات 

 .(1) وذل  بهد  بيعه  و  ستيوان الديا ما  منه (

يحتعععععاج ح ععععع  الع عععععاا  لععععععى عمعععععالت ماديعععععات رمععععععا أعععععو الحعععععا   عععععا ح عععععع  المن عععععو  العععععذي يحتععععععاج  ال

المن ععععععوالت المو ععععععودة لععععععدى المععععععديا وعمعععععع  مح ععععععا بهععععععا ، لععععععى  نت ععععععا  المععععععلموا و ععععععاد  ععععععبطه  

 طبيععععععن الع عععععاا ورونعععععه  يعععععا  ابععععع  ل نت عععععا  معععععا مرعععععاا  لعععععى آخعععععا ت عععععع  حمايعععععن الحعععععا   معععععا 

تصععععععا ات المععععععديا ممرنععععععن بم ععععععاد و ععععععع   ععععععااة الح عععععع  علععععععى  يععععععدا  ععععععا السعععععع   لععععععدى مديايععععععن 

 ختصاصععععععها ، ويسععععععما ال ععععععانوا المصععععععاي  التسعععععع ي  الع ععععععااي التععععععا ي ععععععع الع ععععععاا  ععععععما منط ععععععن

 .(2)و ع   ااة الح   ب )تنبيه ن ع الملرين( 

وبعععععد و ععععع   ععععااة الح عععع  علععععى  يععععدا يمتنععععع علععععى ال ععععاي  ) المععععديا (   ععععاان  يععععن معاملععععن علععععى 

الع ععععاا المح ععععو  بععععدوا موا  ععععن ال هععععن التععععا  ععععاات و ععععع الح عععع  علععععى  يععععدا  ععععا السعععع   حسععععب 

) ال ي عععععو    عععععاان  يعععععن :نعععععه ا التنويعععععذ العاا عععععا التعععععا نصعععععت علعععععى   عععععانو /  انيعععععات( معععععا 86المعععععادة )

معاملعععععن علعععععى الع عععععاا بععععععد و عععععع   عععععااة الح ععععع  ، بعععععدوا موا  عععععن مديايعععععن التنويعععععذ التعععععا و ععععععت 

 الح   (.

ويسعععععبق تو يعععععع الح ععععع  التنويعععععذي علعععععى الع عععععاا  تخعععععاذ م دماتعععععه و  عععععات لل واععععععد العامعععععن وأعععععا طلعععععب 

ه ،  ععععهذا تح ععععق يتخععععذ بعععععد دااسععععن الطلععععب وتد ي ععععا منوععععذ العععععد  التنويععععذ مععععا  بعععع  الععععدائا و ععععااا معععع
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سعععععت اب لعععععه ويتخعععععذ  عععععا أعععععذا الحالعععععن  عععععاااات بو عععععع الح ععععع  علعععععى سععععع   لعععععه م عععععاوعين الطلعععععب ا

الع ععععاا ، ويععععتم   عععععاا مديايععععن التسعععع ي  الع ععععااي التععععا ي ععععع الع ععععاا الععععذي تععععم ح عععع ا  ععععما دائععععاة 

 عععععااة الح ععععع  علعععععى  الع عععععااي بو عععععع  ختصاصعععععها ب عععععااا الح ععععع ، أعععععذا وت عععععوم مديايعععععن التسععععع ي  

 يععععد الع ععععاا ، وت عععععا ال هععععن الحعععععا  ة بععععذل  مععععع بيععععاا مععععا عليعععععه مععععا ح ععععوق ،  صععععلين رانعععععت  م 

 . (1)تبعين رحق الاأا

 بععععععد األنتهعععععان معععععا  ميعععععع اإل عععععاانات الخاصعععععن بتصعععععوين ال عععععارن ، معععععا  بععععع  المصعععععوا ، ي عععععوم 

 لعععععى بيعععععع األمعععععوا  المن ولعععععن و يعععععا  األخيعععععا بتسعععععوين ح و هعععععا وديونهعععععا المتاتبعععععن عليهعععععا و عععععد يصعععععاا

، (2)المن ولععععن لل ععععارن ، لتسععععديد مععععا عليهععععا مععععا ديععععوا ونو ععععات التصععععوين وب ععععمنها   ععععاة المصععععوا 

ومععععععا يتب ععععععى مععععععا صععععععا ا  مععععععوا  ال ععععععارن يصععععععاا  لععععععى  سععععععمته بععععععيا ال ععععععاران ولععععععم يععععععن   ععععععانوا 

المصععععععوا ال عععععارات األادنععععععا علععععععى ريويععععععن ال سعععععمن ومععععععا الععععععذي ي ععععععوم بهعععععا ، و ععععععا الغالععععععب ي ععععععوم 

،  ععععا حععععيا نعععع   ععععانوا ال ععععارات السععععواي (3)بال سععععمن ألنهععععا تعتبععععا األمتععععداد الطبيعععععا للتصععععوين 

 على  واعد التصوين وطبق  حرام  سمن الما  ال ائع على ناتج التصوين.

