
 

 ي  
 
 
 
 
 

 سجل التجارة في التشريع السوري
 

 في القانون التجاري دت لنيل درجة الماجستيررسالة أع  

 
 ة ريم عاقلالطالب

 
 األستاذ المشرف 

 الدكتور عبد الرزاق جاجان
 
 

 
 م 0200/ 0202
هـ 0110/ 0110

 بــــــــــــــــــــــة حلـــــــــجامع
 وقــــــــــة الحقـــــــــــــــــكلي
 اريـقانون التجال مـــقس



 



 

  
 
 
 
 
 

 سجل التجارة في التشريع السوري
 

 رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير

 
 ة ريم عاقلالطالب

 
 أعضاء لجنة الحكم

 ومشرفا ( رئيسا  )  جامعة حلب  بد الرزاق جاجانالدكتور ع -1
 (عضوا  )  جامعة حلب   الدكتور عمر فارس -2
 (عضوا  )   جامعة دمشق        الدكتورة إيمان نابوش -3
 

 ظهرا   12الساعة  11/4/2111نين المصادف تمت المناقشة يوم االث
 

 م 0200/ 0202
هـ 0110/ 0110

 بــــــــــــــــــــــة حلـــــــــجامع
 وقــــــــــة الحقـــــــــــــــــكلي
 اريـقانون التجال مـــقس



 أ 

 شهادةاألستاذالمشرف



نأيرجوٍعإلىبحثآخرموثٌقضمن أشهدبأنالعملجاءنتيجةبحٍثقامتبهالمرشحة,وا 
العمل.




األستاذالمشرف
الدكتورعبدالرزاقجاجان



 ب 

تصريح



أصّرحبأّنالبحثلميسبقأنُقِبللنيلأيةشهادٍة.



الطالبةالمرشحةلنيلدرجةالماجستير

معاقلري























 ج 











 وننُمِؤ مُال و هُولُسُر و م كُل م ع ىاللُر ي س واف لُم لاع قُو...



منسورةالّتوبة501اآلية



 د 

إهداء



لكّلمنارٍةتهديإلىبّراألمانالّسفنالباحثةعنفيضالعلم.


لكّلشمعٍةتنيربعزيمٍةالتُثنىظالمالعقول.


لكّلمنهٍليرويبسخاٍءظمأالّنفوس.


لمنكانخيرمعيٍنلي...




 ه 

شكروتقدير




أسههمبتكليهلههذلالمحطّهةمهنرحلهةالعلهم,فرادمّديدالعونفيمشوارالبحثأمنلكّلشكٌركبيرٌ
ىالمضّيقدمًامتحّديةكّلالصعاب.دفعنيإلماوامتناٌنعميقلكّلالطويلة.

 خاصألستاذيالمشرف,ذلكاألبالروحيالذيهوخيرقدوٍةفيالعلموالحياة...شكرٌو



 1 

ُمةقدُ المُ 
ُ
ةُتقتارررررر ديُّاالةُُ ي سرررررريُّ اهنُالسُّنًاُبرررررر ل ُّأكثررررررنُالقرررررر ا ي ُترررررر ثُ ُبحرررررر ُُّيُّالّتجرررررر ُنعتبررررررنُالقرررررر    ُي ُ"

ةُ أتقنبهررر ُا قب تقرررً ُع ررر ُع ام هررر ُ مقتيررري ته ُ هررر ُ ررر ُه ُإحس سرررً ُب لحيررر لُالعم ّيرررةُ أشررردُّ االجتم عّيررر
ذلرر فُ مرر ُُنُاالجتمرر ع ُّلتقرر ُّاتقتيرر ُا ُّ مرربرردييُكعرردييُ التُّاألارريُيسررب ُ يررنلُمرر ُالقرر ا ي ُ رر ُالتُّ

ُ(1)له ."يُبتبدُ ةُ الُيتبدُّتقتا ديُّاالُ ُةيُّالّتج ُنج نيُالحي لُتن ُث بتً ُالُيُ  ينُالج ئزُأ ُيُ 
ُ

  ُجررإُإلرر ُاتقتارر دُالّسررتقرردُبرردأ ُتتُُّع ّمررةً فُ سي سررته ُالاتقتارر ديُّسرر نيةُتشررهدُا ات حررً ُُ أل ُُّ
ُُالبردُّفُكر  ُ(2)االجتم ع ُّ ُالّتشرني حر ال .ُ ب لاعريُ قردُشرهدُمُمر ُهرذلُالتُّي سرجُتشرنيع ُّمر ُتحردي  

 ُلعرر م33ُلُنتقرم الّتجر ُنمر ُالقر ا ي فُم هرر ُتقر    ُُعر امُالق ي رةُالم يرريةُارد نُالكثيرن ر ُاألُالّسر نيُّ
مر ُشررهنُّ يُ ايرذُ رر ُاأل ررذا ُ  يرع ُ ر ُحّيررزُالتُّفُ ال7002ُّ ُلعر م3ُنك  ُنتقررم فُ تقر    ُالّشر7002

 ُلعرر م72ُنُمرر ُجديرردُتقرر    ُالشررنك  ُب لمنسرر مُالتشررنيع ُنتقررم   يمرر ُبعرردُاررد.7002ُ يسرر  ُعرر مُ
فُ اعت بنُ   ذًاُم ُت نيخُاد نلُ  7002ُ ُلع م2ُفُ الذيُأ ه ُالعميُبق    ُالشنك  ُنتقم 7011

11 7 7011
مر ُمرٍنل ُتعكر ُالبرّدُلُتسع ُلتك  ُاألتقرن ُإلر ُال اتقر فُ الّتج ُنك   ُتق ا ي ُلّم ُُ .ُ(3)

حا ءُالاع لّيرحقيقةُهذاُال اتق فُ تُ  مر ُالراليُُالّد لرة ُ ر ُالربالدُلترتمكُُّةّيرالّتج ُن  ُمكِّ ُم ُنادُ ا 
ُ.ع ّمةي سةُالش ق  ُبم ُيالدمُالسُّأ ُت ّجإُت  ُال ُُّالّتشني 

ُ
تررر ُ جيرررإفُهررر ُاتحاررر ءا ُالُّالقررريقُ التُّ يُ ررر ُالتُّتررر ُتالررردمُالررردُّاألد ا ُالُُّمررر ُأهرررمُّلعرررّيُُ ُ

لُهرر ُالّتجرر ُنُسررجيُُّلفُ رر  ُّالّتجرر ُنميرردا ُُ.ُ  يمرر ُيالررّ ُةع ّمرر ُالسررجاّلُيمكرر ُأ ُتحارريُع يهرر ُمرر ُال
  ُالحا يُع  ُُالّد لة م ُ نائإُُالمشّنعليس عدُُتقتا ديُّاالش قُذيُيج ُأ ُيعك ُحقيقةُال ُّالُّ

                                           
فُالم شر نُ ر 1212ُحزيرنا 77ُُ ُتر نيخ112ُ مُالّتشرنيعّ ُنتقرم المذّكنلُاتيي حّيةُلق    ُالّتج نلُالّس نّيُالّار دنُب لمنسرُ(1)

 .7371 م ُالجنيدلُالّنسمّية1212ُُ 2 11 ُت نيخ11ُالعدد 

اتقتارر دُالّسرر  ُاالجتمرر عّ ُم رر تق ُل ّسرر  ُالحررّنُاّلررذيُيحررّننُسرر  ُالبيرر ئ ُ الّنسرر مييُ يبقرر ُع رر ُتقررّ لُالعمرريُمقّيرردلُمرر ُُ(2)
 www.9119.com/vb/75360.tml لحق  .ُلمزيدُم ُالّتااييُناج ُالّن ابقُالّت لية:ُحي ُتثبي ُاألج نُ م  ُالمق لبةُب

  www.iraqcp.org/members3/0050725adnan.tm        ُ
ُجديردُل شرنك  ُلالشرنكةُالمسر همة7011ُُالشرنك  ُلعر مُلقدُأت ُتقر    ُُ(3) بربع ُالتعرديال فُ لعريُمر ُأهمهر ُإير  ةُشركي 

تقرردُألغ هرر .ُكمرر ُأ ررإُأيرر شُأل رر اعُالشررنك  ُلالشررنك  ُالمسرر همةُالمم  كررة7002ُُالمغا ررةوُ الررذيُكرر  ُتقرر    ُالشررنك  ُلعرر مُ
ُالتعديال ُالت ُالُمج يُلتااي ه ُ  ُبحث  .ُب لك ميُل د لةو.ُ   ُع  ُشنكةُالشال ُال احد.ُإي  ةُلجم ةُم 

http://www.9119.com/vb/75360.tml
http://www.iraqcp.org/members3/0050725adnan.tm
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ُل مجتم ُ اتقعيُّا نل ُ تر ُبردأ ُنُالُّ ل ُيمك ُت جيهإُ االستا دلُم إُ ر ُعج رةُالتقر ُّفُ ب لتُّيُّالّتج ُنة 
ُ.(4)ةاتقتا ديُّ أالنىُُةٌُإحا ئيُّلُ  ياٌةُالّتج ُنُسجيُّ تد نُمتس نعًةفُ 

لررإُُلفُبرريُإ ُّالّتجرر ُنُسررجيُّلُمرر ُلرري ُالغ يررةُال حيرردلُالمنجرر ُُّحارر ئ ُّ الُيالارر ُأّ ُالهرردشُاتُ
قإُفُ بم ُتحقُّ(5)ة  ُاتثب  ُبم اجهةُالك  ُُّةُ يُّلُم ُحجُّالّتج ُنُسجيُّ إُتقي دُد نًاُ  ُاتشه نُبم ُتشكُّ

دعمرإُبشرهنُُلُيتمُّالّتج ُنذيُتق مُع يإُ  .ُإذُأّ ُاالئتم  ُالُّمع مال ُبي ُذ يُالشُّ  ُالُم ُاستقنانُ 
مُقرردُ  جنُتقبرريُأ ُيُ  ُالغيررنُمرر ُمعن ررةُمنكررزُالتّررفُليررتمكُّةّيررالّتج ُن جنُ المعرر مال ُل تّررُقرر     ُّالمنكررزُال
مر ُُجردُ ر عٌُ ُ نائ فُ  ر ُ ر ُمجر يُالّيرُجيُّّسركمر ُيمكر ُاالسرتا دلُمر ُتقير دُالُ.(6)ع ميُمعإع  ُالتُّ

دانلُاليُّالّتج ُنُسجيُّع   ُبي ُالتُّ نيبةفُ ب لمق بريُيمكر ُبي ُمر ُالّيرتق ي ُعرددُالمتهرنُُّنائ ُلتمُّلُ ا 
ي سرةُ ُتعردييُالسُّفُكرذل ُيتسر ُّك يرشُاليرنيب ُّلُع ُقني ُالتُّالّتج ُنُسجيُّبي ُم ُتقي دُتحديدُالمتسنُّ

تق بةُع  ُامته  ُلُ  ُالنُّالّتج ُنُسجيُّكم ُيايدُُ. لحُالع مُّ ُالاُّةُبم ُي سجمُم ُال اتق ُ يحقُّنيبيُّاليُّ
ُ.(7)يُّالّتج ُنم ُمم نسةُالعميُُ ًُسجييُمم  ع ُن  ُالقيدُ يم ُل ُك  ُق ل ُالتُّلفُإذُيت جُّالّتج ُن

إلر ُأ ُسرجّيُالّتجر نلُكر  ُمعن  رً ُم رذُالقرن  ُال سرق فُحير ُُ(8) تشينُاألبح  ُالق    ّيرة
َنش"ُك    ُلُ"الح  اّلت ُألغر ُ يمر ُبعردُ-تد ي ُأسم ءُأعي ئه فُ بقي مُالّث نلُالان سّيةُت مس  ُسجاّل  

َنش  ر ُُألمانيااا هدمُ   مُسجاّل ُالحنشفُ ع د ٍُث نُ   مُسجّيُالّتج نلُل ّ هر نُ ر ُُ-   مُالح 
القرررن ُالثّررر م ُعشرررنفُت تهررر ُد ٌيُأ نّبّيرررٌةُعرررّدلفُ د يُأمنيكررر ُالج  بّيرررةفُ أاليرررنًاُ بعررردُالحرررن ُالع لمّيرررةُ

                                           
ُإذُأّ ُسجّيُالّتج نلُي عتبنُأداًلُإحا ئّيًةُه ّمةُل ّد لةُيمّك ه ُم ُمعن ةُالبي    ُالج هنّيةُلكّيُمر ُيالرّ ُالّتجر نلُ الّار  عةُ(4)

س ُالّقةُالّد لةُاالتقتا دّيةُم ُالاليُ الق ئمي ُع يهم فُ يمك ُع  ُأس  ُسجّيُالّتج نلُت جيإُالّ ش قُالّتج نّيُ الّا  عّ ُح
تقيرر دُالّسررجّيُاّلترر ُتحررّددُأ رر اعُالّتجرر نلُ الّارر  عةُالق ئمرررةفُ تررتّمُمق ن تهرر ُب الحتي جرر  ُالمسررتقب ّيةُلّ د لررةفُ تشررجي ُالّ شررر ق  ُ

اتقتار دّيً ُإلر ُج  ر ُ   ئارإُُ الّا  ع  ُاّلت ُتحت جه ُالبالدُ اتتقاليُم ُت  ُاّلت ُالُتحت جه فُمّم ُيجعيُلسجّيُالّتج نلُد ناًُ
ُ.120فُ 1221ُف7ُاألالنى.ُسمينُع ليةفأا يُالق    ُالّتج نيفُالمؤّسسةُالج معّيةُل ّدناس  ُ الّ شنُ الّت زي فُبين  فُق

ة اري  لة سواء أكانت اختيالبيانات المسج  "ُ ُع  :1 قنلُ  10ُالم ّدلُ   7002ُُ ُلع م33ُإذُ ّ ُتق    ُالّتج نلُالّس نّيُ ُ(5)
أّ ُالمشرّنعُتقردُأالرذُب لحّجّيرةُالمق قرةُلقير دُسرجّيُُد  جرُ"تساجيلااعتباارا  مات تااري  ر االغيا عتبار ناذا ف ذاق  ا   , ت  إجباري ة أم

 الّتج نلُمّم ُيحق ُال  ياةُاتشه نّية.

نُ ر ُالمع ر ُ اسرإ:ُ.ُا  ر11فُ 1222ُفُبين  ف1ُكمييُسالمةفُدلييُالّت جنُ  ُم جب  ُالّتج نلُلدناسةُتقبيقّيةوفُقُ(6)
الّسجّيُالّتج نيُ شرهنُالّشرنك  ُالّتج نّيرة"فُالم ار نلفُدانُال  ر ءفُ"ُزي  ُسالمةفُالّشهنُالّتج نّيُ  ُالق    ُالمانّيُالمق ن 

ُ.1فُ 1222ُف1ُق
ُ.13زي  ُسالمةفُالمنج ُالّس ب فُ ُُ(7)
سررالمةفُ.ُكررذل :ُزي رر 132ُفُ 7002 ُج معررةُح رر فُ نعرر  فُالقرر    ُالّتجرر نّيُالبررّنيفُالجررزءُاألّ يفُمقب عرر ُهشرر مُ(8)

  م ُبعده .2ُفُ المنج ُالّس ب 
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نائرردًافُُلُاأللمرر   ُّالّتجرر ُنُسررجيُّنُت  رريمُعتَبرر رر ُالحقيقررةُيُ ُاأل لرر ُتقررّننُ  رر مُسررجّيُالّتجرر نلُ رر ُ ن سرر .
ُعررّدلُتقرردُتت لرر ُ رر ُت  رريمُ  ررّيُمررثاًلُيُ  ُلُالان سرر ُّالّتجرر ُنُسررجيُّحتررذىُإلرر ُاليرر مفُحترر ُأّ ُإاررالح   

ُ.(9)لُاأللم   ُّالّتج ُنُسجيُّت  يمُبهدشُجع إُأكثنُدتّقةُ كم اًلُلجع إُأتقن ُإل ُن حُ
ةُالعثم  ّيرُةّيرالّتج ُن ُالقر ا ي ُةفُ قردُ  ّرالعثم  ّيرُالّد لرةفُ ن رمُاال اار يُعر ُ ُ ر ُسر ني أمُّ

 ر ُُج لُالد ل ُّ االتُُّةيُّالّتج ُنعديال فُ ك   ُت  ُالق ا ي ُبعيدًلُع ُتقّ نُالحي لُم ُبع ُالتُُّ   ذلًُ
مةُ الُمتي رةٌُةُ ينُنسمّيةُ الُم حكتنجم"ُ نُإليه ُه شفُعال ًلُع  ُأ ُالق ا ي ُالمُ يُّالّتج ُنُالّتشني 

لُالّتجرررر ُنالحرررر يُكررررذل ُإلرررر ُأ ُارررردنُتقرررر    ُُ  رررريُُّ.(10)ة"نكّيررررارررر  ُالتُّالتعبيررررنُ الُاررررحيحةُل  ُّ
لُ رر ُالّتجرر ُنُسررجيُّفُ تقرردُ  ّررم1212ُحزيررنا 77ُ ُبترر نيخ112ُنتقررم ُ ُّالّتشررنيعب لمنسرر مُُ(11)الّسرر نيُّ
ذيُي عتبررنُبمث بررةُالّررُ–لُالّتجرر ُنُسررجيُّأّ ُاألالررذُب  رر مُُ(12)بع  ُم ررإ.ُ اعتبررنُالرر11 إلرر  77المرر اد 
ُ ب ُالشالار ُّ ر ُهرذاُالقر    ُييرا ُع يرإُالقّرُ-نك  ّشرأ رنادُُ مر ُُالّتجر نلق ائرشُُتق     ُّت سي  ُ

ُ ُتجنيُ يم ُبي هم. المع مال ُالتُُّالّتج نلتعّ قإُبق ئاةُ
ع ررر ُإهمررر يُتقيررردُُنتّررر لُحيررر ُجررر ُنالتُُّسرررجيُّلقيررر دُال ّارررًةًُةُّيرررأهم1212ُُّ تقررردُأ لررر ُتقررر    ُ

 ر ُُيُ سرجُ مر ُهر ُ يرنُمُ ُمُكريُ نَُالبي    ُال اج ُتقيده ُعدمُإمك  ُاالحتج جُبه ُأم مُالغين.ُكم َُحر
ا تقرر يُُدَُ.ُ تقي ررع ّمررةسرر  ُال ائنُ المؤسُّأمرر مُالمحرر كمُ الرردُُّةّيررالّتج ُناةُعرر ءُب لّاررلُمرر ُاالدُّالّتجرر ُنُسررجيُّ
ُل.الّتج ُنُسجيُّذل ُ  ُُبتسجييُيُّالّتج ُنةُالع  ا ُم كيُّ

                                           
إذُتتعرّدىُ  يارةُسررجّيُالّتجر نلُاأللمرر  ّ ُال  يارةُاالسررتعالمّيةُ اتحار ئّيةُ االتقتارر دّيةفُلياربحُسررجّيُالّتجر نلُأداًلُل ّشررهنُُ(9)

فُ لرذل ُ جردُأّ ُ جن ُع ر ُالقيردُ ر ُسرجّيُالّتجر نلُاكتسر  ُاراةُالتّرفُكمر ُيتنتّرالق    ّ فُ ل بي    ُالمدّ  رةُ يرإُحجّيرةُتق    ّيرة
زُ يهر ُسجّيُالّتج نلُاأللم  ّ ُي عَهدُبإُإل ُجهة ُتقي ئّية .ُكم ُأّ ُسجّيُالّتج نلُاأللم  ّ ُهر ُاألدالُال حيردلُ ر ُألم  ير ُاّلتر ُتتنّكر

جر نفُكمر ُأّ ُالبير  ُ يرنُالمسرجّيُ ر ُسرجّيُالّتجر نلُالُي حرَتّ ُبرإُ ر ُك ّ ةُالبي    ُالال ّاةُبعال ّيرةُكرّيُمر ُيتعّ ر ُب لّتجر نلُ التُّ
ُم اجهةُالغين.ُا  نُالمنجعي ُالّس بقي .

ُ.10-2فُ 1212ُحزينا 77ُُ ُت نيخ112ُم المذّكنلُاتيي حّيةُلق    ُالّتج نلُالّس نّيُالّا دنُب لمنس مُالّتشنيعّ ُنتقُ(10)
 المرر ال ذُبررد نلُعرر ُالقرر    ُالّتجرر نّيُالان سرر .ُتجرردنُاتشرر نلُإلرر ُأّ 1217ُُ رر   ُلعرر مُالمرر ال ذُعرر ُتقرر    ُالّتجرر نلُاّل بُ(11)

فُتقردُأشر نُ ر 132ُُ-132فُ 1212الدكت نُنز ُاهللُا ق ك ُ  ُكت بإ:ُالحق  ُالّتج نّيةُالبنّيةفُمقبعةُالج معرةُالّسر نّيةفُ
لّتجر نّيُب لّ سربةُل ّتشرني ُاّل ب ر  ّ ُالحردي فُألّ رإُيعتقردُبر ّ ُالمشرّنعُمقّدمةُدناستإُلسجّيُالّتج نلُإل ُأّ إُسيكتا ُبدناسةُالّسجّيُا

الّس نّيُسيقتب ُم ُهذاُالّتشني ُاألس ُاّلت ُتس عدلُع  ُإدال يُالّسجّيُالّتج نّيُع  ُتشنيعإ.ُ هذاُب لاعريُمر ُحاريفُ مر ُ
.ُ رر ُحرري 1212ُالّتشرني ُالّسرر نّيُتقبريُتشررني ُعر مُمقّدمترإُت رر ُاسرت تج ُأّ ُسررجّيُالّتجر نلُلررمُيكر ُمعن  ررً ُبشررك إُالحر لّ ُ رر ُ

فُ اّلذيُأالرذُم رإُكمر 1217ُ احتا ُبإُالمشّنعُاّل ب    ُ  ُتق    ُالّتج نلُلع م1271ُُع ن شُالسجّيُالّتج نّيُ  ُلب   ُم ذُع مُ
 .1212أشن  ُتق    ُالّتج نلُالّس نّيُلع مُ

ُ.10-2فُ 1212ُحزينا 77ُُ ُت نيخ112ُلّا دنُب لمنس مُالّتشنيعّ ُنتقم االمذّكنلُاتيي حّيةُلق    ُالّتج نلُالّس نّيُُ(12)
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ردُالثُّةُالُّلُمر ُشر  إُأ ُيحقّر ُالعال ّيرالّتجر ُنُسجيُّإّ ُاألالذُب   مُُ قرةُ االقمئ ر  ُ ر ُتر ُت ج 
ةُّيرتقيرٌدُع ر ُحنُُّجيُّّسرفُ لي ُ  ُاألالرذُب  ر مُالةيُّالّتج ُنتسهييُالمع مال ُُنّت  ا  ُالمتع م ي ُ ي

رررر ُُمرررر ُهرررر ُت  رررريمٌُجرررر نُإ ُّاالتُّ ُالّتجرررر ن رررر ُمارررر حةُُلُ تارررر ُّالّتجرررر ُنتالرررردمُُ  ُ اللتزامررررُالّتجرررر ني الي 
ُ.(13)أ اسهم

لررمُتكرر ُُالّسرر نيُّلُالّتجرر ُنيررن نلُتعرردييُ ارر  ُتقرر    ُُ مُمرر ُذلرر ُات جرر زفُإالُأ ُّ برر لنُُّ
ُمر ُُ(14)كت ب 1220ًُُةُ  ُع مُاال يُّلُالدُّالّتج ُنم ي ُُ  ُ زانلُالتُّهَُ  ئبًةُع ُاألذه  فُ قدُ جُ  إل ُكيٍّ
ع رريمُ  عةفُ التُّةفُ الّاررلُالال نجّيررالّتجرر ُنةفُ االتقتارر دُُ  زانا ُالعررديفُ الم لّيررنئ سررةُمج رر ُالرر زناءفُُ 

ل ُج معةُدمش ُلك ُّ ُم ُدمش ُ ح  ُيُّلُ ك ُّالّتج ُنةُيُّالع ل فُ ا  ةُالحق  وفُ  ق بةُالمح مي ُ  ُكيٍّ
 ر ُير ءُُلالّتجر ُنةفُتق  ُ يإُتك يشُالعر م ي ُبتحديردُمقتنحر تهمُحر يُتعردييُأحكر مُتقر    ُالذتقيُّ الُّ

ُ ئدلفُليررتمُّةُالّسررةُ االجتم عّيررتقتارر ديُّاالاأل يرر عُُألحكرر مُالقرر    فُ  رر ُ رريُُّقبيرر ُالعم رر ُّ ترر ئ ُالتُّ
ُل تُُّت سي ُهذلُالمقتنح  فُ تك يشُلج رةُ  ُجديرد  عردادُمشرن عُتقر      ُ ُأ ُّالَحرجر نل.ُ المُ بم  تقشرته فُ ا 

مر ُت ير ُلت سرجمُالقر ا ي ُ األ  مرةُإ ُُّ ُأ ُّهتإُال زانلُتقردُتقرّدَم ُلرإُب تشر نلُإلرذيُ جُّهذاُالكت  ُالُّ
َُد ُأ ُّنلفُ أك رار ُمر ُاأل ير عُالمتقر ُّمر ُتعردي ه ُبمر ُيتُّالبرّدُةفُ تقتار ديُّاالةُُ م ُالحي لُاالجتم عيُّ

ُني فُ تث تَق  ُم ُميّ ُإحدىُ عشني ُع مً ُع  ُاد نل.ُ م ُأهمُّيُالق    ُالسُّلُيمثُّالّتج ُنتق    ُ
لُم ُحي ُإع دلُت  يمُالّتج ُنتعدييُأحك مُتق    ُُإليه ُالكت  ُالمذك نُين نلُ ُت ُلا َُ جيه  ُالُّالتُّ

تر ُتقر ُع ر ُالمتجرنُه ُ الحجرزُالُّلُع ر ُأسر  ُإير  ةُم ايري ُالبير ُ االسرتثم نُ الرنُّالّتج ُنُسجيُّ
ُداءُ رّيُقر ُ ذيُتكر  ُم دنج ت رإُ   رذًلُ ر ُحر ُالغيرنُبار نل ُمق قرة .ُهرذاُالّ رفُالُّجيُّسُّالُاحةاإل ُ

ُمرر ُالررزُّ ف7002ُ ُلعرر م33ُنتقررم ُالّسرر نيُّلُالّتجرر ُنم فُإلرر ُأ ُارردنُتقرر    ُال سرري  ُتقنابررةُأنبعررةُعقرر د 
ً ُل متجنُتق    يُّت  يمً ُُالمشّنعالمتجنفُحي ُأ جدُُسجيُّلُ أ حد ُالّتج ُنُسجيُّتحدي ُت  يمُُ  يإُتمُّ

ةُق    ّيرار  ُالةُع يإ.ُ ي الحر ُأّ ُال ُّةُال اتقعق    يُّ   ُالانًُّ فُ  ّ مُالتُّب عتب نلُم اًلُم ق اًلُمع  يُّ
 72ُنتقررم نك  ُالّشررتقرر    ُفُُ 7002 ُلعرر م33ُلُنتقررم الّتجرر ُنُتقرر    عُبرري ُلُتترر زُّالّتجرر ُنُسررجيُّ  مررةُلال ُّ

مررر ُمررر ُسررر الح إُالررراليُالبحررر ُمررر ُعررردمُُةًُ!ُال ّارررالمشرررّنعفُاألمرررنُالرررذيُي عررر  ُع ررر 7011ُلعررر مُ
ُم ُالُت سي ُ  ل ُالتُُّفكنانُحي  ًُذيُأّدىُإل ُالتُّاألمنُالُُّف ق    يبي ُ ايع ُكيٍّ  ر تق ُحي رً ٍُالرنفُ ا 

ذاُلرر ُأارردنُ حّبررُف احرردُ ُلُبرري ُد ترر ُتق رري ُ الّتجرر ُنُسررجيُّقررةُبارر  ُالمتع ُّ ررالُم رر  ُمرر ُجمرر ُال ُّ
ُل.الّتج ُنُسجيُّتق    ً ُال اً ُبُالمشّنع

                                           
ُ.120فُ 1217ُفُاتسك دنّيةف7ُمحس ُشاي فُال سيقُ  ُالق    ُالّتج نّيُالمانّيفُمقبعةُدانُ شنُالثّق  ةفُقُ(13)
ُ.131فُالجزءُالع شنفُ 1220ُالمح م  "فُالع مُ"ُاستات ءُح يُتق اعدُالتسجييُالّتج نّيُ  ُتق    ُالّتج نلفُمجّ ةُ(14)
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ب ُالعالتقرر  ُةُ  ررنًاُلتشرر لهرر ُارراٌةُد لّيررُيُّالّتجرر ُنمسرر ئيُالقرر    ُُ  يررإُإلرر ُأ ُّمرر ُالتُُّالبرردُُّ 
ًةُع رر ُ قرر  ُذيُي حررتِّمُت حيرردُهررذلُالقرر ا ي فُال ّارراألمررنُالّررُ. ي تقي مهرر ُبرري ُالعديرردُمرر ُالرردُُّةّيررالّتج ُن

ةُ ازده نهر .ُ تحقيقرً ُةُالدمرٌةُالتقتار دُالم ققرةُالعنبّيرلُالعنبّيرالّتج ُنة.ُ ا ُت حيدُتق ا ي ُالبالدُالعنبيُّ
 يُلُمرر ُاالستنشرر دُبقرر ا ي ُبعرر ُالرردُّالّتجرر ُنُيُّسررج  مررةُلارر  ُال ُّلهررذاُالهرردشُسرر ق مُبدناسررةُال ُّ

ُالرر ّ ُالعنبّيرر ترر ُتقررد َمت ه ُزلُالُّةفُ رر ُمح  لررة ُال تالرر  ُالح رر يُالممّيررإيرر  ًةُإلرر ُتقرر ا ي ُأج بّيررُةُبشرركي 
  ُ ت ّاريُإلر ُاتج برةُفُع ُّالّس نيُُّالمشّنعت ُلمُيع لجه ُغنا ُالُّت  ُالق ا ي ُلبع ُالمشكال ُ الثُّ

ُل؟والّتج ُنُسجيُّلُم ُت  يمُاألهداشُالمنج ُُّالّس نيُُّالمشّنع ُ ل :ُلُهيُحقُّؤايُالتُّع  ُالسُّ
ُسرجيُّع  ُالّاعيدُالعم ّ ُ الّ  نّيُع ر ُحردٍُّسر اء.ُألّ ُُلهذاُالبح ُأهّمّيةًُ  ُالحقيقةُإّ ُ

.ُ لرر ُترررّمُيرربقُتقيررر دُتقتارر ديُّاالتررر ُتعكرر ُحقيقررةُالّ شررر قُةفُالُّتقتارر ديُّااللُهرر ُمرررٍنلُالحيرر لُالّتجرر ُن
 ُيمك ُالحا يُتق فُألمك ُم ُالاليُاتحا ءا ُاّلتبحي ُتك  ُاألتقن ُإل ُال اُيُّالّتج ُنُجيُّسُّلا

بمر ُي سرجمُمر ُالّسي سرةُُيُّالّتجر ُنةُ الّ شر قُتقتا ديُّااللُت جيإُالاع لّي  ُالّتج ُنُسجيُّع يه ُم ُأم  ةُ
ُفُ بم ُيحّق ُالّتقّ نُ ي عك ُب لّ ا ُع  ُالّا لحُالع ّم.ع ّمةال

ُثالثررة7002ُ 33 ُالّسرر نيُّلُالّتجرر ُن  ُلُبحسرر ُتقرر  الّتجرر ُنُسررجيُُّمقسرري ُُ ُسررجيُّفُ(15)إلرر ُأتقسرر م 
 دنُع ُهذاُالتّقسيمُ اسإُ ّ ُع يإُالبالغُالاُُّ.(17)المت جنُسجيُّفُُ (16)نك  الشُُّسجيُّفُُ الّتج ن

                                           
ُثالثرة:1212ُُك  ُسجّيُالّتج نلُالّس نّيُبحس ُتق    ُالّتج نلُالّس نّيُلع مُُ(15) ُمح   رةُ يتر ّلشُمر ُ رن ع  ُ-1ي    مُ ر ُكريِّ

 رنعُُ-3 رنعُلتسرجييُشرنك  ُالتّر مي ُ شرنك  ُاالتقتار دُ التّر  ين.ُُ-7 نعُلتسجييُالّشنك  ُالمؤّسسةُالر نجُالربالدُالّسر نّية.ُ
إذُأالرنجُالّشرنك  ُالمؤّسسرةُالر نج7002ُُ ُلعر م33ُلتسجييُبقّيةُالمؤّسس  ُالّتج نّية.ُ حس ً ُ عيُالمشّنعُالّس نّيُ  ُالق     

