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 / املرحلة الرابعة / االوراق التجارية احملاضرة الثانية

 ) السفتجة ( الشروط املوضوعية الالزمة إلنشاء احلوالة التجارية

قعددددددءًاـوددددددتجًاِةاؾدددددداًاؾمهت قدددددداًم دددددد  ًا ا  ًؾدددددد اًػفددددددةًقيددددددمؾ  ًمددددددةاػ ًًًًًً

األ ؽدددددترًاؾةددددد ل قاًؾؽددددددًاؾم ددددد ػت ًاب ا قددددداًؿددددد ً  دددددتًل ددددددًل دددددل ً لؼدددددتًًًًًًًًً

ؾؾؼةاعددددددءًاؾعتؿدددددداًدًاؾؼددددددتـةرًاْددددددءـلًرًل ددددددـل ًدًفدددددد  ًا ت دددددد  ًاؾودددددد  ًًًًً

اْة دددددددةعلًاأللثًلاْمؿنددددددددًعتؾ  دددددددتًؾؾمعددددددد  ًعؾددددددد ً ل  ًدً ـودددددددتجًاِةاؾددددددداًًً

ً.ًاؾمهت قا

ً

ًاؾو  ًاأللثً:ًاؾ  تً

قؼ دددددءًعتؾتا دددددلًمةاػدددددرً  ا مددددد ًرلًرؽنددددد ًعؾددددد ً  دددددءا ًر ددددد ًؼدددددتـةـلًرًًًًًًًًً

لقعددددءًعوددددؽدًعددددت ًؼددددةا ًاؾم دددد ػت ًاب ا قدددداًرًػفدددد  ًاأل دددد  ً ًمـودددد ًؿددددتً ًقؽدددد ًًًًًًًً

اؾ  دددددتًؿةودددددة اًللدددددوقوتً.ًلعؾقدددددلًػددددديرًاـودددددتجًاِةاؾددددداًاؾمهت قددددداًقم ؾددددد ًلودددددة ًً

ًاؾ  تًرل ًللواًاؾ  تً تـقتً.

لقؼ دددددءًعدددددلًاؾمعدددددل ًعددددد ًاب ا  ًػدددددتب ا  ً ًقعمدددددءًعفدددددتًًًًًً:لودددددة ًاؾ  دددددتًًًً-1

 لرًابعددددددارًعـفددددددتًً.ًلدً  ددددددت ًاـوددددددتجًاِةاؾدددددداًاؾمهت قدددددداًػدددددديرًاؾمعددددددل ًعدددددد ًًًًًً

اب ا  ًقؽددددةرًؿدددد ًؼلدددددً ددددت  ًفدددد  ًاؾة ؼدددداً.ً  ًقؼددددة ًاؾيددددت  ًعددددتبعارًعدددد ًًًًًًًًً

ً.ًلقمهيددددددءً ؾددددددلًعددددددتؾمةؼق ًعؾددددددً   ا مددددددلًعي ددددددؾة ًٍ قدددددد  ً ددددددء  ًاْودددددد  ًًً

اِةاؾددددداً.ًػدددددتؾمةؼق ًل رًؽدددددترًقعدددددءًؿددددد ًاؾوددددد ل ًاؾودددددؽؾقاًاؾا ؿددددداًبـودددددتجًاؾة ؼددددداً

غدددد ًرـددددلًدً ؼقؼدددداًاألؿدددد ًاندددددً ؽدددد ًاؾ  ددددتًدًاـوددددتجًاؾة ؼدددداًاؾمهت قدددداًلفدددد اًؿددددتًًً

ًرؽء ًاؾؼةتجًاؾع اؼلً.

لعؾقددددددلًقعمددددددوًاؾ  ددددددتًغدددددد ًؿةوددددددة ًل ًقتمدددددد ًعؾدددددد ًاـوددددددتجًاِةاؾدددددداًر ًًًًً

ًؼقعلًؽترًؿ ل اً.ًاؾم ا ًعؾ ًاؾيت  ً  اًمل ًررًمة
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قؽػددددددلًبـوددددددتجًاِةاؾدددددداًاؾمهت قدددددداًًً:ًررًلوددددددة ًاؾ  ددددددتً ًلددددددواًاؾ  ددددددتً-2

لامنددددتًقـلغددددلًرقةددددتًررًقؽددددةرًفدددد اًاؾ  ددددتًلددددوقوتًل ؾددددلًعدددد رًقؽددددةرًغدددد ًؿوددددة ًًًً

ععقددددد ًؿددددد ًعقدددددة ًاب ا  ًللدددددت  اًؿددددد ًيدددددى ًؿمؿمددددد ًعتألفؾقددددداًاؾؼتـةـقددددداًدًًًًًًًً

تعددددداًرًلدًفددددد اًً تؾددددداًاؾم ددددد  ًرلدددددتؾاًرلًعددددد ً  ً دددددؾ اًدً تؾددددداًاؾم ددددد  ًـقًًًًًً