( منععععه الو ععععت الععععذي يععععتم  يععععه ت سععععيم  مععععوا  670و ععععد حععععدد ال ععععانوا المععععدنا األادنععععا  ععععا المععععادة )

ي سععععم مععععا  ال ععععارن بععععيا ال ععععاران بعععععد و ععععان  -7يويععععن ال سععععمن ب ولععععه :) ال ععععارن بععععيا ال ععععاران ور

ح ععععوق الععععدائنيا وحوععععي مبلعععع  لو ععععان الععععديوا  يععععا الحالععععن  و المتنععععا ع عليهععععا رمععععا تععععؤدى النو عععععات 

ويخععععععت  رعععععع   ععععععاي  بمبلعععععع  يتناسععععععب بحصععععععته  ععععععا ا   المععععععا     -2النا ععععععئن عععععععا التصععععععوين . 
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المتوععععق عليهععععا  و المنصععععو  عليهععععا  ععععا احرععععام رمععععا ينععععا  مععععا الععععاب  ويتحمعععع  الخسععععااة النسععععبن 

 أذا ال انوا( .

( صععععااحنت علععععى  نععععه ي ععععوم المصععععوا 717 ععععا حععععيا نعععع   ععععانوا ال ععععارات العاا ععععا  ععععا المععععادة ) 

 بتو يع متب ا  موا  ال ارن على  ع ائها بحسب  سهمهم وحصصهم . 

 ععععارن وذلعععع  بنصععععه رععععذل  بععععيا ال ععععانوا المععععدنا األادنععععا الطاي ععععن التععععا تتبععععع  ععععا  سععععمن  مععععوا  ال

( منععععه علععععى  نععععه: ) يتبععععع  ععععا  سععععمن ال ععععارات ال واعععععد المتعل ععععن ب سععععمن المععععا  609 ععععا المععععادة )

 ال ائع ( .

ا عععععائين تعععععتم بلتوعععععاق  ميعععععع ال عععععاران وال سععععمن تعععععتم  معععععا بالتاا عععععا  و بحرعععععم ال  عععععان   وال سععععمن ال

ا  والمتب عععععا يب عععععى معععععو معععععا األ  اان ال سعععععمن بالطاي عععععن التعععععا يتو عععععوا عليهعععععا  و ي تسعععععموا  ععععع نات بعععععه

 بينهم. م اعات  ملرات 

 و ترعععععوا ال سعععععمن   عععععائين وذلععععع  عنعععععد ععععععدم اتوعععععاق ال عععععاران علعععععى ا تسعععععام االمعععععوا  المتب يعععععن بععععععد 

 7402 ععععععاران حسععععععب المععععععادة )لاعلععععععى طلععععععب  حععععععد  التصععععععوين وتحصعععععع  ال سععععععمن ال  ععععععائين بنععععععانت 

 ( مدنا  ادنا.7/

( 7047/7و نا صعععععععها المعععععععادة ) أليعععععععن األ  و  ا عععععععدات  ورعععععععذل  عنعععععععدما يرعععععععوا  حعععععععد ال عععععععاران  ائبعععععععات 

واألمععععوا  المتب يععععن لل ععععارن التععععا ت سععععم بععععيا ال ععععاران  ععععد ترععععوا مبععععال  مععععا الن ععععود  ، مععععدنا  ادنععععا

يعععععاد  حصععععته التععععا  ععععدمها  ععععا  عيععععاا و ععععا أععععذا الحالععععن يعطععععى رعععع   ععععاي  مععععاا األ و ترععععوا معععع

 ا   ما  ال ارن .
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و رعععععععاا معععععععا  عععععععلنها ال سعععععععمن عينعععععععات  ذا تععععععععذات ( معععععععدنا  ادنعععععععا :) 7044ادة )و عععععععان  عععععععا المععععععع

احعععععداث  عععععاا  و ن ععععع  ربيعععععا  عععععا  يمعععععن الععععععيا المعععععااد  سعععععمتها  عععععا  ألي معععععا ال عععععايريا بيعععععع 

 حصته لآلخا  و  ا يطلب ما المحرمن بيعها بالطاق المبينن  ا ال انوا( .

 معععععا  ذا رانعععععت الحصعععععن التعععععا  عععععدمها عينيعععععن  وعععععا أعععععذا الحالعععععن يسعععععتاد ال عععععاي  معععععا يععععععاد   يمعععععن 

،  ذا نعععععع  ع ععععععد ال ععععععارن علععععععى ذلعععععع  مععععععع  ا (1)لمععععععذرواة عنععععععد ت ععععععديمها الععععععى ال ععععععارن الحصععععععن ا

  األصععععع   ا الحصعععععن العينيعععععن  تعععععذوب معععععع بعععععا ا الحصععععع  وتعععععدخ   عععععا الذمعععععن الماليعععععن لل عععععارن 

 ذا رانععععععت حصععععععن ال ععععععاي  ت تصععععععا علععععععى ت ععععععديم عملععععععه  وععععععا أععععععذا الحالععععععن ال يتسععععععلم  ععععععيئات ل ععععععانوا  

ق ال عععععارن  عععععا االنتوعععععاع معععععا المعععععا  العععععذي  دمعععععه ذا رانعععععت حصعععععته حعععععالعمععععع  العععععذي  دمعععععه ولرعععععا  

لهععععا دوا التخلععععا عععععا ملريتععععه  ععععا أععععذا الحالععععن يسععععتاد ال ععععاي  عنععععد ال سععععمن العععععيا التععععا رععععاا  ععععد 

ويعتبععععععا المت اسععععععم بهعععععا مالرععععععات علععععععى و ععععععه  ، عععععدمها لل ععععععارن علععععععى سعععععبي  االنتوععععععاع  و التمتععععععع بهعععععا

 األست ال  لنصيبه الذي آ   ليه بعد ال سمن .