المر ّدلُس نيةُمر ُسرجّيُالّتجر نلُ ر ُالمح   ر  فُ أاربحُلهر ُسرجّيُالر ّ ُلردىُ زانلُاالتقتار دُ الّتجر نلُل هر ُمر ُ ّار ُع يرإُ
فُ كررذل ُأ لغرر ُ ررنعُتسررجييُشررنك  ُالتّرر مي فُ تجرردنُاتشرر نلُإلرر ُأّ ُو رر ُ قنتهرر ُاأل لرر 7002ُ 33 نلُ  ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر71 

هيئرررةُاتشرررناشُع ررر ُالتّررر مي ُالمحَدثرررةُ"ُتقررردُ ّ رررمُشرررنك  ُالتّررر مي ُ أاليررره ُتشرررناش7001ُ ُلعررر م13ُالمنسرر مُالّتشرررنيعّ ُنتقرررم 
 ُمر 10ُالمر ّدلُ  ُسرجاّلًُال ارً ُبشرنك  ُالتّر مي فُ  ر ُمر ُحّددترإُ"فُهذلُالهيئرةُتمسر7001 ُلع م12ُب لمنس مُالّتشنيعّ ُنتقم 

ُالمذك ن.7001ُ 13ُالمنس مُالّتشنيعّ  
 ُلعر م3ُ ُمر ُتقر    ُالّشرنك  ُالّسر نّيُنتقرم 3 قرنلُ  2ُالمر ّدلُ  يت لشُسجّيُالّشنك  ُمر ُأنبعرةُسرجاّل ُ نعيرةُحرّددته ُُ(16)

سرجّيُالّشرنك  ُالمشرتنكة.ُُ-3سجّيُالّشنك  ُالمد ّية.ُُ-7نك  ُالّتج نّية.ُسجّيُالشُُّ-1فُهذلُالسجاّل ُالانعيةُه :7002ُ
الّشرنك  ُُ-1 ُم ُالق    ُالمذك نُ اسإُتقدُحّدد ُأ  اعُالّشنك  ُبسرتةُهر :1ُالم ّدلُ سجّيُالّشنك  ُالال نجية.ُ ك   ُُ-1

الّشرنك  ُُ-1شرنك  ُالم ر ق ُالحرنل.ُُ-1ل د لرة.ُالشك  ُالمس همةُالمم  كرةُب لك مريُُ-3الّشنك  ُالمشتنكة.ُُ-7الّتج نّية.ُ
الّشررنك  ُالمد ّيررة.ُ مرر ُيع ي رر ُالنجرر عُإليررإُه رر ُهرر ُاأل رر اعُال اجرر ُتقيررده ُ رر ُسرررجّيُُ-2الّشررنك  ُالال نجيررة.ُُ-1الق بيررة.ُ

ممارسة عمل تجاري أو تعتبر الش ركة تجارية إ ا كانت غايتاا  :الش ركات الت جاري ة -1 / أنواع الش ركات.6الماد ف /"ُالّتج نل:
الش اركات التاق تسااهم ذيااا الد ولاة أو  الش ركات المشتركة: هاق -2. مساهمة أو م دودف المسؤولية إ ا اتخ ت شكل شركة

ااة بنسابة معينااة ماات رأ  مالاااا وتخضا  الش ااركات الماا كورف ل  كااام واللواعاد المناااو  علياااا ذااق  إ اد  الجاااات العام 
 األ كااام علياااا تنطباا  مساااهمة شااركات هااق.. للدولااة بالكاماال المملوكااة المساااهمة ركاتالشاا -3 اللااانوت الخااا  باااا.
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ُر 3ُ 10 1202 11112 زانلُاالتقتارر دُ الّتجرر نلُبررنتقم  ُمُسررجيُّإاّلُأّ ررإُتقس ررُ.7010 1 11 ترر نيخ
نظارا  لتااياد العمال "ُالّشنك  ُإل ُسجّيُشنك  ُاألشال  فُ سرجّيُشرنك  ُاألمر ايفُإذُ رّ ُع ر :

/ 3وقاانوت الش اركات رقام/ 2002/ لعاام 33ذق دائرف الش ركات لديكم و لك بعد ادور قانوت الت جاارف رقام/
جيلاا بالس اجل  مت  يث تاايد عدد تأسي  شركات األشخا  وشاركات األماوال واألذاراد وتسا 2002لعام 

. ي طَلاب  الت جاري  مت جاة ومت جاة أخر  إ داث سجل  خا   للمتجر وما يجب تسجيله ذق ه ا الس جل 
إليكم تواي  العمال بايت كاذ اة العاامليت ذاق دائارف الش اركات لاديكم بماا ينساجم ما  المااام  وأهادا  الاد ائرف 

ة, ب ياث ياتم  توايا  العاامليت لاد  أماناة الس اجل  الم كورف ويؤد ي إلى إنجاا المعامالت بالس رعة المطلوب
ساجل  تجااري شاركات  -ساجل  تجااري شاركات األماوال -الت جاري  إلى األقسام الت الية: )سجل  تجااري أذاراد

  ع ّيررً ُ رر ّ ُ ر ُأم  ررةُسررجّيُالّتجر نلُد ائررنُتتبرر ُت ر ُالتّقسرريم  فُ  جرردُُ"سااجل  المتجاار(. -األشاخا 
ُالّشنك  فُ دائنلُالمت جن.دائنلُالّتّج نفُ دائنلُ

  تيجًةُلت  ُالتّقسيم  ُالجديدلفُ بسب ُإحدا ُسجّيُالمتجنفُ قدُتزايردُحجرمُاألعمر يُ ر ُُ
الّسرررررجّيُالّتجررررر نيفُهرررررذاُالّتزايررررردُأالذترررررإُ زانلُاالتقتاررررر دُ الّتجررررر نلُبعررررري ُاالعتبررررر نُ  اررررردن ُالررررربالغُ

ُر 3ُ 10 1711 2122نتقرم  نظاارا  لتاايااد  جاام األعمااال ذااق "ُ الّررذيُميررم  إ:7010ُ 1ُ 12ُبترر نيخ
األمااوال(  -دائاارف الش ااركات لااديكم ماات  يااث الت سااجيل ذااق الس ااجل  الت جاااري ل ذااراد وشااركات )األشااخا 

وال لااا  لكتابنااا  وا  ااداث سااجل  خااا   للمتجاار, وبغيااة تسااايل العماال ذااق أمانااات الس ااجل  الت جاااري  لااديكم.
 نؤكِّد على ما يلق: 12/10/2002تاري   20200/2722/10/3الم عمَّم برقم/

رذد أمانات الس جل  الت جاري  ذق الم اذظات بالعناار ال الامة مت الفئاة األولاى مات  ملاة اةجاااف  -
 ذق االقتااد وال لو  والمعلوماتي ة.

                                                                                                                            

 مالكاة العاماة الجااات مات اكثار أو وا ادف أو العاماة بالخايناة ممثلاة الدولاة وتكاوت المغفلاة المسااهمة بالشاركات المتعللة
الش اركات  -6)...(  .الاواراء مجلا  بمواذلاة اال ولاللتد مناا جاء أو الشركات ه ه أسام طرح يجوا وال بالكامل ألساماا

الجماورياة العربياة  التاق تكاوت غايتااا م ااورف با برام العلاود واللياام بأعماال يجاري تنفيا ها خاار  أراضاق الخارجية: هاق
الش اركات التاق تؤسا  بايت شاركاء  الش ركات المدني ة: هاق -2 الس وري ة دوت أت ي   لاا ممارسة أي نشاط داخل سورية.

ماادنيا  وتخضاا  أل كااام اللااانوت الماادنق وأ كااام اللااوانيت   وي االختاااا  والمااات الفكريااة أو التااق يكااوت موضااوعاا ماات
ُ"الداخلية. الخااة باا وعلودها وأنظمتاا

  ُتشنيع  ُأالنىُك لّتشني ُالان س ُيمَس ُسجاّل فُسجّيُال اندفُ ه ُبتنتير ُزم ر فُ سرجّيُمؤلرشُمر ُم ار  ُ نديرةفُُ(17)
لكيُتسجييُم شُ رنديُيحر يُالتارنيحُاأل لر ُ التارنيح  ُالتعدي يرةُ الشرق فُ م رشُم حر ُب ل سربةُل شرنك  ُ يرإُُإذُيك  

األعمرر يُ المسررت دا ُال اجرر ُإيررداعه .ُ ترر  مُبق تقرر  ُهج ئيررةُلتسررهييُالبحرر ُ تاررنِّ ُبرري ُاألشررال  ُالقبيعيرري ُ األشررال  ُ
سجّيُ ق  ُت نسيُإليإُأنتق مُتسجييُكيُشرال فُ أاربحُير  مُالكتن  يرً ُالمع  يي فُ ي جدُإل ُج   ُسجّيُالّتج نلُ الّشنك  ُ

وُلتمييرزُالشرال ُالقبيعر ُعر ُالّشرنكةُالّتج نّيرةُعر ABCDُ ت م حُالتسجيال ُأنتق مً ُ ينُمكننلُتي شُإلر ُأحردُاألحرنشل
وفُالمج دُاأل يف1ُلج ُالّتج نّيفُ.ُلنيبينُ ن ب  فُالمق يُ  ُالق  ُ تجمع  ُالما لحُاالتقتا دّيةُع ُالّشنك  ُ ينُالّتج نّية

ُ.و722فُ 7002ُتنجمةُم ا نُالق ي فُمجدُالمؤسسةُالج معيةُل دناس  ُ ال شنُ الت زي فُبين  فُالقبعةُاأل ل فُ
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- . ُ"تأميت أماكت تتناسب و جم األعمال المنوطة بدائرف الش ركات وأمانة الس جل  الت جاري 
ُالّتجرر نُسررجيُّ رر ُتسررجييُ تعرردييُُاألحكرر مُمتشرر بهٌةُإلرر ُحرردٍُّبعيرردُ اتجررناءا ُُ  ُك  رر ُّمرر ل

ةُ رر ُةُ االعتب نّيرربيعّيرر  مررةُلتسررجييُاألشررال  ُالقُّب لبحرر ُاألحكرر مُال ُّيُُ  سرر ت ُفنك  الّشررُسررجيُُّ 
ُُل ُ.وث  ُ ايُ لُ   ُال اتقعةُع يإُ  انُّيُ  ُإجناءا ُتسجييُالمتجنُ التُّس ااُُّفُثمُّويأ ُّ اي 

ف7002ُ ُلعرر م33ُنتقررم ُالّسرر نيُّلُالّتجرر ُن  تقيرر  ُبرري ُتقرر    ُالتال رر  ُأ ُالتُّاالُ ُأهررمُّ سرر بيُّ
ُم هم ُل7011ُ ُلع م72ُنتقم ُالّس نيُّنك  ُ تق    ُالشُّ ُل.الّتج ُنُسجيُّم ُحي ُت  يمُكيٍّ
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ُيالاايُاأل ُّ
ُنك  و الشُُّلاأل نادُاألشال  ُسجيُّ

ُ
 اكتار ُبتحديردُلفُالّتجر ُنُسرجيُّلُتعنيار 7002ًُُ ُلعر م33ُنتقرم ُالّسر نيُّلُالّتجر ُنتق    ُُلمُيي 

ُُّّفُإذُتررر  7002 ُلعررر م33ُنتقرررم ُالّسررر نيُّلُالّتجررر ُن ُمررر ُتقررر    73ُ المررر ّدلُتررر ُ ند ُ ررر    ئارررإُالُّ

سااات المؤس   ت الجماااور ماات ال اااول علااى المعلومااات الواذيااة عاات كاال  ف يمك ااالت جااار  سااجل   -1"ع رر :
الغيار  ار يلاد باا جعل مندرجاته ناذ ف ذاق  ا   للش   أداف أيضاوهو  -2 .تق تعمل ذق سوريةال   ةي  الت جار 

 ي الَح ُأّ ُالعب نلُال اندلُ  ُذييُالاقنلُالث  يةُم ُالمر ّدلُُ."المعنى اريح با ا قانونق   عند وجود ن   
.ُإذُأّ هر ُتقرردُت عقِّرريُأهررمُ  رر ئشُ(18)المشر نُإليهرر فُهرر ُعبرر نٌلُيعتنيهر ُالغمرر  ُ تحترر جُإلرر ُالحررذش

ع رردُ جرر دُ رر ُتقرر    ّ ُاررنيحُبهررذاُ"ُ ارر ذُتقيرر دلُ رر ُحرر ُالغيررنفُهررذاُالتقييرردسررجّيُالّتجرر نلفُ هرر ُ
نًاُ ع دُ ج دُ  ُتق    ّ ُيقي ُبجعيُالبي  ُالمدنجُ   ذًاُ  ُح ُالغينفُالُُ"المع   لمُ جدُلإُمبنِّ

ُل قر يُبرر  ُّ ع رر ُُالغيرنُم ع  قرر ًُُل شررهن.ُهرذلُالعبرر نلُسررتجعيُ ار ذُالقيرردُبم اجهررةُسرجّيُالّتجرر نلُأدالٌُُداع 
ُالسرجّيُ   رذلٌُُتقير دَُُع ر ُأ ُُّيقير ُبرذل ُ مر ُاأل يريُحرذ ه فُ االكتار ءُبر ل ّ ُُارنيحُ ُ ج دُ  ٍُّ

 ُتقدُ ا7002ُُّ ُلع م33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 10ال اةُأّ ُالم ّدل ل شهن.ُُإُأدالٌُالغينُأل ُُّ  ُح ُِّ
, تعتبار ناذا ف ذاق  ا  إجبارياة أمالبيانات المساجل ة ساواء أكانات اختيارياة "  ُ قنته ُاأل ل ُع ر ُأّ :ُ

"فُ هررذاُالحكررمُالُيغّيررنلُتقبيرر ُالعق برر  ُع رر ُعرردمُالقيرردُأ ُتقررديمُعتبااارا  ماات تاااري  تسااجيلاار االغياا
ُ ينُالّاحيحة.ُ البي   

سرر  ُالمؤسُُّلُيمكِّرر ُالجمهرر نُمرر ُالحارر يُع رر ُالمع  مرر  ُال ا يررةُعرر ُكرريُّالّتجرر ُنُسررجيُّ 
ُالمر ّدلهن.ُ ر ُحري ُعّن ترإُلُه ُأداٌلُل شُّالّتج ُنُسجيُُّي  ًةُإل ُأ ُّت ُتعميُ  ُس نيةفُإالُُّةيُّالّتج ُن

د ذياه أساماء  ي ت ليَّاال ا جل  س اال"ُ:إب ّ ر7001ُ ُلع م71ُنتقم ُالققنيُُّيُّالّتج ُنُجيُّسُّاأل ل ُم ُتق    ُال
 33ُنتقرم ُ ُّاليم رُيُّالّتجر ُنُسرجيُّ  يةُمر ُتقر    ُالالثُُّالم ّدل"فُكم ُعّن تإُالخاضعيت أل كام ه ا اللانوت

                                           
تقرر    ّ ُُ ررّ ُُد جررُ ُ"اشررتناقُالّسرر نّيُ جرردُأ ُُّالمرر ال ذُع ررإُالرر ّ ُُ ب رر   ُّالُُّةُع رر ُالرر ّ ُع يقرر  ُالاقهّيررج عُإلرر ُالتُّبرر لنُُّ(18)

ٍذان12ُُالان سرّ ُالمرؤن فُ ر ُُعر ُالقر    ُمر ال ذلٌُُمر ُهر ُعبر نلٌُالغيرنُإ ُُّبحر ُُّأجيُاعتب نُم دنج  ُالسرجّيُ   رذلًُُ مُ"يحاُن
ُ.و131فُ 1221ُل  زيُعق يفُالق    ُالّتج نّيفُدانُالع  مُالعنبيةُل قب عةُ ال شنفُالقبعةُاأل ل فُبين  فُُ.1212
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فُ"شخ  يخضا  أل كاام ها ا اللاانوت لكل   ذيه ا يفة  خا   ت الت جارب خا    دذتر  "ُإ:ب  1221ُُّلس ةُ
ُ.(19)لالّتج ُنُسجيُّسجييُ  ُل م زمي ُب لتُُّعنياي ُه ُش ميٌُالتُُّأيً ُم ُهذي لعّيُُ 

للمعلومات السجل  الت جاري  هو مادر رسمق  " كذل ُعّن إُمكت ُالعديُاالتح دّيُ  ُس يسنا:ُ
ل ساالمة اللاانوت ذاق العالقاات الت جاري اة و ماياة  سات  االقتاادي ة عت المؤس سات, يخدم ذق الملام األو 

ُلحس ُ(20)"الن ية ُل مع  م  ُاالتقتا دّيةفُ ح م  فُهذاُالّتعنيشُيتحد ُع ُد نُسجّيُالّتج نلُكمادن 
ُج نل.الّ ّيةُ  ُالعالتق  ُالّتج نّيةفُإالُأّ إُلمُياشُسجّيُالتُّ

الّتجرر نُاأل ررنادُ الّشررنك  ُ المؤّسسرر  ُالّتج نّيررةُ رر ُُأسررم ء الّررذيُيحررد ُ رر ُال اتقرر ُهرر ُتقيرردُُ
المتعّ قرررةُب لّ شررر قُالّتجررر نّيُالّرررذيُيزا لرررإُأّيُمررر ُهرررؤالءفُ ك  ّرررةُُال تقررر ئ سرررجّيُالّتجررر نلفُإيررر  ًةُإلررر ُ

اّلترر ُأ ندهرر ُُ(21)يُأحردُالتعنيارر  الّق نئررةُع رر ُالمنكرزُالمرر لّ ُلمم نسرر ُالّتجر نلفُمّمرر ُيجعررُالّتغّيرنا 
أذارادا  كاانوا  -هو دذتار  خاا   أعاد  لتادويت أساماء الت جاار"ُالاقإُه ُاألتقن ُإل ُتا ينُسجّيُالّتج نل:

, و لااك لتمكاايت الغياار ماات الوقااو   -أم شااركاتأ أم مؤس ساااتأ  وجمياا  الوقااائ  المت ااالة بنشاااطام الت جاااري 
ُ.(22)ل  ما يطرأ على ه ا المركا مت تغي راتأ خالل مااولتام للت جارف"على  ليلة مركاهم المالق  ومتابعة ك

ُت ّ مٍُلّيةُالقيدُ يإفُ تحّددُالق ئمُع يإفُ تنسمُحد دلُ أبع دلفُبغيرةُُالُ"الّد تن"ُذل  بّدُلإُم ُأحك م 
 سري ًةُُتحقي ُالهدشُاألهّمُالمنجّ ُم إُأالُ ه ُدتّقةُالمع  م  ُالمدّ  ةُ  ُقّي تإفُل ايُإل ُجع إ

حقيقّيةُتمّك ُالغينُل كذل ُالّد لةُب داناته ُالمالت اةوُم ُمعن ةُحقيقةُالمنكزُالق    ّ ُلمر ُيزا لر  ُ

                                           
لرررمُيرر  ُع رر ُسررجّيُالمترر جنُأ ُالمحرر يُالّتج نّيررةُفُ جررر ء1221ُُ ُلعرر م33ُاليم رر ُنتقررم إذُأ ُتقرر    ُالسررجّيُالّتجرر نّيُُ(19)

تعنيشُالم ّدلُالث  يةُم إُش ماًلُل تج نُم ُاألشرال  ُالقبيعيرةُ االعتب نيرةُالرذي ُألرزمهمُالقر    ُب لتسرجييفُ جر ءُحكرمُالمر ّدلُ
ُ ماًلُلكيُالال يعي ُألحك مُالق    .ش7001ُ ُلع م71ُاأل ل ُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُالققنيُنتقم 

ُ    www.google.com.sa&usg=ALkJrhj1X0DtuL3k4zs51QUL587mF9jXegم ش نُع  ُالنابق:ُ(20)
د تنُأ ُم سر عةُنسرميةُلخشرال  ُالقبيعيرةُ المع  يرةُالتر ُتكتسر ُاراةُالتر جنفُ التر ُتمر ن ُ"ُكم ُعّن إُت لينُب  إ:ُ(21)

السررجّيُُ-1-1221فُدالرر ز712ُب ررد121ُ 2ُفُالقبعررة1271ينفُشررنحُمبسررقُل قرر    ُالّتجرر نّيُلترر لُ" شرر قً ُيررنتّبقُب لّتجرر نل
و.ُإالُأ ُهررذاُالتعنيررشُالُيمكرر ُاعتمرر دلُلتعنيررشُسررجّيُالّتجرر نل2ُ زي رر ُسررالمةفُمنجرر ُسرر ب فُُ:الّتجرر نّيفُمشرر نُإليررإُ رر 

  ر مُالغرن ُم رإُجمر ُالمع  مر  ُ"ُالّتجر نلُب  رإُالّس نّيُالذيُيح يُإي  ةُلهؤالءُسجّيُالمت جن.ُ ه  ل ُتعنيشٍُالنُلسرجيُّ
ع ُالّتجر نُ المحر يُالّتج نّيرةُحتر ُيمكر ُشرهنُبعر ُالمسر ئيُالتر ُتتع ر ُب لمعر مال ُالّتج نّيرة.ُ هرذاُال  ر مُيقير ُب مسر  ُ

همُبحير ُيالّار ُسجّيُال  ُتقيدُ يإُأسم ءُالّتج نُأ نادًاُك   اُأمُشنك  فُ تد  ُ يإُالبي    ُال اج ُإشه نه ُع ُكريُمر 
زكر ُعبردُالمتعر يفُل"لكيُت جنُاحياةُي هنُ يه ُكيُم ُيهرمُالجمهر نُال تقر شُع يرإُمر ُالمع  مر  ُالمتع قرةُبحي ترإُالّتج نّيرة

دال لهرر ُ رر ُماررنفُمج ررةُالقرر    ُ االتقتارر دفُالسرر ةُاأل لرر فُ  فُمحسرر ُشرراي فُالقرر    ُالّتجرر نّيف111ُالسررجاّل ُالّتج نّيررةُ ا 
ُ.و2 .ُمش نُإليإُ  :ُزي  ُسالمةفُمنج ُس ب ف102ُ م ُبعده فُب د122ُفُ 1212ُف1القبعةُاأل ل فُج

ُ.23فُ 1222ُإلي  ُحدادفُالق    ُالّتج نّيفُمق ب ُمؤسسةُال حدلفُدمش فُُ(22)
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بعدُذل ُالبّدُم ُإيج دٍُلّير  ُتق    ّيرةُ  سر ئيُت ايذّيرةُلتعزيرزُد نُالّسرجّيُُ ش قً ُتج نيً ُ اتقتا دّيً .
ت رر ُالج ا رر ُس   تقشرره ُُ قرريُ رر ُالّتسررجيي. جعرريُكررّيُمرر ُيت جرر ُع يررإُالقيرردُ يررإُالُيتهررن ُأ ُيم

مرررر ُ  حيررررةُاتشررررناشُع يررررإفُُ ًُتق    ّيررررلُالّتجرررر ُنُسررررجيُّيُ رررر ُت  رررريمُتب عررررً ُ يمرررر ُي رررر .ُ بدايررررًةُس اّارررر
ُ.ةُل قيدُ يإق    يُّ اتجناءا ُال

ُ
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ُيالمبح ُاأل ُّ
ُلالّتج ُنُسجيُّلُق     ُّ  يمُالالتُّ

ُ
فُ التّر جنُ  ر ُ(24)كرّيُتر جنُ ً ُمبردئيُّ(23)لالّتجر ُنُسرجيُّ  مةُلةُال ُّق    يُّالُتال ق ُأحك مُالم ادُّ

ُتكررر  ُمه ترررإُالقيررر مُ":7002 33 ُمررر ُتقررر    ُالّتجررر نلُالّسررر نّي 2مررر ُعّن ترررإُالمررر ّدل  هررر ُكرررّيُشرررال  
ُالمشرررّنعُه حرررّددت ًُةُكررر لُّ جنُشرررن قً ُال ّاررر ررر ُالتّرررُالّسررر نيُّ لرررمُيشرررتنقُالقررر    ُُ.ب عمررر يُتج نيرررة"

ُتجر نيٍُّلُالّتجر ُنذي ُين بر  ُ ر ُمزا لرةُ نادُالُّأ ج ُالقيدُع  ُاألُحي ُفالمانيُّ ُ.ُكمر (25) ر ُمحريٍّ
مهمرر ُ رر ُسرر نيةُُئي منكزهرر ُالررنُُّ-(26)ةًةُك  رر ُأمُمد ّيررتج نّيررُ-ُشررنكةُ ُكرريُّت رر ُاألحكرر مُال قبرر ُ

فُإذُتقي ررَد1221ُ 31 هررذاُع رر ُالررالشُمرر ُذهرر ُإليررإُالقرر    ُالّتجرر نّيُالماررنّي ُ.(27)ك  رر ُج سرريته 
                                           

سرجّيُالّتجر نلُ ر ُُأمري يق ر ُمر ُُأ يجر ُع ر ُكريُتر جنُُ-1"7002 ُلع م33ُالّتج نلُالّس نّي ُ ُم ُتق    71الم ّدلُ ُ(23)
ُأ يسررجّيُاسررمإُ رر ُسررجّيُالّتجرر نلُ رر ُالرراليُشررهنُ احرردُمرر ُترر نيخُ ررتحُالمحرريُُأ النئيسرر ُ المح   ررةُالترر ُي جرردُ يهرر ُمنكررزل

ُ".شنائإ
ي الحر ُأّ ُمرر ُالّتشررنيع  ُمر ُألررزمُاألشررال  ُاالعتب نيررةُالع ّمرةُالترر ُتب شررنُ شرر قً ُتج نيرً ُ كررذل ُالجمعيرر  ُالتع   يررةُُ ُ(24)

.وُع مرً ُبر  ُالجمعير  ُالتع   يرةُال17ُ ُزي ر ُسرالمةفُمنجر ُسر ب فُب لقيردُ ر ُسرجّيُالّتجر نل.ُلُالت ُتم ن ُ شر قً ُتج نير ًُ
ُتعتبنُت جنًافُأل ه ُالُتهدشُإل ُتحقي ُالنبح.

ُ م ُبعده .2ُفُ 1222ُم ني ُا د فُالم س عةُالّتج نّيةُمع قً ُع يه ُب حد ُأحك مُمحكمةُال ق فُد.م.فُُ(25)
سررجّيُالّتجرر نلُسررجّيُالرر  ُب لّشررنك  ُُأم  ررةيحررد ُ رر ُُ-1"7002 ُلعرر م33ُتقرر    ُالّتجرر نلُالّسرر نّي  ُمرر 30ُالمرر ّدلُ ُ(26)

مر ُهرذاُالقر    ُب سرتث  ءُُ 72 ُ- 72الم دتي ُ ُأحك مالمح   ةُتسجّيُ يإُالّشنك  ُ   ُ المد ّيةُالت ُيق ُمنكزه ُالنئي ُ  
ذه ُ  ُذل ُمذه ُتق    ُالّتج نلُالان س ُالرذيُأ جر ُالتسرجييُع ر ُُفُ تقد"يت تقشُالعميُبإُع  ُالااةُالّتج نّيةُل شنكة م 

كريُشرنكةُأ ُتجّمرر ُلرإُمار حةُاتقتارر دّيةُمنكزهر ُ ر ُمح   ررةُ ن سريةُشرنيقةُأ ُتكرر  ُلهر ُشالاريةُمع  يررةُ نيبيرنُ ن ب رر فُ
لّتج نلفُ ك  إُتقدُح لإُإل ُ[.ُ تقدُع  ُالبع ُع  ُالّتشني ُالّس نّيُإتقح مإُالّشنك  ُالمد ّيةُ  ُسجّيُا722 منج ُس ب فُ

ليرربقُ شرر قُالّشررنك  ُالمد ّيررةُ تمكرري ُالغيررنُمرر ُُ سررجّيُل اع ليرر  ُاالتقتارر دّيةفُ لعررّيُالغ يررةُمرر ُذلرر ُإحارر ئّيٌةُبحتررةُ كررذل
عبردُالرنزا ُج جر  ُ عبردُالقر دنُبن ريُ عمرنُ ر ن فُالمرداليُإلر ُالقر    ُالّتجر نّيُلاألعمر يُالحا يُع  ُالمع  مر  ُع هر ُل

.وفُ ر  123ُ  ُُف11وُم ُالاراحة12فُاله مشل7002ج معةُح  فُُالت جنُ المتجنوُم ش نا ُك يةُالحق  ُ  نّيةُُ الّتج 
ك   ُت  ُ  يةُالمشّنعُأ ُك   ُأبعدُم ُذل فُ حنّيُبإُأ ُيغيِّنُالتسميةُأس ًلُب لمشّنعُالان س ُحي ُ ّيرنُتسرميتإُمر ُسرجّيُ

و721ُلنيبينُ ن ب  فُمنجر ُسر ب فُ 1222ُُ  ُالث ل ُم ُتم ز201ُُُ-22 لمنس مُالّتج نلُإل ُسجّيُالّتج نلُ الّشنك  ُب
أ ُ  يسميإُالسجّيُاالتقتا دّي.ُ  ُحي ُلمُي زمُالق    ُاأللم   ُالّشنك  ُالمد ّيةُالت ُالُتق مُب عم يُتج نيةُب لقيدُ ر ُسرجّيُ

to,  may, but not requiredess Civil partnerships not conducting a commercial busin"الّتجر نل.

register with the commercial register."(Christof Kleinmann. German Tax and Business 

law. Thomson. Sweet& Maxwell. London. 2005. P.7,038.)ُ
ُ.7002 ُلع م33ُلّتج نلُالّس نّي  ُم ُتق    ُسجّيُا72الم ّدلُ ُ(27)
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ّدلُالثّ لثررةُم ررإفُبماررنّي ُالج سررّيةُ ب لحارر يُع رر ُتررنالي ُمزا لررةُالّتجرر نلُمرر ُالّتسررجييفُ رر ُالمرر 
الغن ةُالّتج نّية.ُ   الح ُأّ ُالّتشني ُالّس نّيُتقدُاستبعدُالّشنك  ُالمؤّسسةُال نجُاألناي ُالّسر نّيةفُ
ُ كررررذل ُالّتجرررر نُالّررررذي ُمنكررررزُعم هررررمُالررررنئي ُالرررر نجُسرررر نيةفُمرررر ُالّتسررررجييُ رررر ُسررررجّيُالّتجرررر نلُ رررر 

فُ الّا ُلهؤالءُسجاّلًُ  ُال زانلفُ بنأي ر ُالُي عتبرن7002ُ ُلع م33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 72الم ّدل 
فُكم ُأّ ُذل ُالسرجّيُلفُإذُأ إُلي ُت بعً ُلإفُبيُه ُمستقيُّهذاُالسجّيُ نعً ُال اً ُم ُسجّيُالّتج ُن

الرر زانل.ُكررذل ُ جرردُأّ ُهرر ُسررجّيُمنكررزيُ رر ُي ُسررجّيُالّتجرر نلفُإّ مرر ُالالرر  ُلرري ُممسرر كً ُمرر ُأمرر
المشّنعُاأللمر   ُأالير ُ رن عُالّشرنك  ُاألج بيرةُل اجر ُالقيردُ ر ُسرجّيُالّتجر نلفُ أ جر ُع ر ُت ر ُ
الاررن عُأ ُتررذكنُمكرر  ُ نتقررمُتقيرردُالاررنعُ رر ُألم  يرر ُ رر ُجميرر ُاأل نا ُالارر دنلُع هرر فُإيرر  ةُل اجرر ُ

ُ.(28)ذكنُمك  ُ نتقمُتسجييُالّشنكةُ  ُ ق ه ُاألم
نك  ُإلزامُالشُُّب  ُُّع م ًُ.ُ(29)ني لُ ليس اُماليُّالّتج ُنُسجيُّبن  ُع  ُالقيدُ  ُمجأ لئ ُكيُ

ُُ جنُبرريُت رريُّنك ءُ يهرر ُارراةُالتّررلُالُيكسرربه ُ الُيكسرر ُالّشررالّتجرر ُنُسررجيُّب لقيرردُ رر ُُالمد ّيررة شررنك   
.ُ ت سرررتث  ُمررر ُ(31)فُكمررر ُأ رررإُالُيم حهررر ُالحررر ُ ررر ُ رررتحُسرررجيُمتجرررن(30)ةُبسرررب ُم يررر عه مد ّيررر

                                           
(28)ُChristian Campbell, Editor. Legal Aspects of Doing Business in Europe [2009] II. 