اؾودددددد رًٌددددددءًررً ؾددددددةًاب ا  ًؿدددددد ًاؾعقددددددة ًمم ؾدددددد ًررًمؽددددددةرً  ا  ًاؾيددددددت  ًًًً

 تؾقددددداًؿددددد ًعقدددددة ًاب ا  ًلاْمؿنؾددددداًعدددددتبؽ ا ًرلًاؾغؾددددد ًرلًاؾغددددد ًؿددددد ًاؾمغ قددددد ًرلًًًً

اْؼددددد   ًؾعؿدددددة ًاؾم ددددد ػت ًاب ا قددددداًًاب دددددمغاثًلمـ لدددددرًعوددددد ـفتًاؾؼةاعدددددءًاؾعتؿددددداًًً

ًؾ اًـؽمػلًعتب تؾاًؾمؾلًاؾؼةاعءً.

تًقوددددد رًا فؾقددددداًلاؾيدددددؾ اًػنؿددددداًؼةاعدددددءً تلددددداًدبةددددد ً دددددتًدًـ دددددت ًًًًًًرؿددددد

اـودددددتجًاِةاؾددددداًاؾمهت قددددداًممؿقددددد ًعفدددددتًعؿدددددتًفدددددةًؿؼددددد  ًعتؾؼةاعدددددءًاؾعتؿددددداًؾددددد اًـدددددل ًً

ًف ق ًاْة ةع ًملتعًتًدًؿ ؾل ً.

 املطلب األول

 القانونيةاألهلية 
األفؾقدددددداًفددددددلًلددددددا قاًاؾوددددددى ًؾنلددددددة ًلؿلتيدددددد  ًاِؼددددددة ًؾددددددلًلعؾقددددددلً.ًً

مدددددةاػ ًفددددد  ًاألفؾقددددداًؾ دددددواًاـودددددتجًاؾة ؼددددداًاؾمهت قددددداًلؼدددددءًاعمدددددوًؼدددددتـةرًًًًًلقؾددددد  ً

اؾمهدددددددت  ًاؾع اؼدددددددلًاؾـتػددددددد ًعتْدددددددت  ًاؾيت  ددددددداًؿـدددددددلًاـودددددددتجًاألل ا ًاؾمهت قددددددداًًًًًًً

لاؾمعتؿددددددًعفدددددتًعؿددددداًَت قدددددتً.ًغددددد ًاـدددددلً ًقعدددددت ًيددددد ل ًفددددد  ًاألفؾقددددداًلامندددددتًًًًًًًًً

وددددددة ًاؽمػدددددد ًعتبيددددددت  ًاهًؾدددددد ل ًمةاػ فددددددتًعتؾـيددددددلاًؾؾع اؼددددددلًلؾدددددد اًقددددددمع ًاؾ ًًًً

عودددددد ـفتًاهًاؾؼةاعددددددءًاؾعتؿدددددداًْع ػدددددداًيدددددد ل ًاألفؾقدددددداًاؾا ؿدددددداً ـوددددددتجًاِةاؾدددددداًًًًًً

ػؼدددددءًؿقددددد ًؼدددددتـةرًاؾمهدددددت  ًاؾع اؼدددددلًعددددد ًاؾع اؼدددددلًًاؾمهت قددددداً.ًلؿددددد ًوتـددددد ًا ددددد ً

لغدددد ًاؾع اؼددددلًعودددد رًاألفؾقدددداًاْ ؾةعدددداًبـوددددتجًاِةاؾدددداً ددددتًقؼمةددددلًعقددددترًؽدددددًًًًًًًًًً

ًؿـفتًعوؽدًؿيمؼد
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قددددداًؿددددد ً ؿددددددًاُـيدددددقاًاؾع اؼقددددداًًًًًم لدددددرًعوددددد رًرفًؾً:ًرفؾقددددداًاؾع اؼدددددًلً-1

بـوددددددتجًاِةاؾدددددداًؼتعددددددءم ًرًعتؿدددددداًلا دددددد اً تلدددددداً.ًػتؾؼتعددددددء ًاؾعتؿدددددداًرؼ مفددددددتًًًًًً

(ًؿدددددد ًاؾؼددددددتـةرًاْددددددءـلًاؾع اؼددددددلًلؿؼمةددددددتفتًررًؽدددددددًؿدددددد ًرؽؿددددددد101ًًاْددددددت  ً 

 دددددد ًاؾنتؿـدددددداًعودددددد ً لرًررًقعتقددددددلًعددددددت  ًؿدددددد ًعددددددةا  ًاألفؾقدددددداً ًلاْمؿنؾدددددداًًً

لؿدددد ً ددددبًاؽـددددلًؿلتيدددد  ًًًًًؽتؿدددددًاألفؾقددددًاقعددددءًًعددددتُـةرًلاؾعمددددلًلاؾيددددػلًلاؾغػؾدددداً(ًًًً