م تسععععععليم الحصععععععن لععععععدائاة التنويععععععذ  و المحرمععععععن عععععععا طايععععععق  يععععععداعها  ععععععا صععععععندوق والخالصععععععن يععععععت

المحرمععععععن  و دائععععععاة التنويععععععذ ليصععععععاا  لععععععى   ت ععععععان حععععععق دائععععععا ال ععععععاي  ورععععععذل  دائععععععا ال ععععععارن  ذا 

رعععععاا لعععععه حعععععق الا عععععوع علعععععى  معععععوا  ال عععععاي  معععععا  منهعععععا بععععععد بيعهعععععا  عععععا المععععع اد العلنعععععا  و معععععا 

 المبال  المودعن .

هععععا  ععععا المعععع اد العلنععععا ، والبيععععع ب ععععر  عععععام  مععععا  ا بيعلا مععععا آ ععععاا الح عععع  علععععى الحصععععن  لععععذا  عععع

،  و ععععق البيعععععع ال  ععععائا يعععععتم التنويعععععذ علععععى الحصعععععن  عععععا يرععععوا  بيععععععات ا ععععائيات ،  و بيععععععات   عععععائيات 

البيعععععع بعععععالم اد العلنععععععا  ذا رانعععععت حصععععععن  يعععععا ن ديععععععن و عععععق   ععععععاانات التنويعععععذ الععععععواادة  عععععا  ععععععانوا 
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وع الحصععععععن  ذا رانععععععت من ععععععو   و ع ععععععاا ،  ععععععهذا رانععععععت حصععععععن ال ععععععاي  عبععععععااة التنويععععععذ وحسععععععب نعععععع

عععععا من عععععو   يعععععتم بيعهععععا و عععععق  واععععععد بيعععععع األمععععوا  المن ولعععععن العععععواادة  ععععا  عععععانوا التنويعععععذ ،  معععععا  ذا 

 رانت ع اا  يتم بيعه و ق  واعد بيع األموا   يا المن ولن .

 

 

 

 

  



113 
 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 أعععععم التصعععععا ات التعععععا معععععا الممرعععععا  ا تعععععاد علعععععى الحصعععععن  بيعععععااعلعععععى ا تصعععععات أعععععذا الدااسعععععن   

وبينععععععععت مو عععععععع   ععععععععانوا ال ععععععععارات األادنععععععععا و ععععععععانوا   بح ععععععععت بالتنععععععععا   عععععععععا حصععععععععن ال ععععععععاي  

عععععا الحصععععن ألحععععد ال ععععاران والتنععععا   عنهععععا للغيععععا وبيععععاا النتععععائج ال ععععارات العاا ععععا مععععا التنععععا   

 .ن للغياالتا تاتبت على االختال   ا مو وهما ما التنا   عا الحص

 أميعععن رعععوا  المو عععوع معععا ذالمعععا لهععع  بععع  وبععععد ت عععديمها  لعععى ال عععارن   عععم تطا نعععا لعععاأا الحصعععن 

و خيععععععاات تناولنععععععا الح عععععع  علععععععى   ععععععانوا ال ععععععارات األادنععععععا لععععععم يبععععععيا مو وععععععه مععععععا أععععععذا المسععععععللن ،

بينععععا الح عععع  الحصععععن الععععذي يعععععد مععععا  أععععم التصععععا ات التععععا مععععا الممرععععا  ا تععععاد عليهععععا ، حيععععث 

اي   ععععا ا   مععععا  ال ععععارن ورععععذل  الح عععع  علععععى مععععا سععععيؤو  لل ععععاي  مععععا  ابععععاح علععععى حصععععن ال عععع

 لععععععععى  ملععععععععن مععععععععا النتععععععععائج  و ععععععععد توصععععععععلت  واألمععععععععوا  التععععععععا تععععععععؤو  لععععععععه بعععععععععد تصععععععععوين ال ععععععععارن،

 والتوصيات لع   ما  أمها :

 أولا : النتائج 

موا  ععععععن ال ععععععاران باإل مععععععاع   ععععععا  التنععععععا   عععععععا الحصععععععن ب  ا الم ععععععاع األادنععععععا نالحععععععي  -7

  الحصععععن  نت ععععا ، بينمععععا منععععع الم ععععاع العاا ععععانعععع  ع ععععد ال ععععارن علععععى  يععععا ذلعععع   ال  ذا

باإل مععععععاع ، ويتاتععععععب علععععععى ذلعععععع   نععععععه يمرععععععا و ععععععق  ععععععانوا   ال  ذا وا  ععععععت الهيئععععععن العامععععععن