Yorkhill law publishing. 2009. P. GER-6, GER-7.ُ
ترر  ُمرر ُالتسررجييُ رر ُسررجّيُالّتجرر نلُإذُُ- هررمُاررغ نُالّتجرر نُ–ع مررً ُبرر  ُالمشررّنعُالّسرر نّيُتقرردُأعارر ُق ئاررًةُمرر ُالّتجرر نُُ(29)

 عام اةأ   ات نفلااتأ  بسايطة    رذاة   أو ااغيرف    يت يتعااطوت تجاارف  ال ا ألذرادت  إ":7002لعر مُ 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 10الم ّدلُ 
 إلاىمت اساتنادهم  أكثر ممعيشتالتأميت  قليلةأ  أرباحأ ة لل اول على يعتمدوت ذق الغالب على مساعيام البدني   ب يث اهيدفأ 

ساطح المااء, ال  أو علاى البار   ااغيرفأ  اتأ يلوماوت بنللي ا  يتال ا وأالباائ  بالمياوماة  أوا  و  , كالباائ  الط ا لدي  رأ  مالام الن  
 لح الواقق المناو  علياا ذقوالا   اةذال  أل كاموال  ارللواعد الش  الت جاري ة وال  ذاترة بالد  يخضعوت للواجبات المختا  

 جنُمعإُنُالتُّبَُعتَُ ُيحّددُتقدنًاُم ُنأ ُالم يُيُ الم ّدلفُك ُأكبنُالمشم لي ُب ّ ُُةُ األجدنُل ُحّددُالق    ُبدتقُُّلك ُّ ُ."ه ا اللانوت
ذيُذهر ُإليرإُمرثاًل.ُاألمرنُاّلرُع مُ ُيادنُ  ُبدايةُكيُُّبقنانُ ُج نفُ يمك ُتن ُأمنُتحديدُالمب غُل  زينُالمالتّ ُم ُاغ نُالتُ 

سررجييفُ أجرر زُّتجرر نُمرر ُالتُّي ُ اررغ نُال رر ُالمرر ّدلُالس دسررةُم ررإُإذُأعارر ُالحررن ي4791ُُّ 3ُجّيُالّتجرر نّيُالع مرر    تقرر    ُالّسرر
ةُلعر مُع ديُّةُالّسرجّيُالّتجر نّيُ ر ُالمم كرةُالعنبّير ُمر ُ  ر مُالّسر2المر ّدلُ م رإ.ُبي مر ُحرّدد ُُل  زينُتحديدُشن قُاتعا ءُبقنانُ 

ُ جنُأ ُيتقررّدمُبق رر ُالقيرردُ رر ُسررجيُّذيُيجرر ُمعررإُع رر ُالتّرروُاّلررسررع ديُُّألررشُاُ 411األد رر ُلررنأ ُالمرر يُلُهرررُالحررد4141ُّ
مهمُبق ر ُالقيردُ ر ُ الُي جدُمر ُيم ر ُمر ُتقردُ ُفلا لحُاغ نُالّتج نُنلُ مقنُُّدُنالاةُ اتعا ءُه  ُمجنُُّالّتج نلفُم ُمالح ةُأ ُّ

ُ جن.الاةُاستبع دهمُم ُق ئاةُالّتج نُ حنم  همُم ُاكتس  ُااةُالتُّسجّيُالّتج نلفُإذُالُيع  ُم حهمُت  ُالنُّ
ُ.13زي  ُسالمةفُمنج ُس ب فُ ُُ(30)
ُم ُبحث  .ُ 22 كم ُسيندُتااييُذل ُ  ُالااحةُُ(31)
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نك ءُ رر ُُإذاُكرر  ُالّشررةفُإالُّةُاالعتب نّيررالارريُّعهرر ُب لشُّلعرردمُتمتُ ُ(32)المح ّاررةشُالسرر ب ُشررنكةُك يررالتُّ
ُ.(33)جيُّسُّةُ  ُالالايُّ نًاُ همُم زم  ُبقيدُأسم ئهمُالشُّتجُُّالمح ّاةشنكةُ

ةفُةُأ ُتج نّيرلُأ ُيكر  ُار ح ُالقيردُتر جنًاُأ ُشرنكةُمد ّيرالّتجر ُنُسرجيُّإذًاُي شتنقُل قيدُ  ُُ
ُالّسرر نيُُّالمشررّنعفُ لررمُيشررتنقُ(34)ً ُ رر ُسرر نيةنكةُمنكررزًاُنئيسرر جنُأ ُالّشرر  ُل تّررتنقُأ ُيكرركمرر ُي شرر
ُُيُّالّتجر ُنشردُنُّالُسر ُُّحّددفُكم ُلمُيالّس نيُّلُالّتج ُنُسجيُّةُل قيدُ  ُالّس نيُُّ(35)ةالج سيُّ يالت رشُبشركي 

ُ.(36)شدُالمد  ُّالنُُّع ُس ُّ
ُتقرر     ُّعُبرري ُتترر زُُّالّسرر نيُّلُالّتجر ُنُسررجيُّ  مررةُلال ُُّةق    ّيرربرر ّ ُاألحكر مُالُذكين حرنّيُب رر ُالتّررُ
ىُإل ُذيُأدُّفُاألمنُال7011ُّ ُلع م72ُنتقم ُالّس نيُّنك  ُ الش7002ُُّ ُلع م33ُنتقم ُالّس نيُّلُالّتج ُن

 تق ُ ررىُإلرر ُاالالررتالشُ رر ُمع لجررةُبعرر ُاألحكرر مفُبرريُ التُّكررنانُ رر ُبعرر ُالم ايرر فُكمرر ُأدُّالتُّ
ع ُتزالةُت  ُاالالتال   ُالت ُس شينُإليهر ُ ر ُم يرعه فُبريُالسُُّلين ُنُذيُيم  أحي  ً .ُاألمنُالُّ
ُ احررد.ُ يررتمُُّترر ُتقرر    ُ ي ُد ُّبررلُالّتجرر ُنُسررجيُّ  مررةُلةُال ُّق    ّيررارر نُإلرر ُت حيرردُالق اعرردُال يحسرر ُأ ُيُ 

ُأ ُّفُ تقرر    ُالك ترر ُب لعررديفُإذُالعقرر نيُُّجيُّّسرربقرر    ُالُفُأسرر لًُالّسرر نيُّلُالّتجرر ُنُسررجيُّإارردانُتقرر    ُ
ُم همررر فُ سررر   تقشُت ررر ُاالُ القررر نلًُُةًُأهمّيرررُالُيقررريُُّ-كمررر ُسررر نى-لُالّتجررر ُنُسرررجيُّ التال ررر  ُعررر ُأيٍّ

                                           
ُ  ُ قنته ُالال مسة.7011ُ ُلع م72ُ ُم ُتق    ُالّشنك  ُالّس نّيُنتقم 3الم ّدلُ  تقدُاستث ي ُباناحةُ  ُُ(32)
ُ.13 زي  ُسالمةفُمنج ُس ب فُُ(33)
الرذلُلمزا لرةُأعم لرإُذيُيتُّ جنُهر ُالمكر  ُاّلرسبةُل تّرتق بةفُ ب ل ُّاتدانلُ النُّذيُت جدُ يإُأجهزلُه ُالمك  ُالُُّ المنكزُالّنئي ُ(34)

ذيُسبةُلشنك  ُاألم ايُ ه ُالمك  ُاّلر ُب ل ُّذيُيب شنُ يإُالمدينُعم إفُأمُّسبةُلشنك  ُاألشال  ُه ُالمك  ُالُّالّتج نّيةفُ ب ل ُّ
ُ.و71سالمةفُالمنج ُالس ب فُ ُُة.ُلزي  ةُالعم ميُّدُ يإُاجتم ع  ُمج  ُاتدانلُ الجمعيُّعقَُتُ 
ذيُيجنيُ يإُالقيد.ُ هرذاُمر ُأتر ُبرإُةُالب دُالُّال ُح ماًلُلج سيُّب يُالقيدُأ ُيك  ُالشُّ  ُحي ُاشتنق ُتق ا ي ُأالنىُلقَُُ(35)

 ُ اسرإفُ ر ُ ُمر ُالقر  ُ 1المر ّدلُ  ُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُ ر ُمارنفُ اعتبرنُتقيردُاألج  ر ُأمرنًاُاسرتث  ئيً ُأج زترإ3ُالم ّدلُ 
شررنيكً ُ ر ُشرنكةُأشرال  ُأحردُالمتيرر م ي ُُإذاُكر  ُاألج بر ُُّ-7م ا قرةُالهيئررةُالع ّمرةُلالسرتثم ن.ُُ-1محرّددلُ هر :ُ ُحر ال ُ 

ُشررنكةُ ُكرريُُّ-3%ُمرر ُنأ ُالمرر ي.11ُي ُةُالماررنيُّ تقيرر ُع رر ُأ ُتكرر  ُحّارراتدانلُ التُُّيم رر ُحرر ُُّماررنيُُّ يهرر ُع رر ُاألتقرريُّ
ش قُالّتج نّيُ  ُمانُبشنقُم ا قرةُهيئرةُاالسرتثم ن.[ُلعبر  ُعبردُنته ُ  ُالال نجُإذاُم نس ُال ُّئي ُأ ُمنكزُإدامنكزه ُالنُّ

دلفُدانُالكتر ُالق    ّيرةفُالمح رةُالكبرنىفُنيبةُالم ّحرالح يمُحجنفُتناالي ُالمح يُ السجاّل ُالّتج نّيةُ ت سي ُالّشنك  ُ اليُّ
ُ م ُبعده .و11ُفُ 1221ُ

ابعةُمر ُز ُالم ّدلُالنُّ م ُبعده وفُ  ُحي ُمي112ُُّ دُالق دنُبن يُ عمنُ  ن فُمنج ُس ب فُلعبدُالنزا ُج ج  ُ عب(36)
 ُم ُب رغُم ُب غُإحدىُ عشني ُس ًةُك م ًةُ سمح ُلإُأ ُيشتغيُب لّتج نلفُأم1221ُُّ ُلس ة31ُنتقم ُالق    ُالّتج نّيُالمانيُّ

إُتق ارنُ  رمُتسرمحُلرإُبمم نسرةُالّتجر نلفُ ر  ُكر  ُتقر    ُةُيقير ُب ّ رالاريُّإُثم  يةُعشنلُس ًةُك م ًةُ ك  ُتق    ُأح الإُالشُّس ُّ
ُ.و1 ج ن.ُلم ني ُا د فُمنج ُس ب فُم حُلإُب التُّإُناشدُ  شتنق ُإذ ُمحكمةُالبدايةُل سُّةُيقي ُب  ُّالايُّأح الإُالشُّ
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ُفُ مرررر ُثررررمُّيواأل ُّلالمق رررر ُُلالّتجرررر ُنُسررررجيُّ ُتشررررنشُع رررر ُتررررلجهرررر  ُالُّاُ  تقيرررر  ُالرررراليُتحديررررد التُّ
ُ.   والثُُّلالمق  ُل قيدُ يإبعةُاتجناءا ُالمتُّ

ُ
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ُيالمق  ُاأل ُّ
ُالّتج نلاتشناشُع  ُسجّيُ

ُ
لفُ هررر ُ زانلُاالتقتاررر دُالّتجررر ُنُسرررجيُّ ب ُلهررر ُةُالتّرررالجهرررةُاتدانّيرررُ(37)الّسررر نيُُّالمشرررّنعُحرررّدد

  ُم ُالّتشنيعب لمق بيُه   ُم ُُ."فالت جار  سجل  أميت "ُ ُع يإُاسمق َُاً ُيُ لفُ أ كيُع يإُم  ُّالّتج ُنُ 
ُ جمرر ُبرري ُفُ م هرر ُمرر ُأ ك ررإُلك ترر ُا(38)ةُ لُلجهررة ُتقيرر ئيُّالّتجرر ُنُسررجيُّأتبرر ُ لمحكمررةُب شررناشُتقرر   
ُ.(39) بقي ج هي ُالسُّاالتُّ

ُةُمرر ُشرر  إُإنبرر  ُ تعقيرردُالعمرريفُإيرر  ًةُإلرر ُأ ُّ قةُالقيرر ئيُّلُل ّسررالّتجرر ُنُسررجيُّإتبرر عُلعرّيُُ 
لُم ُالّتج ُنُسجيُّغُلإلشناشُع  ُانُّالتُُّفُكم ُأ ُّةُ العميُاتدانيُّ قةُالقي ئيُّ يإُم ُالال قُبي ُالسُّ
ُ نُإلر ُالمهر مُّمحكمرةُالبدايرةُبر ل ُُّىد ُلذيُالُيتحقُّفُاألمنُالُّت ُيستح ُّةُالُّّيُمُّش  إُأ ُيم حإُاأله

ُالّسرر نيُُّالمشررّنع مرر ُ جهررةُ  ن رر ُكرر  ُُ.(40)ترر ُهرر ُمرر ُارر  ُعم هرر ةُالم ك لررةُإليهرر ُ الُّالقيرر ئيُّ
                                           

ُ زانلُاالتقتارر د مُلرردى  ُ ي رُ-7" لثررة:الثُّ  يرةُُ  ر ُ قنتيهرر ُالث7002ُُّ ُلعرر م33ُ ُمر ُتقرر    ُالّتجر نلُالّسرر نّيُنتقرم 71المر ّدلُ ُ(37)
 الّشرنك  ُالمد ّيرةُ بر تق ُالمؤسسر  ُالّتج نّيرةُيق ر ُ الّتجر نُ الّشرنك  ُالّتج نّيرةُأسرم ء الّتج نلُ  ُكيُمح   ةُسرجّيُلتسرجييُ

يح رشُُأ ياترإُيب شرنُ  ُتقبريُأ سرجّيُالّتجر نلُ ع يرإُُأمري السرجّيُم  رشُيق ر ُع يرإُ ُيتر ل ُمسرُ-3.ُع يه ُسرجّيُالّتجر نل
ُ"أم  ةيق مُب  ياتإُبشنشُُ ُأ محكمةُالبدايةُالمد ّيةُفُع  ُ أم ماليمي ُ

 The commercial register is carried by the local"سرجّيُالّتجر نلُاأللمر   ُتمسركإُالمحر كمُالمح يرة.ُ(38)

court(Amisgericht). It is a public record..."(Christof Kleinmann. Previous reference. 

P.7,038)ُ
ةُلك ت ُمحكمةُالّتج نلفُلأ ُالمحكمةُالبدائيةُال ر  نلُ ر ُالقير ي ُالّتج نّيرةوُتحر ُنتق برةُالمشّنعُالان س ُأ كيُت  ُالمهمُُّ(39)

ُ دنُب لمنسررررر مُاالشرررررتناع ُّالّارررررُب ررررر   ُّ كرررررذل ُ عررررريُتقررررر    ُالّتجررررر نلُال ُُّ[722الق يررررر ُ نيبيرررررنُ ن ب ررررر فُمنجررررر ُسررررر ب فُ ُ
 ُم إ.ُ كذل ُاألمنُ  ُالمغن فُحي ُي ر   مُسرجّيُالّتجر نل73ُالم ّدلُ   1212ُُ 2222ُيُب لمنس م ُعدُ المُ 1217ُ 301نتقم 

سرجّيُُسر ة.ُ ر ُحري ُي كريُالقر    ُاأللمر   ُُّ رإُ ر ُكريُّيعيُُّئي ُأ ُتقر  ُ محكمةُبدايةُبع  يةُالك ت ُتحر ُإشرناشُالرنُُّ  ُكيُّ
ةفُ م هر ُمر ُإدانّيرُجّيُلجهرةُ  يُمر ُأ كريُالّسرمر ُالردُُّسرجييفُ هكرذاُ جردُأ ُّ ير ُالتُّ ُتقةفُ ي جدُمر ُيسرمُّتقي ئيُُّالّتج نلُلجهةُ 

و.ُكرذل 13ُةفُ م ه ُم ُأ ك إُإل ُتق مُك ت ُالمحكمةُب شناشُالق ير .ُلزي ر ُسرالمةفُمنجر ُسر ب فُ ُأ ك إُلجهةُتقي ئيُّ
ةُتقيرررر دلُذيُيكرررر  ُمسررررؤ اًلُعرررر ُدتّقرررراّلررررةُسررررجّيُيمسرررركإُك ترررر ُالمحكمررررةفُمحكمررررةُتج نّيررررُحرررردلُي جرررردُ رررر ُكرررريُّ رررر ُالمم كررررةُالمتُّ

 In each commercial court there shall be a public commercial register under .34" تق    ّيتهر .

charge of a secretary, who shall be responsible for its exacters and legal 

formality."(George Wilson- Rae, Bernardo De Speluzzi. Code of Commerce. Steven and 

sons limited. London. 1904. P.10)ُ
رؤي أت يعاد ":ُإذُتقر يُدُم ُسق  لُم ُحج ُ يؤيُُّةُل ق    ُالّتج نّيُالمانيُّنلُاتيي حيُّذيُأت ُبإُالمذكُّ لعّيُالتعبينُالُُّ(40)

تب اللياد وتو يادا  للس الطاال   ة تساايال  جل  إلى الجاات اةداري  بالس   مشر نُإليرإُ ر :ُمحسر ُشراي فُال سريقُ ر ُالقر    ُ".ُلجال 
ُ.و123فُ الّتج نّيُالمانيفُمنج ُس ب فُ
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مررً ُوُتقيُّشُإدانيُّلُل هرر ُم  ّررالّتجرر ُنُسررجيُّفُ جعرريُأمرري ُةُ ّيررإداُنُلُلجهررةُ الّتجرر ُنُسررجيُّقررً ُ رر ُإتبرر عُم  ُّ
ةفُ  ررمُيجعرريُيرردُأمرري ُلُإلرر ُجهررًةُإدانّيررالّتجرر ُنُسررجيُّقررً ُبت قيررشُهررذاُاتاليرر عُلم  ُُّكمرر ُكرر  ُع يررإ.

تااريُ ر ُالالال ر  ُبي رإُ بري ُذ يُُةٌُتقير ئيُُّمنجعّيرةٌُبريُه  لر ُُفالر ذُالقرنانا  ر ُاتُّمق قرًةُُجيُّسُّال
ُ.ولالانعُاألّ يلالّتج ُنُسجيُّ س بح ُذل ُبعدُشنحُد نُ تا اييُعميُأمي ُُوفلالانعُالثّ     الشُّ

ُ
ُ
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ُيالانعُاأل ُّ
ُلالّتج ُنُسجيُّأمي ُ

ُ
مدينّيررةُالّتجرر نلُُ ياليرر ُسررجّيُالّتجرر نلُل ّتس سرريُاتدانّيُالتّرر ل :ُ زانلُاالتقتارر دُ الّتجرر نلُ

ُشرعبةُأم  رةُالّسرجّيُالّتجر نيُُمدينّيةُالّتج نلُالّداال ّيرةُ ر ُالمح   رةُُالّداال ّيةُ  ُال زانلُ
ُالّسجّي".ُأمي "ُالّتج نلل:ُالّشنك  فُالّتّج نفُالمت جن.ُ يق مُع  ُشعبةُأم  ةُسجّيُدائُن

ُفُيالي ُ  ُعم إُ قنيقةُتعيي إُإل ُالق    ُاألس س ُّع مُُّشُّه ُم  ُّلُالّتج ُنُسجيُّأمي ُُ 
البدايرةُةُأم مُمحكمةُق    يُّتح ياإُاليمي ُالُالمشّنعأ ج ُُ.7001 ُلع م10ُنتقم ُالّد لةل ع م ي ُ  ُ

وفُميررم  ُةّيررالّتج ُن  نلُ رر ُالمسرر ئيُهرر ُالّ ررُالمد ّيررةمحكمررةُالبدايررةُُلع رر ُاعتبرر نُأ ُُّ(41)المد ّيررة
ُ. أم  ةُ ُاليمي ُأ ُيق مُب  ياتإُبشنشُ 

فُإذُ(42)تر ُيقر مُبهر ةُال  يارةُالُّبمردىُحس سريُُّ"جل  س اال أمايت"ُلترذكينٌةُت  ُاليمي ُين نيُُّ
ذيُ يرإُإفُاألمرنُالّرلمر ُيتعر م   ُمعرُقر     ُّالمنكرزُالُحقيقرةع ر ُُ  بي ُيديرإُأم  رةُإقرالعُالّ رُأ ُّ

ُحاٌ ُلحق تقهم.
ُجيُّسُّت ُال ُّبي ُدُم ُبي    ُ ُجيُّسُّأمي ُالد ُ يم ُيدنجإُةُ الاُّتقُّيُالدُّ األم  ةُتقتي ُتحنُّ

ن ر ُإجرناءُالقير دُع ردُ(43)تقدُأ ج ُع يرإ7002ُ 33 الّس نيُّلُالّتج ُنتق    ُُذيُيمسكإفُ  جدُأ ُّالُّ

                                           
يح ش1221ُُ 3ُ  ُتق ا ي ُأالنىُيح شُالم  شُالمالت ُاليمي ُأم مُال زينفُ بحس ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُالع م   ُ ُ(41)

أارّحُأمر مُالر زينُاليمري ُتح يرشُأمري ُالسرجّيُةُمر ُإذاُكر  ُم  تقشرأمي ُالسجّيُاليمي ُأم مُ زينُالت ميةفُ الُ جدُأهميًةُب لغرةُل
ُمالت اررةفُك لمحرر مي ُمررثاًلُع رردُا تسرر بهمُإلرر ُُمأ أمرر مُالقيرر ءفُ  لقيرر ءُ رر ُسرر نيةُمالرر يُبتح يررشُاليمرري ُالق    ّيررةُلشالارري   

  ق بةُالمح مي .

المرر ّدلُيررإُلتقبيرر ُ رر ُ رر ّ ُت رر ُالمال لاررةُتعنُّ  رر ُحرر يُمال لاررةُأمرري ُسررجّيُالّتجرر نلُلخحكرر مُالق    ّيررةُال   مررةُلعم ررإفُُ(42)
تر ُأح لر ُبرد نه ُإلر ُالقر    ُاألس سر ُل عر م ي ُ ر ُالّد لرةفُلي ر يُالعق بر  ُ ال7002ُُّ 33ُ  ُم ُتقر    ُالّتجر نل1 قنلُ  32ُ 

7001ُ ُلع م10ُس مُنتقم ةُالم ا  ُع يه ُ يإُب عتب نلُم  اً ُع مً .ُ تق    ُالع م ي ُاألس س ُب لّد لةُالا دنُب لمُنالمس كيُّ
المالرر لشفُُةُيرردُّع ىُالمد ّيررةُأ ُالجزائّيررةُالُتحرر يُد  ُإتق مررةُالرردُّأ ُم ررإُأّ ُالعق برر  ُالمسرر كيُّ قررنلُ  11ُالمرر ّدلُ تقرردُبررّي ُ رر ُ

ُ ُ م ُبعده ُم ُالق    ُذاتإ.11الم ّدلُ  ُله ُه ُالم ا  ُع يه ُ  ُت ُيتعنُّةُالُّ العق ب  ُالمس كيُّ
ُإجررناءيررن  ُُأ سررجّيُالّتجرر نلُُأمرري  ع رر "ه :ترر ُ ّارر ال7002ُُّ ُلعرر م33ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نلُالّسرر نّيُنتقررم ُ 31المرر ّدلُ ُ(43)

ك  رر ُتتعرر ن ُمرر ُُأ الُتشررتميُع رر ُكرريُالبي  رر  ُالم ارر  ُع يهرر ُ التاررنيح  ُالمقدمررةُأ تبرري ُلررإُُإذاالقيرر دُالمق  بررةُ
ُ 72 ُمرر ُتقرر    ُالّشررنك  ُالّسرر نّي 1 قررنلُ  37ُالمرر ّدلُ  مرر ُأجرر ز ُلررإُ".ُبيالقرر    ُأحكرر ممرر ُُأ المن قررةُبهرر ُ ال ثرر ئ ُالثب تيررة

ن  ُتسجييُالّشنكةُأ ُتسجييُأيُتعدييُع  ُعقده ُإذاُك  ُق  ُتسجييُالّشنكةُأ ُعقدُت سيسه ُأ ُق ر ُتسرجيي7011ُُ
كر  ُعقردُالّشرنكةُمال لارً ُل قر    ُأ ُُتعدي ه ُأ ُعقدُالّشنكةُالمعديُالُيتيم ُالمع  م  ُ البي    ُالت ُيانيه ُالق    ُأ ُإذا
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ةُتق بةُع  ُاحُّهذاُ  ٌعُم ُالنُّلعّيُمةُم ُت  ُالبي    فُُ   ُالمقدُّب تيُّ ق ُالبي    ُأ ُتع ن ُالثُّ
ُ لية.س ع دُل حدي ُع ه ُ  ُالاقنلُالتُُّلالّتج ُنُسجيُّالقي دُ  ُ

 ر ُح لررةُن ر ُالقيرردفُ  ررمُُجيُّّسررالُمُبهرر ُأمري َُ رزُ ي ُُع ر ُإجررناءا ُ ُالّسرر نيُُّالمشرّنعُ لرمُيرر ّ ُ
ُ  ُالرراليُمه رررةُ   ُإلرر ُارر ح ُالّشرررغُتقررنانُالرررنُّ ُأ ُيب ّررأفُسرررجييل تُُّنُن يررإبررر  ُيبررنُُّ زمررإُمررثالًُيُ 
ترر ُ  ُالُّالحيُّل ّاررُ  يمرر ُي رر ُبيرر  ٌُُ.(44)مرر ُتقررديمُق رر ُالقيرردفُ كرر  ُمرر ُاألجرردنُأ ُياعرريُلُ حررّددم

ُل.الّتج ُنُسجيُّتقدُم حه ُألمي ُُالّس نيُُّالمشّنع جد  ُأّ ُ
ُ

ُُل:الّتج ُنُجيُّسأمي ُ  اجب  ُ  ُاالحيُُّ-الًُّ ُأ
أّ ُُلررررإ ُإذاُتبرررريُُّن رررر ُإجررررناءُالقيرررر دةُلُاررررالحيُّالّتجرررر ُنُسررررجيُُّأمرررري َُُالّسرررر نيُُّالمشررررّنعُ أعقرررر ُُ-1
البي    ُالم ار  ُع يهر فُأ ُك  ر ُتتعر ن ُمر ُال ثر ئ ُُمةُالُتشتميُع  ُكيُّانيح  ُالمقدُّالتُّ
 ر ُم تقرشُُ ايرحٌُُحديدُه  لر ُال ريٌُ حيةُب لتُّ   ُهذلُال ُُّةُالمن قةُبه فُأ ُم ُأحك مُالق    .ب تيُّالثُّ

تقر    ُُأجر زفُ ر ُحري ُ(45)ن ر ُالقيردُجيُّّسرلُع ر ُأمري ُالالّتجر ُنتقر    ُُأ جر إذُُفالّسر نيُُّالّتشرني 
 ر مُ البي    ُأ ُمال لاةُالق    ُأ ُال ُُّ   ُح يُ ق ُالمع  م ُ(46)  النُُّجيُّسُّنك  ُألمي ُالالشُّ

نك  ُ  ُهذاُالحكمُه ُالال قئفُ كيشُيك  ُتق    ُالشُُّّ ُمذه فُ بنأي  ُإج  ُُّفُ ه ُت  تقٌ ُالع مُّ
 رر ُت رر ُالحرر ال فُبررديُأ ُيكرر  ُ اجبررً ُع يررإُتحرر ُق ئ ررةُمسرر ءلتإُُجيُّّسررً ُألمرري ُال  ُج ازّيررالررنُّ

ظااام مخالفااة الن  "ُنك    ُ  رر ُتقرر    ُالّشررترر ُتجيررزُالررنًُّةُأّ ُمرر ُالحرر ال ُالُّال ّاررً فًُ ُ مسرر كيُّتق    ّيرر
ت ن ُالبقال فُ لي ُم ُالمستس غُُ  مُالع مُّاةُالق    ُأ ُتق اعدُال ُّلبإُأّ ُمال مُ"فُ م ُالمس ُ العام  

                                                                                                                            

 ر ُالاقرنلُال   مُالع مُ  ر ُذلر ُت ر تقٌ ُ ايرٌحُبريُ القرٌ ُ ر دٌحُمر ُتقر    ُالّشرنك  ُ ر ُمع لجرةُهرذلُال  حيرةُسر ع دُلتااري إُ
ُ.الت لية:ُلاالحي  ُ  اجب  ُأمي ُسجيُالتج نلو

م ار ُع يررإُبع رمُال ارر يُُغُإلر ُارر ح ُالشر  ُبكترر  ُ ب  ربً فُ أ ُيُ   ُمسرربُّأ جر ُالمشرّنعُالماررنيُأ ُيكر  ُتقررنانُالرنُُّ(44)
ف1ُالرراليُشررهني ُمرر ُترر نيخُتقديمررإ.ُلعررز ُعبرردُالقرر دنفُالم سرر عةُالك م ررةُل م اعيرردُالق    ّيررةفُدانُالثق  ررةُل قب عررةُ ال شررنفُق

ُ.و721فُ 1222ُالق هنلفُ
القير دُُإجرناءيرن  ُُأ سرجّيُالّتجر نلُُأمري   ر ع":7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتجر نل 31الم ّدلُ هذلُالاالحيةُال لتإُإي ه ُُ(45)

ك  رر ُتتعرر ن ُمرر ُال ثرر ئ ُُأ الُتشررتميُع رر ُكرريُالبي  رر  ُالم ارر  ُع يهرر ُ التاررنيح  ُالمقدمررةُأ تبرري ُلررإُُإذاالمق  بررةُ
ُ."الق    ُأحك مم ُُأ المن قةُبه ُ الثب تية

 رر ُ قنتهرر ُالال مسررةُع  :"يحرر ُألمرري ُالسررجّي7011ُُُ ُلعرر م72 ُمرر ُتقرر    ُالّشررنك  ُالّسرر نّيُنتقررم 37إذُترر  ُالمرر ّدلُ ُ(46)
الاليُالمه ةُالمحّددلُ  ُالاقنلُالس بقةُن  ُتسجييُالّشرنكةُأ ُتسرجييُأيُتعردييُع ر ُعقرده ُإذاُكر  ُق ر ُتسرجييُالّشرنكةُ

القر    ُأ ُإذاُأ ُعقدُت سيسه ُأ ُق  ُتسرجييُتعردي ه ُأ ُعقردُالّشرنكةُالمعرديُالُيتيرم ُالمع  مر  ُ البي  ر  ُالتر ُيانيره ُ
ُك  ُعقدُالّشنكةُمال لاً ُل ق    ُأ ُال   مُالع مفُ   ُهذلُالح لةُيق مُأمي ُالسجّيُب عالمُالّشنك ءُب لمال لا  ..."
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ت ُي هرنُهذلُإحدىُالح ال ُالُّلعّيُُ .ُلالّتج ُنُسجيُّأمي ُلالي نُُ  مُالع مُّال ُُّ ُمال لاةُ نَُتق    ً ُأ ُت تُ 
ُ. ُّالّتشنيعالعميُُ  ُ ينُمقب يُ ُنك  فُ ه ُأمنٌُلُ تق    ُالشُّالّتج ُن ُتق    ُ  تق ُبي ُ اُّ يه ُالتُّ

 لرر ُا تنيرر  ُأّ ُاررالحّيةُالررّن  ُاّلترر ُم حهرر ُالمشررّنعُالّسرر نّيُألمرري ُسررجّيُالّتجرر نلُهرر ُمرر ُتقبيرريُ
فُ رر ُحرري ُأ جبرر ُتقرر ا ي ُ(47)الّنتق بررةُالمسرربقةُع رر ُتقيرر دُالّسررجّيُإالُأّ  رر ُالُ جرردُهررذلُالّنتق بررةُك  يررةًُ

فُ(48)شرررن قُالقيرردُ ارررّحةُالبي  ررر  ُالمقّيررردلالّسرررجّيُالّتحق ررر ُمرر ُتررر ا نُُ"م  ّررش"ُعنبّيررةُأالرررنىُع ررر 
فُ(49) بعيه ُأعق ُاالحّيةُق  ُأّيةُ ثيقةُيناه ُأمي ُالّسجّيُين نّيًةُل ت ّكدُم ُاّحةُالبي    

فُ تقسررٌمٍُالررنُأعقرر ُألم رر ءُالسررجّيُالّتجرر نّيُ(50) ه رر  ُمرر ُالقرر ا ي ُمرر ُم حررإُاررالحّي  ُالتّاترريش
ُالّسرر نيُُّالمشررّنعاةُكرر  ُع رر ُ هررذلُالّاررُ.(51)القرر    ُارراةُنجرريُالّيرربقُالقيرر ئّ ُ رر ُت ايررذُأحكرر م

ُلُم ُالق    .اعتم ده ُيم  ً ُلتحقي ُالغ ي  ُالمنج ُّ
فُ جنُالم قق ُعر ُتعر ق ُتج نترإ فُأ ُالتُّ جنُالمت  ُّب لتُُّسجييُالال ّ ُإادانُتقنانُشق ُالتُُّ-7

ُلررمُي جرردُ ُالمشررّنعأّ ُ شررنًل.ُإالُلُمبالّتجرر ُنُسررجيُّ فُهررذاُالقررنانُيارردنُعرر ُأمرري ُ  ررحُ ترر ُنكةُالُّأ ُالّشرر
إُسررجييفُ لرر ُأّ ررمرر ُالحرر ال ُالم جبررةُلشررق ُالتُُّ ُأيٍُّيع ررمُبتحق ررُجيُّّسررل عمرريُتجعرريُأمرري ُالُةًٍُلّيرر

مر ُاسرتمنانُالقيردُُق ُألمكر ُالحردُ م ُتحر ُق ئ رةُالّشرمر ُالرزُُّ ترنلُ ُكريُ ُ(52)اشتنقُمثاًلُتجديدُالقيد

                                           
بريُ بر لغُأكثرنُ ر ُُ.هذاُالمرذه ُالم تَقرد1212ُ 2222يُب لمنس مُ المعدُ 1217ُ 301 ُ ب    ُّ تقدُذه ُتق    ُالّتج نلُالُُّ(47)

ُيد ُالك ت ُالت ُلمُتُ  ُم إُال33ُّالم ّدلُ   ُُ"السجيُّأمي ُ"ُ يِّ ُلرإُ ُم ُالتُّحقُ ةُالتُّب لسجّيُاالحيُُّمع  ُّعق  رز  انيح  فُ لمُت ج 
ةُتقيرر دُلماررداتقيُُّ ًُهرر .ُ لعررّيُ رر ُذلرر ُحجبرراررنيح  ُالُتشررتميُع رر ُالبي  رر  ُالمق  بررةُك ُُّإذاُك  رر ُالتُّن رر ُإجررناءُالقيرر دُإالُّ

 ُإليإُإدناجإُق َُةُم ُيُ  ُم ُاحُّ  ُ  ُالتثبُ ةُاالحيُّدلُالم ّدلُالمش نُإليه ُم ُأيُّإذُتجنُُّ.ع يإلد نُاألمي ُُجّيُ تعقيالًُالسُّ
ُجّي.  ُالسُّ

 11ُم شرر نُ ر ُم حرر ُالجنيردلُالنسررميةُنتقررم 1221ُ ُلعرر م3ُ ُالمعد لررةُمر ُتقرر    ُسررجّيُالّتجر نلُالع مرر   ُنتقرم 11المر ّدلُ ُ(48)
 .7001 71نابعةُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُالققنيُ فُ الم ّدلُال1221 1ُ 1ُالا دنلُ  ُ

1212ُ ُلسرر ة1ُ ُمرر ُالمنسرر مُنتقررم 13المرر ّدلُ فُُ 1222 ُلسرر ة130ُ ُمرر ُ  رر مُسررجّيُالّتجرر نلُاألند رر ُنتقررم 1ُالمرر ّدلُ ُ(49)
 الال  ُبسجّيُالّتج نلُالك يت .