ًاؾم  ػت ًاؾؼتـةـقاًلؿـفتًاـوتجًاِةاؾاًاؾمهت قاً.ً

(ًؿدددددد ًاؾؼددددددتـةرًاْددددددءـل89ًًرؿددددددتًاؾؼتعددددددء ًاّتلدددددداًػؼددددددءًرؼ مفددددددتًاْددددددت  ً ًً

ررًلؿؼمةددددتفتًلفددددلًم لددددرًعؾدددد ًؿدددد ًرؽؿدددددًاّتؿيدددداًعودددد ًؿدددد ًاؾعؿدددد ًًًًًًًًًاؾع اؼددددلً

لؾقدددددلًلعت دددددق ًاؾ دددددغ ًاؾددددد  ًرؽؿددددددًاّتؿيددددداًعوددددد ًلاْددددد  لرًؾدددددلً ًؿددددد ًؼلددددددًً

اؽـدددددلً ت  ددددداًاؾمهدددددت  ًعؾددددد ً دددددلقدًاؾمه عددددداًلقعدددددءً نتعددددداًًًًًًًًًؿددددد ًا ؽؿددددداًً(

ػدددددي اًؽدددددترًاب رًعتؿدددددتًػقؿؽـدددددلًًًًاؾؽتؿددددددًاألفؾقددددداًدً دددددءل ًاأل رًاْؿـدددددة ًؾدددددلًً

ؿلتيدددددد  ً ددددددتو ًاؾم دددددد ػت ًلؿـفددددددتًاـوددددددتجًاألل ا ًاؾمهت قدددددداًرؿددددددتً  اًؽددددددترًاب رًًًًًًًً

ؿ ً ددددءل ًا  رًػؾددددةًؿـدددد ًؿؼقددددءاًػدددداًقعمددددوًم دددد ػلًلددددوقوتًؿددددت ًقؽدددد ً ا دددداً دددًد

فدددد اًاؾ ددددغ ًؿدددد ًاـوددددتجًاألل ا ًاؾمهت قدددداًػيـددددلًقعددددءًعددددءقبًاألفؾقدددداًػقؿددددتًقمعؾددددرًًًًًًًًًً

ًًعيـوتجًاِةاؾاًاؾمهت قاًلاؾمعتؿدًعفتًلعغ فتًؿ ًاألل ا ًاؾمهت قاً.

ؿدددددد ًؼددددددتـةرًاؾمهددددددت  ًاؾع اؼددددددل89ًًًـظؿددددددةًاْددددددت  ًًرفؾقدددددداًاألوددددددـ ً:ً-2

ؾإلؾمددددد ا ً ةوددددد ًاِةاؾددددداًاؾمهت قددددداًًًاؾـتػددددد ًاأل ؽدددددت ًاّتلددددداًع فؾقددددداًاألودددددـ ًً

ل ؼمةددددددتفتًق ودددددد ًلؿدددددد ًرودددددددًٍءقددددددءًرفؾقدددددداًًرلًاؾمعتؿدددددددًعددددددتألل ا ًاؾمهت قدددددداً

اهًؼدددددتـةرًاؾءلؾدددداًاؾددددد ًقـمؿددددلً ؾقفدددددتًًًًقدددددمبًاؾ وددددةً ًا وددددـ ًؾإلؾمددددد ا ًعتِةاؾدددداًً

جبـيدددددقملًػدددددي اًر دددددتثًفددددد اًاؾؼدددددتـةرًاهًؼدددددتـةرً لؾددددداًا ددددد اًؽتـدددددةًاؾؼةاعدددددءًًًًًًً

ءلؾددددداًفدددددلًاؾةاولددددداًاؾم لقدددددرًرًلؾؽددددد ً  اًؽدددددترًًًاْة دددددةعقاًؿددددد ًؼدددددتـةرًمؾدددددلًاًؾ

اؾؼددددتـةرًاؾةاودددد ًاؾم لقددددرًقعمددددوًاْؾمدددد  ًـددددتؼ ًاألفؾقدددداًػدددديرًاؾم اؿددددلً ؼمةدددد ًًًًًًًًًً

اِةاؾددددداًقلؼددددد ًلدددددوقوتً  اًل ددددد ًمةؼقعدددددلًعؾقفدددددتًدً لؾددددداًقعمدددددو ًؼتـةـفدددددتًؽتؿددددددًًً
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ػؿدددددناًاؾلؾهقؽدددددلًاؾددددد  ًق غددددد ًعتـودددددتجً ةاؾددددداًدًاؾعددددد ا ًق وددددد ًدًًًًًًاألفؾقددددداً.