ال ععععععارات األادنععععععا التنععععععا   عععععععا الحصععععععن بحصععععععو  موا  ععععععن   لبيععععععن ال ععععععاران ، بينمععععععا ال 

 .يمرا ذل   ا ي   انوا ال ارات العاا ا
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 الم دمعععععن معععععا  بععععع  ال عععععاي  رونهعععععاصعععععا ات ال انونيعععععن ال تعععععاد علعععععى ععععععيا الحصعععععن الت ا   -2

نمعععععا تععععاد ت لععععت مععععا ملريتععععه  لععععى ملريععععن ال ععععارننا علععععى الح ععععوق التععععا يحصعععع  عليهعععععا ، وا 

والتعععععا تتم ععععع   عععععا األابعععععاح  عععععا نهايعععععن رععععع  سعععععنن ماليعععععن ومعععععا سعععععيؤو  م ابععععع  أعععععذا الت عععععديم 

 .لل اي  ما  موا  بعد تصوين ال ارن

 ذا تنععععا   ال ععععاي  عععععا حصععععته بموا  ععععن ال ععععاران  ععععها المتنععععا    ليععععه يحعععع  محعععع  ال ععععاي   -3

،  مععععا  ذا رععععاا التنععععا   مععععا دوا بمو ععععب ع ععععد ال ععععارن المتنععععا    ععععا الح ععععوق والوا بععععات 

موا  عععععن ال عععععاران  عععععها آ عععععاا أعععععذا الع عععععد تيععععع  محصعععععواة بعععععيا طا يعععععه وال يحعععععتج بعععععه  عععععا 

يتحمعععععع  اإللت امععععععات  و  ا يمععععععاا  الح ععععععوق  موا هععععععن ال ععععععارن ، ولععععععي  للمتنععععععا    ليععععععه  ا

   طايق الدعوى  يا المبا اة . التا تروا للمتنا    ال عا

مععععععا حيععععععث  والم ععععععاع العاا ععععععا األادنععععععا  بععععععيا مو عععععع  رعععععع  مععععععا الم ععععععاع أنععععععا   خععععععتال -4

الععععن  علععععى مععععدى  ععععداة ال ععععاي  علععععى اأععععا حصععععته  ععععا  ععععارن الت ععععاما ،  بينمععععا منععععع 

عععععا ذلعععع   رععععاا البععععد ، سععععرت الم ععععاع األادنععععا الم ععععاع العاا ععععا صععععااحنت اأععععا الحصععععن 

 . ما تطبيق ال واعد العامن المتعل ن بالاأا الواادة  ا ال انوا المدنا

 ال لعععععديا الم عععععاع العاا عععععا الح ععععع  علعععععى حصعععععن ال عععععاي   عععععا  عععععارن الت عععععاما  لعععععم ي ععععع  -5

 ال ارن. اي  ما األاباح التا تح  ها ممتا  ، لرنه   ا  الح   على نصيب ال

 ععععارن الت ععععاما حصععععن  ععععا علععععى  ح عععع ال  ععععانوا ال ععععارات األادنععععا مو ععععوعلععععم يععععنيم  -6

 تطبيععععق  واعععععد ح عععع  مععععا للمععععديا لععععدى الغيععععا وبالتععععالا يمرععععانععععه ، ويوسععععا سععععروته علععععى  

الح ععععع  علعععععى معععععا سعععععيؤو  لل عععععاي  معععععا نصعععععيب  عععععا األابعععععاح ومعععععا مو عععععودات ال عععععارن   

 إلنه لي  أنا  ما يمنع ذل  .
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 التوصيات  :ثانياا 

 الدااسن  لى  ملن ما التوصيات لع    أمها :توصلت أذا 

المععععععععد  بمعععععععا يعععععععؤدي  لعععععععى معععععععا  عععععععانوا ال عععععععارات العاا عععععععا  (69تععععععععدي  نععععععع  المعععععععادة ) -7

تخويععععع  حالعععععن الت عععععدد الحاصععععع  بموا  عععععن  ميعععععع ال عععععاران علعععععى  نت عععععا  الحصعععععن للغيعععععا ، 

ونلمعععع  لععععو يععععتم  عتمععععاد مععععا  خععععذت بععععه الت ععععايعات الم اانععععن مععععا   ععععا ة اإلتوععععاق  ععععا الع ععععد 

 لى الطاي ن التا يتم  يها ن   الحصن للغيا.ع

حرععععععام مسععععععؤولين ال ععععععاي  يععععععنيم  والعاا ععععععا األادنععععععا ال ععععععارات   ي ععععععاد نعععععع   ععععععا  ععععععانوا -2

المتنععععا   والمتنععععا    ليععععه  ععععا حالععععن تنععععا   ال ععععاي  عععععا حصععععته للغيععععا ، وتنيععععيم مو ععععوع 

المعنععععا التنععععا   عععععا  ابععععاح الحصععععن والمنععععا ع المتصععععلن بهععععا   ألا  ععععانوا ال ععععارات أععععو 

بتنيعععععيم  ميعععععع ال  عععععايا الائيسعععععين والتوصعععععيلين منهعععععا التعععععا تتعلعععععق بال عععععارات ولهعععععا  أميعععععن 

   ا الوا ع العملا .