 .1221 ُلس ة33ُ ُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُاليم  ُنتقم 13الم ّدلُ ُ(50)

 31ُ ُالميرر  ةُبقرر    ُ 77المرر ّدلُ  ُم ررإفُ كررذل 70ُالمرر ّدلُ ف1221ُ ُلسرر ة31ُتقرر    ُالسررجّيُالّتجرر نّيُالماررنيُنتقررم ُ(51)
ُلد لةُالبحني .1211ُ ُم لية1ُإل ُالمنس مُنتقم 1221ُ

ت جرر ُتجديرردُالقيررد1221ُُ 33 ُجّيُالّتجرر نّيُاليم رر ُّ ُمرر ُتقرر    ُالّسرر1 لمرر ّدلُ ةفُ لُتقرر ا ي ُعنبّيرر هررذاُمرر ُذهبرر ُإلررإُعرردُُّ(52)
جّيُالّتجررر نّيُ ررر ُمارررنُ ُمررر ُتقررر    ُالّسررر2المررر ّدلُ  ب فُُ جديررردُالّسرررمررر ُالقيررردُأ ُالتُُّال قيررر ءُسررر ةُ األّ يُهنًُ ُالررراليُالّشرررسررر  يُّ

م ُتسرهياًلُال ته ءُالمدلفُ ه ُحي ُق ب ُذل ُ قردُتقردُُّ ب السُّهنُالم ُس  ا ُالاليُالشُُّأ جب ُتجديدُالقيدُكي1221ُُّ 31 
سرمُمير عاً ُ ر ُهرذلُالح لرةفُ ر ذاُا تهر ُىُالنُّلُع ر ُأ ُيرؤدُ جديدُالاليُتسعي ُي مً ُم ُا تهر ءُالمردُّذُسمح ُبق  ُالتُّبدياًلُإ
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لُأ ُالّتجر ُنشُعر ُذيُيت تقّر جنُالّرنكة.ُ يمكر ُأييرً ُإلرزامُالتّرالّشرُ جنُأ ُحريُّن مُ   لُأ ُا قق عُالتُّ
ُ.(53)مُالق  ُال نثةاإُأ ُبعدلفُ   ُح يُال   لُيقدُّتقبيُت تقُ ُلُ حّددمُيق  ُشق ُتقيدلُالاليُمه ةُ 

نكةفُ أالررنىُعرر ُشرره دلُعرر ُعقرردُالّشررُإنسرر يُارر نلُ  اجرر ُُسررجيُّع رر ُأمرري ُال(54)القرر    ُنتّرر ُ-3
لديرإُإلر ُالجهر  ُذا ُالعالتقرةفُ جع رإُ حردلُالمسرؤ يُعر ُُسج يت ُتُ ال ُالُّعديتسجي ه فُ جمي ُالتُّ

 رر ُجميرر ُحرر ال ُالقيرردفُُجيُّّسررالقرر    ُهررذاُال اجرر ُع رر ُأمرري ُالُنتّرر كرر  ُمرر ُاأل يرريُلرر ُُ ذلرر .ُ
لررر ُال ُّعررر ُالقيررر دُإلررر ُد ائرررنُالم لّيرررُ ينسررريُ سرررالةًُ نك  ُةُ ررر ُح لرررةُتقيررردُالّشرررق بررر  ُالمه ّيرررةُمرررثاًلفُ ا 

ع مررً ُبرر ّ ُأمرري ُالّسررجّيُينسرريُإلرر ُُترر ُتع يهرر ُت رر ُالقيرر د.ةُالُّ ائنُالحك مّيررالرردُّ كررذل ُإلرر ُُفالمد ّيررة
ُجد اًلُب لمقّيدي ُ  ُالّسجيُمن قً ُبا نُت  ُالقي د. ُمدينّيةُالم لّيةُ  ُ ه يةُكّيُشهن 

الجنيرردلُ رر ُُ اررايةفُ تقررنانُتعيرري ُالمارراُّنكةُب شررنُتقررنانُالتُّع رر ُ اقررةُالّشررُجيُّّسررأمرري ُاليقرر مُُ-1
مدلُأتقا ه ُسبعةُأير مُمر ُتر نيخُشرهنُتقرنانُالحريُأ ُتي ُالاليُتي ُلمنُّةفُ   ُجنيدتي ُي ميُّسميُّالنُّ

ُ.(55)تعيي ُالماا 
مير  ً ُإليهر ُعبر نلُ(56)أ ُشه دلُتسجييُشرنكةُ ُفت جنُ ُشه دلُتسجييلُالّتج ُنُسجيُُّيادنُأمي ُ-1

ُ ققو تقدُتّمُتحديدُمّدلُارالحّية ُل ّارَ نُالمسرتالنجةُإذُأّ ُهذلُالّشه دلُُ.لا لحةُلمّدلُثالثةُأشهن 
ع هر ُب ر ًءُع ر ُالتّقنيرنُالّررذيُ ّجهر ُ زانلُاالتقتار دُ الّتجر نلُإلرر ُالهيئرةُالمنكزّيرةُل ّنتق برةُ التّاترريشُ

ُم هرر :7010ُ 1 71بترر نيخ2ُُ 332 101بررّنتقم  الّق رر ُإلرر ُمدينّيررةُُأ اًّل:"ُ الّررذيُتيررّم ُمقتنحرر   

                                                                                                                            

ُبعردُشرق ُالقيردُالُيجر زُأ ُيرتمُإالُُّلار ح ُالقيردُهر ُأ ُُّم ُيرم  ةًُهرذلُالمر ّدلُتقردُُّ ُالقيد.محَُي ُُةُد  ُتجديدُ لُاتي  يُّالمدُّ
فُ جردينٌلُبر  ُي ح هر ُالمشرّنعُالّسر نّيُلر ُ ع دلرةٌُُم  ةُك  يرةٌُبع مُال ا يفُ لعّيُت  ُالّيرُح  ُ ماُي مً ُم ُإ ذانُ 20ُُمي ُّ

ُلسجّيُالّتج نل.ُش ميُ ُأنادُ ي ُت  يمُ 
وفُ تؤيردُهرذاُاالتجر لُمحكمرةُالتمييرزُالمد ّيرة721ُ هذاُالحيُأت ُبإُالمشّنعُالان س .ُلنيبينُ ن ب  فُمنجر ُسر ب فُ ُُ(53)

.ُمشرر نُإليررإُ رر :ُلسررمينُع ليررةف1ُفُنتقررم12فُ 11فُمجم عررةُحرر تمفُجررزء1213ُ-7-72ترر نيخ77ُُ  فُتقررنانُاأل لرر ُ رر ُلب رر
ُو.و7فُه مشُل127منج ُس ب فُ ُ

ُ.7011 ُلع م72ُّشنك  ُالّس نّيُنتقم  ُم ُتق    ُال1 قنلُ  3ُالم ّدلُ   ُُ(54)
 اقررةُ يقرر مُأمرري ُالسررجّيُ ع رر "7011 ُلعرر م72ُم  ُفُمرر ُتقرر    ُالّشررنك  ُالّسرر نّيُنتقرر7 قررنلُ  71ُبحسرر ُ رر ُالمرر ّدلُ ُ(55)

ي ُ لمرنتي ُ ذلر ُالراليُمردلُارحياتي ُير ميت الّشنكةُب تعال ُع ُتاايةُالّشرنكةُ أسرم ءُالماراي ُ ر ُالجنيردلُالنسرميةُ  ر 
ُ"تعيي ُالماا . م ُت نيخُشهنُتقنانُالحيُأ  ُسبعةُأي مُأتقا ه

إادانُشه دلُتسرجييُشرنكةفُإالُأ ُأم  رة7011ُُ ُلع م72ُك  ُالّس نّيُنتقم ّشُن ُم ُتق    ُال1 قنلُ  2ُالم ّدلُ أ جب ُُ(56)
مقب ع  ُأم  ةُالسجّيُلمُيتمُتحديثه ُبعدُاد نُتقر    ّ ُالّتجر نلُُالسجّيُتادنُت ق ئيً ُشه دلُتسجييُت جنُأييً فُ الغني ُأ ُّ

الّشنكةُالّتج نّيرةُذاتهر ُل شرنكةُالمد ّيرةُالمقيردلُبعردُُ الّشنك  فُ حت ُ تنلُإعدادُالبح فُ تق مُأم  ةُالسجّيُبم حُشه دلُتسجيي
ُشق ُالعب نلُالال اةُبنتقمُالمتجنُلتع ن ُهذاُالبي  ُم ُقبيعةُالّشنكةُالمد ّية.
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اررالحّيةُالعمرريُب لّسررجاّل ُإارردانُالّتع يمرر  ُاّلالزمررةُلتحديرردُُ-..وُزل.ُ ل زانل:الّتجرر نلُالّداال ّيررةُبرر
ب ر ًءُع يرإُاردنُبرالٌغُعر ُ زانلُاالتقتار دُ الّتجر نلُُ"س اًءُب لّس ةُالميالدّيرةُأ ُالهجنّيرة...ُالّتج نية

ةُ...ُعقاً ُع  ُكتر  ُالهيئرةُالمنكزّير" ّ ُع  :7010ُ 2 1ت نيخُر 3ُ 10 2222 13131بنتقم 
تررررررررر نيخ2ُُ 11 272 1 نتقرررررررررم1221ُُ 17 72تررررررررر نيخ1ُُ 11 7137 1ل ّنتق برررررررررةُ التّاتررررررررريشُنتقرررررررررم 

ُع رر ُاسررتالناجه ُأكثررنُمرر 7001ُُ 2 72 المتيرّم   ُ جرر  ُإن رر  ُشرره دلُسررجّيُتجرر نّيُلررمُيمرر  
الاقرنل ز ُم رإُمر ُالمر ّدل7001ُُ 11 71 ُتر نيخ11ُاست  دًاُلق    ُ    مُالعق د ُنتقم ُثالثةُأشهن

ي طَلاب ت ُتت    ُم ُإمك  ّيةُتمديدُتادي ُشه دلُالّسجّيُالّتج نّيُألكثنُم ُثالثةُأشهن.ُ ُ ال11ُّ 
لار لحةُلمرّدلُثالثرةُأشرهنُ قرقوُع ر ُُإلى أمانات الس جل  الت جاري  بالم اذظات إضااذة العباارف الت الياة:

ُشنك  و."ُ-ك ّ ةُشه دا ُالّسجّيُالّتج نيُلأ ناد
   ُال اتقعرررةُع يرررإفُ سررر ع دُارررنُّالمتجرررنُ التُُّ يمررر ُيالرررّ ُُ اسررر ُ ُلُبرررد نُ الّتجررر ُنُسرررجيُّيقررر مُأمررري ُُ-1

ُ.(57)م ُالبح ُالاايُالث    نُ  ُلتااييُهذاُالدُّ
ُع رر ُأمرري ُُنتّرر تقرردُُالّسرر نيُُّالمشررّنع جرردُأّ ُممرر ُسررب ُ لفُكمرر ُأعقرر لُالّتجرر ُنُسررجيُّ اجبرر   

ةُالبي  ر  ُدُمر ُارحُّلُالت ّكر ُنالّتجرُسرجيُّذاُل ُأ ج ُالق    ُع  ُأمري ُحبُُّ  فُلك الحيُّبع ُالاُّ
 جعرريُتقيرر دُُتررإُالم ك لرةُإليررإُأد ُّ  ُ رر ُسربييُجعرريُمهمُّالحيُّ ق  ُ الّاررمرةُإليررإفُ م حررإُالّسرالمقدُ 

ُسررجيُّ  ُالمم  حررةُألمرري ُالحيُّ ق  ُ الّاررالُ ق لرر ُقبعررً ُبرر  ُتكرر  ُالّسرر رر ُإالُأ ُُّأاررد .ُجيُّّسررال
الر ذُمر ُيرنالُم  سربً ُمر ُإجرناءا ُثرمُ ُع يإُالالله ُاتُّيت جُُّ(58)لُمق قًةفُ  أل ييُتحديدُمه ةُ الّتج ُن

ُيترريحُالحرر ُّ(59)ُ رر ُي عتبررنُن يرر ًُب لقُُّإارردانُتقررنانلُب لقيرردُأ ُن يررإفُ  رر ا ُهررذلُالمه ررةُد  ُالبرر ُّ
ذيُ  ُلالّرفُ كذل ُالح يُإذاُاردنُالقرنانُبر لنُّ(60)ةسجييُأم مُالمحكمةُالمالتاُّع ُلق ل ُالتُّب لقُّ

ُمررثاًلُمرر ُتقررديمُالقُّغُلارر ح ُالقُّب  رربً ُ يُ يجرر ُأ ُيكرر  ُمسرربُ  .ُ هررذاُ(61) رر و رر ُالرراليُمه ررةُشررهن 
                                           

ُ م ُبعده ُم ُهذاُالبح .ُ 12 ُالااحةا  نُُ(57)
دُالّشررنكةُ رر ُسررجّيُالّشررنك  ُالرراليُيرر م ُالعمرريُالترر ليي ُأ جرر ُتقرر    ُالّشررنك  ُالّسرر نّيُع رر ُأمرري ُسررجّيُالّتجرر نلُتقيررُ(58)

 ُم رإُ حبرذاُلر 1ُ قرنلُ  37ُالمر ّدلُ الستالمإُق  ُالتسجييُ التانيحُالمقدمُم ُالمديني ُبت ا نُشن قُت ليهمُم ابهمفُ  ُ
 ك  ُهذاُالتحديدُع مً ُ  ُح ال ُق  ُالقيدُجميعً ُ لي ُ ققُ  ُح لةُق  ُتقيدُالّشنكة.

 ُالمعدلرة11ُ ر ُالمر ّدلُ 1221ُ ُلعر م3ُم ُذهب ُإليإُتق ا ي ُعنبيةُأالرنىفُم هر ُتقر    ُسرجّيُالّتجر نلُالع مر   ُنتقرم ُ هذاُ(59)
ُ  ُم دتإُالنابعة.7001ُ 71م إفُ تق    ُالسجّيُالّتج نّيُالققنيُ 

 ُمر ُتقر    17ُبحسر ُالمر دل ُل المحكمةُالمالتاةُه ُمحكمةُالبدايةُالمد ّيةُ ر ُالمح   رةُالتر ُيقر ُ يهر ُسرجّيُالّتجر ُنُ(60)
ُ.7011 ُم ُتق    ُالشنك  ُلع م11ُفُ الم دل 7002التج نلُلع مُ

ُف7001ُ 71الم ّدلُالنابعةُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُالققنيُ ُ(61)
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نُع يرإُال تقر فُذيُير  ُّمةفُاألمنُالُّ اتق ُ  ُال ث ئ ُالمقدُّسجييُاستدنا ُال ُّاتجناءُيتيحُلق ل ُالتُّ
 72ُ الّسر نيُّنك  ُنسرمُتقر    ُالّشر الدمرًةُل غرن ُذاترإُُ.ع  ُالمحكمرةإل ُتالايشُاألعب ءُُيؤّديُ 

7011
لُ اسررإُالّتجرر ُنُسررجيُّمُأمرر مُأمرري ُ  ُ هرر ُالررت  ًُّ ُلالعتررنا ُع رر ُتقررنانُالررنُّقنيقررً ُال ّاررُ(62)

هرذاُُوفُ ليترإُ عري.جيُّّسرمُأمر مُأمري ُال ُإشر نًلُل رت  ُّلُلرمُيتيرمُّالّتج ُن تجدنُاتش نلُإل ُأّ ُتق    ُل
ع ُبقنانُمب شنًلُإل ُالقُُّإ جُّلما حةُق لب ُالقيدفُ لهمُتج  زلفُ التُُّم ُش ن ع ًُ ا  ُّلي ُ ج بيُّني ُالقُّ
لك ُ كمر ُأشرن  ُ ر  ُاالالرتالشُ ر ُعرالجُالحر ال ُالمتشر بهةُ ر ُُة.ةُالمالتاُّ  ُأم مُالمحكمالنُّ

ُةُ ّيرررجدُّتنبررر  فُ هرررذاُيرررد  ُإلررر ُالمق لبرررةُالنك  ُهررر ُاالرررتالشُ ايرررحُ يال ررر ُالُ الّشرررالّتجررر ُنُتقررر     ُّ
ًةُ الُالق نًلُ الُيُّذيُالُيا تقإُأهمُّالُُّالعق نيُُّيُّجسُّبت  يمُالُلُأس لًُالّتج ُنُسجيُّبُال  ٍُُّب ادانُت  يمُ 

ُ.  ي حُ ُةُ   يمُبدتقُّح جًةُل تُّ
جرر عُعرر ُتقناناتررإفُ هرريُعرردمُ قرر ُتقناناتررإُيجع هرر ُلُالنُّالّتجرر ُنُسررجيُّألمرري ُُؤايُه رر فُهرريُيحرر ُّ الّسرر

لُ إُ رر ُالاقرررُن هررذاُمررر ُسرر بيُُّجيُّّسررشُج ابهرر ُع ررر ُتكييررشُتقررنانا ُأمررري ُال ة؟ُت رر ُأسرررئ ةُيت تقّررمحّارر
ُع ُبت  ُالقنانا . ليةفُم ُبي  ُقن ُالقُّالتُّ
ُ

ُع ُبه :لفُ قن ُالقُّالّتج ُنُسجيُّلقنانا ُأمي ُُق     ُّكييشُالالتُُّ-ث  ي ًُ
هرر ُُالّسرر نيُّلُ  رر ُالقرر    ُالّتجرر ُنُسررجيُّترر ُتارردنُعرر ُأمرري ُلقررنانا ُالُّإّ ُايمك  رر ُالقرر يُ

فُ يقر مُب اردانه ُ ر ُمعرن ُمم نسرتإُعر مُّشُال ُبااةُالم  ّرم ُيادنه ُيتمتُُّأل ُّفُةإدانيُّتقناناٌ ُ
ُم ُاألح اي.ُي ب  ُع ر ُذلر ُأّ ُألمري ُُب يُُّةٌُل  ياتإفُ لي ُلت  ُالقنانا ُااٌةُتقي ئيُّ ُسرجيُّح ي 

.ُأ ُإلغ ئهر (64) ُبعردمُ قيره ته فُ هر ُالُتتحّار ُلإُعدمُاحُّإذاُتبيُُّ(63)ج عُع ه النُُّح ُُّلالّتج ُن
عرر ُمُم هرر ُ االعتررنا ُع يهرر ُتالت ررشُعرر ُقررن ُالقًُّةُل ررت  ُّال ّاررنسررمُقنتقررً ُُالّسرر نيُُّالمشررّنعُ لكرر ُّ

                                           
ُن  ُبقةالس ُالاقنلُ  ُالمحددلُالمه ةُالاليُالسجيُمي ألُيح "ُ ُم إفُإذُج ءُ يه :37 ُم ُالم دل 1اقنلُ  ذل ُ  ُالُ(62)

ُ ل شرنك ءُب لمال لار  ُالشرنك ءُبر عالمُالسرجيُأمي ُيق مُالح لةُهذلُ   ل...وُعقده ُع  ُتعدييُأيُتسجييُأ ُالشنكةُتسجيي
ُأليُجرر زُلالعترنا ُن يرإُحر يُ  رر ُ.السرجيُأمري ُتقرنانُترب غهمُترر نيخُمر ُ ًُي مرُثالثري ُالرراليُالرن  ُتقرنانُع ر ُاالعترنا 

ذاُال زانلأم مُُالن  ُتقنانُ  عُاالعتنا ُالع مُل مدينُأ ُشني  ُأ ُشرني أليُُجر زُي م ُثالثي ُمه ةُالاليُب لقنانُتب ُلمُ ا 
أ ارريُتحديرردُمه ررةُاالعتررنا 7011ُُ  الحرر ُأ ُتقرر    ُالشررنك   ُ. ..."المالتاررةُالمحكمررةُأمرر مُالررن  ُبقررنانُالقعرر ُل مرردين

 ع  ُتقنانُالن  ُأم مُال زانل.
 ياسحُلإُمج يُالنج عُع ُتقناناتإ.7011ُ 72ج نلُالذيُ  ُع يإُتق    ُالّشنك   سجّيُالتُُّأمي  لعّيُالت  مُأم مُُ(63)

فُذرعوت .ُمش نُإليإُ  :ُلهش م1227لع م1ُُ 3.ُالمح م  ُالعددا 1227ُ 17 73  1072ُُ ق ُس ني:ُتقنانُنتقمُُ(64)
ُ.و132منج ُس ب فُ ُ
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ُمرررد  ٍُّةفُإذُجعررريُالقُّبررر لقنانا ُاتدانّيررر فُ يغ ررر ُقررر ب ُاالسرررتعج يُع ررر ُ(65)عررر ُأمررر مُجهرررةُتقيررر ء 
ل.ُ هررذاُمسرر ٌ ُحسرر ُيت رر  مُمرر ُقبيعررةُ ن حُتشررني ُالّتجرر ُنُسررجيُّقررةُبقررنانا ُأمرري ُاتجررناءا ُالمتع ُّ

ااررييُأكثررنُ رر ُاألحكرر مُالتُُّ لمشررّنعبُ  فُ ا  ُكرر  ُيجرردنٌيُع رر ُذ يُالّشررهيلفُ يررإُأييررً ُتسررالّتجرر ُن
عر دلُت  ريمُأحكر مُفُُ جيُّّسرعر ُبقرنانا ُأمري ُالل سر ئيُالقُّ  مرةُةُال ُّ الق اعدُاتجنائيُّ ُلالّتجر ُنُسرجيُّا 

كم يُال ُّتزالةُالتُّ قيريُإلر ُتعُيرؤّديمّمر ُُفسر ءُاسرتغاللإذيُتقردُيُ تال ر ُالال ريُالّرُيتمُّ اتق ُ ع ن ُ ا 
ُل.الّتج ُنُسجيُّةُلت  يمُالغ ي  ُاألس سيُّ

فُ كرذل ُ بي ُأاح  ُالعالتقرةُسجيُّةُب لاايُ  ُالالال   ُبي ُأمي ُالمةُالمالتاُّالمحكُ 
 ر ُالمح   رةُُ(67)المد ّيرةهر ُمحكمرةُالبدايرةُُ(66)الّسر نيُّ   ُالق    ُُفجيُّسُّع ُبقنانا ُأمي ُالالقُّ
ُ.لالّتج ُنُسجيُّت ُي جدُ يه ُالُّ

الخااال  باايت أماايت "ُأّ ُالمشررّنعُ رر ُتقرر    ُالّتجرر نلُ تقرر    ُالّشررنك  فُاسررتعميُعبرر نل ي الحرر ُ
 كرر  ُمرر ُاألدّ ُ األكثررنُا سررج مً ُمرر ُالّارري  ةُالّتشررنيعّيةُأ ُيعبِّررنُعرر ُُ"الس ااجل  وأااا اب العالقااة

ُ.منجعّيةُالمحكمةُل اايُ  ُالّقع  ُبقنانا ُأمي ُالّسجيُّب لعب نلُالتّ لية:ُُمقا دلُ 
نكةُقرةُب لّشرزاعر  ُالمتع ُّ رنُ ر ُال ُّل  ُُّتحديدلُاالالتا  ُالقي ئ ُُّالمشّنعذُع  ُؤالَُيُ كم ُ

ُ.(68)لالّتج ُنُسجيُّع ُ  ُتقنانا ُأمي ُةُب  نُالقُّ  ُمعن ُتعيي ُالمحكمةُالمالتاُُّب جإ ُع مُّ

                                           
لُل قع ُ  ُالقرنانا ُاتدانيرة.ُلزي ر ُسرالمةفُمنجر ُ  ُمانُيك  ُالقع ُأم مُمح كمُالقي ءُاتدانيُ ب لقن ُالمقنُنُ(65)

.وُ بنأي ر ُ ر  ُالمرذه ُالرذيُاتبعرإُالقر    ُالّسر نّيُبجعريُالقعر ُأمر مُمحكمرةُالبدايرةُل هر ُال ر  نلُ ر ُاألمر ن12ُ س ب فُ
ُتق ي .ألعب ءُالُل زم فُ تالايشُ ُ  ُاتجناءا ُع  ُذ يُالش  فُ االتا نُ ُالّتج نّيةوُأ ييُلم ُ يإُم ُتسهييُ 

تااريُمحكمرةُالبدايرةُالمد ّيرةُ ر ُالمح   رةُُ-1"ع  7002ُ ُلع م33ُ ُم ُتق    ُالّتج نلُالّس نّيُنتقم 17الم ّدلُ ت  ُُ(66)
الرذُ ر ُ ن رةُالمرذاكنلفُت ُي ُُالعالتقرةفُبقرنانُ ُ أارح  سرجّيُالّتجر نلُُأمري يقر ُبري ُ الرالشُ ُت ُي جردُ يهر ُسرجّيُالّتجر نلفُ ر ُكريُّالُّ

 البداياة م كمة غر  إ د  تخا ُ-1"ع ر :7011ُمُ ُلع 72 ُم ُتق    ُالّشنك  ُنتقم 11الم ّدلُ ُ ّ ُل...و"فُ  ُحي ُت
 م كمة غر  إ د  تخا  كما -2 .ذروعاا أو بالشركات المتعللة التجارية واللضايا المنااعات جمي  ذق للنظر المدنية

 تكاوت -3 .الماادف ها ه مات /1فلارف /ال ذاق الما كورف ةالم كما عات الااادرف باللرارات الطعوت ذق للنظر المدنية االستئنا 
 جمياا  ذااق للفااال المختاااة الم كمااة هااق المكااانق اختااااااا دائاارف ذااق الشااركة مركااا يلاا  التااق المدنيااة البدايااة م كمااة

 أي ذاق أو بالشاركة الغيار عالقاة عات تنشاأ التق أو إدارتاا على اللائميت وبيت بينام أو الشركاء بيت تنشأ التق المنااعات
 اختاااااا دائرف ذق الشركة ذرع ملر يل  التق المدنية البداية م كمة تكوت -7 .ونشاطاا الشركة بأمور يتعل  آخر نااع

 إلاى اللجاوء األطارا   ا  مات بلاىي -5 .الفارع باا ا المتاالة المساائل جميا  ذاق للفاال المختااة الم كمة هق المكانق
ُ".التشريعق المرسوم ه ا ذق علياا المناو  الخا  المدنية أو التجارية نااعاتبال يتعل  ذيما الدولق أو الم لق الت كيم

 ُمر ُتقر    12ُالمر ّدلُ  ُُ 11المر ّدلُ   جدُأ ُتق ا ي ُأالنىُتقدُأ جد ُهيئرةُال ارةُأ ُلج رةُلحسرمُالم  زعر  ُالّتج نّيرةُلُ(67)
أمي ُالسجّيُل  زينُلتقر    ُالسرجّيُالّتجر نّيُاليم ر ُُوفُ  ينه ُتقدُجعيُالت  مُم ُتقنانا 1221 3السجّيُالّتج نّيُالع م   ُنتقم 

ُ. ُم إو11فُالم ّدلُ 1221 33ُنتقم 
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الررذُالقررنانُ رر ُ ن ررةُالمررذاكنلفُاليررنًاُحرري ُأ جرر ُع رر ُالمحكمررةُأ ُتتُّالقرر    ُتقرردُ عرريُُلكرر ُّ
لُ لّتجر ُنقرةُبنعةُالمق  برةُ ر ُاتجرناءا ُالمتع ُّ  ر ُذلر ُدعرٌمُل ّسرُتادانُتقنانهر ُ(69)له ُمه ةًُُحّددُ 
عر ُلأيُ هريُهر ُتر نيخُتقيردُالقُُّتكم ُ ر ُميعر دُبردءُت ر ُالمه رةفةُالحقيقيُّإالُأّ ُالمشك ةُُ.ه سج ُُّ 
7002ُ ُلالّتجر ُن  ُتقر  أالرنىُبري ُُه  ُتبردأُ ققرةُاالرتالشُ .ُُ (70)ع ىوُأمُت نيخُاكتم يُالالا مةالدُّ

تقرنانُمحكمرةُُ-نك  تقر    ُالّشرُع ر ُالرالش–ُلالّتجر ُنلرمُيجعريُتقر    ُفُإذ7002ُ ُنك   تق    ُالّشر
عرر ُبقنيرر ُاالسررتئ  شفُكررذل ُأ جرر ُع رر ُمحكمررةُاالسررتئ  شُأ ُبرريُأاليررعإُل قُُّ(71)البدايررةُ ه ئيرر ًُ

ُثالثرةُ تااريُ رر ُالقُّ فُ بنأي رر ُإ ُكرر  ُ(72)ئ ُّمرر ُتقديمررإفُ تقرنانُاالسررتئ  شُه رر ُ هر ُعر ُالرراليُأشررهن 

                                                                                                                            
ُ.7011 72ُ ُم ُتق    ُالّشنك   3 قنلُ  11ُالم ّدلُ ُ(68)
تاايُمحكمةُالبدايرةُالمد ّيرةُُ-1" ُم إُع  17إذُت  ُالم ّدلُ 7002ُ 33بحس ُتق    ُالّتج نلُ ُشهنُت  ُالمه ةُه ُ(69)

ُالمه ةُالتر ُكر  ُتقردُحردده 7011ُ  ُحي ُألغ ُتق    ُالشنك   ُ".ُتقنانه ُالاليُشهنُم ُت نيخُاالدع ءُإادان  يه  عل...وُ
بقرنانُمبرنمُل...والمد ّيرةُ تااريُمحكمرةُالبدايرةُ-1" ُم رإُ التر ُتر  :11المر ّدلُ  ر ُُبثالثي ُي مر 7002ًُُ 3ُ    ُالّشنك   تق

 ...."كتم يُالالا مةُ  ُالدع ىا تادنلُالاليُمدلُثالثي ُي مً ُم ُت نيخ

أ ُتبررردأُالمه رررةُمررر ُتررر نيخُتقيررردُالقعررر فُأمررر ُتقررر    7002ُُ 33ُ ُمررر ُتقررر    ُالّتجررر نل 17المررر ّدلُ  ررر لحكمُالرررذيُأتررر ُبرررإُُ(70)
 ُم إُأ ُمه ةُالثالثي ُي مً ُالت ُيت ج ُع  ُمحكمةُالبدايةُالمد ّيةُأ ُتااري11ُالم ّدلُ  قدُتقنن 7002ُُ ُلع م3ُالّشنك   