هًاؾؼددددددتـةرًاؾلؾهقؽددددددلًلا اًر ددددددتثًفدددددد اًاؾؼددددددتـةرًاهًؼددددددتـةرًًًٍءقددددددءًرفؾقمددددددلًا

 لؾددددداًا ددددد اًلوددددد ًم لقدددددرًاؾؼدددددتـةرًاأل ددددد .ًلدًاِدددددتؾم ً  اًؽدددددترًاؾؼدددددتـةرًًًًًً

لاودددددد ًاؾم لقددددددرًقػددددددت ًؽؿددددددتثًاؾيدددددد ًاِت قدددددداًلاؾعودددددد ق ًؾؾمؿمدددددد ًعتألفؾقدددددداًًً

اؾا ؿددددداًؾؾمعتؿددددددًعدددددتألل ا ًاؾمهت قددددداًػعـءوددددد ًق لدددددرًاؾؼدددددتـةرًاؾع اؼدددددلًعتعملدددددت  ًًًًًًً

ؿة ددددددة ًابؾمدددددد ا ًلاؾدددددد  ًقم ؾدددددد ًاؽؿددددددتثًاؾنتؿـدددددداًعودددددد ً لرًلوددددددة ًًًًًؼددددددتـةرً

عدددددت  ًؿددددد ًعدددددةا  ًاألفؾقددددداًػدددددي اًؽدددددترًفددددد اًاؾلؾهقؽدددددلًعؾددددد ًفددددد  ًاْ  ؾددددداًًًً

ؽددددددترًؾددددددلًاـوددددددتجًاِةاؾدددددداًدًاؾعدددددد ا ً.ًل ًقددددددل ًاؾؼددددددتـةرًاِددددددتؾلًاِؽددددددبًا اًًً

ؽدددددترًاؾؼدددددتـةرًاألودددددـ ًقم ؾددددد ً دددددـتًرؼددددددًؿددددد ًاؾنتؿـددددداًعوددددد ًؽوددددد  ًبؽميدددددت ًًًً

ؾؾؼدددددتـةرًاْؾغدددددلًلاؾددددد  ًرودددددت ًؾ ودددددـ ً ت  ددددداًاؾمهدددددت  ًدًًًًًًًًاألفؾقددددداً اػدددددًت

اؾعدددد ا ًا اًؽددددترًؼددددءًرؽؿدددددًاّتؿيدددداًعودددد ًلؿـعددددلًؿدددد ً ؾددددلًا اًؽددددترً ددددـلًقؼدددددًًًًًًًً

ًع ً ؾلًلؾةًروت ًؾلًؼتـةرً لؾملًؿ الؾاًاؾمهت  ً.

 دددددتًمؼدددددء ًقمةدددددعًرـدددددلً عدددددءًؿددددد ً مددددد ًاؾودددددى ً دددددةاجًؽدددددترًع اؼدددددلًرلًًًًً

ؼء مددددددلًعؾددددددد ً ـوددددددتجً ةاؾددددددداًَت قددددددداًًًاوددددددـ ًعتألفؾقددددددداًاؾؼتـةـقدددددداًاْ ؾةعددددددداًؾًً

(81ًلدددددوقواً.ًلخباػدددددلًقعدددددءًاؾودددددى ًغددددد ًرفددددداًؾددددد ؾلً.ًلؼدددددءًعقـدددددةًاْدددددت  ً ًًًً

ؿددددد ًؼدددددتـةرًاؾمهدددددت  ًاؾع اؼدددددلًاأل ددددد ًاْتمددددد ًعؾددددد ً دددددو ً ةاؾددددداًَت قددددداًرلًًًًًًًً

اؾؼقددددت ًعدددد  ًم دددد  ًؼددددتـةـلًقمعؾددددرًعفددددتًؿدددد ًؼلدددددًيددددى ً ًممددددةاػ ًػقددددلًاألفؾقدددداً.ًًًًًً

ت ًـددددددتؼ ًاألفؾقدددددداًلعددددددءقبًاألفؾقدددددداًل ؾددددددلًعـ ددددددفتًًعؾدددددد ًرـددددددلً ًمؽددددددةرًاؾم اؿدددددد

اؾـتيددددكاًؿدددد ًمةؼقعددددلًعؾدددد ًاِةاؾدددداًع قدددداًلددددػاًعت ؾدددداًعتؾـيددددلاًاؾقددددلًػؼدددد ًل ددددة ًؾددددلًًً

لقددددددو ًفدددددد اًاؾددددددل ارًًاؾمؿيددددددلًعفدددددد اًاؾددددددل ارًؼلدددددددًؽدددددددً تؿدددددددًؾؾوةاؾدددددداً(ً.