 عععععا حالعععععن رعععععاا ب يعععععن ال عععععاران موا  عععععن  عععععتااط علعععععى  الم عععععاع األادنعععععا يعععععن  و لععععع حبعععععذا -3

بتملرععععه   لبيععععن  عليععععات  ععععاي  واحععععد  ى  دااتهععععاالتنععععا   ألحععععد ال ععععاران حتععععى ال يسععععيطا علعععع

 .حصصها

حرعععععم اأعععععا الحصعععععن  عععععا  ا يبعععععيا الم عععععاع األادنعععععا  عععععا  عععععانوا ال عععععارات  نتمنعععععى علعععععى -4

 ععععارن الت ععععاما   ألا تطبيععععق  حرععععام اأععععا الععععديا يتطلععععب تسععععليم مععععا ي بععععت و ععععود الحععععق 

الماأععععععوا ، والحصععععععن  ععععععا  ععععععارن الت ععععععاما ال ت بععععععت بسععععععند ،   ععععععد ي ععععععوم ال ععععععاي  بععععععاأا 

ت بعععععت ح عععععه  عععععا ال عععععارن ، أعععععذا الحعععععق  ر عععععا معععععا معععععاة ، نيعععععاات لت ديمعععععه  ر عععععا معععععا و ي عععععن 

ال ي عععععو  لل عععععاي  اأعععععا حصعععععته  عععععا  عععععارن ) رعععععاآلتا  ا يرعععععوا العععععن الباح عععععن  تعععععاح وت
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الت ععععععاما التععععععا  ععععععدمها لهععععععا علععععععى سععععععبي  التمليعععععع  ولرععععععا ي ععععععو  لععععععه اأععععععا نصععععععيبه مععععععا 

 .األاباح ونصيبه ما مو ودات ال ارن بعد تصويتها(

 ا  ععععععععا سعععععععع التهامععععععععا خععععععععال  تل ععععععععيا  ال ععععععععارن اإلرتوععععععععان بععععععععهعالا اأععععععععا الحصععععععععن  لععععععععى -5

ععععععععا  عععععععاط التسعععععععليم العععععععوااد  عععععععا ال عععععععانوا المعععععععدنا   ألنعععععععه يسعععععععبب بعععععععععض  واإلسعععععععتغنان

 .   روا ال اي   د يراا الاأا  ر ا ما ماة اإل راليات

مسعععععللن الح ععععع  علعععععى حعععععق ال عععععاي    عععععا ن نععععع   لعععععى  عععععانوا ال عععععارات األادنعععععا يعععععنيم  -6

رععععوا  عععععانوا ابععععاح التععععا سععععتؤو  لل ععععاي  ونصععععيبه مععععا مو وداتهععععا بعععععد التصععععوين مععععا األ

 ا يرعععععععوا  الباح عععععععن  تعععععععاحبالمسعععععععائ  التعععععععا تتعلعععععععق بال عععععععارات وت المعنعععععععا ال عععععععارات أعععععععو

الععععععن  رععععععاآلتا ) ال ي ععععععو  لععععععدائا ال ععععععاي  الح عععععع  علععععععى حصععععععن ال ععععععاي   ععععععا  ععععععارن 

نمعععععا ي عععععو  لعععععه الح ععععع  علعععععى معععععا سعععععيؤو  لل عععععاي  معععععا  الت عععععاما رونهعععععا لعععععم تع عععععد ملرعععععه وا 

ل عععععارن األابعععععاح التعععععا تح  هعععععا ال عععععارن وعلعععععى معععععا سعععععيؤو  لعععععه معععععا حصعععععن بععععععد تصعععععوين ا

 .و ستن ا  ديونها(
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 ال عععععاأاة، دعـــــوى إســـــترداد المنقـــــولت المحجـــــوز عليهـــــا ، (2001الطحعععععانا ، محمعععععود ،) -13

 ،دار النهضة العربية .

العامـــــة فـــــي الشـــــركات  األحكـــــامالشـــــركات التجاريـــــة , ( 2006طعععععه   مصعععععطوى رمعععععا  ) -24

داا  ال ععععععاأاة ،  خاصــــــة مــــــن الشــــــركات أنــــــواع – األمــــــوالشــــــركات  -األشــــــخاصشــــــركات  –

 . المطبوعات ال امعين

  ( ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية .2004،) سعيد سعد،  عبد السالم -15

 



111 
 

ـــــاب فـــــي رأس مـــــال الشـــــركة المســـــاهمة ، ( 7998)، العبيعععععدي ، عبعععععا  -26  ،عمعععععاا، األكتت

 داا ال  ا ن للن ا والتو يع . 

،  ، الابععععععاط7ط دراســــــات فــــــي القــــــانون التجــــــاري المغربــــــي ، (7966) العبيععععععدي ، علععععععا -21

 مطبعن األمنين .

، 7طشــــــرح أحكــــــام قــــــانون التنفيــــــذ , دراســــــة مقارنــــــة ,  ( 2006العبععععععودي   عبععععععا  ،) -28

 عماا ، داا ال  ا ن للن ا والتو يع .