بري ُبردءُسرني  ُالميعر دُبحسر ُالقر    ّي ُُ ايرحٌُُله ُب لدع ىُتبدأُمر ُتر نيخُاكتمر يُالالار مةُ ر ُالردع ى.ُ هرذاُاالرتالشٌُالال
تقردُيكر  ُأبعردُبكثيرنُمر ُُالمذك ني فُ  كتم يُالالا مةُالُيك  ُإالُبحي نُاألقناشُأ ُبتب يغهمُحس ُاألا يفُ هذاُت نيخٌُ

 لّتج نلُلبدءُالمه ة.ت نيخُتقيدُالدع ىُالذيُحّددلُتق    ُا

ُف جنُالارند أالقنُم ُتسرجييُالتّرُ أد ُُّح لةُتسجييُالّشنكةُأهمُُّ أ ُُّةًُيإُال اُّهذاُالمذه ُك  ُع  ُتق    ُالّشنك  ُتب ُُّ(71)
 ر ُالالرالشُحر يُتسرجييُُ  يرنُمبرنمُ ُف كيشُيجعيُالمشّنعُتقنانُالمحكمةُمبنمً ُ  ُالاايُ  ُالالالشُحر يُتسرجييُالّشرنكة

 ُالشُبري ُتقر    ي هرذاُاالالرتُف  حُالّتشرنيعّيةُ ر ُالقر    ي   يحةُع ر ُعردمُ حردلُالرنُُّ ايحةًُُإّ ُ  ُذل ُداللةًُُند. جنُالاالتُّ
 يُلتاحيحإ.دالُّمس ٌ ُمعيٌ ُي ج ُالتُُّمتق نبةُ ُي ُادناُ  ُ تنلُ تج نيُّ

 يالير ُتقرنانُ-7" ُم رإ17المر ّدلُ  ُ  يرةُمر ر ُالاقرنلُالث7002ُُّ 33  تق ُ  ُهذاُالمج يُ ايٌحُبري ُتقر    ُالّتجر نلُ التُُّ(72)

عر ُل قُُّ يرنُتق بريُ ُةُ بقرنانُ با نلُ ه ئيُّ تاايُ يإُأ بقني ُاالستئ  شُ ع  ُمحكمةُاالستئ  شُُع محكمةُالبدايةُالمد ّيةُل قُّ
ُ" 37 ر ُالاقرنلُالال مسرةُمر ُم دترإُذا ُالرنتقم 7002ُ 3 تقر    ُالّشرنك  ُ "ُعر شرهنُمر ُتر نيخُتقرديمُالقُّأيادنُالاليُثالثةُ

إذاُكر  ُ ع  ُعقده ُتعدييُ ُ بقةُن  ُتسجييُالّشنكةُأ ُتسجييُأيُّالمه ةُالمحّددلُ  ُالاقنلُالسُّ جّيُالاليألمي ُالسُُّيح ُُّ-1
تر ُ ُالمع  مر  ُ البي  ر  ُالُّيتيرمُُّيُالالمعردُّ ق ر ُتسرجييُالّشرنكةُأ ُعقردُت سيسره ُأ ُق ر ُتسرجييُتعردي ه ُأ ُعقردُالّشرنكة

 جّيُبر عالمُالّشرنك ءفُ  ر ُهرذلُالح لرةُيقر مُأمري ُالّسر ر مُالعر مُّمال لارً ُل قر    ُأ ُال ُّ كر  ُعقردُالّشرنكةُيانيره ُالقر    ُأ ُإذا

جّي.ُ  ر ُحر يُن يرإُتقرنانُأمري ُالّسر غهم  ُالراليُثالثري ُي مرً ُمر ُتر نيخُترب ُ نك ءُاالعتنا ُع  ُتقرنانُالرنُّب لمال لا  .ُ ل شُّ
تر ُتبرّ ُ ر ُم ير عُاالعترنا ُع ر ُمحكمةُالبدايةُالمد ّيرةُالُّأم مُ   بقنانُالنُُّع أ ُل مدينُالقُُّشني ُ ُلالعتنا ُج زُأليُّ

تر ُتبرّ ُتقرنانُمحكمرةُالبدايرةُالمد ّيرةُالُُّ ُع ر ُأ 17ُّالمر ّدلُ شر نُإليرإُ ر ُتقر    ُالّتجر نلُالمُ ُ"فُإذُير ّ ُنعةُبقنانُمبنم جإُالسُّ
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ياررن ُأ ُُقرر     ُّالم قرر ُالُ ُّ رر ُفع رر ُمحكمررةُاالسررتئ  شُه رر  ُجررد ىُمرر ُعررن ُالقررنانُالبرردائ ُّ
إالُأّ ُهررذاُاالالرررتالشُتقرردُا تهرر ُبحسررر ُُ.تهرر يُّنيررر ُألهمُّنك  ُأ لرر ُبهررذاُالقُّتكرر  ُتقررنانا ُتقيرردُالّشررر
لدع ىُالم   نلُأم مُمحكمرةُفُالذيُألغ ُال  ُع  ُمه ةُالاايُ  ُا7011تق    ُالشنك  ُلع مُ

ُ  ُتحديدُت  ُالم هي.7002ُالبدايةُ ب لت ل ُ نج ُلق    ُالتج نل ُ
رإُلرمُُ ّ رأن ر ُالقيردفُإالُعر ُ ر ُتقرنانُةُالقُّأش نُإل ُإمك  ّيرُتقدُالّس نيُُّالمشّنعُأ ُُّ م  ُنُ يش 

ني ُمر ُتقيردُنُّلمر ُالمتيرُمر ُذ يُالمار حةلتقبر يُالقيردوُع ُ ر ُتقرنانُالقيردُاناحًةُإل ُإمك  ُالقُّ
الُُ(73) ب لّنج عُإل ُ ا  ُالم اّدُاّلت ُ ّ م ُالّقع ُ  ُتقنانا ُأمي ُالّسجيُّ.ُنكةو جنُأ ُالشُّالتُّ

 جدُم ُيم  ُم ُاعتب نُاالعتنا ُع  ُتقنانُالقيردُمر ُتقبريُذ يُالمار حةُبهرذاُاالعترنا ُمشرم اًلُ
الشُبي ُأمري ُسرجّيُالّتجر نلُ أارح  ُكّيُال"ُب لعب نلُاّلت ُاستعم ه ُالمشّنعفُ سبق ُاتش نلُإليه ف

عر ُ ر ُتقرنانُنلُل قُّن ُذاتهر ُالمقرنُّلُبر لقُّالّتجر ُنُسرجيُّقيردُ ر ُعر ُبقرنانُال ل ُيمك ُالقُّ ب لتُُّالعالتقة".
ُن  ُالقيد.
 ع ررإُُدٌُجّيررُلُأمررنٌُالّتجرر ُنتقرر    ُُ رر ُ ررّ ُُ ايررحُ ُلُبشرركيُ حررّددالمهرريُالمُ ُّ  يررإُبرر مرر ُالتُُّالبرردُُّ 
نعةُالمق  بررةُ رر ُميرردا ُل ّسررُ رر ُذلرر ُمرر ُتعقيرريُ  ُلمررم ُنُيتناالرر ُعبررنُالررزُُّيتررن ُاألمررلررئاّلُُالمشررّنع
ُل.الّتج ُن

شُبررإُأمرري ُلفُ ك ّررالّتجرر ُنلُلرر زانلُاالتقتارر دُُ الّتجرر ُنُسررجيُّ َُبررتُ تقرردُأَُُالمشررّنع هكررذاُ جررد  ُأّ ُُ
ُلم تإُإُأالي ُتقنانا  .ُإالُأ ُّم ُال اجب  ُ أعق لُالاالحيُُّجيُّسُّع  ُأمي ُالُنّت ل.ُُ الّتج ُنُسجيُّ
مرر ُُهر ُ ر عٌُُجيُّّسررع ُ ر ُتقرنانا ُأمري ُالم حُبرر لقُّ  لُمر ُقرن ُالمناجعررة.ُ يمكر ُاعتبر نُالّسرعنير

ُأالرنىُل نُُّفُس   تقشره ُت ليرً ُمر ُاتقترناحجيُّّسرالُتق بةُع  ُعمريُأمري النُّ اعتمردته ُتشرنيع ٌ ُُتق برةأشرك ي 
ُ.أالنى

                                                                                                                            

ع ُبقني ُاالستئ  شُكم ُنأي ر فُ ر ُحري ُجع ر ُفُبيُيالي ُل قُّ ينُمبنمُع ُبقنانُن  ُالقيدُ  ُسجّيُالّتج نلُتقنانٌُ  ُالقُّ
ُ ُم ُتق    ُالّشنك  ُتقنانُمحكمةُالبدايةُالمد ّيةُمبنمً .37 ُالم ّدل

ُ ُم ُتق    ُالّشنك  .1 ُ قنلُ 37 - 11   ُم ُتق    ُالّتج نلفُ الم دتي17 ُالم ّدلُ(73)
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ُ   الانعُالثُّ
ُلالّتج ُنُسجيُّتق بةُع  ُتقي دُالنُّ

ُ
يجرر ُأ ُتكرر  ُمررٍنلُالحقيقررةفُل  ارر يُإلرر ُالهرردشُُلالّتجرر ُنُسررجيُّ ُالمدنجررةُ رر ُالبي  رر ُإ ُّ
الق    ّ ُالحقيقرّ ُمنكزُال ُم ُحقُّ سي ةُالتُُّجيُّسُّل.ُ تك  ُتقي دُالالّتج ُنُسجيُّم ُت  يمُُالمنج ُّ

ُم ُهؤالءنكةفُ ه ُأمٌنُين نٌيُلم ُين  ُب لتُّ شُّل جنُأ ُ تُّل ُ لةُم لدُّا ُ.ُ تتمكُّع ميُم ُأيٍّ
تيجررةُالُيمكرر ُال ارر يُهررذلُال ُُّ دتقةُمرر ُت رر ُالقيرر د.تقيقررةُ الّاررالحارر يُع رر ُاتحارر ءا ُالدُّ

ُمُ   تقردُأ جردُالمشرّنعُ ر عي ُمر ُالّنتق برةفُ هر ُنتق برةُأمري ُسجيي.ُع  ُالتُُّحكمةُ إليه ُبد  ُنتق بة 
 ُالّسرجّيفُسجّيُالّتج نلُالّس بقةُل ّتسجييفُ نتق بةُالمحكمرةُاّلتر ُتااريُ ر ُالّقعر  ُبقرنانا ُأمري

إالُأّ ُه رر  ُ رر عي ٍُالررني ُلررمُيرر ّ ُع يهمرر ُالمشررّنعفُأحرردهم ُيمكرر ُتقبيقررإُعم ّيررً ُد  ُح جررة ُ
ل  ّ ُع يإُ ه ُنتق برةُأمري ُالّسرجّيُالّدائمرةُع ر ُاسرتمنانُسرالمةُالقير دفُ  ر ٌعُالبرّدُمر ُالرّ ّ ُ

نعُ ر ُجعريُالم رزمي ُب لقيردُالّي بقةُالّتج نّية"فُ لعّيُهذاُالّ  عُم ُالّنتق بةُه ُاألسر"ُع يإُ ه 
  ُسجّيُالّتج نلُيب دن  ُإل ُق  ُالّتسجييفُكم ُلإُد ٌنُكبينُ  ُتقم ُالمال لا  ُ التحّق ُم ُ

ُ:تق برةُيمكر ُتقسريمه ُإلر ُ ر عي  ب ُذكنهر ُمر ُالنُّت  ُاأل ر اعُالّسرُاّحةُالبي    ُالماّنحُبه .
لفُ نتق بررٌةُ يررنُالّتجرر ُنُسررجيُّقيرر مُب لقيرردُ رر ُأث رر ءُالتررتّمُسررجييفُ هرر ُنتق بررٌةُمب شررنلُع رر ُالتُّّ يُاأل

ُل.الّتج ُنُسجيُّةُالقيدُ  ُقُبعم يُّنتّبمب شنلفُالُت
ُ
ُسجيي:تق بةُالمب شنلُع  ُالتُّالنُُّ-أ الًُ

ُأ ُلشنكةوُبق  ُالقيدُ  ُُمتقدُ ع دُ دُ ر ُالت ك رُجيُّّسرلفُيبنزُد نُأمي ُالالّتج ُنُسجيُّت جن 
 بعردُُ.تإفُ ه ُم ُيمكر ُاعتبر نلُنتق برًةُسر بقًةُع ر ُالقيرداّلُسججُ  ُدنَُت ُستُ ةُالقي دُالُّم ُاحُّ

 ررر ُن ررر ُالم يررر عُإلررر ُمُالقُّ ررريمك ُلمقررردُُِّالقيررردُإذاُاررردنُالقرررنانُبرررن  ُالّق ررر فُبق ررر ُمتقررردُ ال
ُبنُنتق بًةُالحقًةُع  ُق  ُالقيد.عتَُ ه ُبد نه ُتم ن ُم ُيُ ُفه ُالق    حّددت ُالمحكمةُالُّ

 

مق بقرررةُع ررردُُسرررجيُّتررر ُيم نسررره ُأمررري ُالل.ُ هررر ُالُّالّتجررر ُنُسرررجيُّ ررر ُدُالقيررر بقةُع ررر ُتق برررةُالّسرررالنُّ -1
  ُإذًاُاررنيحُمرر ُال ثرر ئ ُالمن قررةُبررإفُ ن رر ُإجررناءُالقيرردُ رر ُح لررةُعرردمُالمق بقررةفُهررذاُالررنُّالتُّ

ُ ُّقررًةُل  ثرر ئ فُ تقرر مُالّشررر مق بُ ُفلكرر ُمرر ذاُلرر ُك  رر ُالبي  رر  ُمسررت   لًُُ.(74)يكرر  ُلعيرر ُشررك  ُّ

                                           
مقتبسٌةُم ُمحس ُشاي فُال سريقُ ر ُالقر    ُالّتجر نّيُالمارنيفُتسميةُالن  ُ  ُهذلُالح لةُب  إُن  ُلعي ُشك  ُلُ(74)

ُ.و123منج ُس ب فُ ُ
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ُفأ ُيرن  ُالقيردُجيُّسُّالق    ُألمي ُالُلمُيجزُ ُل؟الّتج ُنُسجيُّألمي ُمةُةُالمع  م  ُالمقدُ باحُّ
الرررر ذُاتجررررناءا ُ اتُُّع ّمررررةع ىُاللتحنيرررر ُالرررردُُّع ّمررررةي بررررةُالبرررريُسررررمحُلررررإُب ح لررررةُاألمررررنُإلرررر ُال ُّ

ُُ ل ُيعتبنُذل ُتاحيحً ُل بي  ُالك ذ . ب لتُُّسجيُّتقيدلُ  ُالُفُ الحكمُالا دنُسيتمُّ(75)ةق    يُّال
اررراح  ُالّسرررجّيفُكمررر ُق لبررر ُُمررر ُالررر زانلُع ررر ُدتقّرررةُتقيررر دُالّسرررجّيُ قررردُق لبررر ُبترررنتقيم حنارررً ُ

يةُ قررردا ُاأليررر بينفُأ ُ قررردا ُبعررر ُبتسررر يمُأيررر بينُالّسرررجاّل ُب ليررردُألارررح  ُالّق ررر ُالشررر
ثب تّي تهرر .ُإذُ ّجهرر ُ زانلُاالتقتارر دُ الّتجرر نلُتقنيررنًاُإلرر ُالهيئررةُالمنكزّيررةُل ّنتق بررةُ التّاترريشُيحمرريُ

ُم ه :7010ُ 1 71بت نيخ2ُُ 332 101تقم النُّ ...ُنابعً :ُالّق  ُإل ُمدينّيرةُ"يتيّم ُمقتنح   
العميُع  ُتس يمُأي بينُالّسجاّل ُالّتج نّيةُب ليدُألارح  ُُ-3الّتج نلُالّداال ّيةُبح  :ُل...وُ

ي جرر دُالّق برر  ُالمقد مررةُل حارر يُع رر ُاررَ نُمرر ُسررجاّلتهمُالشرريةُ قرردا ه ُأ ُبعرر ُثب تّي تهرر ُ ا 
اآللّيررةُاّلالزمررةُلتسررهييُتقررديمُالالرردم  ُل مرر اق ي ُبهررذاُالّشرر  ُ بمرر ُيكارريُالحارر  ُع رر ُأيرر بينُ

العمرريُع رر ُتررنتقيمُ ت شررينُارراح  ُالّسررجاّل ُالممسرر كةُبرردائنلُالّتجرر نلُُ-1 مسررت دا ُالررّدائنل.ُ
 الّداال ّية."

 

ُسرررجيُّ ررر ُتقرررنانا ُأمررري ُُعررر ل.ُيمكررر ُاعتبررر نُالقُّالّتجررر ُنُسرررجيُّالقيررردُ ررر ُالحقرررةُع ررر ُتق برررةُالُّالنُّ -7
ُالمشرّنع.ُ قدُسرمحُسجيُّةُع  ُعميُأمي ُالتق بةُالقي ئيُّم ُالنُُّ ًُلفُكم ُسب ُ أشن  فُ  عالّتج ُن

ع ىُ ر ُالردُُّفُ أ جر ُع يهر ُالبر ُّالمد ّيرة  ُأم مُمحكمرةُالبدايرةُع ُبقنانُالنُّلق لب ُالقيدُالقُّ
عرر ُأمرر مُالقيرر ءُال يررعةُل قُُّجيُّّسررالُجعرريُتقررنانا ُأمرري ُل .ُ يمك  رر ُالقرر يُأ ُّحررّددالرراليُ تررنل ُم

ةفُ نت برةُقرن ُلُالقرنانا ُاتدانّيرشُحردُّ از ُ يالاُّه ُمس ٌ ُحميدفُإذُيال  ُ  عً ُم ُالتُُّالمد  ُّ
 .يُّالّتج ُننعةُالمق  بةُ  ُميدا ُالعميُيالدمُالسُّمّم ُع ُبه فُالقُّ

ُ
ُشنل: تق بةُ ينُالمبالنُُّ-ث  ي ًُ

ع ر ُُسرجيُّنتق برةُأمري ُاللعرّيُ.ُُ المشّنعع يإُُتق بةُلمُي ّ ُالنُّ عُم ُهذاُال ُُّسب ُ أشن  ُإل ُأ ُّ
تق برةُ عُمر ُالنُّلُذلر ُالّ رالّتجر ُنُسجيُّل فُ أ ُيب شنُأمي ُبا نل ُمستمنُُّتق ئمةًُُةُتقي دلُيج ُأ ُت يُّدتقُّ
 بقةُ هررر ُالّيرررُفتق برررة عُاألاليرررنُمررر ُالنُّمُالّ رررأ ُيررر  ُُّالمشرررّنعت قررر ءُ اسرررإ.ُ ررر ُحررري ُكررر  ُع ررر ُُ مررر

                                           
ل قيردُ ر ُسرجّيُالّتجر نلُُأ كريُبير  ُ يرنُارحيحُيقردمُعر ُسر ءُ يرةُل تسرجييُُ-1" ُمر ُتقر    ُالّتجر نل:32الم ّدلُ ت  ُُ(75)

ُأ فُُأشرهنسرتةُُإلر   ب لحب ُم ُشهنُ احدلينلُس نيةٍُُالش ُالمسة1000ُ  ُألش 1000بغنامةُتتنا حُبي ُ  يع تق ُمقدمإ
د  ُالعق بر  ُالتر ُيمكر ُالحكرمُبهر ُ   تقر ُل قر ا ي ُالال ارةُ لقر    ُالعق بر  ُمر ُ  الُيحر يُذلر ُ-7 ُ.ه تي ُالعق بتي ُب حدى
ليرإُإمشر نُتر منُبتارحيحُالبير  ُالُأ الجزائيرةُالتر ُتاردنُالحكرمُ  ل محكمرةُ-3ُالجنائمُال  شئةُع ُالبي  ُ ينُالاحيح. اجي

ُ"ُتعي إ. ع  ُال جإُالذي
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ًةُال ّاررُجيُّّسرر ُ كشررشُالمال لارر  ُ تسررهييُعمرريُأمرري ُالسررنُ  رر ُم رر ُالتُُّلهرر ُمرر ُد نُ ُلمرر ُفةّيررالّتج ُن
ُبه .ُالماّنحةُالبي    ُ ُم ُاحُّحقُ ع دُالتُّ

 

أ ُُجيُّّسررع يهرر فُلكرر ُيمكرر ُألمرري ُالُالمشررّنعُلررمُيرر ّ ُل:ُالّتجرر ُنُسررجيُّةُع رر ُدائمررتق بررةُالُّالنُّ -1
ُجيُّّسرةُ سرالمةُتقير دُال ُمر ُارحُّبر لتحقُ ُليب شنه ُمر ُت قر ءُ اسرإُبر  ُيقر مُبار نل ُمسرتمنُّ

أيرر  ه ُُائمااةالد   قابااةالر  ا ُمرر ُالقرر ا ي ُ القررنانا .ُت رر ُ مالءمتهرر ُل مسررتجدُُّذيُيمسرركإفالّرر
ةُالقيرر دفُإذُترر ُم حهرر ُلك ترر ُالمحكمررةُع رر ُاررحُّتق بررةُالمسرربقةُالُّإلرر ُالنُُّالان سرر ُُّالّتشررني 

ةُالم دعرةُب تّيرمر ُاأل نا ُالثُُّجيُّّسري دُالل ُم ُتق ب ُتق ُك ت ُالمحكمةُبا نل ُمستمنُّيتحقُّ
فُ رر  ُلررمُحإب ررغُارر ح ُالقيرردُلياررحُّلديررإُ مرر ُالقرر ا ي ُ البال رر  فُ  رر ُحرر يَُ جرردُال رراًلُيُ 

.ُ(76)الرر ذُاتجررناءا ُالم  سرربةالتُُّجيُّّسررشررنشُع رر ُاليب ررغُالق يرر ُالمُ ُالرراليُشررهنُ ُيسررتج ُ 
 ل.الّتج ُنُسجيُّ م ُج   ُأمي ُُعالمشنُّم ُج   ُُج لُحنٌيُب لمناع لُإ ُلمُيك ُ هذاُاالتُّ

ُ
تقررر مُبمناتقبرررةُ بقةُ ررر ُسررر نيةو.ُت ررر ُالّيررر هررر ُ يرررنُم جررر دلُلُ:ُ(77)ةّيرررالّتج ُن بقةُالّيررر -7

 ُجاّلُّسرررالعُع ررر ُالرررد  تنُ ال  ُاالقّرررلفُ لهررر ُارررالحيُّالّتجررر ُنُسرررجيُّمال لاررر  ُأحكررر مُ  ررر مُ
نئرري ُمكترر ُُمرر ُاترريشُع رر ُالمالرر ز ُ المسررت دع  ُبعرردُالحارر يُع رر ُإذ ُ  األ نا فُ التُّ

إيج دهرر ُُالّسرر نيُُّ لمشررّنعً ُب بقةُكرر  ُحنّيرر.ُمثرريُت رر ُالّيرر(78)أ ُمرر ُنؤسرر ءُالاررن عُجيُّّسررال
لهرر ُمرر ُُلمرر  ُمرر ُتقيرر دلفُ ذلرر ُسررنُّلُ يرربقُالقيرر دُ يررإُ م رر ُالتُّالّتجرر ُنُسررجيُّلتاعيرريُد نُ

م ُي اتَن ُ يمك ُاعتب نُُ.لُتق     ًُالّتج ُنُسجيُّلُم ُت  يمُةُ  ُتحقي ُالغ ي  ُالمنج ُّيُّأهمُّ
ُحّسررّ ُع رر ُالمترر جنُهرر ُمرر ُتقبيرريُعمرريُالّيرر بقةُ أ ُيقرر مُبررإُم  ارر ُالّسررجّيُمرر ُكشررش 

إاّلُأّ ُهذاُالكششُالحّس ُتقدُأ لغ ُب لّتعميمُالّا دنُعر ُمدينّيرةُالّتجر نلُالّداال ّيرةُُ.الّتج نّية

                                           
ُ.721نيبينُ ن ب  فُمنج ُس ب فُ ُُ(76)
قرةُب لسرجّيُتشرنشُع ر ُتقبير ُال ار  ُالّتشرنيعّيةُ الت  يميرةُالمتع ُُّ"لج رةُت سري "ُ  ُالمغن ُأ حد ُلردىُ زانلُالعرديُ(77)

فُ تيمُممثُّ ُمك ُّ ممثُّاًلُل زانلُالم ليةُاًلُل زانلُالعديُ ممثُّالّتج نّيفُينأسه ُتق    ارً ُبمسر ُالسرجّيُاًلُل زانلُالّتجر نلُ ك ترَ ُيربق 
لعرر مُُجّيُالّتجرر نّيُالمغنبرر ُّ ُمرر ُتقرر    ُالّسرر71المرر ّدلُ  ةُل رر ُالّسررُلُع رر ُاألتقرريُّ ج ررةُتجتمرر ُمررنُّالّتجرر نّيُ رر ُالع اررمةفُهررذلُالُّ

الق ير ُ أ جبر ُع يرإُت تقير ُالسرجاّل ُ ُم ُالق    ُالمذك نُسرجّيُالّتجر نلُالمغنبر ُلنتق برة11ُالم ّدلُ وفُكم ُأاليع 7007ُ
عر ُ ُلج ررة1221ُُ 1 جّيُالّتجر نّيُالع مر   ُّ ُمر ُتقر    ُالّسر12المر ّدلُ ث ُ.ُ كرذل ُ قردُتحرردُّشرهنُ ُ ُم هر ُ ر ُ ه يرةُكريُّحّقر التُّ

 11ُالمر ّدلُ  ُ ُبسرجّيُالّتجر نلفُ مث هرحسمُالم  زع  ُالّتج نّية[ُ أس د ُإليه ُ ن ُالعق ب  ُ الاايُ ر ُالالال ر  ُ يمر ُيتعّ ر
ُهر.1310 37 م   دنُب ألمنُالسُّةُالاُّع ديُّةُالسُّم ُ   مُالسجّيُالّتج نّيُل م كةُالعنبيُّ

 هر.1111ُ 7 17ت نيخ1ُُنتقمُم ُ دنُب لمنس مُالم ك ُّالاُُّع ديُّجّيُالّتج نّيُالسُّ ُم ُ   مُالس11ُّ 13تي  الم دُُّ(78)
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تارررر دُفُ تقرررردُ ّجهررر ُ زانلُاالتق7002 2 11 ُ تررر نيخ312ُبررر زانلُاالتقتاررر دُ الّتجرررر نلُبرررنتقم 
 الّتجرر نلُتقنيررنًاُإلرر ُالهيئررةُالمنكزّيررةُل ّنتق بررةُ التّاترريشُأعّدتررإُالّنتق بررةُالّداال يررةُبرر ل زانلُيحمرريُ

ُمررر ُبي هررر ُإعررر دلُالّ  رررنُ ررر 7010ُُ 1 71بتررر نيخ2ُُ 332 101الرررّنتقم  يتيرررّم ُمقتنحررر   
يرر مُبرر لج ال ُإلغرر ءُالكشررشُالحّسرر فُ التّ كيرردُع رر ُأّ ُمرر ُمهرر ّمُمدينّيررةُالّتجرر نلُالّداال ّيررةُالق

إعر دلُالّ  رنُُ-أُلّق ر ُإلر ُمدينّيرةُالّتجر نلُالّداال ّيرةُبر ل زانل::ُاأ الًُ"ُالميدا ّيةفُ قدُج ءُ يإ:
المتيررررّم ُإلغرررر ءُالكشررررشُالحّسرررر ُع رررر ُأمرررر ك 7002ُُ 2 11 ُترررر نيخ312ُبرررر لّتعميمُنتقررررم 

 نّيرةُع ر ُ مح ّيُأاح  ُالّسجاّل ُالّتج نّيةُبسب ُعردمُ جر دُبعر ُت ر ُالّ شر ق  ُالّتج
التّ كيرردُع رر ُد ائررنُالّتجرر نلُالّداال ّيررةُبمرردينّي  ُالّتجرر نلُالّداال ّيررةُبيررن نلُُ- ُأن ُال اتقرر .

ُ-القيررر مُبجررر ال ُميدا ّيرررةُع ررر ُأمررر ك ُعمررريُأارررح  ُالّسرررجاّل ُالّتج نّيرررةُالمم  حرررةُلأ رررناد
:ُث  يرر ًُل...وُ .شررنك  وُل تّ ك رردُمرر ُاسررتمنانّيةُمررزا لتهمُت رر ُاألعمرر يُالمحررد دلُبت رر ُالّسررجاّلُ

ن ررردُمدينّيرررةُالّتجررر نلُالّداال ّيرررةُبح ررر ُبعرررددُاآللّيررر  ُُالّق ررر ُإلررر ُمدينّيرررةُالّشرررؤ  ُاتدانّيرررة:
ح  ُالّسررجاّل ُالّتج نّيررةُل تّ ك رردُمرر ُارراّلالزمررةُلتغقيررةُأعم لهرر ُ م هرر ُالقيرر مُبجرر ال ُع رر ُأًُ

ُاستمنانُمزا لةُأاح به ُل ّ ش قُالّتج نيُالم َسج يُأا اًل."
ُالّشرُسرجيُّتقردُسرمحُبحار ُمع  مر  ُُ(79)الّسر نيُُّالمشرّنعُاتش نلُإلر ُأ ُّ تج ُُ نك  ُبشركي 

ُسرررجيُّنُذاترررإُمررر ُتقيررر دُ ليترررإُ عررريُاألمرررفًُةُك م رررةًُّيرررفُ أعقررر ُلت ررر ُالمع  مررر  ُحجُّ(80)إلكتن  ررر ُّ
إلرر ُُ ًُلُيجررنيُحارر ُالبي  رر  ُ القيرر دُإلكتن  ّيررالّتجرر ُنُسررجيُّإُ رر ُأم  ررةُب ّ ررُع مرر ًُُ.(81)هرر لُك ُّالّتجرر ُن

                                           
المع  مر  ُالر اندلُ ر ُسرجّيُ يجر زُأ ُيرتمُحار "ُلُالس بعةُالاقرنلُالال مسرة  ُالم د7011ُُّ ُلع م72ُم تق    ُالّشنك  ُنتقُ(79)

ُ"الشكيُحجيةُك م ة. الّشنك  ُبشكيُالكتن   .ُ يك  ُل مع  م  ُالمحا  ةُبهذا
 الُيالا ُم ُلذل ُم ُأثنُ ر ُتسرهييُاالقرالعُع ر ُتقير دُسرجّيُالّتجر نلفُإذُيمكر ُإدالر يُالبي  ر  ُالكتن  يرً ُإلر ُح اسر ُُ(80)
جّيُ ر ُالمح   ر  .ُكمرر ُيمكر ُإ شرر ءُمنكرزُح سر ُل ّسررُبمناجعررةُأيُُّةُمع  مرةُ  ل ُيمكر ُتقررناءلُأّير احرردلفُ ب لتّرُبشربكةُ ُنب قرةُ م

ُتنكيرزُجمير ُمع  مر  ُسرجّيُالّتجر نلُ ر ُمنكرزُ ُ ل ُيرتمُّجاّل ُ ر ُالمح   ر  فُ ب لتّريُإليرإُجمير ُبي  ر  ُالّسرنَسرسجّيُ ق  ُتُ 
حتر ُأّ ُو.17ُ .ُلزي  ُسرالمةفُمنجر ُسر ب فُ يسنُ الهيئ  ُ األ نادُأ ُتّق  ُع يه ُبسه لةُ  احدفُ يمك ُع ده ُلإلدانا ُ

الب ررردا ُالتررر ُجع ررر ُسرررجّيُالّتجررر نلُبيررردُك تررر ُالمحكمرررةُأ شررر  ُسرررجاّلًُتج نيرررً ُمنكزيرررً ُ ررر ُمحكمرررةُالع ارررمةُل حاررر يُع ررر ُ
 ُمرر ُتقرر    ُاألارر يُالمد ّيررةُال ب رر   ُلعرر م3ُ قررنلُ  1071ُالمرر ّدلُ اسررتحد ُالمع  مرر  ُب ل سرربةُلجميرر ُم رر ق ُالّد لررةفُ مررثاًلُ

سررجاّلًُتج نيررً ُمنكزيررً ُلرردىُالغررنشُاالبتدائيررةُال رر  نلُ رر ُالقيرر ي ُالّتج نّيررةُ رر ُبيررن  .ُلسررمينُع ليررةفُمنجرر ُسرر ب ف1223ُُ
ُو.123ف 127ُ 

القنيقرةُلحار ُالمع  مر  ُإلر ُسرجّيُإ ُاالحتا  ُااللكتن   ُب لمع  م  ُم ُش  إُأ ُيسنعُاتجناءا فُ تقدُأدال  ُهذلُُ(81)
 The"فُ يمك ُإنس يُالمع  م  ُالمست دا ُإلكتن  يرً ُإلر ُالمحكمرةُالممسركةُب لسرجّي.7002الّتج نلُاأللم   ُ  ُبداي  ُع مُ

Registration in the commercial register was substantially accelerated by the Act on 

Electronic Commercial Registers, Registers of cooperatives and business registers, which 

came into force at the beginning of 2007. The documents required may be submitted 
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  ُترررر نيخ1112ُ تقرررردُارررردنُبررررالٌغُعرررر ُ زانلُاالتقتارررر دُ الّتجرررر نلُبررررنتقم .ُج  رررر ُالحارررر ُالرررر نتق ُّ
ي ج ُع  ُمر  ا ُالّسرجّيُااللترزامُب ار يُاسرتالدامُالح اسر ُ م ر ُاارقح  7010ُُ 1 73

 ّجهر ُ زانلُاالتقتار دُ الّتجر نلُتقنيرنًاُكمر ُُ حدا ُتالزي ُالمع  م  ُ المست دا ُالر نجُالّسرجّي.
يتيررّم 7010ُُ 1 71بترر نيخ2ُُ 332 101يحمرريُالررّنتقم ُالمنكزّيررةُل ّنتق بررةُ التّاترريشُالهيئررةإلرر ُ

ُ...":يُالمع  مر  ُع ر ُالح سر .ُإذُجر ءُ يرإمُعمريُالمك ِّاري ُب دالر م ُبي ه ُمر ُير  ُُّمقتنح  ُ 
م ي ُ رر ُل عر ُإعرر دلُت زير ُالعمريُ المهرر مُُّ-1ُالّق ر ُإلرر ُمدينّيرةُالّتجر نلُالّداال ّيررةُبح ر :ُنابعرً :

ُمررر همُالسرررّيم ُمررر ُيتع  ررر ُم هررر ُ شرررعبةُأم  رررةُالّسرررجّيُالّتجررر نيُب لمدينّيرررةُ تحديررردُارررالحّي  ُكررريٍّ
العمريُع ر ُإيجر دُُ-7ُب لمكّ اي ُب دال يُالمع  م  ُالمتعّ قةُب لّسجاّل ُالّتج نّيةُع  ُالح س .
لُالّداال ّيةُ  ُت ايذُأعم يُاآللّيةُاّلالزمةُلالستا دلُم ُالح اس ُالم ي عةُبتان شُدائنلُالّتج ُن

ُالزم. ق رررر ُأ ُياررررينُل مع  مرررر  ُ ن ررررمُذلرررر ُإاّلُأّ  رررر ُ ؤّكرررردُع رررر ُ.ُ.." مهرررر مُالررررّدائنلُبشرررركي 
المحا  ررررةُ رررر ُسررررجّيُالّتجرررر نلُالحّجّيررررةُالك م ررررةُاّلترررر ُأعق هرررر ُالمشررررّنعُلقيرررر دُسررررجّيُالّشررررنك  ُ

ُاتلكتن  ّية.
فُ يمسكإُأمي ُالّسرجّيُالّرذيُالّ لرإُ الّتج نلإذًاُيالي ُسجّيُالّتج نلُتشناشُ زانلُاالتقتا دُُ

التر ُكر  ُع ر ُُالق    ُاالحّي  ُتت  س ُإل ُحدٍُّم ُم ُالمه ّمُالم ك لةُإليإفُم ُبع ُالّثغنا 
المشّنعُتدانكه ُلتمكي إُم ُمت بعةُدتّقةُ سالمةُتقي دُالّسجّي.ُكم ُيالي ُعميُأمي ُالّسجيُلنتق برةُ

  ُتقناناتإُأم مُمحكمةُالبدايةُالمد ّيةفُإي  ةُل ّنتق بةُاّلت ُيم نسه ُالقي ءُإذُأج زُالق    ُالّقع ُ
 بعدُالّتعرن شُإلر ُعمريُأمري ُسرجّيُالّتجر نلفُ أشرك يُالّنتق برةُُأمي ُالّسجيُ اسإُع  ُاّحةُالقي د.