حبؿتقددددداًـدددددتؼ ًاألفؾقددددداًلعدددددءافتًؿددددد ًاّةدددددة ًأل ؽدددددت ًؼدددددتـةرًاؾ ددددد  ًلاؾددددد ًً

ق ً.ًؾددددد اًػددددديرًفددددد اًاؾدددددل ارًؾدددددلًر ؽدددددت ًًًمميدددددبًعتؾودددددء ًدًاؾمعتؿددددددًؿددددد ًاْدددددءًً

 تلددددداً.ًػؿددددد ًوتـددددد ًٌدددددءًاِؽدددددبًعدددددلً ًقيدددددمةو ًا لدددددت ًمةددددد  ًاؾؼتلددددد ًؿددددد ًًً
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اـوددددتجًا ؾمدددد ا ًاؾ دددد دًلامندددددتً مددددتةًػؼدددد ًب لدددددت ًـؼدددد ًاألفؾقدددداًرلًاـعدددددءاؿفتًرًًًًًًًً

ؽؿدددددتًررًاب مهدددددتةًعدددددتؾل ارًقميدددددبًعـيدددددلقملًؽةـدددددلًقؼ ددددد ًعؾددددد ًـدددددتؼ ًاألفؾقددددداًًًًً

ر ا ًاؾؼددددددتـةرًوتقمددددددلًلعؾقددددددلًا اًؽتـددددددةًًًًلعددددددءافتًػفددددددةً ػدددددد ًؿـو دددددد ً دددددد ًًًًً

اِةاؾدددددداًاؾمهت قدددددداًٍؿدددددددًمةؼقعددددددت ًايددددددىت ًا دددددد ق ًؽددددددتؿؾلًاألفؾقدددددداًلع قدددددداًًً

لددددددػاًؽتـددددددةًاهًوتـدددددد ًمةؼقدددددد ًعددددددءقبًاألفؾقدددددداًػيـفددددددتًمعددددددءًلددددددوقواًعتؾـيددددددلاًً

 دددددب جًلعت ؾددددداًعتؾـيدددددلاًؾعدددددءقبًاألفؾقددددداًػؼددددد ًل ؾدددددلًلػؼدددددتًْدددددتًقعددددد  ًعؼتعدددددء ًًًًًًً

(ًؿدددددد ًؼددددددتـةرًاؾمهددددددت  ً.لؿدددددد ًوتـدددددد 84ً ًا ددددددمؼاثًاؾمةاؼقدددددد ًاْؼدددددد   ًعتْددددددت  

ا ددددد ًقا دددددلًرـدددددلًاؽددددد ًؾعدددددءقبًاألفؾقددددداًاب مهدددددتةًعفددددد اًاؾدددددل ارًَدددددت ًؽددددددًًً

يددددددى ً مدددددد ًل رًؽددددددترًفدددددد اًاؾوددددددى ً يدددددد ًاؾـقدددددداً ًقعؾددددددبًعدددددد رً ددددددت  ًًًً

اِةاؾدددددداًعددددددءقبًاألفؾقدددددداً.ًلؿدددددد ً ؾددددددلًاؽدددددد ًؾعددددددءقبًاألفؾقدددددداً وددددددت  ًاؾعؿدددددددًً

ة ؼدددداًاؾمهت قدددداًاؾ ددددت   ًعـددددلًًًاؾ ددددت  ًؿـددددلًععددددءًاؽميددددتعلًاألفؾقدددداًلعـءودددد ًمؽددددةرًاؾًًً

ًلوقواً.

 املطلب الثاني

 السلطة
ًاؽدددددد قؼ ددددددءًعتؾيددددددؾ اًلددددددا قاًاؾوددددددى ًؾؾم دددددد  ً ددددددتثًغدددددد  ًػؽؿددددددتًًً

ؾؾوددددى ًاـوددددتجًاِةاؾدددداًاؾمهت قدددداًرلددددتؾاًعدددد ًـػيددددلًػددددقؿؽ ًاـوددددتجًاِةاؾدددداًـقتعدددداًًًًًً

عددددد ًاؾيدددددت  ًرًلعـءوددددد ًقودددددت ًػدددددقؿ ًقلتيددددد ًاـودددددتجًاِةاؾددددداًـقتعددددداًررًقؽدددددةرًًًًًً

عتؾيددددؾ اًر ًع ددددا قاًؿػة دددداًاؾقددددلًؿدددد ًؼلدددددًاأللددددقدً ددددةاجًؽددددترًؿ ددددء ًًًًًًًؿمؿمعددددتً

فددددد  ًاؾ دددددا قاًابمػدددددت ًؽؿدددددتًدًاؾةؽتؾددددداًرلًاؾؼدددددتـةرًؽؿدددددتًدًاؾة قددددداًرلًاؾؼةدددددتجًً

ؽؿدددددتًدًاؾةلدددددتقاً.ًلدً دددددتثًاـودددددتجًاِةاؾددددداًاؾمهت قددددداًؿددددد ًؼلددددددًيدددددى ًـقتعددددداًًً

لػؼدددددتًًعددددد ًاؾيدددددت  ًػددددديرًاِؼدددددة ًلا ؾم اؿدددددت ًاؾـتيدددددكاًعـفدددددتًمعدددددة ًاهًاأللدددددقًد
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عودددد رًاؾةؽتؾدددداً.ًرؿددددتًا اًؽددددترًاؾوددددى ًاـودددد ًاِةاؾدددداًًًًًًًْددددتًؼ  مددددلًاؾؼةاعددددءًاؾعتؿدددداًًًً