الررررر   اا رررررقاشررررراناال رررررت   االمررررر  قا،اال  ررررر  ا( ب 1119 معاةووووودي ب  يوووووم رووووو دي   -29

  .  اااالث ت والل شاا الة ا عب    ل ب 1ب ط ال    و

، القـــــــــانون التجـــــــــاري ، ( 2002العاينعععععععععا ، محمعععععععععد  ايعععععععععد ، والو عععععععععا ، محمعععععععععد السعععععععععيد ،)-30

 من واات الحلبا الح و ين .، بياوت

 ، الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة .( 2003العاينا ، محمد  ايد ،) -37

الشــــــــركات التجاريــــــــة فــــــــي القــــــــوانين الوضــــــــعية والشــــــــريعة (2005عطععععععععوي ،  ععععععععو ي )-32

 . ، بياوت ، لبناا، من واات الحلبا الح و ين7، طاإلسالمية 

الشــــركات التجاريــــة فــــي القــــانون األردنــــي ، دراســــة مقارنــــة  (7995العريلععععا ، ع يعععع  ،) -33

ــــراق  ــــن الع ــــل م ــــي ك ــــوانين الشــــركات ف ــــع ق ــــانو م للن ععععا  داا ال  ا ععععن الســــعودية ومصــــر،و  لبن

 والتو يع.

  .مطبعن الن وى،  بياوت، الشركات التجارية ، ( 7969)، إدوار، عيد-34
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ب 1ب در حووو  ي يةيةووو  ب ط الشرررالتجاالة تا رررو( ب 1999ب ر  ووود  اووود  ميطةووو    غط  ووو  -12 

 .د ر صد ء ميو ر و ميوزةح   ل ب 

ــــــة ، (7989 ايععععععد ، محمععععععد به ععععععت ،) -36 ــــــي الشــــــركة ، دراســــــة مقارن ــــــل ف  ، حصــــــة العم

 داا النه ن العابين .،  ال اأاة

ــــــي أســــــترداد6662، ) عبععععععد الععععععاحما ال امععععععاا ، -31 ــــــي  ( ، حــــــق الشــــــركاء ف الحصــــــص ف

 . داا النه ن العابين،  ، ال اأاةالشركة ذات المسؤولية المحدودة 

، عمعععععاا، الوجـــــود الــــواقعي والوجـــــود القــــانوني للشـــــركة الفعليــــة ، ال  ععععاة ، مولعععع  عععععواد -38

 داا ال  ا ن للن ا والتو يع  .

الة ررر  لجال رررت   االة   رررًااأ ررر لاالة   رررًا   رررت ا  ررر  (ب 1111 م ضووو   ب  ديوووم  وووو د   -39

  د ر  مع     ميو ر و ميوزةح .ب 1ط ،ا ااسوام تا و،

 

داا ،  ال عععععععععععاأاة، 3، ط  7ج ، الشـــــــــــركات التجاريـــــــــــة ،(7992)، ال ليعععععععععععوبا ، سعععععععععععميحن -40

 النه ن العابين . 

  ا  الناضيييييييل،    الدييييييياهتة  6  ط الاووووووورجاي الت ا جووووووو   (2074ال ليعععععععوبا ، سعععععععميحن ،) -47

 .العتبيل

، الشــــــركات التجاريــــــة ، دراســــــة قانونيــــــة مقارنــــــة ،  (2006رومععععععانا ، لطيعععععع   بععععععا،) -24

 ال امعن المستنصاين .
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القــــــــانون التجــــــــاري ،  (،2000رومععععععععانا ، لطيعععععععع   بععععععععا ، والا يعععععععععا ، علععععععععا رععععععععايم ،) -25

 . بغداد

لماسوووووواج  الت ا جوووووو  االملوووووورلة  ، الم  وووووو  ال ووووووانت ،  (4117الكي  يييييي    ر  يييييي      -22

  .ا ا  الثداال للنشت والر زيل  5ط     اسل ردا  لالت ا ج  ااأللكترانة  ،  التارجياي
 العات  لصناعن الرتاب.، 4ط، أحكام قانون التنفيذ ،  (2077،)مباا  ، سعيد -45

، 2ط( ، الوســــــــــيط فــــــــــي الشــــــــــركات التجاريــــــــــة ، 2004،)محععععععععععا  ،  حمععععععععععد محمععععععععععد -46

 من لة المعاا  .، اإلسرنداين 

 المرتبن ال انونين.،بغداد، 2ط, شرح قانون التنفيذ , (2077)، مدحتالمحمود    -41

، األسعععععععرنداين، تنظـــــــيم الشـــــــركات التجاريـــــــة ،  (2002)، المصعععععععاي ، عبعععععععا  مصعععععععطوى -48

 داا ال امعن ال ديدة .

 ،7ط ، المـــــوجز فـــــي قـــــانون الشـــــركات التجاريـــــة(، 2072مععععععوض ، يوسععععع  حميعععععد ،) -49

 من واات الحلبا الح و ين .