ُمر ُ  ّ ع  ُتقي دُالّسجّيُس بدأُالبح ُ ر ُاتجرناءا ُالمتّبعرةُع ردُق ر ُالّتسرجييُ يرإُأ ُتعردييُأيٍّ
ُلُ  ُالمق  ُالتّ ل .تقي د

                                                                                                                            
electronically to the court. The court is able to allow a direct entry of the data in the 

register it keeps electronically."(Michael Wendler, Barnd Tremml, Barnard becker. Key 

Aspects of German business law. Springer. Forth edition. Berlin. 2008. P. 36)ُ
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ُ   المق  ُالثُّ
ُلالّتج ُنُسجيُّإجناءا ُالقيدُ  ُ

ُ
ُعر مُّ لرذل ُنأي ر ُدمجهر ُُفنك  األ رنادُ الّشرُالّتجر نسرجييُ يمر ُبري ُتتشر بإُإجرناءا ُالتُُّبشكي 

نك  ُهر ُشرنٌقُجر هنّيُبريُسربةُل ّشرسرجييُب ل ُّب ّ ُالتُُّع م ًُفُالا ان ُالبسيقةُ  ُمك  ه إل ُُ بيإ التُّ
ةُبم اجهرررةُته ُاالعتب نّيرررنكةُشالاررريُّع ررر ُعررردمُمناع ترررإُعررردمُاكتسررر  ُالّشرررُنتّررر شرررك ّ ُيتُهررر ُنكررر ٌُ

  تإُلُعردمُ ار ذُتارنُّالّتجر ُنُسرجيُّ جنُل اجر ُالقيردُ ر ُع  ُإهمر يُالتّرُنّت فُ  ُحي ُالُيت(82)الغين
ُإير  ًةُإلر ُالتُّبم اجهةُالغين.ُ ُلالّتجر ُنتقر    ُُمُبري ُأحكر مكرنانُالمرذمُ م ُاتش نلُإل ُ ج دُت  تق  

لالاررنعُُبهرر ُاتجررناءا ُترر ُتمررنُّالبحرر ُ رر ُالالقرر ا ُالُُّسرر بدأُ ُ إُ رر ُحي ررإ.نك  فُسرر بيُّ تقرر    ُالّشرر
ُ.   ولالانعُالثُُّلالّتج ُنُسجيُّإدناجه ُ  ُتقي دُُ ُالق    ت ُتق ُ س  ندُالبي    ُالُُّثمُُّيواأل ُّ

ُ
ُيالانعُاأل ُّ

ُجييرسالتُّمناحيُ
ُ

مه رةُُحرّددفُُ لالّتجر ُنُسرجيُّب لقيردُ ر ُُ(84)نك   الّشرُالّتج نُم ُكاّلًُُ(83)الّس نيُُّالمشّنعألزمُُ
 ّ مرررر ُ.ُ تقرررردُ(86)لُالمالررررتّ ُالّتجرررر ُنُسررررجيُّسررررجييُإلرررر ُأمرررري ُارررر  ُبق رررر ُالتُّالمك ُُّتقررررّدمليُ(85)شررررهنُ 
إجررناءا ُ مناحرريُالقيرردُ رر ُنك  ُ ُتقرر    ُالّشرر ُمرر37 المرر ّدلفُُ لالّتجرر ُنمرر ُتقرر    ُُ 31-71 المرر ادُّ
سررجييفُ الائررةُت رر ُالمناحرريُيمكرر ُتارر ياه ُإلرر ُ ئترري فُم هرر ُمرر ُيحررد ُتقبرريُ اتقعررةُالتُُّلفالّتجرر ُنُسررجيُّ

ُل.الّتج ُنُسجيُّنكةُ  ُ جنُأ ُالشُّاألالنىُتتب ُالقي مُبقيدُالتُّ

                                           
ال تكتسب الش ركة شخاية اعتبارية تجااه الغيار "ُ:أ رإُع  7011ُ 72ُ ُم ُتق    ُالّشنك   1 ُ قنلُ 3الم ّدلُ  ا ُُ(82)

 "بشارها.إال 

ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 قنلُ  72 ُ- 1 قنلُ  71  ُالم اد ُ(83)
 The" كررذل ُألزمرر ُتشررنيع  ُأ نبيررةُعرردلُالّشررنك  ُب لقيرردُ رر ُالسررجّيُل سررم حُلهرر ُب لعمرريُالّتجرر نّيفُ م هرر ُاسررب  ي .ُ(84)

following procedures must be followed to establish a business in Spain (…) Registing the 

company with the commercial Register."(Corine Moriou. Setting up a Business in Europe 

Regus. 1999. P. 221.) ُ
ُم ُت نيخُ تحُالمحيُأ ُشنائإُب ل سبةُل ت جنفُ م ُت نيخُالت سي ُب ل سبةُل شنك  .ُ(85)
 المنكزُالنئي ُل ت جنُأ ُل شنكةُبحس ُالم دتي ُالمش نُإليهم . ه ُأمي ُسجّيُالّتج نلُ  ُالمح   ةُالت ُي جدُ يه ُُ(86)
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ُ
ُ بقةُل قيد:سجييُالسُّمناحيُالتُُّ-ال  أو  

 ُإجناءا ُيجر ُع ر ُهيفُت يج  ُإل ُأمي ُالسُّبتقديمُالقُُّلُتبدأالّتج ُنُسجيُّل قيدُ  ُُالق لُ أّ يُإّ ُ
ُالزمة.القيدُ يتنا  ُذل ُم ُبع ُاتجناءا ُالُُّالقي مُبه فُ أالينًاُيتمُُّجيُّسُّأمي ُال

ُ  :تقديمُالقُُّ-1
سررربةُ ب ل ُُّوفإفُأ ُشرررنائإُل محررريُّيخُ رررتحُمح ّرررمررر ُتررر ُنُ(87) احررردُ ُ جنُلالررراليُشرررهنُ التّرررُتقرررّدميُ

ذيُي رر ُت سيسرره وفُإلرر ُأمرري ُهنُالّررلّشررنكةلُالرراليُامرردينُ أعيرر ءُمج رر ُإدانلُالّشرريتقررّدمُنك  ُل ّشرر
كةفُبق ر ُالقيردُ ر ُُن جنفُأ ُالّشرئي ُل تّرت ُي جردُ يهر ُالمنكرزُالرنُّ  ُالمح   ةُالُُّ(88)لالّتج ُنُسجيُّ
ُل.الّتج ُنُسجيُّ

 ه   ُتعميٌمُا دٌنُعر ُُ.الق     ُم ُال كييُ- كذل ُق  ُإلغ ئإ– يمك ُأ ُي قدِّمُق  ُالّتسجييُ
ُيمكرررر ُتَقبرررر يُ ك لررررةُال ّاررررةُ محررررد دلتيررررّم ُأّ ررررإ1221ُُ ُلعرررر م20ُجرررر نلُبررررنتقم  زانلُاالتقتارررر دُ التُّ

أّمر ُب لّ سربةُلَقبر يُال ك لرةُالع ّمرةفُ قردُالستكم يُاتجناءا ُالال ّاةُب لّتسجييُ  ُالّسجّيُالّتجر نّي.ُ
 ترررررررررر نيخ3ُُ 10ُ 211ُ 2712 رررررررررّ ُالرررررررررربالغُالّارررررررررر دنُعرررررررررر ُ زانلُاالتقتاررررررررر دُ الّتجرررررررررر نلُبررررررررررنتقم 

ُع رر ُب لّ سربةُإلرر ُ"ُأّ ررإ:ُع رر 7002 1 3رر  ال ك لررةُالع ّمرةُاّلترر ُتيررّم  ُارناحًةُالّت كيرريُب لحارر ي 
لغ ئه ُ الّت تقي ُع  ُك ّ ةُالقنانا ُ كّيُم ُُالّسجّيُالّتج نيُّ ُشنكة ُ تعدي  ه ُ ا  لغ ئ إُ تعدي  إُ تسجيي   ا 

الال ّارةُل تّقردمُبق ر ُالقيردُ ر ُإذًاُت قَبريُال ك لرةُُيتع   ُبهرذاُالّشر  فُ رالُي جردُمر ُيم ر ُمر ُتَقب لهر ".
سرررجّيُالّتجررر نلفُكمررر ُت قَبررريُال ك لرررةُالع ّمرررةُالم اررر  ُ يهررر ُارررناحًةُع ررر ُارررالحّيةُالحاررر يُع ررر ُ

ُالّسجّي.

                                           
هذلُالمه ةُ  ُالقر    ُالان سر ُالمسرةُعشرنُي مرً ُاعتبر نًاُمر ُالير مُالرذيُبردأُ يرإُال شر قُالّتجر نّيفُ أجر زُالقر    ُق ر ُُ(87)

ّددُالق    ُأيةُمه ةُبيُأج زُل مؤسسي ُبعردُالقيدُ  ُالشهنُالس ب ُلت نيخُمب شنلُال ش قُالّتج نّيفُأم ُب ل سبةُل شنك  ُ  مُيح
 .و727إتم مُمع مالتهمُتحديدُت نيخُبدءُالشالايةُالمع  يةُكم ُين ب  .ُلنيبينُ ن ب  فُمنج ُس ب فُ ُ

مهمررةُهررذلُالمناكررزُت قرر ُق برر  ُالتسررجييُ رر ُسررجّيُالّتجرر نلفُ" بااا"مراكا معااامالت المؤسسااات رر ُ ن سرر ُأ  شررئُمرر ُيعررنشُُ(88)
ل ُك ت ُمحكمرةُالّتجر نل.ُت ر ُالمناكرزُكر  ُالت جرإُإليهر ُ التانيح  ُ المق  بةُك ه فُ ي جإُكيُتانيحُإل ُالهيئةُالمع يةفُ ا 

فُلك ُالمنكزيةُتثب ُعنتق ته ُلإلجناءا فُ  ابحُيكار ُإثبر  ُالمناجعرةُالمسربقةُل منكرزُبم جر ُإيار ي1221ُإلزاميً ُ  ُع مُ
  ُالمسرر مةُل منكررزُتعتبررنُمقدمررًةُمب شررنًلُإلرر ُالجهررةُالمع يررةفُ  رر ُحرر يُترر النُفُت رر ُالتاررنيح1221أ ُمرر ُيع دلررإُ رر ُالعرر مُ

لنيبينُ ُمناجعةُت  ُالجه  ُمب شنًل.ُالمنكزُع ُ قيُالتانيح  ُل جه  ُالمع يةُيم ُالمه ةُالق    ّيةُيج زُلا ح ُالق 
ُ.و722 ُُ-722 ن ب  فُالمنج ُالس ب فُ ُ
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ييرر شُإليررإُ–ُ(89)تاررنيح ًُُ يتيررمُّيجرر ُأ ُالمقررّدمُمرر ُارر ح ُالعالتقررةُأ ُ كي ررإُالقرر    ّ ُُ رر القُّ
ُنكة.ُ بحسرر ُتقرر    ل ّشررُ رر مُاألس سرر ُّأ ُال ُُّ سرري التُُّتقٌةُعرر ُارر ُّنك  ُارر نٌلُمارردُّ رر ُح لررةُالّشرر

يع رر ُُأمررنُ ُعرردمُذكررنُأيُُّفُمرر ُمالح ررةُأ ُّ(91)نكة ُإن رر  ُ سررالة ُعرر ُعقرردُالّشررّجررتُ ي(90)نك  الّشرر
مةُلإفُيجعيُهذاُاألمرنُال ث ئ ُالمتمُُّ لفُ كذلالّتج ُنُسجيُّنكةُالم دعُلدىُأم  ةُالغينُ  ُعقدُالشُّ

ُ  ُحّ ُالغين ُ.(92) ينُ   ذ 
ُم ُق  ُالتُُّالت تقي ُأ ُيتمُُّغ كم ُي ب فُأ ُمر ُيقر مُجيُّّسرنكةُأمر مُأمري ُالسجييُ عقدُالّشرع  ُكيٍّ
لُالر زينفُحرّددشُيم  ّرُفُأ ُأمر مُأيُّ(93)أ ُأمر مُالك تر ُب لعرديُ-جيُّسُّ يبإُأمي ُالأيُم ُيُ ُ-مق مإ

ُنسم ُّ تقي ُأم مُم  ُّبنُذل ُالتُّعتَُ ُذل ُاتجناءُأ ُيُ ق ُ الغ يةُم ُتَُلعّيُُ   ل ُالُيمك ُ يم ُ ب لتُُّش 
فُاألمرنُ دُالنسم ُّز ينُ هذاُيكسبإُااةُالسُّع ءُب لتُُّبس   ُقني ُاالدُّع ُ يإُإالُّبعدُإ ك نلُأ ُالقُّ

ُ.قةُبه فُ ين  ُدنجةُالثُّجيُّسُّةُتقي دُالذيُيت  س ُم ُدتقُّالُّ
ُلُ حسر ُالحر يوُمعردُّنكةُلبل ّشرُاألس س ُّ  مُأ ُال ُّ سي ُالتُُّا ُّلق  ُالقيدُأ ُُإن   ُالالاةُ ُ يتمُّ
ُنكة.اندُأ ُم ُق لب ُت سي ُالشُّ جنُالعتي ُم ُالتُّم ُ سالتي ُم تقُُّشفُتت لُّهنل شُّ
ُ:  تدتقي ُالقُُّ-7

فُ عرردمُتع نيرره ُمرر ُال ثرر ئ ُ(95)بهرر ُحالماررنُ لُمرر ُالبي  رر  ُالّتجرر ُنُسررجيُّأمرري ُ(94) يتحقّررُ
إجرناءُُجيُّّسرين  ُأمي ُالُال ث ئ المن قةُبه فُ   ُح يُ ق ُالبي    ُأ ُتع نيه ُم ُ(96)ةب تيُّالثُّ

                                           
 ُم ُتق    ُالّشنك  ُأ ُالتانيحُمق   ُأييً ُع دُق  ُتقيدُالّشرنك  ُ ر ُسرجّي1ُ ُ قنل 37ُالم ّدلُ ي ست ت ُم ُ  ُُ(89)

ُالّتج نلفُهذاُالتانيحُم ُالمديني ُبت ا نُالشن قُلت ليهمُالم ا .
ُ ُم إ.1 قنلُ  37ُالم ّدلُ ُ(90)
اتدانلوُمكت برً فُ يجرنيُتقيردلُُ  جدُأّ ُمر ُالّتشرنيع  ُاألج بيرةُمر ُ رن ُأ ُيكر  ُعقردُالّشرنكةُلالعقر دُالمحرّددلُألعمر يُ(91)

 contracts appointing business managers must be in written and must be" ر ُسرجّيُالّشرنكة.

recorded in the commercial Register of the locality."(Evants Don Alan, J.D., B.F.T. Texas 

Business Law. Third edition. 1995. P. 234.)ُ
  ُم ُتق    ُالّشنك  .2 ُ قنلُ 37بإُالم ّدلُ ه ُم ُج ء ُُ ُ(92)

 تقدُتقّ  ُالق    ُاأللم   ُكذل ُأ ُيتمُالت تقي ُع  ُق  ُتقيدُالّشنكةفُأ ُمكت ُ نعُالّشنكةفُ  ُسجّيُالّتج نلُمر ُتقبريُُ(93)
ُب لعرردي.  the application for entry of the branch office in the"مرردناءُالّشررنكةُ رر ُحيرر نُك ترر  

commercial register must be signed by all the officers of the company in the presence of a 

notary."(Michael Wendler, Barnd Tremml, Barnard Buecker. A previous reference P 36ُ
ادنُتقنانلُب لقيدُبعدُ ح ُالم ي عُ  ُس قةُالق ي ُاأللم   ُالممس ُلسجّيُالّتج نلُمق قةُع  ُالقيدُ  ُالسجّيفُ يُ(94)

حي ُلي ُلك ت ُالمحكمةُالان س ُسر قةُتقير ئيةُع ر ُالقيردُ نتق بترإُالُتاريُإلر ُحردُإاردانُاألحكر م.ُ ر ُحري ُأ ُالق ير ُ
 .و13 17ُالمشنشُع يإُلإُد نُ  ُحسمُال زاع  ُ  ُهذاُالمج ي.ُلزي  ُسالمةفُمنج ُس ب فُ ُ
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  ُقررررن ُحررررّددفُكمرررر ُ(97)جيُّّسرررر  ُهرررريُهرررر ُ اجررررٌ ُأمُحررررٌ ُألمرررري ُالالقيرررردفُ سررررب ُأ ُ  تقشرررر  ُالررررنُّ
ُإجناءُالقيد.ُجيُّسُّي ُالمب عه ُع دُن  ُأت ُيمك ُلق لب ُالقيدُاتُّالُُّ(98)االعتنا 

ُتقب يُالقيد:ُ-3
لفُالّتجرر ُنُسررجيُّاررنيحُإلرر ُمحترر ىُالتُّلُب قرريُالّتجرر ُنُسررجيُّ رر ُحرر يُتقبرر يُالقيرردفُيقرر مُأمرري ُُ

 ر ُ تارنيحُ ليي ُالستالمُالقُّمه ةُي م ُعميُالتُُّحّددحي ُُ(99)الّس نيُّنك  ُ الينًاُ عيُتق    ُالشُّ
ذاُلرر ُاعتبررن ُت رر ُالمه ررةُنك  فُ حّبررالّشررُسررجيُّنكةُ رر ُلُبقيرردُالّشررالّتجرر ُنُسررجيُّالمررديني ُليقرر مُأمرري ُ

مرر ُاتشرر نلُإلرر ُأّ ُهررذلُارر نٌلُأالررنىُلالالررتالشُبرري ُُد. رر ُجميرر ُحرر ال ُق رر ُالقيررُجيُّّسررألمرري ُال
هر ُمق بقرةُارنيحُب  ُّلُع ر ُإحردىُ سرالت ُالتُّالّتج ُنُسجيُّيا د ُأمي ُُثمُُّ.لُ الشنك  الّتج ُنُتق    
عر ُُب نس يُار نلُ ُجيُّسُّ اجبً ُع  ُأمي ُال(100)الق    ُنّت سجييفُ ه  ُمه ُلق ل ُالتُّايُ يس ُّلخ

يترر ُتُ عررديال ُالُّه دلُتسررجي ه فُ جميرر ُالتُّنكةفُ أالررنىُعرر ُشررعقرردُالّشرر لديررإُإلرر ُالجهرر  ُذا ُُسررج 
إُتررن ُاألمررنُت رر ُالجهرر  فُ لع ّررُحررّددُ ي ُُ جع ررإُ حرردلُالمسررؤ يُعرر ُذلرر .ُإالُأّ ُالقرر    ُلررمُ العالتقررةفُ

                                                                                                                            
  م ُبعده ُم ُهذاُالبح .ُ 12فُالااحة  لتااييُ  ُالانعُالت ل  ُبهذلُالبي    ُسيتمُذكنهُ(95)

 الح ُأّ ُم ُبي ُالمست دا ُالت ُيج ُإن  تقهر ُبق ر ُالقيردُ ر ُالسرجّيُالّتجر نّيُ ر ُمارنُترنالي ُمزا لرةُالّتجر نلُمر ُُ(96)
يجر نُث بر ُالتر نيخفُمر ُار نلُالغن رةُالّتج نّيرةُالمالتارةفُ محيرنُمع ي رةُتاردنلُاتدانلُالع ّمرةُل سرجّيفُ ار نلُمر ُعقردُات

ياررر يُاسرررتهال ُكهنبررر ءُأ ُت اررر  .ُلقررر ن ُع رررمُالررردي فُالررردلييُ البق تقرررةُالشالاررريةُأ ُالع ئ يرررةفُ اررر نلُالبق تقرررةُاليرررنيبيةفُ ا 
.وُ لرررمُيحرررّددُالقررر    31ُفُ 1221ُفُالقررر هنلف1ُالقررر    ّ ُل مشرررن ع  ُالارررغينلفُالمؤسسرررةُالعنبيرررةُلت ميرررةُالمشرررن ع  فُق

ث ئ ُالمق   ُإن  تقه ُبق  ُالقيردفُ ترن ُهرذاُاألمرنُل تع يمر  ُالت ايذيرةُالتر ُلرمُتاردنُعر ُالر زانلُالمالتارةُحتر ُالّس نّيُالُ 
تق رر ُأم  ررةُسررجّيُالّتجرر نلُ ثرر ئ ُتثبرر ُُترر نيخُإعرردادُهررذاُالبحرر فُ  سررتمنُالعمرريُ رر ُأم  ررةُسررجّيُالّتجرر نلُ  رر ُالسرر ب فُ عرر دلًُ

الرناجُتقيردُ ُ ع ُالبق تقةُالشالاريةفُُ ُا نلُ دل ُبه فُإذُيج ُإن  ةُالبي    ُالمُ احُّ سرجييفُ  ثيقرةُم كيرةُأ ُلق لر ُالتُُّمرد  ٍُُّا 
 تثب ُمه ةُق ل ُالتسجييُلال اةُ  ُح لةُالّشنك  ُالمد ّيةُالمه يةو.ُالّشنكةفُ  ثيقةُ ُاستثم نُأ ُاستئج نُالمتجنُأ ُمقنُّ

ُلّتج نلُ تق    ُالّشنك  ُ  ُمع لجةُهذلُال  حية.م ُهذاُالبح ُ  تقش  ُاالتالشُتق    ُا م ُبعدُُ 70 ُالااحة  ُُ(97)
هذلُالقن ُه :ُالت  مفُالقع ُب لقنانُأم مُمحكمةُالبدايةُالمد ّيةفُالقع ُبقنانُمحكمةُالبدايةُأمر مُمحكمرةُاالسرتئ  شفُُ(98)

ُ م ُبعدُم ُبحث  ُهذا.ُ 71 ُالااحة تقدُسبق ُاتش نلُإليه ُ  ُ
.ُ رر ُحرري ُأ ُالمه ررةُ رر ُالّتشررني 7011ُ ُلعرر م72ُ ُمرر ُتقرر    ُنتقررم 37المرر ّدلُ نابعررةُمرر ُت رر ُالمه ررةُحررّددته ُالاقررنلُالُ(99)

الان س ُالمسةُأي مُعميفُ أ ج ُالمشّنعُالان س ُع  ُك ت ُالمحكمرةُلممسر ُسرجّيُالّتجر نلوُأ ُي ع رمُ ر ُالراليُت ر ُالمه رةُ
ك ترر ُُسررك   كرر  ُي عتبررنُُاجعرر  ُالقيرر ئيةف ت حررّددُ يررإُكيايررةُالمُنمبررننًاُُ- رر ُحرر يُالررن  -ارر ح ُالق رر ُبقررنانُالررن  
فُإالُأ ُذلر ُأ لغر ُ ار نُب سرتق عةُمقردمُالق ر ُأ ُيناجر ُالق ير ُالمشرنشُع ر ُالسرجّيُتقبر الًُالمحكمةُبعردُا قير ءُالمه رةُ

ُ.و721بعدُا قي ءُالمه ة.ُلنيبينُ ن ب  فُمنج ُس ب فُ ُ
ُ.7011لع مُُ ُم ُتق    ُالّشنك  1 قنلُ  3الم ّدلُ   ُُ(100)
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ت ُق يُا ت  نه فُ اتقتانُاألمرنُع ر ُبعر ُالتعر ميمُاّلتر ُتاردنُتب عرً ُع ردُةُالُّ ايذيُّع يم  ُالتُّل تُّ
ُ جةفُ بع ُاتج ب  ُع  ُالّتس ؤال ُاّلت ُت جهه ُأم  ةُسجّيُالّتج نلُل  زانل.الح
 ر ُجمير ُحر ال ُالقيردفُ ينسريُُجيُّّسرالقر    ُهرذاُال اجر ُع ر ُأمري ُالُنتّر ك  ُم ُاأل يريُلر ُُ 

فُفُ  ينهرر ُمرر ُالررّد ائنُالحك مّيررةُاّلترر ُتع يهرر ُت رر ُالقيرر دةُمررثالًُعرر ُالقيرر دُإلرر ُد ائررنُالم لّيررُ سررالةًُ
 عم ّيً ُتنسيُأم  ةُالّسجّيُشهنّيً ُجدا يُُ.المد ّيةنك  ُةُ  ُح لةُتقيدُالشُّق ب  ُالمه يُّإل ُال ُّكذل ُُ 

ب ألسم ءُالم سج  ةُمن قةُبا نُشه دا ُالّسجّيُالم قي دلُ المعّدلرةُ المشرق بةُإلر ُدائرنلُمالتّارةُ ر ُ
ُمدينّيةُالم لّية.

 

ُالحقةُل قيد:المناحيُالُُّ-ثانيا  
ُادانُشه دلُتسجيي:إُ-1

ُحررررررّدد.ُ تقرررررردُ(101)لُشرررررره دلُتسررررررجييُترررررر جنُأ ُشرررررره دلُتسررررررجييُشررررررنكةالّتجرررررر ُنُسررررررجيُّتارررررردنُأم  ررررررةُ
اسرررمُُ-7سرررجيي.ُنتقرررمُالتُُّ-1ه دلفُ هررر :ُ ه ُت ررر ُالّشرررتررر ُيجررر ُأ ُتتيرررمُّالمع  مررر  ُالُّ(102)المشرررّنع

نأ ُُ-2نكة.ُمردلُالّشرُ-1نكة.ُ  يةُالّشرُ-1نكة.ُ  عُالشُُّ-1.ُق     ُّنكةُالشكيُالشُُّ-3نكة.ُالشُّ
أسرررم ءُالمرررديني ُأ ُأعيررر ءُمج ررر ُاتدانلُ نئررري ُمج ررر ُُ-2نكة.ُمنكرررزُالّشرررُ-2نكة.ُمررر يُالّشررر

لُ تهمفُ مرردُّنكةفُ ارالحيُّ تقي ُعر ُالّشررلي ُبرر لتُّأسرم ءُاألشررال  ُالمالر ُُّ-10لُ اليررتهم.ُاتدانلفُ مردُّ
نك ءُالمتيررر م ي ُ ررر ُّشرررأسرررم ءُالُ-17 تقيررر .ُاتدانلُأ ُالتُُّالقيررر دُالررر اندلُع ررر ُحررر ُُّ-11 اليرررتهم.ُ
نكةُت ُتع  ُالمتع م ي ُم ُالّشري م ُ الت اية.ُ م ُال ايحُأ ُت  ُالمع  م  ُه ُالُّشنك  ُالتُّ

ذلر ُالُُُأ ُّنكةُأ ُ   مهر فُإالُّالعُالغيرنُع ر ُعقردُالّشره دلُعر ُاقّرغ  ُهذلُالشُّتُ إذُفُال ّ ُُبشكيُ 
ةُ يررإُكمرر ُسرر بي ُع رردُدنجررئ ُالمُ ل ثرر العُمرر ُين رر ُع رر ُتا اررييُالقيرر دُ البي  رر  ُ ايم رر ُمرر ُاقّرر
 يج ُأ ُت ير شُعبر نلُلار لحةُلمرّدلُثالثرةُأشرهنُ قرقوُ.ُ(103)لالّتج ُنُسجيُّةُتقي دُ يُّالبح ُ  ُع 

ه دا ُالارر دنلُعرر ُالّشررُع رر ُأ ُُّنك   ُمرر ُتقرر    ُالّشرر2 قررنل  2 المرر ّدل ُ تقرردُ ّارر.ُ(104)كمرر ُنأي رر 

                                           
إارردانُشرره دلُتسررجييُشررنكةفُإالُأ ُأم  ررةُالسررجّيُتارردن7011ُُ ُ ُمرر ُتقرر    ُالّشررنك  1 قررنلُ  2ُالمرر ّدلُ أ جبرر ُُ(101)

ت ق ئيررً ُشرره دلُتسررجييُترر جنُأييررً فُ الغنيرر ُأ ُمقب عرر  ُأم  ررةُالسررجّيُلررمُيررتمُتحررديثه ُبعرردُاررد نُتقرر    ّ ُالّتجرر نلُ الّشررنك  ُ
لسجّيُبم حُشه دلُتسجييُالت جنُذاته ُل شنكةُالمد ّيةُالمقيدلُبعدُشق ُالعبر نلُالال ارةُحت ُ تنلُإعدادُالبح فُ تق مُأم  ةُا

 بنتقمُالمتجن.