ًاؾمهت قاًـقتعاًع ًآ  ً لرًمػةقضًؿـلً لفةًؿتًقع  ًعتؾـقتعاًاؾؽت عا(ً

رلًؿمهددددددتل اًِددددددءل ًاؾمػددددددةقضًاْؿـددددددة ًؾددددددلً ًلفددددددةًؿددددددتًقعدددددد  ًعتؾـقتعدددددداًًًًًً

لددددداًعقـمفدددددتًاْدددددت  ًًاْمهدددددتل  (ًػددددد رًاأل ؽدددددت ًاؾـتيدددددكاًعـفدددددتًدبةددددد ًؾؼةاعدددددءً تًًً

(ًؿددددد ًؼدددددتـةرًاؾمهدددددت  ًاؾع اؼدددددلًـلقـفدددددتًدًا مدددددلًععدددددءًررًـدددددل ًرل ًاْؼ دددددة 88ًً 

ًعتؾـقتعاًاؾؽت عاًلاْمهتل  ً.ً

اؾـتوددددد ًاؾؽدددددت  ًلػؼدددددتًًًًاْؼ دددددة ًعتؾـقتعددددداًاؾؽت عددددداًلاؾـقتعددددداًاْمهدددددتل  ًًًً-1ً

فددددةً ًؿدددد ًلؼدددد ً ةاؾدددداًعدددد ًًً(ًؿدددد ًؼددددتـةرًاؾمهددددت  ًاؾع اؼددددل88ًًًْددددتًعقـمددددلًاْددددت  ًً 

 دددد ًعغدددد ًمػددددةقضًؿـددددلً(ًرؿددددتًاؾـتودددد ًاْمهددددتل ًػفددددةًاؾدددد  ًقةؼدددد ً ةاؾدددداًَت قدددداًًًًًًًًا

ـقتعدددددداًعدددددد ًا دددددد ًا ددددددمـت اًاهًمػددددددةقضًلددددددوقعًؿـددددددلًلؾؽـددددددلًقمهددددددتل ً ددددددءل ًًًًًًً

ًاؾمػةقضًاْؿـة ًؾلًر ًقمهتل ً ءل ًاؾيؾ اً.

لقودددد ًاؾػؼدددددلًؾةددددد ل  ًمدددددةاػ ًيددددد ل ًؿعقـدددداًؾنلدددددة ً تؾددددداًاؾـقتعددددداًاؾؽت عددددداًالًًً

ًلً:اْمهتل  ًلممؿندًعت م

ررًقةؼدددددد ًاؾوددددددى ًعؾدددددد ًاِةاؾدددددداًاؾمهت قدددددداًعتعملددددددت  ً ددددددناًؾوددددددى ًًًًً-ر

ا دددد ًر ًبددددة ًعددددتؾمةؼق ًعـددددلً.ًلفددددةًؿددددتًقؼمةددددلًمةؼقعددددلًعت ددددلًاؾوى ددددلًؿؼتـددددتًًًًًًً

ًع ػاًمءثًعؾ ًـقتعملً.ً

ررًقؽددددددةرًاْةؼدددددد ًعؾدددددد ًاِةاؾدددددداًاؾمهت قدددددداً اعؿددددددتًؾؾـقتعدددددداًعدددددد رً ًًًًًًًً– ً

تل ً ددددددءل ًاؾمػددددددةقضًًقؽددددددةرًبددددددةثًعددددددتؾمةؼق ًا اؼددددددتًرلًررًقؽددددددةرًؼددددددءًَددددددًًًًًً

ةؼق ًحبدددددءل ًؿؾقدددددةرً قـدددددت ًػةؼددددد ًل ؼددددداًًًماْؿـدددددة ًؾدددددلًؽددددد رًقؽدددددةرًبدددددة ًعدددددتؾًً

عؼقؿدددداً ددددا ًؿاقدددد ً.ًرؿددددتًا اًر ددددتجًا ددددمعؿتثًاؾيددددؾ اًػدددداًقددددء دً ددددؿ ًؿػفددددة ًًًًًًًً

ًاؾـقتعاًاؾؽت عاًالًاْمهتل  ً.
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قوددددددت ًدًاؾـتودددددد ًاؾؽددددددت  ًرلًاْمهددددددتل ًررًقؽددددددةرًؿمؿمعددددددتًعتألفؾقدددددداًًًً-ة

ؼقعددددلًعؾدددد ًاِةاؾدددداًاؾمهت قدددداًلخباػددددلً ددددقؽةرًاؾمةؼقدددد ًعددددت اًًًًًًًًًاؾؼتـةـقدددداً دددد ًمًة

ًل ًق م ًا  اً.