ـــــــواد 2003-2002،) مرنعععععععا     معععععععا  العععععععديا عبعععععععداهلل -20 ـــــــي الم ـــــــذ ف ( , أصـــــــول التنفي

   واات  امعن دم ق   رلين الح وق .نمالمدنية والتجارية , 

، التنفيــــذ وفقــــاا لنصــــوص قــــانون المرافعــــات معلقــــاا عليهــــا بــــ راء الفقــــه  ملي ععععا ،  حمععععد -57

 .2وأحكام النقض ، ط

 اغووووود دب ا،1طب   رررررقاالشرررررالتجاالة تا ررررروالمررررر  اا(ب 1975 وحووووو  ب ط موووووب  حووووول ب  -52

  طاع   م ع ر  .
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ب 1ب  م وووور     ميج رةوووو  ب ج اللتمررررلا ررررقا ررررت   االة ررررتا (، 6662) ناصععععي  ،  ليععععا  -53

 .للن ا والطباعن  وةد  م ش ااجاب ااالمة سطا,اب اةرو : ا رة ب 1ط

  الريا ييييييل  الشيييييت ال   الماسووووواج   الت ا جووووو  الاوووووا     (5999  ا ييييييف   إلييييييا   -54 

 ع ي ال للنشت والطباعل .بيتول    4ج

 

ب 1ب  ووووور    ميضووووو  ل ب ج م سررررر شواالشرررررالتجاالة تا رررررو(ب 1114و صوووووة  بممةووووو     -55

 . م ش ااجاال لبقاال     و

 .بغداد  امعنرلين الح وق ، ، المرافعات المدنية ، (6688)النداوي ، آدم وأيب -56

ـــــــانون الشـــــــركات ،  (2072يعععععععاملرا ،  رعععععععام ،) -51 ـــــــة -ق ،  ، الععععععععااق 7ط ، دراســـــــة مقارن

 ألين. من واات  امعن  يهاا األ

( ، الـــــــوجيز فـــــــي القـــــــانون التجـــــــاري العراقـــــــي ، الشـــــــركات 6672، ) يععععععاملرا ،  رعععععععام -58

  مطبعن العانا .،  بغداد،  2جالتجارية ، 

  .ب ج  ع  اغد د  ال ت   االة تا ا( ،6682، ) وال ماع ،  ائق،  ياملرا ،  رام -59

المرتععععععععب ،  7جالــــــــوجيز فــــــــي القــــــــانون التجــــــــاري ،  (2007_2000،) يحيععععععععى ، سعععععععععيد-60

 العابا الحديث . 

 .د ر  مد ر  معرام،  ال اأاة، الشركات التجارية ،( 7962)، يون  ، علا حسا -67

  

 المصادر األجنبية : ثالثاا 
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1- Joseph Hamel, Droit  commercial ,Tom  1,2e Edition, 

Jurissprudence  Generale Dalloz1980, P.(500) . 

 الرسائل الجامعية :رابعاا 

المسررررر  ل واالم   رررررواللم ررررر وا(ب 1111راوووووو  مر غوووووب ب  اةووووور محووووو   ةل ر يوووووب   -1

 .ب رح م    جحيةر ب ج  ع   إلحر ءبتلة   عا قاشالواالةضتم 

ــــي شــــركات المســــؤولية (، 2001الععععدواي ، اسعععع  عبععععد السععععتاا، ) -1 القانونيــــة للشــــركاء ف

 اسالن ما ستيا ،العااق ،  امعن بغداد . األشخاص،

، الوجـــــود القـــــانوني للشـــــركة التجاريـــــة ، (2007-2000السعععععو انا ، عبعععععد اهلل خالعععععد ،) -3

 .   امعن تون  المناا ، تون أطروحة دكتوراه ، 

ــــة , دراســــة مقار  ط اط ععععن   محمععععد  ععععاي  -4 ــــي الشــــركة التجاري ــــديم الحصــــة ف ــــة , , تق ن

  رسالة ماجستير , جامعة ال البيت .

ــــي الشــــركات 6672،) العبيععععدي ، عبععععا  مععععا و  -5 ( ، التصــــرف باألســــهم والحصــــص ف

ــــة  ــــة عملي ــــةا ، دراســــة قانوني رليععععن ال ععععانوا ،  امعععععن   أطتواييييل    ريييي  اه ،بيعــــاا أو هب

 . بغداد

، التزامـــــات الشـــــريك الماليـــــة فـــــي الشـــــركات التجاريـــــة ، (2009)، علعععععا ،  ينعععععب  عععععاج -6

 .اسالن ما ستيا ، بغداددراسة مقارنة ، 

ـــرهن العقـــاري ، م رامععع  ، سعععميا ، -7 ـــراهن للمـــال المرهـــون فـــي ال ـــة ال   موععععن اسعععائ ملكي

 . رتوااا ، ال اأاةد

ـــــاء2007،) ر عععععرو  ، ابعععععاب حسعععععيا -8 ـــــة ،  ( ، إنته ـــــة الشـــــريك بالشـــــركة التجاري عالق

 . اسالن ما ستيا ، بغداددراسة قانونية ، 
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  طاوحعععععن درتعععععوااا    امععععععن بعععععا ا مختعععععاا   عنابعععععنالتنفيـــــذ الجبـــــري ,    حمعععععن  مااميعععععن  -9

 . 