ُ.7011 ُلع م72ُ ُم ُتق    ُالّشنك   2الم ّدلُ ُ(102)
ُ م ُبعده ُم ُبحث  ُهذا.ُ 13الااحة ناج ُُ(103)
ُم ُهذاُالبح .ُ 73-77الّااحة   ُُ(104)
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ُلمثيُهذاُال ًُّ فُ   ُُنلُت عتبنُس دًاُنسميُّالّتج ُنُسجيُّأمي ُ ُار دنُ ُنُ محرنُ ُنُكيُ إذُي عتبَُُّ ُأي  ُالُداع 
لار ُُإُهرذامر ُ ّارُالمشرّنعفُ لئ ُأنادُ(105) ًُس دًاُنسميُُّب لال تمُالنسم ُُّ ممه نُ ُنسم ٍُُّشُ ع ُم  ُّ

عر ُب لسر دُالنسرم ُلكر  ُع يرإُنلُل قُّن ُالمقرنُُّبر لقُّالُّإه دا ُع ُبت  ُالشُّاال تب لُإل ُعدمُج ازُالقُّ
عر ُُ دنله دا ُالّارعر ُب لّشرنير ُال حيردلُالممك رةُل قُّت ر ُهر ُالقُُّإلر ُذلر فُ مر ُذلر ُ ر  ُُّاتشر نل
ُ.(106)ع يه ُاناحةًُنك  ُالشُّتق    ُُ ل ُلمُي ّ ُُجيُّسُّأمي ُال

ُاتيداع:ُ-7
بر ّ ُُع م ًُفُالمد ّية  ُدي ا ُمحكمةُالبدايةُُ   مه ُاألس س ُُّ ت سيسه ُُا ُُّالمد ّيةنك  ُت دعُالشُّ
ةُأمرررر مُته ُاالعتب نّيرررربشالارررريُُّالمد ّيررررةنكةُيررررداعُلرررري ُإجب نيررررً ُبرررريُهرررر ُشررررنٌقُالحتجرررر جُالّشررررهررررذاُات
ُلوُ جرردُأ ررإُتقرردُتررمُّالّتجرر ُنُسررجيُّالقرر    ُل رر ُأم  ررةُُلرر ّ ُُقبيرر ُالعم رر ُّ.ُ ب لمق ن ررةُمرر ُالتُّ(107)الغيررن

لرررزامُالّشررر ق ررر ُتسرررجييُبمررر ُتنكرررإُالقررر    ُاليررر نًاُلهررر فُ الحقيقرررةُأّ ُُالمد ّيرررةنك  ُتق ررر ُاتجرررناءا ُ ا 
م ُاتش نلُإليه ُ ال تق شُع ده فُإذُالبّدُإشك ليًةُ  ُالعميُُلُال  َُالّتج ُنُسجيُّ  ُُالمد ّيةنك  ُالشُّ
معن  رررً ُ ررر ُُ لرررمُيكررر ُ .7002ُعررر مُُالمشرررّنعلُتقررردُأ جبرررإُالّتجررر ُنُسرررجيُّ ررر ُُالمد ّيرررةنك  ُتقيررردُالّشرررُأ ُّ

ل قررردُاتقتارررنُ(108)ة ايذّيررع يمررر  ُالتُّالتُّ ررر ُ يرر  ُُةًُذيُال رر ُإنب كرررً ُال ّارر ب فُاألمررنُالّرررالّسرررُالّتشررني 
ارردانُبعرر ُاألمرنُع رر ُنّدُالر زانلُع رر ُالّتسر ؤال ُالم ّجهررةُمر ُشررع ُأم  ر  ُالّسرر جّيُالّتجر نيفُ ا 

                                           
األسر  دُالنسرميةُهر ُالتر ُيثبر ُ":1212 ُلعر م312ُتقر    ُالبي ر  ُالار دنُب لمنسر مُنتقرم ُ ُم 1 قنلُ  1ُس دًاُل م دل ُ(105)

 يه ُم  شُع مُأ ُشال ُمك شُبالدمةُع ّمةُقبقً ُل ق اعردُالق    ّيرةُ  ر ُحرد دُسر قتإُ االتا ارإُمر ُترمُع ر ُيديرإُأ ُمر ُ
ُ"ت ق لُم ُذ يُالش  .

تكاوت األساناد الرسامية  جاة علاى الناا  كاذاة  -1" ُالبي ر  ُالمرذكنل: ُم ُتق  ُ 7 ُ  1 قنلُ  1ُالم ّدلُ إذُج ءُ  ُُ(106)
ت ذياا مت أذعال مادية قام باا الموظ  العام ذق  دود مامته, أو وقعت مت  وي الشأت ذق  ضاوره. و لاك ماا لام  بما دو 

 ي ا   تاى يلاوم الادليل أما ماا ورد علاى لساات  وي الشاأت مات بياناات ذيعتبار اا -2يثبت تاويرها بالطر  الملررف قانونا .
ُ"...على ما يخالفه

 ُمرررر ُتقرررر    ُالّتجرررر نلُأ ُتقرررر مُالّشررررنك  ُالمد ّيررررةُالترررر ُتنيرررردُاالحتجرررر جُبشالارررريته 3ُ قررررنلُ  30ُالمرررر ّدلُ إذُاشررررتنق ُُ(107)
 تعلااى الش ااركا"ُاالعتب نيررةُأمرر مُالغيررنُب يررداعُارر ُت سيسرره ُ    مهرر ُاألس سرر ُ رر ُديرر ا ُمحكمررةُالبدايررةُالمد ّيررةفُ  ارره :

يداعالم كورف ذق الفلرتيت السابلتيت تسجيل نفساا ذق السجل  الم كور و  دياوات م كماة  األساساقاك تأسيساا ونظاماا  ا 
 ."االعتبارية  يال الغير اال تجا  بشخايتاا أرادت إ االبداية ذق مركاها 

 يريُارع ب  ُتقبير ُالقر    ُتحمهمتهر ُُلجناة تنساي   ُ ن س 1212ُُأي ن30ُُالا دنُ  101ُُُ-21أ ش ُالمنس مُُ(108)
[فُ لع   ُأح جُم ُ ك  ُإلر ُمثري721ُ ُنيبينُ ن ب  فُمنج ُس ب فُ ُُ اتقتناحُاتاالح  ُالين نيةُع  ُال زينُالمالت 

ُلهر فُمثريُ ُالمشرّنعُالّسر نّيُبح ر ي  ت  ُال ج  ُال اًةُم ُاتنب ك  ُالت ُال قته ُال ا  ُالمتي نبةُ اتشك ال ُالت ُلرمُير   
ق ُبريُ الال ريُ ُالر ُّتر ُيانزهر ُتقبير ُالقر    ُ تغّقرتت  سر ُمر ُالح جر  ُالُُّةُ ت ايذّيرُعُعم يةُإادانُتع يم  ُ ج  ُتسنُّت  ُال 

ُالّتشنيعّ ُ  ُبع ُالم اي .



 11 

رُ ُبر جناءُ مس رلُإلر ُالتُّالّتجر ُنُسرجيُّد ر ُأم  رةُمّمر ُفُ نّيةوُنع ميمُاّلت ُتناه ُيالتُّ إُالقر    فُلرمُياني 
ررالّتجررر ُنُسرررجيُّ ُ رررُالمد ّيرررةنكةُ  قبرر يُتقيررردُالّشررر ُنكةُالحاررر يُع ررر ُحكرررمُ سررر ُالّشررر ُع ررر ُمؤسُّلُيت ج 

ُنكةُ يعتبررنُبمث برةُ قرر ءُ الّشرُسررجيُّنكةُالمبررنمُبير همُليرر دعُهرذاُالحكررمُ ر ُبتثبير ُعقرردُالّشرُتقير ئ ٍُّ
ُ ر ُلتسجييُشرنكة ُمد ّيرُتق     ٍُّ ُلر ّ ُُ ايرحةٌُُ يرإُمال لارةٌُُالار ُّلفُذلر ُاالجتهر دُالشُّالّتجر ُنُسرجيُّة 

ُةّيرالّتج ُننك  ُدُبم جبهر ُالّشرقي رتر ُتُ   ر ُاتجرناءا ُذاتهر ُالُُّالمد ّيرةنكةُذيُأ ج ُتقيردُالّشرالق    ُالُّ
الحاررر يُع ررر ُالحكررررمُلعرررّيُفُُ (109)نكةل ّشررررُةّيرررالّتج ُناةُشُالعمررريُبررررإُع ررر ُالّارررب سرررتث  ءُمررر ُيت تقّررر

ُالمد ّيرررةةُنكةُل ّشرررةُاالعتب نّيرررالاررريُّغ ررر ُعررر ُشرررنقُاتيرررداعُلالحتجررر جُب لشُّالمشررر نُإليرررإُيُ ُالقيررر ئ ُّ
ُبم اجهةُالغين.

ُلالحتجررر جُب لشالاررريُُّالمد ّيرررةنًاُالشرررتناقُاتيرررداعُ ررر ُمحكمرررةُالبدايرررةُ الُ جررردُمبرررنُّ ةُكشرررنق 
ةُ ّ ُع  ُأّ ُشالاي7011ُُّنك  ُلع مُغينفُإذُأّ ُتق    ُالشُّبم اجهةُالُالمد ّيةنكةُةُل شُّاالعتب نيُّ

نُيقرنُُّفُكم ُأّ ُالق    ُالمرد  ُّ(110)الّشنك  ُ  ُسجيُُّس ُبشهنه كتَُةُتج لُالغينُتُ نكةُاالعتب نيُّالشُّ
ترر ُشررنُالُّ اشررتنقُاسررتيا ءُإجررناءا ُال ُُّف ًُبررنُشالاررً ُاعتب نّيررعتَُدُتك ي هرر ُتُ وُبمجررنُّالمد ّيررةنكةُلالّشررُأ ُّ
فُ يمكرر ُالقرر يُأّ ُ(111)ةُبم اجهررةُالغيررنةُاالعتب نّيررالارريُّنهرر ُالقرر    ُلرريمك ُاالحتجرر جُبهررذلُالشُّيقنُّ
ُلجعرريُ تقردُأحرر يُإليررإُتقرر    ُالّشررُأس سررً ُ رر ُالقرر    ُالمررد  ُُّ ّ مررةٌُمُالمد ّيررةنك  ُالّشر نك  فُ ررالُداع 
ةُبهر ُال ّارُ ر ُدائرنلُ ُةًُسرج  لفُ األ ييُأ ُتكر  ُمالّتج ُنُسجيُّسجييُ  ُالتُُّ اجبةَُُالمد ّيةنك  ُالشُّ

رل الُم   ُم ُأ ُتُ    قرً ُُ ب لّسر ر ُاكر  ُع يرإُالحر يُكمر ُُجيُّّسربرذل ُالُالمد ّيرة ُمحكمرةُالبدايرةُمس 
ُو.1212 ُلع م112ُ لُالّتج ُنلق    ُ

                                           
ُ.7002 ُلع م33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 30الم ّدلُ  ه ُ  ُُ(109)
اعتب نيرةُتجر لُ الُتكتسر ُالّشرنكةُشالاريةُ-1"م ُي  : ُب7 ُ  1 ُم ُتق    ُالّشنك  ُ  ُالاقنتي  3ج ءُ  ُالم ّدلُ ُ(110)

 ُمر 2ُبتسجييُعق دُت سيسه ُ أ  مته ُاألس سيةُ البي    ُالر اندلُ ر ُالمر ّدلُ  يتمُشهنُجمي ُالّشنك  ُ-7.ُالغينُإالُبشهنه 
ةفُ ذل ُالراليُالشرهنُالرذيُالّشنك الق    ُ  ُسجّيُالّشنك  ُالممس  ُ  ُسجّيُالّتج نلُ  ُالمح   ةُالت ُيق ُ يه ُمنكز هذا

 ه ."ي  ُت سيس

ترر ُ ُم ررإُ ال121ُّالمرر ّدلُ نكةُ رر ُةُل ّشررةُاالعتب نّيررالارريُّالش1212ُُّ ُلعرر م21ُ دنُب لمنسرر م مُالقرر    ُالمررد  ُالّارر ّ ررُ(111)
دُاسرتيا ءُإجرناءا ُُبعرةُع ر ُالغيرنُإالُّالاريُّبهرذلُالشُُّ ُّحرتَُ.ُ لك ُالُيُ  ًُاعتب نيُُّدُتك ي ه ُشالا ًُتعتبنُالّشنكةُبمجنُُّ-1"ه : اُّ
ُ."ته  ُبشالايُّنلُأ ُيتمسُّشنُالمقنُّ م ُذل ُل غينُإذاُلمُتقمُالّشنكةُب جناءا ُال ُُّ-7ُنه ُالق    .ت ُيقنُّشنُالُّال ُّ



 17 

ُ:جيُّسُّتعدييُتقي دُالُ-3
ُ ُذا ُ َبرررتُ عررردييوُ تُ برررنُمررر ُتقبيررريُالتُّعتَُق ُيُ الّشرررُبررر  ُُّع مررر ًُلُلالّتجررر ُنُسرررجيُّسررربةُلتعررردييُتقيررر دُ ُب ل ُّأّمررر

ُيتع ّرررُكررريُُِّتقيررردَُُ(112)المشرررّنع تقررردُأ جررر ُسرررجييُبدايرررًةفُعرررةُ ررر ُالتُّبَُاتجرررناءا ُالمتُّ مررر ُُ يٍُّ ُبرررتعرررديي 
 جنُأ ُ رر ُالتّررُع ّمررةقررةُالنُع رر ُالثُّمرر ُمرر ُشرر  إُأ ُيررؤثُُّكرريُُّةفُ كررذل ُ ررن ُتقيرردَُالبي  رر  ُاتلزامّيرر

ُم همرر ُقرر     ُّ الُنكةُأ ُالمنكررزُالمرر ل ُّالّشرر إالُأ ررإُ رر ُحرر يُ  رر لُالترر جنُأ ُا قق عررإُعرر ُ.(113)أليٍّ
ببقال هرر ُأ ُُتقيرر ئ ُُّدنُحكررمٌُنكةفُأ ُال لارر ُأحكرر مُالقرر    ُ ارر ُالّشررتعرر ق ُتج نتررإفُأ ُإذاُا ح ّرر

.ُ الجردينُ(115)لالّتجر ُنُسرجيُّياردنلُأمري ُُفُبقرنانُ مب شرنلًُبرإُُسرجييُالالر ّ ُشق ُالتُُّفُيتمُّ(114)ه ح ُّ
تر ُت جر ُشرقبإفُكمر ُ جنُع ُتعر ق ُتج نترإُالُّ تنلُا قق عُالتُُّحّددُ ب لمالح ةُه  ُأّ ُالق    ُلمُي

سرجييفُ لر ُم ُالحر ال ُالم جبرةُلشرق ُالتُُّ ُأيٍُّمُبتحقُ يع ُجيُّسُّل عميُتجعيُأمي ُالُةًٍُليُُّدُ لمُي جُ 
مر ُاسرتمنانُُق ُألمكر ُالحردُّم ُتحر ُق ئ رةُالّشرمر ُالرزُُّ ترنلُ ُكريُُّ(116)إُاشتنقُمثاًلُتجديردُالقيردأ ُّ

                                           
ُ.7002 ُلع م33ُأ ُم ُتق    ُالّتج نلُنتقم  قنلُ  71ُالم ّدلُ   ُُ(112)
 م ُالبح .ُ 11-10الّااحة المدنجةُ  ُالّسجّيفُ  ُُةكمي يُّااييُع دُالبح ُ  ُالبي    ُالتُّ ُذل ُب لتُّ س بيُُّ(113)

 جنفُأ ُا قق عرإُعر ُتعر ق ُسرجييفُ هر ُ  ر لُالتّر ُع  ُح ال ُشق ُالت1ُّ قنلُ  31ُالم ّدلُ تق    ُالّتج نلُ  ُُ   ُُ(114)
 ساجيلشاطب الت  الش اركات وجاب  إ اد ت ان ل ا إ ا أوانلط  عت تعاطق تجارته  أوتوذق تاجر إ ا  "تج نتإفُ ا حاليُالّشنكة

ح لررةُمر ُإذاُال لارر 7011ُُ 72ُّشرنك    ُمر ُتقرر    ُال3-7 قررنلُ  2ُالمر ّدلُ أيرر   ُُفُثرمُّ"بامااا ذااق ساجل  الت جااارف المخات   
فُ كذل ُعدمُمم نسةُالشنكةُاأل نا ُ ال ش ق  ُال اندلُ  ُعقدُه ه ُأ ُح ُّب بق لُتقي ئ ُُّالّشنكةُأحك مُالق    ُ ادنُحكمٌُ

يت ساجل  الت جاارف ذاق أما ياادره تشطب الش ركة بلرارأ  "األس س ُالاليُمه ةُس تي ُم ُشهنه ُ  ُالسرجي:ُت سيسه ُأ ُ   مه 
وتاافيتاا.  ااا أو  لااالاط باللاانوت واادر  كام قضاائق ب إ ا خالفات أ كاام -2ت الش اركة. إ ا ان ل ا -1 :ت التاليةال اال
 شارها تاري  مت سنتيت مالة خالل األساسق نظاماا أو ااتأسيس علد ذق الواردف والنشاطات األغراض تمار  لم إ ا -3
 لررمُيرر  ُالقرر    ُع رر ٍُليررةُإثبرر  ُعرردمُمم نسررةُالشررنكةُل شرر قه فُ ه رر ُتبررنزُمرر ُجديرردُأهميررةُإلررزامُ ".التجاااري السااجل ذااق

 رر ُحرر يُالرر  ُُ رر ُهررذاُالمجرر يُ"اليرر بقةُالتج نيررة"ُفُأ ُتاعيرريُد نالمقيرردي ُ رر ُسررجيُالتجرر نلُبتجديرردُالقيرردُكرريُ تررنلُزم يررة
ُع يه .

ُ   ُتقرنانُالّشرُ(115) شُبسرجّيُالّتجر نلفُق ُياردنلُالق ير ُالمك  ر  ُالّتشنيع  ُالت ُجع  ُسجّيُالّتج نلُتح ُإشناشُتق   
ُ.1212 2222ُيُب لمنس م ُالمعدُُّ 1217ُ 301 دنُب لمنس م  ه ُم ُع يإُالح يُ  ُتق    ُالّتج نلُال ب    ُالاُّ

ت جرر ُتجديرردُالقيررد1221ُُ 33 ُمرر ُتقرر    ُالسررجّيُالّتجرر نّيُاليم رر ُ 1 لمرر ّدلُ لُتقرر ا ي ُعنبيررةفُ  هررذاُمرر ُذهبرر ُإلررإُعرردُُّ(116)
 ُمررر ُتقررر    ُالسرررجّيُالّتجررر نّيُ ررر ُمارررن2ُالمررر ّدلُ  ب فُُ جديررردُالّسرررمررر ُالقيررردُأ ُالتُُّال قيررر ءُسررر ةُ األّ يُهنًُ ُالررراليُالّشرررسررر  يُّ

ال ته ءُالمدلفُ ه ُحي ُق ب ُذل ُ قردُتقردم ُتسرهياًلُُ ب السُّنُهالم ُس  ا ُالاليُالشُُّأ جب ُتجديدُالقيدُكي1221ُُّ 31 
سرمُمير عاً ُ ر ُهرذلُالح لرةفُ ر ذاُا تهر ُىُالنُّلُع ر ُأ ُيرؤدُ جديدُالاليُتسعي ُي مً ُم ُا تهر ءُالمردُّبدياًلُإذُسمح ُبق  ُالتُّ

ُبعردُإالُُّشرق ُالقيردُالُيجر زُأ ُيرتمُُّهر ُأ ُّلار ح ُالقيردُُم ُيرم  ةًُ ُالقيدفُهرذلُالمر ّدلُتقردُّمحَُي ُُةُد  ُتجديدُ لُاتي  يُّالمدُّ
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لُالّتجر ُنعر ُُذيُيت تقش جنُالُّنكة.ُ يمك ُأييً ُإلزامُالتُّالشُُّ جنُأ ُحيُّالقيدُن مُ   لُأ ُا قق عُالتُّ
مُالق رررر ُاررررإُأ ُبعرررردلفُ  رررر ُحرررر يُال  رررر لُيقرررردُِّتقبرررريُت تقُ ُلُ حررررّددمُتقيرررردلُالرررراليُمه ررررةُ أ ُيق رررر ُشررررق ُ

 .(117)ال نثة

7011 تقردُألررزمُتقرر    ُالشررنك  ُلعر مُ
جررناءُفُكررّيُشررنكةُتق ئمررةُبتر نيخُ ارر ذلُ(118) بت  يرر ُأ يرر عه ُ ا 

ذلر ُ بعردُتر نيخُ ار ذل.ُُسر تي ُمر التعديال ُالالزمةُع  ُعق دُت سيسه ُ أ  مته ُاألس سيةُالاليُ
مالتارةُالُالمد ّيرةق ُبيُيق  ُم ُمحكمرةُالبدايرةُلُالُيق مُب لشُّالّتج ُنُسجيُّأمي ُُ   ُّ(119)الت نيخ
ُ.أيُشنكةُتال لشُذل ُال اج حّيُ

الح   ُأّ ُإجناءا ُالقيدُ  ُسجّيُالّتج نلُ  ُال اتق ُُ(120) ب لّنج عُإل ُأم  ةُسجّيُالّتج نل
إذُيقرر مُق لرر ُالّتسررجييُُ-اتشررك لّيةُاّلترر ُأشررن  ُإليهرر ُب سررتث  ءُ–إلرر ُ ررّ ُالقرر    ُُالعم ررّ ُتقنيبررةٌُ
ُاستم نلُ  ء  ب لبي    ُالشالاّيةُ ي تّق ُع يهر ُ تكر  ُمن قرًةُبمر ُيثبر ُمه ترإفُت ر ُاالسرتم نلُُ(121)بمي 

فُ الّرذي7010ُ 1 1 ُ تر نيخُر 113 ّ ُع يهر ُالّتعمريمُالّار دنُعر ُ زانلُاالتقتار دُ الّتجر نلُبرنتقم 
 ُلعررر م3ُ تقررر    ُالّشرررنك  ُنتقرررم 7002ُ ُلعررر م33ُحكررر مُتقررر    ُالّتجررر نلُنتقرررم عمررراًلُب "ُ رررّ ُع ررر :

شررنك  وُُ-فُ حناررً ُمرر ُالرر زانلُع رر ُتبسرريقُإجررناءا ُالّتسررجييُ رر ُالّسررجّيُالّتجرر نّيُلأ ررناد7002
                                                                                                                            

بع مُال ا يفُ لعّيُت  ُاليرم  ةُك  يرةُ ع دلرةفُ جردينٌلُبر  ُي ح هر ُالمشرّنعُالّسر نّيُلر ُُماح  ُ ُي مً ُم ُإ ذانُ 20ُُمي ُّ
ُلسجّيُالّتج نل.ُش ميُ ُأنادُ ي ُت  يمُ 

وفُ تؤيدُهذاُاالتج لُمحكمةُالتمييرزُالمد ّيرة721ُ فُ ُ هذاُالحيُأت ُبإُالمشّنعُالان س .ُلنيبينُ ن ب  فُمنج ُس بُ(117)
.ُمشرر نُإليررإُ رر :ُلسررمينُع ليررةف1ُفُنتقررم12فُ 11فُمجم عررةُحرر تمفُجررزء1213ُ-7-72ترر نيخ77ُُاأل لرر ُ رر ُلب رر  فُتقررنانُ

ُو.و7فُه مشُل127منج ُس ب فُ ُ
 المرسااوم هاا ا نفااا  بتاااري  ائمااةالل الشااركات علااىُ-1":7011 ُمرر ُتقرر    ُالشررنك  ُلعرر م771ُ قرردُجرر ءُ رر ُالمرر دل ُُ(118)

جراء أوضاعاا توذي  التشريعق  نفاا  تااري  مات سانتيت خاالل األساسية وأنظمتاا تأسيساا علود على الالامة التعديالت وا 
 الشااركة مركااا دائرتاااا ذااق يوجااد التااق المختاااة الم كمااة ماات التجاااري السااجل أماايت يطلااب -2. التشااريعق المرسااوم هاا ا

ُ"أعاله الم كور التاري  بعد التشريعق المرسوم ه ا أ كام م  وأنظمتاا وعلودها أوضاعاا توذ  ال شركة اي  ل الرئيسق
 772ُ ُهرر ُذاتررإُترر نيخُ ارر ذلُحسرر ُ رر ُالمرر دل 72.ُإذُأّ ُترر نيخُاررد نُالمنسرر مُ 7011 7ُ 11ُسرر تي ُمرر ُترر نيخُُ(119)

ُ ُم إ.7 قنلُ 
دّ انُالّسرب ُُ-منكزُالمدي ةُلالمدي رةُالقديمرةوُ- اّلذيُع  ا إ:ُح  جن ُمناجعةُأم  ةُسجّيُالّتج نلُ  ُمح   ةُح  ُُ(120)

مب رر ُ ق برررةُالّارري دلةفُ تّمررر ُمق ب ررةُأمررري ُسررجّيُالّتجررر نلُ عررددُمرر ُالمررر ّ اي فُكمرر ُترررّمُاالّقررالعُع ررر ُ اتقرر ُالعمررريُُ-بحررنا 
ل ُج  بإُسجاّل ُ الكتن  ّيةُع  ُأجهزلُالح س ُت حا ُ يه ُ السجاّل ُ ل ح  ُازد اجيٌةُ  ُالعميُب عتم دُالّسجّيُال نتقّ فُ ا 

لكّ  رر ُ ق رر ُتقرر ينلُُفالحارر ُاتلكتن  ررّ ُل بي  رر  ُهرر ُشرر ٌءُمستحسرر  رر ُالحقيقررةُإّ ُالبي  رر  ُالمدّ  ررةُ رر ُالّسررجاّل ُال نتقّيررة.ُ
ُالكتن  ّ . ُ ا اًلُإل ُسجّيُمنكزيٍّ

ُو.3 ُالنس مُ  ُالم ح ُنتقملس  ندُا نُاستم نا ُالّتسجييفُ الّتانيح  ُاّلالزمةفُ أ امنُتقبُ(121)
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ي ق َرر ُإلرر ُأم  رر  ُالّسررجّيُالّتجرر نّيُ رر ُالمح   رر  ُاعتمرر دُ مرر ذجُاالسررتم نلُُ االتارر نًاُل  نتقّيرر  .
شرررنك  وُالمن ررر ُاررر نلُع هررر ُ اّلتررر ُُ-ق ررر ُالّتسرررجييُ تارررنيحُبررر حتناشُالّتجررر نلُلأ رررنادالم ّحررردلُل

كمر ُُ." رةُالحار يُع ر ُالّسرجّيُالّتجر نيُّتتيّم ُك ّ ةُالمع  مر  ُ البي  ر  ُالمق  برةُت جر زُمع م
نشُب لّشرُةُ مال ّرُةُ أ ُج حّيرُةُ ج  ئّيرُالحكرمُع يرإُبعق برةُ ُإُلرمُيسرب ُ ب  ُُّع  ُتانيحُ مقدِّمُالّق  ُ ُي تقُّ

ً ُسررجييُإيارر اًلُم لّيررمُق لرر ُالتُّلُع رر ُاالسررتم نلفُ يسرر ُّالّتجرر ُنُسررجيُّ ُأمرري ُي تقّررُ.ُثررمُّ(122) األم  ررة
ُسرجيُّحقرً ُع ر ُتقير دُالإُاليرنادُإدال ل رُتعردييُ ُكريُُّبر  ُُّع مر ًُفُ(123)سمُالمق   لي ا نُإل ُتسديدُالنُّ
 ررنُعرر ُعررددُالبي  رر  ُال ُُّييُبغررّ ُعرردلُيجررنيُ يهرر ُالتُّمررنُُّ ُ رر ُكرريُّي اررنَُُ(124)ي سررت   ُألج ررإُنسررمٌُ

ُسررجيُّ رر ُع رر ُشرره دلُتسررجييُ رر ُمُالقُّ أاليررنًاُيحارريُمقرردُُّ.ترر ُيجررنيُتعرردي ه ُ رر ُالمررّنلُال احرردلالُّ
ُل.الّتج ُن
 ُم حهر ُسرجاّلًُتج نيرً فُ هر َُ رمه   ُتقيرٌدُع ر ُبعر ُالّ شر ق  ُيُ  البّدُم ُاتش نلُإل ُأّ ُُ

اّلذي7010ُُ ُلع م3ُفُ تعدي إُاألالينُب لق    ُنتقم 1212 ُلع م21ُم ُ ّ ُع يإُتق    ُالعميُنتقم 
ُ يقي ُبتشغييُاليدُالع م ةُع ُقني ُمك ت ُالّتشغييُالع ّمةُحانًا.ُب لتّ ل ُي مَ  ُتسجييُأّيُ ش ق 

 هرررذاُمررر ُأّكررردلُالررربالغُالاررر دنُعررر ُ زانلُاالتقتاررر دُُ قةُ المررر اندُالبشرررنّيةُ الّتشرررغيي.يتع ّررر ُب ل سررر
ي ق ّررر ُإلررر ُأم ررر ءُالّسرررجّيُ"ُإذُجررر ءُ يرررإ:7010ُ 7 71 رُتررر نيخ3ُ 10 110 3222 الّتجررر نلُبرررنتقم 

الّتج نّيُب لمح     ُعدمُم حُسجّيُتج نّيُيتيّم ُ ش قُالقي مُب عمر يُال سر قةُ المر اندُالبشرنّيةُ
ُ"أ ُالّتشغييُتح ُق ئ ةُالمس ءلةُالق    ّية.