ًا  ت ًاْتملاًعؾ ًاؾـقتعاًاؾؽت عاًلاؾـقتعاًاْمهتل  ًً-2

ؾلوددددهًفدددد  ًا  ددددت ً ًعددددءًؿدددد ًاؾمؿققدددد ًعدددد ًعاؼدددداً تؿدددددًاؾة ؼدددداًاؾمهت قدددداًًًًًًً

ودددددد ًعتأللددددددقدًاْ عددددددة ًلاؾـتودددددد ًاؾؽددددددت  ًلاْمهددددددتل ًرًؿدددددد ًوفدددددداًلعاؼدددددداًاؾـًت

ًاؾؽت  ًرلًاْمهتل ًعتأللقدًلؽت مل

عاؼدددددداً تؿدددددددًاؾة ؼدددددداًاؾمهت قدددددداًعتأللددددددقدًاْ عددددددة ًلاؾـتودددددد ًاؾؽددددددت  ًًًً-ر

ًلاْمهتل ً

دً تؾدددددداًاؾـتودددددد ًاؾؽددددددت  ًٌددددددءًررًاأل دددددد ًقؾمدددددد  ًاؾم اؿددددددتًلدددددد ػقتًؼلدددددددًً

 تؿددددددًاِةاؾددددداًاؾمهت قددددداًعؽددددددًاْلؾددددد ًاْددددد ؽة ًػقفدددددتً لرًررًقؽدددددةرًاأللدددددقدًًًًًًً

اؾمدددددد ا ً.ً  ً ًاؽدددددد ًاؾدددددد ا ًاأللددددددقدًاْ عددددددة ً ددددددءًاْ عددددددة ًؿيددددددبل ًعدددددد ًر ً

ا ا مدددددلًرلًعدددددءلرًاودددددت  ًؿـدددددلًًعددددددًؿددددد ًاؾعدددددءثًرؾددددد ا ًاؾـتوددددد ًاؾؽدددددت  ًؼلددددددًًًًًًًًًً

اؾمهت قددددداًدًؿقدددددءارًاؾمعتؿددددددًػعؾقدددددلًغددددد  ًًاِتؿددددددًألـدددددلًفدددددةًاؾددددد  ً ةًعتؾة ؼددددداًً

ً ؾلً.

رؿددددددتًدً تؾدددددداًاؾـتودددددد ًاْمهددددددتل ًِددددددءل ً ددددددؾ ملًػؼددددددءًاعمددددددو ًاْودددددد  ًًًً

 ًل ؾددددلًعـددددءؿتًاعمددددو ًؿؾم ؿددددتًاؾم اؿددددتًيى ددددقتًعددددت اجًؼقؿدددداًًًً نتعدددداًاؾـتودددد ًاؾؽددددتً 

اِةاؾدددداًاهًاِتؿدددددًلقلؼدددد ًؾددددلً ددددرًاؾ وددددة ًعؾدددد ًاأللددددقدً ددددتًمددددبلثًاؾقددددلًؿدددد ًًً

 ؼدددددة ًـمقهددددداًفددددد اًاأل اجًل ؼدددددرًفددددد اًاِددددددًؿ دددددؾواًاألغقدددددت ً قدددددهً فددددددًًًًً

فددددددب جًؿددددددءاًَددددددتل ًاؾـتودددددد ًِددددددءل ًـقتعمددددددلً.ًلؿدددددد ً ؾددددددلًاؽدددددد ًؾؾوتؿدددددددًًًًًً

 دددددءل ًؿدددددتً ةؾدددددلًفددددد اًاأل ددددد ًؾؾـتوددددد ًاْمهدددددتل ًرلًًًًاؾ ودددددة ًعؾددددد ًاأللدددددقدًد

ررًق ودددد ًعؾدددد ًاؾـتودددد ًاْمهددددتل ًجبؿقدددد ًؿلؾدددد ًاؾة ؼدددداًاؾمهت قدددداًلفؽدددد اًمؽددددةرًًًًًًًًًً
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ؾؾوتؿدددددًعاؼمدددددترًلددددد ػقمترًؼلددددددًؽددددددًؿدددد ًاؾـتوددددد ًاْمهدددددتل ًلاأللدددددقدً.ًخبدددددا ًًً

عاؼدددداًلا ددددء ًعدددد ً تؿدددددًاؾة ؼدددداًاؾمهت قدددداًًعـفددددتً ددددةاًًاؾـقتعدددداًاؾؽت عدددداًػدددداًقـوددددً 

ًؽت  ًقؾم  ً ةولفتًاأل  ًع  اجًؽدًؼقؿاًاؾة ؼاًؾؾوتؿدً.ًلاؾـتو ًاؾ

ًًعاؼاًاؾـتو ًاؾؽت  ًرلًاؾـتو ًاْمهتل ًعتأللقدًً– ًً

عتؾـيدددددلاًِتؾددددداًاؾـتوددددد ًاؾؽدددددت  ًػددددداًمـوددددد ًرقددددداًعاؼددددداًعقـدددددلًلعددددد ًاأللدددددقدًً

دًاْ  ؾدددداًاؾيددددتعؼاًعؾدددد ًلػددددتجًاؾة ؼدددداًاؾمهت قدددداًلغتؾلددددتًؿددددتً فدددددًاأل دددد ًلوددددة ًًًًًً