، ،عمععععاا7، ط، رهــــن الــــدين فــــي التشــــريع األردنــــي (7996مسععععاعدة ، نائعععع  علععععا ،)-70

 منشورات البنك األهلي األردني . 

فـــــــي شـــــــركة التوصـــــــية  الشـــــــريك الموصـــــــي ، مركـــــــز (6684،)نصعععععععيا ،  يعععععععد  نعععععععي  -77 

 .  امعن ال اأاة ، مصادكتوراه ،  أطروحة البسيطة،

 العلمية: األبحاث خامساا 

ب ا وووا  و وووور  اهررر اأسرررركاالشرررالتجاال تمرررو(ب 1986محووو   ةل ب    ووود  حوووةل ب   -1

 وووووم  جيووووو  در حووووو    مردوةووووو    م ووووو وول و  د ر  ( ب  مج  عووووو   مردوةووووو  ب   ووووو ل ب 

  معدد  مي حح ب  م جيد  مع ما   ر .

 رررر االمسررررتهكا ررررقااهرررر اأسرررررم ا ررررقا(ب 1113رجوووووب ب  اوووود  محوووو،      وووود ب    -1

ب در حووو  ي يةيةووو   وووم  مي ووورةح  مردووووم ب ا وووا  و وووور  الشرررالواالمسرررتهمواال تمرررو

  .5 م جيد ب  3 معدد  م  م جي   مردوة   م  م  وول و معيو   محة حة  ب

ـــــى أمـــــوال المـــــدين ،  ال ا عععععا ، عمعععععاا محسعععععا -3 بحعععععث من عععععوا  عععععا م لعععععن ، الحجـــــز عل

 .1الرو ن   العدد

ب ا ووووا  آثررررتااالش  رررر واالم    ررررواللشررررالوو صوووور ب  ووووووم  اوووودول حووووو  و وووور( ب  -4

  و ور   د  مم   ية   م  ول ب  مج  ع   م حوصرة  .

  القوانين: دساا سا

 .7991لسنن (  22) انوا ال ارات األادنا ا م  -7
 .7964 انوا ال ارات األادنا الملغا لسنن  -2
 .7966( لسنن 72 انوا الت ااة األادنا ا م ) -3
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 .7916لسنن (  43)ال انوا المدنا األادنا ا م  -4
 .2001( لسنن 25) انوا التنويذ األادنا ا م  -5
 .7988( لسنن 24 انوا  صو  المحارمات المدنين األادنا ا م ) -6
 األادنا.7912سنن ل( 72) انوا الت ااة البحاين ا م  -1
 . االادنا7952لسنن  33 انوا العالمن الت ااين ا م  -8
 .7999( لسنن 32 انوا باانة اإلختااع األادنا ا م )  -9

 .7991لسنن ( 27)ا م  النا ذ المعد   انوا ال ارات العاا ا-70    

 .7957( لسنن 40) ا م النا ذ  انوا المدنا العاا ا -77     

  .7984( لسنن 30 انوا الت ااة العاا ا النا ذ ا م ) -72     

 .7980( لسنن 45) انوا التنويذ العاا ا ا م  -73     

 .7969لسنن  ( 83) العاا ا ا م انوا  صو  المحارمات المدنين  -74     

 .7910( لسنن 65 انوا باانة اإلختااع العاا ا ا م ) -75    

 .7932لسنن   انوا المو بات والع ود اللبنانا  -76    

 .7948لسنن  (737)  انوا المدنا المصاي ا م -71    

 .2001لسنن ( 33)  انوا الت ااة السواي ا م -78    

 .7953لسنن (84)  انوا  صو  المحارمات المدنين السواي ا م -79   

 .7385لسنن  6م/ انوا نيام ال ارات السعودي ا م  -20   

 القضائية القرارات:  سابعاا 

)أيئعععععععععن خماسعععععععععين( 3749/7999 عععععععععااا محرمعععععععععن التمييععععععععع  األادنيعععععععععن )ح عععععععععوق( ا عععععععععم  -6

 .2000/ 70/1بتااي  
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) أيئعععععن خماسعععععين( بتعععععااي  494/2006 عععععااا محرمعععععن التمييععععع  األادنيعععععن )ح عععععوق( ا عععععم  -2

6 /77 /2006.  

 .1961/ 144ور ر        مي ةةز  مردوة  اصديل   م  ووة   رو   -3

الصعععععادا ععععععا محرمعععععن  سعععععتئنا  بغعععععداد  7990تنويعععععذ  809ال عععععااا التمييععععع ي المعععععا م   -4

 .7990/ 2/ 75 ا 

 .7988/ 2/5 ا 2296  ان محرمن الن ض المصاين الطعا ا م  -2

  .7917/ 22/7 لسن  347  ان محرمن الن ض المصاين الطعا ا م  -6

 .7911/  28/3 لسن  440  ان محرمن الن ض المصاين الطعا ا م  -7

 .7933/ 22/6  ان محرمن الن ض المصاين  ا  -8

 