ا اًعؾدددددبًعددددد ؾلًؿؼت دددددت ًاؾددددد اعبًلؿ تؾلمدددددلًعدددددتؾمعةقضًعؿدددددتًِؼدددددلًؿددددد ًًًًاِةاؾددددداًل

 دددددد  ًلؿدددددد ً ؾددددددلًاؽدددددد ًؾ لددددددقدًاْ عددددددة ًاوددددددت  ًم دددددد  ًاؾـتودددددد ًاؾؽددددددت  ًً

لعـءوددددد ًمعدددددءًابودددددت  ًاؾا ؼددددداًدً ؽدددددبًاؾةؽتؾددددداًاؾيدددددتعؼاً.ًرؿدددددتًعتؾـيدددددلاًِتؾددددداًًًًً

اؾـتوددددد ًاْمهدددددتل ًػدددددتألؿ ًامؾدددددقً  ًم ع دددددلًعتأللدددددقدًعاؼددددداًؼتـةـقددددداًدبةددددد ًدًًًً

اؾمةؽقددددددًأل ؽدددددت ًعؼدددددءًاؾةؽتؾددددداًلػقؿدددددتًقمهدددددتل ً دددددءل ًفددددد اًاؾمػدددددةقضًًًًًًًًً دددددءل 

اوددددددت  ًفدددددد اًاؾم دددددد  ًرلًـؼةددددددلًل ًقموؿدددددددًعـءودددددد ًرقدددددداًًًًًًًاأللددددددقدػقيددددددم ق ً

ًؿيبلؾقاًعـلً.

ػؼددددددددءًؼقؿدددددددداًاؾة ؼدددددددداًاؾمهت قدددددددداًًاؾـتودددددددد ًؾلدًاْ  ؾدددددددداًاؾا ؼدددددددداًأل اجً

ً(ًؿددددد ًؼدددددتـةرًاؾمهدددددت  ًعاؼددددداًاأللدددددقدًعتؾـتوددددد ًاؾؽدددددت  ًرل88ًًًًًـظؿدددددةًاْدددددت  ًً 

اْمهدددددتل ًعـ دددددفتًعؾددددد ًرـدددددلً ًمدددددبلثًاهًاْدددددةدًاِؼدددددة ًاؾددددد ًؽتـدددددةًمدددددبلثًًًًًًً

اهًؿددددد ًا عددددد ًاؾـقتعددددداًعـدددددلً(ًلقا دددددلًعؾددددد ًاؾدددددـ ًاـدددددلً ًاقددددد ًعددددد ًاؾـتوددددد ًًًًً

اؾددددد  ًمعؿدددددءًاؾؽددددد  ًلاؾـتوددددد ًاؾددددد  ًَدددددتل ً دددددءل ً دددددؾ ملً لرًمعؿدددددءًلامندددددتًًًًً

عدددددد ًوفدددددددًرلًغػؾدددددداً.ًؽؿددددددتًقا ددددددلًررًاْودددددد  ًاؼم دددددد ًعؾدددددد ًاعددددددارً ؾددددددةثًًً

ْددددددةدً ًاؾؽددددددت  ًرلًاْمهددددددتل (ً دددددددًاأللددددددقدً لرًاؾم دددددد  ًاهًؿددددددتًًًاؾـتودددددد ًا

ؼددددءًقؼددددة ًعدددد ًفددددب جًؿدددد ًعاؼدددداًؼتـةـقدددداً.ًػػددددلً تؾدددداًاؾـتودددد ًاؾؽددددت  ً ًاؽدددد ًًًًً

م ددددة ً وددددة ًاؾـتودددد ًعؾدددد ًاأللددددقدًاْ عددددة ًععددددءًر اوددددلًؾؼقؿدددداًاِةاؾدددداًؿددددتً ًًًًًًًًًًً
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ًقؽدددد ًاأل دددد ًاـمػدددد ًؿدددد ًفدددد اًاؾةػددددتجًلعـءودددد ًقددددمبًاؾ وددددة ًعؾقددددلًلػؼددددتًؾؼةاعددددءًًًًًًًًً

ًاؾؽي ً لرً ل ً.ً

اؿدددددددتًعتؾـيدددددددلاًؾؾـتوددددددد ًاْمهدددددددتل ًػدددددددتألؿ ًامؾدددددددقً  ًقيدددددددم ق ًاؾـتوددددددد ًًًًًًً

اؾ ودددددة ًعؾددددد ًاأللدددددقدًدً دددددءل ًاْلؾددددد ًاْىدددددةثًعدددددلًلػؼدددددتًأل ؽدددددت ًاؾـقتعددددداًًًًًًً

 ددددتًر دددد ا ًعددددءلرً ددددل ًػقؿددددتًًًًاؾدددد ًم ع فؿددددتً.ًعتب ددددتػاًِؼددددلًدًاؾ وددددة ًعؾقددددلًًًًً

 قمعؾرًعتْلؾ ًاْمهتل ًِءل ًـقتعملً.