عررر ُ زانلُاالتقتاررر دُ الّتجررر نلُُ ُالّاررر دن100 ُكمررر ُتجررردنُاتشررر نلُكرررذل ُإلررر ُالّتعمررريمُنتقرررمُ
  ررنًاُ–دُ هرر ُالرر ّ ُبرر جناءا ُت سرري ُالّشررنك  ُمحررد دلُالمسررؤ لّيةفُ قرردُحررد7002ُُّ 2 31بترر نيخُ

                                           
 رر ُالقرر    ُالان سررّ ُيق رر ُالق يرر ُالمشررنشُع رر ُسررجّيُالّتجرر نلُ سررالًةُمرر ُالسررجّيُالعرردلّ ُلق لرر ُالّتسررجييفُ نيثمرر ُُ(122)

سةُيحايُع يه ُي تّق ُمقّدمُالّق  ُتانيحً ُب ّ إُلمُتسب ُإدا تإُجزائّيً فُ لمُت ان ُع يإُعق بةُمد ّيةُأ ُإدانّيةُتم عإُم ُمم ُن
الّ شرر قُالّتجرر نّي.ُ ب لّ سرربةُلخشررال  ُالمع  ّيررةُيتعّهرردُم تّقرر ُالّتاررنيحُبرر ّ ُجميرر ُالمعرر مال ُالتّرر ُ نيرره ُالقرر    ُ التع يمرر  ُ

ُ.و723التّ ايذّيةُتقدُتّمُإ ج زه .ُلنيبينُ ن ب  فُمنج ُس ب فُ ُ
ي د  ُل ما لحةُُل ّشنك  ُنسمٌُب لّ سبةُيي شُإليإُُ اّلذيُيب غُعشنلٍُالشُلينلُس نّيةُس اءُل ّتج نُاأل نادُأ ُالّشنك  فُ(123)

.ُمرر ُمناعرر لُأّ ُهررذاُالّنسررمُهرر ُالمسررت   ُ رر ُ تررنلُإعرردادُليررنل ُسرر نّيةُ عشررني ُألررشُ ًُالمسرريب ررغُع رر ُعقرردُالّشررنكةُ رر ُالم لّيررةُ
 ُمرر 72ُالب رردُنتقررم ُ الجررد يُالم حرر ُبررإ.ُ تقرردُتقيرر 7001ُ ُلعرر م11ُالّتشررنيعّ ُنتقررم  ت حررد دُالنسرر مُبم جرر ُالمنسرر مُُالبحرر .
 ه   ُنسرمُالّتسجييُ  ُالّسجّيُالّتج نّي.ُُب ستيا ءُمب غُعشنلٍُالشُلينلُس نّيةُع  المش نُإليإُ ُالم ح ُب لمنس م7ُالجد ي 

فُيررتّمُاسررتيا ؤلُمرر ُالجهررةُاّلترر ُتمرر حُذاتررإُ ُمرر ُالجررد ي71مققرر عُيب ررغُالمسرري ُألررشُليررنلُسرر نّيةُ ررّ ُع يررإُالب رردُنتقررم ُقرر ب ُ 
ُ.1221 ُلع م10ُ ُل مؤّسس  ُ الم شآ ُالاندّيةُالمنال اةُبم ج ُتق    ُاالستثم نُنتقم الّتنالي

ُمقدانُهذاُالّنسمُثالثةٍُالشُلينلُس نّيةُ  ُ تنلُإعدادُالبح .ُ(124)
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مرر ُيالرررّ ُاتجرررناءا ُ فُُ (125)إجررناءا ُت سيسررره ُب لتاارررييُ-لالا اررّيةُهرررذاُالّ رر عُمررر ُالّشرررنك  
ُسجّيُالّتج نلُ ه ُك لتّ ل :المتّبعةُأم مُ

أ ُ كرري همُالقرر    ّ فُب ل ثرر ئ ُالتّ ليررةُإلرر ُأمرري ُالّسررجّيُالّتجرر نيُل حارر يُع رر ُُيتقررّدمُالمؤّسسرر  ف
ُالّسجّيُالّتج نيُل ّشنكةُ ه :

ُتقنانُالّتادي ُ الّ   مُاألس س ُل ّشنكة.ُ-1ُ
 ّشرررنك ءُأ ُجررر ازا ُسرررانهمُل الّسرررجّيُالّتجررر نيُالمارررّد ُلُالبق تقررر  ُالشالاررريةاررر نُُ-7ُ
ُ.لخشال  ُاالعتب نّيي ُأا اًلُ
ُالُحكمُع يإُل مدينُالع ّم.ُ-3ُ
تعه ررردُالقّررر ُلتررر مي ُمقرررّنُدائرررمُل ّشرررنكةُ ررر ُحررر يُعررردمُ جررر دلفُ تعه ررردُب لحاررر يُع ررر ُُ-1ُ
ُ ُأشهنُم ُت نيالإ.2بق تقةُعميُلغينُالّس نّيي ُالالي ُ
إشع نُالب  ُالمتيّم ُتسديدُنأ ُالمر يُلردىُالمارنشُالمعتمردُ  قرً ُل ّ  ر مُاألس سر ُُ-1ُ
ُل ّشنكة.ُ

                                           
 ُالمح   ررةُالّداال ّيررةُ ررمدينّيررةُالّتجرر نلُُ-أ ُالّت ليررةُبرر تجناءا ُ ال ثرر ئ :ُيتقررّدمُالمؤّسسرر  ُأ ُ كرري همُالقرر    ّ ُل جهرر ُ(125)

يقررّدمُالمؤّسسرر  ُأ ُ كرري همُالقرر    ّ ُق رربهمُب لّتارردي ُع رر ُالّ  رر مُاألس سررّ ُل ّشررنكةُالمحررد دلُالمسررؤ لّيةُإلرر ُُ-1المع ّيررة:ُ
يتّمُالّت تقي ُع  ُق  ُالّت سي ُ الّ   مُاألس س ُل ّشنكةُم ُتقبيُأارح  ُُ-7لّداال ّيةُ  ُالمح   ةُالمع ّية.ُمدينّيةُالّتج نلُا

ي نَ رر ُق رر ُُ-3  ررةُالمع ّيررة.ُتقررةُأ ُ كرري همُالقرر    ّ ُأمرر مُمرردينُالّتجرر نلُالّداال ّيررةُأ ُأمرر مُنئرري ُدائررنلُالّتجرر نلُ رر ُالمح العال
 ماررّتشُُ ثيقررةُتعيرري ُالمرردينُلأ ُالمررديني ُ رر ُحرر يُتعررد دهموُ-1س سررّ ُل ّشررنكةُال ثرر ئ ُالّت ليررة:ُ الّتارردي ُع رر ُالّ  رر مُاأل
ارر نلُُ-3المقررّدم  ُالعي ّيررةُلإ ُ  جررد و.ُُتقنيررنُالالبررنلُالمتيررمِّ ُتقرردينُتقيمررةُ-7مرر ُالمؤّسسرري .ُالحسرر ب  ُاألّ يُم تّقعررةُ
ررَ نُجرر ازا ُالّسررانُلخشررالالبق تقرر  ُالشالارريةُل  سررالةُماررد تقةُُ-1  ُالّقبيعّيرري ُ يررنُالّسرر نّيي .ُ ّشررنك ءُالّسرر نّيي ُأ ُا 

 ك لرررةُالمحررر م ُأ ُالماررر   ُُ-1س سرررّ ُلخشرررال  ُاالعتبررر نّيي .ُاألكةُأ ُ   مهررر ُُنأاررر اًلُعررر ُالّسرررجّيُالّتجررر نّيُ عقررردُالّشررر
 الّ   مُاألس س ُأ ُأ ُيق مُالمؤّسس  ُب لّت تقي ُشالاّيً ُع ر ُالّق ر ُسي ُ الّتادي ُبت سي ُالّشنكةُل ّت تقي ُع  ُق  ُالّت 

تاررردنُمدينّيرررةُالّتجررر نلُالّداال ّيرررةُ ررر ُُ-1[ُةُأ ُأمررر مُنئررري ُدائرررنلُالّتجررر نلُ ررر ُالمح   رررةُالمع ّيرررة.الّداال ّيرررجررر نلُأمررر مُمررردينُالتُّ
فُ يتّم7002ُ ُلع م3ُالمح   ةُالمع ّيةُتقنانُالّتادي ُع  ُالّ   مُاألس س ُل ّشنكةُبعدُت  يقإُم ُأحك مُتق    ُالّشنك  ُنتقم 

 سرالةُأارح  ُُتس يمُأاح  ُالعالتقةُأ ُ كري همُ سرالةُالقرنانُمر ُالّ  ر مُاألس سر ُالمح لرةُع ر ُأم  رةُالسرجّيُالّتجر نّيُمر 
تسرديدُنسرمُالّتاردي ُع ر ُالّ  ر مُاألس سر ُُ-1قةُبمدينّيةُالم لّيةُالمالتّاة:ُاستكم يُإجناءا ُالّت سي ُالمتع ُُّ- ُالعالتقة.

بر أللشو01,0ُُيرد  ُالمؤّسسر  ُمب رغُنسرمُالّقر ب ُ مقردانلُلُ-7وُي. .10000ُلُالّداال ّيرةُ تقردنلُلل ّشنكةُلدىُمدينّيةُالّتج ُن
الجنيرردلُُيسررّددُالمؤّسسرر  ُأ ُ كرري همُأجرر نُ شررنُالقررنانُمرر ُالّ  رر مُاألس سرر ُ رر ُ-3المرر يُلرردىُ زانلُالم لّيررة.ُُةُنأ مرر ُتقيمرر

يعر ل ُُ-1المر يُلردىُمارنشُمعتمردُ ر ُالققرن.ُُي دعُالمؤّسسر  ُأ ُ كري همُالقر     ُالمب رغُالمحرّددُمر ُنأ ُ-1الّنسمّية.ُ
اسررتكم يُاتجرررناءا ُالمتعّ قررةُب م  رررةُالسرررجّيُُ-جُ ررر ُالّنسررر مُالمتنتّبررةُع يرررإ.المؤّسسرر  ُأ ُ كررري همُالقرر     ُمقرررّنُالّشررنكةُ د

دائرررنلُ–يجررر ُالعررر دلُإلررر ُمدينّيرررةُالّتجررر نلُالّداال ّيرررةُبررر تدانلُالمنكزّيرررةُُ-دُالّتجررر نّيُلررردىُمدينّيرررةُالّتجررر نلُالّداال ّيرررةُالمالتّارررة.
بعدُاد نُتقنانُالّتادي ُع  ُالّ   مُاألس سر ُل ّشرنكةُُ-هرسمُالّشنكةُالمق   ُتقبيُت سيسه .ُلالستاس نُح يُاُ-الّشنك  

ُب تدانلُالمنكزّيةُب سالةُع ُالقنانُالمذك ن.ُ-دائنلُالّشنك  –ت ا  ُمدينّيةُالّتج نلُالّداال ّيةُ
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ُإشع نُتسديدُنسمُالّق ب ُلدىُ زانلُالم لّية.ُ-1ُ
 يق مُأمي ُالّسجّيُبم حُالّشنكةُلالّسجّيُالّتج نّيوُبعدُاستكم يُاتجناءا ُالّس بقةُ يتّمُ تحُإيب نلُ

ُ. تحا ُلدىُأم  ةُسجّيُالّتج نلل ّشنكةُ
ُ

أّمر ُب لّ سربةُل بي  ر  ُنك  .ُت  ُإجناءا ُالقيردُ ر ُسرجّيُالّتجر نلُب لّ سربةُل تجر نُاأل رنادفُ كرذل ُل ّشر
ُاّلت ُتقّ به ُالق    ُل قيدُ  ُسجّيُالّتج نلفُ س حّدده ُت ليً .

ُ
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ُ   الانعُالثُّ
ُسجييالبي    ُالمق  بةُل تُّ

ُ
ُأارر يُّ(127)ترر ُاشررتنقه ُالقرر    البي  رر  ُالُُّ(126)يمكرر ُتارر يش ةفُ هرر ُإلرر ُ رر عي :ُبي  رر   

ُتكميُتقّدمت ُالُّ ةُأ ُ تقر عُ ر ُالبي  ر  ُاألار يُُّع ردُحرد  ُتعردييُ ُمقردُ تُ ةفُ يُّع دُق  ُالقيد.ُ بي     
نكةُأ ُمر ُيقرنأُع يهر ُمر ُ تقر ئ فُت ر ُعردييُ ر ُعقردُالّشر التُُّ جنُأ ُمنكزلُالم ل ُّةُالتُّتغينُ  ُأه يُّ
ُالبي    ُه :

ُ
ُة:البي    ُاألا يُُّ- الًُأ

 .(128)نك ءُعداُالمس همي ُم هموُ  سبتإ جنُلُأ ُالشُّاسمُالتُّ .1

ُيُّالّتجرر ُنبرري ُاالسررمُُتقرردُ تقرر ُ رر ُلررب ُ ُالمشررّنعُفُ ه رر ُتجرردنُاتشرر نلُإلرر ُأ ُّيُّالّتجرر ُنمُاالسرر .7
الع ر ا ُُلُ ر ُحري ُأ ُّالّتج ُنم ُ ن ُُدُّستمُّه ُالمُ ُيُّالّتج ُنفُ  السمُ(129)يُّالّتج ُن الع  ا ُ
فُ كررر  ُيكاررر ُأ ُيق ررر ُالقررر    ُذكرررنُاالسرررمُ(130) جنمررر ُاسرررمُالتّرررُدُّسرررتمُّهررر ُالمُ ُيُّالّتجررر ُن
 جد.إ ُ ُ ُيُُّنالّتج 

                                           
هذاُالّتا يشُلبي    ُسرجّيُالّتجر نلُمر ال ذُعر :ُلمحسر ُشراي فُال سريقُ ر ُالقر    ُالّتجر نّيُالمارنيفُمنجر ُسر ب فُُ(126)

 .و121ُ 

 ُمرررررر ُتقرررررر    7ُ قررررررنلُ  37ُالمرررررر ّدلُ فُُ 7002 33ُ ُمرررررر ُتقرررررر    ُالّتجرررررر نل 72 ُ  71 تقرررررردُ ارررررر ُع يهرررررر ُالم دترررررر   ُ(127)
ُ.7011 72الّشنك   

.ُ ر ُاّل قر  أ ُيق  ُ  ُالّتانيحُذكنُاالسمُُ 1 قنلُ  71ُالم ّدلُ ك  ُ  1212ُُي الَح ُأّ ُتق    ُالّتج نلُالقديمُلع مُُ(128)
فُتقدُاستبديُالّ سبةُب ّل ق فُ ب لنج عُإل ُتق    ُاألح ايُالمد ّيةُ جدلُيستالدمُك مة7002ُ ُلع م33ُّتج نلُنتقم حي ُأّ ُتق    ُال

ُ ُالالرر ّ 7002ُ ُل عرر مُ 71المنسرر مُالّتشررنيعّ ُنتقررم ُمرر  11ُالمرر ّدلُ ل سرربةوُل ّداللررةُاّلترر ُأنادهرر ُالمشررّنعُالّتجرر نّيُإذُترر ّ ُ
  لمشرّنعُالّتجر نّيُكر  ُمحّقرً ُإذًاُ"..... اسامه ونسابتهاآلتياةللماواطت مات البياناات  المادنق  ليد ت اليتكو  "ع  :ُالمد ّيةُب ألح اي

حيرر ُأّ ُُحرري ُاسررتبديُالّ سرربةُب لّ قرر ُا سررج مً ُمرر ُتقرر    ُاألحرر ايُالمد ّيررةُ ألّ ُلارر ُلالّ سرربةوُأدّ ُ رر ُالّتعبيررنُعرر ُالمقارر د.
تحقينًاُ الُعالتقةُله ُب سبةُالشال ُأيُاالسمُالع ئ  ُ   لبً ُمر ُيكر  ُُال ق ُه ُااةُأ ُتسميةُتق  ُع  ُالشال ُتحببً ُأ 

ُاسمُالجدُأ ُأب ُالجدُأ ُجدُالع ئ ة.
ُ.7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نلُنتقم 71الم ّدلُ الاقنلُالثّ  يةُم ُُ(129)
 ر ن فُمنجر ُسر ب فُ ُ بن ريُُ  ُاالسمُالّتج نّيُا  رن:ُلج جر  ُلمزيدُم ُالّتااييُح يُالع  ا ُالّتج نّيُ تمييزلُعُ(130)

ُ م ُبعده .و712ُ
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فُ جنُالاررندسرربةُل تّررهرر فُ المرر ق ُب ل ُّنك ءُعررداُالمسرر همي وُ مح ُّ جنُلأ ُالّشررترر نيخُ الدلُالتّرر .3
ُع مرر ًُفُ(131)لق رر ُذكررنُالمرر ق ُب ل سرربةُل ّشررنكةُإذُي عتبررنُمنكررزُالّشررنكةُم ق ررً ُلهرر ُعُ  الُدا
ذاُلر ُكر ُحّبرفُ اليرنًاُ عريفُل7002 33ُأت ُبه ُالقر     ُق  ُذكنُالم ق ُه ُإي  ةٌُُب  ُّ

ار نُإلر ُتب يغرإُ جنُ يُ سربةُل تّربي  ُ يم ُإذاُك  ُذكنُالم ق ُيجعيُم رإُم ق رً ُمالتر نًاُب ل ُّ
ع ررر ُُقرررةُبتج نترررإُإلررر ُهرررذاُالمررر ق فُ الُيالاررر ُمررر ُ ررر ُذلررر ُمررر ُتسرررهييُ المعررر مال ُالمتع ُّ
  جنُ الحم يةُلهم.المتع م ي ُم ُالتُّ

ةفُ  رر ُةُاألارر يُّ اشررتنقُالقرر    ُذكررنُالج سرريُّنك ءُعررداُالمسرر همي وفُ جنُل الّشررةُالتّررج سرريُّ .1
 أالنىُ يج ُذكنه ُم ُت نيخُالحا يُع يه .ُةُ ح يُالحا يُع  ُج سيُّ

ةُل ررز جي فُ  يمرر ُلرر ُكرر  ُبي همرر ُاتا تقّيررُي فُ يجرر ُذكررنُال  رر مُالمرر ل ُّالّسرر نيُّب ل سرربةُلغيررنُ .1
ةفُ يمر ُلر ُكر  ُتقر    ُيُّالّسر ُنجةُ ينُ ُل منألُالمتز ُّعقَُنالي ُالمُ ةفُكم ُيج ُذكنُالتُّم ليُّ

م حُلهرررر ُل ّسرررُنالي ُكشرررنقُ ةُالال يرررعةُلرررإُيقيررر ُبحارررر له ُع ررر ُالتّرررالاررريُّاألحررر ايُالشُّ
أحس ُالّتشني ُالّتج نّيُ عاًلُحي ُاشرتنقُذكرنُالّ  ر مُالمر ل ُل رز جي ُُ تقدُل.الّتج ُنبتع ق ُ

لُب ل سربةُ  ُح يُك  ُق ل ُالقيدُم ُاألج   فُإذُأّ ُذل ُاألمنُيؤّديُإل ُمح ذينُالقيرُن
ل متع م ي ُم ُالتّ جنُاّلذي ُتقدُيعتقد  ُأّ إُبماندلُيم  ُك ميُالّذمرةُالم لّيرةُالّير م ةُل  ر ءُ

 .(132)دي  إ

دُ ُأّ ُالق    ُالُيم   ُم ُتعدُّ.ُ ي الحَُأ ُل مش ني ُالانديةُنك  ل شُُّس اءُلفالّتج ُنم ي عُ .1
يت ر   ُمر ُُلفُ هرذاُأمرنٌُالّتجر ُنُجيُّسر ر ُُتجر نيٍُُّفُ ذكرنُأكثرنُمر ُ شر قُ ةّيرالّتج ُنش ق  ُال ُّ

كمر ُي الحر ُأّ ُمع لجرةُهرذاُاألمرن.ُُالمشرّنعلفُ كر  ُع ر ُالّتجر ُنُسرجيُّةُلحار ئيُّال  ياةُات
الغ يررةُمرر ُهررذاُالّشررنقفُمّمرر ُُالُت حقِّرر ُ"م يرر عُالّتجرر نل"ُ رر ُب رردُ"تجرر نلُع ّمررة"ُذكررنُعبرر نل

ئُعر ُحقيقرةُالّ شر قُالّتجر نّيُلق لر ُيؤّديُإل ُ ج  ُاعتبر نُالبي  ر  ُ  تقارًةُ هر ُالُت   ب ر
 الّتسجييفُ يج ُحانُالّ ش قُأ ُيتّمُن  ُالقيدُل ق ُالبي    ُالمق  بة.

نُذكَُنك  ُ ت رر جنفُأ ُسررب ُاسررتثم نه ُ مك  هرر فُأمرر ُب ل سرربةُل ّشررترر ُيسررتثمنه ُالتّررالمترر جنُالُّ .2
 نكةُ  ن عه ُ مت جنه .ت ُ يه ُمنكزُالشُّاألم ك ُالُّ

ع رر ُق لرر ُالقيرردُإيررداعُشرره دلُُالمشررّنع جررد.ُ كرر  ُي ستحسرر ُأ ُياررن ُشررع نُالمتجررنُإ ُ .2
 ُلعرر م2ُةُنتقررم مرر ذجُالارر  عيُّسرر مُ ال ُّةُ النُّع نُ  رر ُأحكرر مُتقرر    ُحم يررةُالم كّيررتسررجييُالّشرر

                                           
المر ّدلُفُكم ُأّ ُتق    ُالّشنك  ُالمش نُإليإُتقدُاشتنقُ  7011ُلع مُُ ُم ُتق    ُالّشنك  7 قنلُ  17ُبحس ُالم ّدلُ ُ(131)
ُم ُالّشنك ء.7 قنلُ  37ُ  ُ ُم إُأ ُيتيم  ُق  ُت سي ُالّشنكةُم ق ُكيٍّ
ُ.و132فُ 132يُعق يفُمنج ُس ب فُ ُا  نُ  ُالمع  ُ اسإ:ُل  ُزُ(132)



 12 

الّاررر دنُعررر ُ زانل7010ُُ 1 11 ُتررر نيخ17ُ يجررر ُالتّ  يرررإُإلررر ُأّ ُالّتعمررريمُنتقرررم ُ.7002
فُثرّمُاردنُبرالٌغُب ّل غرةُالعنبّيرةالّشرع نُ االسرمُالّتجر نيُُاالتقتا دُ الّتج نلُتقردُ رن ُتسرجيي

ُر ُ 3ُ 10ُ 1321ُ 10013عرر ُ زانلُاالتقتارر دُ الّتجرر نلُبررنتقم ُار دنٌُ 7010ُ 1 71ترر نيخ
فُكم ُيبّي ُأ إُالُيقّب ُب ثنُنجعّ ُع ر ُالّسرجاّل ُاّلتر ُسرب ُيحّددُت نيخُ ا ذُذل ُالّتعميم

المتيمِّ 7010ُُ 1 11 ُت نيخ17ُقً ُلتعميم  ُنتقم الح"ُ قدُ ّ ُع  :ُم حه ُتقبيُاد نل.
الّق رر ُإلرر ُأم رر ءُالّسررجّيُالّتجرر نّيُ رر ُمرردينّي  ُالّتجرر نلُالّداال ّيررةُب لمح   رر  ُعرردمُتسررجييُ
أّيُشع نُأ ُاسمُتج نّيُب لّسجّيُالّتج نّيُإاّلُب ّل غةُالعنبّيةُحّت ُل ُحايُا ح ُالعالتقةُ

ةُالم كّيرةُ أ ُترذكنُالعالمرةُ قرقُ ر ُب ردُالمالح ر  ُع  ُتسجييُعالمةُلدىُمدينّيةُحم ي
اعتبرر نًاُمرر ُ ع مكررمُإّ ُترر نيخُ ارر ذُالّتعمرريمُالمررذك نُأعرراللُهرر ُُ رر ُشرره دلُالّسررجّيُالّتجرر نّي.

 ي قب رر ُع ر ُالّسررجاّل ُالّتج نّيرةُالجديرردلُالمم  حرةُاعتبرر نًا7010ُُ 1 11 ر ُُتر نيخُاررد نل
  قق."ُم ُت نيالإ

سررربةُتهمفُ ب ل ُّهررر ُ ج سررريُّ تقيررر ُ  سررربتهمُ تررر نيخُ الدتهرررمُ مح ُّ تدانلُ التُّيررري ُبرررأسرررم ءُالما ُ  .2
لُ تهمُ مردُّ تقير ُع هر فُ ارالحيُّنكةُ التُّ ُلهرمُبر دانلُالّشرنك  ُ يج ُذكنُأسم ءُالمنالُ ل شُّ

 تعيي هم.

ُُُُنك ءفمرر ُالّشررُةُتسررديدلفُ حارر ُكرريٍُّنكةُ كياّيررنك  :ُنأ ُمرر يُالّشرر ي ررذكنُب ل سرربةُل ّشرر.10ُ
نكةفُةُالّشررنكةوفُ أيرر شُالقرر    ُق رر ُذكررنُم هّيررلُالّشررنكةُلمرردُّعرر دُابتررداءُ ا تهرر ءُالّشرر ميُ
نكةفُإذُق رر ُالقرر    ُسرر بقً ُذكررنُةُالّشررذيُيعتنيررإُالغمرر  ُحرر يُالمقارر دُبم هّيرراألمررنُالّررُ
ُ.(133)أ ُيذكنُ  عُالشنكةُالمشّنعتقادُلعّيُنكةفُُ م ي عُالشُُّ

                                           
ُ هرررر :بعأ رررر اعُالّشررررنك  فُ تحاررررنه ُبسرررر7011ُتقرررر    ُالّشررررنك  ُلعرررر مُُ ُمرررر 1المرررر ّدلُ تحررررّددُُ(133)  الشااااركات -1"ةُأ رررر اع 

 م دودف أو مغفلة مساهمة شركة شكل اتخ ت إ ا أو تجاري عمل ممارسة غايتاا كانت إ ا تجارية الشركة تعتبر.. التجارية
 رأ  مت معينة بنسبة العامة الجاات إ د  أو الدولة ذياا تساهم التق الشركات هق.. المشتركة الشركات -2. المسؤولية

 المساااهمة الشاركات -3. باااا الخاا  اللااانوت ذاق علياااا المنااو  واللواعااد ل  كاام الماا كورف الشاركات وتخضاا  مالااا
 الدولاة وتكاوت المغفلاة المسااهمة بالشاركات المتعللة  كاماأل علياا تنطب  مساهمة شركات هق.. للدولة بالكامل المملوكة

 أو الشاركات ها ه أساام طرح يجوا وال بالكامل ألساماا مالكة العامة الجاات متأكثر  أو وا دف أو العامة بالخاينة ممثلة
 إ اد  ذاق كاهاامر  يكاوت التاق الشاركات وهاق.. ال ارف المنااط  شاركات -7. الاواراء مجلا  بمواذلاةإال  ولاللتد مناا جاء

 وتتخا  ال ارف المنااط  ها ه إ اد  ذاق الشاركات ساجل ذاق مساجلة وتكاوت الساورية العربياة الجماورياة ذاق ال رف المناط 
 الشاركات -5.خاااة مغفلاة مسااهمة أو المساؤولية الم ادودف أو التوااية أو التضاامت شاركة شاكل ال ارف المنااط  شاركة

 أو المسؤولية م دودف شركات ذق  ا  تملك على عملاا يلتار عامة أو خااة مغفلة مساهمة شركات هق.. اللابضة
 أسااما ذيااا تملاك التاق الشاركات إدارف ذق واالشتراك الشركات ه ه مثل تأسي  ذق االشتراك أو مساهمة شركات ذقأسام 

 خاار  تنفيا ها رييجا بأعماال واللياام العلاودبا برام  م ااورف غايتااا تكاوت التق هق.. الخارجية الشركات  -6ا .  اا أو
 هااق.. المدنيااة الشااركات -2. سااورية داخاال نشاااط أي ممارسااة لاااا ي اا  أت دوت السااورية العربيااة الجماوريااة أراضااق
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لُاالتقتارررررر دُ الّتجرررررر نلُّ ُالرررررربالغُالّارررررر دنُعرررررر ُ زاُن قرررررردُ رررررر.ُالع رررررر ا ُااللكتن  رررررر ُإ ُ جررررررد.11ُ
ُالبالغُه 7010ُُ 3 12ت نيخُر 3ُ 10 1313بنتقم  ع  ُإي  ةُالع  ا ُااللكتن  ّ ُإ ُ  جدفُ    

حناررً ُع رر ُأ ُتكرر  ُشرره دا ُالّسررجّيُالّتجرر نّيُتحترر يُع رر ُك  ّررةُبي  رر  ُالّسرر دلُالت ّجرر نُ"ُالتّرر ل :
ُأمانااات الس ااجل  الت جاااري  ي ق َرر ُإلرر ُك  ّررةُُمك  ّيررةُالّت اارريُمعهررم.شررنك  وُ بغيررةُتسررهييُإُ-لأ ررناد

شررنك  وُإ ُُ-ب لمح   رر  ُإيرر  ةُالع رر ا ُااللكتن  ررّ ُع رر ُشرره دا ُالّسررجّيُل ّسرر دلُالّتّجرر نُلأ ررناد
ُ جد."

ُ
ُ:(134)ةالبي    ُالتكمي يُُّ-ث  ي ًُ

ُ.إدناجهرر ُ رر ُق رر ُالقيرردُ ُالقرر    ترر ُق رر ُب حرردُالبي  رر  ُالسرر بقةُ الُّيتع ّررُ(135)تعرردييُ ُكرريُّ -1
أ ُيتمُالت تقي ُع  ُت  ُالتعديال ُم ُالّشنك ءُجميعً ُأم مُأمي ُالسجّيُأ ُم ُُ(136) يج 

 ي عتبرنُالّتعردييُالر اندُع ر ُيق مُمق مإُأ ُأم مُالك ت ُب لعديُأ ُأيُم  شُيعي رإُالر زين.ُ
ُبحّ ُالغينُإاّلُم ُتر ني  كر  ُتقر    ُُ.(137)خُشرهنلعقدُالّشنكةفُأ ُع  ُالبي    فُ يَنُ   ذ 

ثالثري ُ زمُالّشنك ءُبتسجييُأيُتعدييُيقنأُع  ُعقردُالّشرنكةُالراليُي7002ُالشنك  ُلع مُ
حذشُم ُالم دلُذاتهر ُالاقرنلُالتر 7011ُُأّ ُتق    ُالشنك  ُلع مُإالُُف(138)م ُ تق عإُي م ًُ

 حرةُلقيردُتعرديال ُم  قرً ُإذُترن ُالمه رةُماتُمشرّنعتحددُمه ةُتقيردُالتعردييفُ بنأي ر ُلرمُيكر ُال
 عقدُالشنكةُاألمنُالذيُيبعدُتقي دُالسجيُع ُالدتّقةُ مق بقةُال اتق .

 ل.الّتج ُنةُ  ُمَُستالدَُالمُ ُةيُّالّتج ُنشه دا ُاالالتناعُ العالم  ُ -7

ُأليٍُُّنُع ررر ُالمنكرررزُالمررر ل ُّنكةُأ ُيرررؤثُّ جنُأ ُالّشررربسرررمعةُالتّرررُمررر ُمررر ُشررر  إُأ ُيمرررّ ُُكررريُّ -3
 يجر ُذكرنُاألحكر مُالمع  رةُلإل رال فُأ ُُم همر فُ ُم ُأيٍُّشُثقةُالمتع م ييعُ أ ُيُ ُفم هم 

                                                                                                                            

 أل كاام وتخضا  مادنيا موضاوعاا يكاوت التاق أو الفكرياة والماات االختااا   وي مات شاركاء بايت تؤسا  التق الشركات
ُ".الداخلية وأنظمتاا علودهاو  باا الخااة اللوانيت وأ كام المدنق اللانوت

ُ.7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 72 ُ  71 ه ُم ُ ا ُع يإُالم دت  ُ ُ(134)
 يجرر ُأ ُيجررنيُالرراليُشررهني ُمرر ُال اتقعررةُالترر ُ "التأشااير"ر  رر ُماررنُي عررنشُالتغييررنُأ ُالتعرردييُالقرر نبُع رر ُالقيرردُبررُ(135)

تي عشُ  ُح يُالعر د.لعز ُعبردُالقر دنفُالقر    ُُ بيُالغنامةُالتتست زمُالقيدفُ الُيتنّت ُع  ُمال لاةُذل ُبقال ُاتجناءفُ
 .و721فُ 1222ُالّتج نّيفُد.م.فُ

ُ.7011 ُم ُتق    ُالشنك  ُلع م37ُ ُم ُالم دل 1بحس ُالاقنلُ ُ(136)
ُ ُم ُالق    ُ اسإ.2 ُ قنلُ 37فُ كذل ُالم ّدلُ 7011 ُم ُتق    ُالّشنك  ُلع م3ُ قنلُ  3ُالم ّدلُ ُ(137)
 .إم ُ 1 ُ قنلُ 37  ُالم ّدلُ ُ(138)
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المتيررم ةُتارردي ُالارر حُالرر اتق ُمرر ُات ررال فُأ ُ سررخُالارر حفُأ ُإبق لررإفُأ ُاألحكرر مُ
 القررررررنانا ُالمع  ررررررةُلمعررررررذنلُالترررررر جنُالما رررررر فُأ ُالق يرررررريةُبرررررر  ال ُالتا يسررررررةُلعرررررردمُكا يررررررةُ

 مُب ع دلُاالعتب ن.ُ كذل ُيج ُذكنُالم ج دا فُأ ُالعد يُع ُإ ال ُالتا يسةفُأ ُاألحك
األحكررر مُ القرررنانا ُالق يررريةُبحررريُالّشرررنكةُأ ُإبق لهررر فُ األحكررر مُ القرررنانا ُالق يررريةُبتعيررري ُ
 ارر ُع رر ُالترر جنُأ ُتقرري مُأ ُمسرر عدُتقيرر ئ فُأ ُالحكررمُبرر لحجنفُ األحكرر مُالق يرريةُبن رر ُ

ك تررر ُُم ُزَُ  ررر ُهرررذلُالح لرررةُيُ   رررُ ررر زيُعررر ُالمتجرررن. بقةفُ يجررر ُذكرررنُالتُّدابينُالّسرررمررر ُالتّرررُأيٍُّ
نلُالقنانُالمنادُإي  تإُبق  ُالقيدُ  ُاحياةُالتُُّالمحكمة نكةفُ  ر ُحر يُ جنُأ ُالشُّم اد 

ارايةفُ تقرنانُتعيير همُلسر اءُشرهنُتقرنانُالتُُّي المااُّع  ُ(139)نكةُأ ج ُالق    تاايةُالشُّ
مر ُارد نُالقرنان.ُ ه ر ُُ مُ وُالراليُثالثرةُأّيرتقي ئ ًٍُُّ ُأ ُبم ج ُتقنانُ ك  ُهذاُالقنانُاالتي نيُّ

 فُ  ُالجنيردلُاايةفُ تقنانُتعيي ُالمااُّنكةُب شنُتقنانُالتُّع  ُ اقةُالشُُّجيُّسُّأمي ُاليق مُ
ُ.ُ اعتبرر نًاُمرر ُشررهنُتقررنانُالحرريُّ(140)تي ُالرراليُأسررب عتي ُلمررنُّةفُ  رر ُجنيرردتي ُيرر ميُّالنسررميُّ

 ُبردييُ يجرنيُاألمرنُعزيُالماا ُ تعيريُتمُُّفُ ل (141)نكةُع ُمم نسةُأعم له شُالشُّتت تقُّ
 ُ كررذل ُتقررنانُتقررنانُعررزيُالمارراُُّذكينُأ ُّعرر ُالتّررُ فُ   رر ُّنيقررةُذاتهرر ُلتعيرري ُالمارراُّب لقُّ

 هن.بهم ُإالُم ُت نيخُالشُُّجديدُالُي حت ُ ُتعيي ُماشٍُّ

  ُنتّبررلُ يهرر ُشرر ٌءُمرر ُاالالّتجرر ُنُسررجيُّ ّ مرر ُترر ُةُالُّق    ّيررمرر ُسررب ُ جرردُأّ ُاألحكرر مُالُمرر ُكرريُّ
عر ُذيُأشن  ُإليرإُ ر ُمع لجرةُالقُّ  تق ُالُّأ يحه ُه ُالتُّلعّيُق قُُ   ُمع لجةُبع ُال ُّ  تق ُ التُّ

قرً ُ ر ُمع لجرةُكر  ُم  ُ ُ لمشرّنعً ُ ذلر ُالحكرمُلري ُع ّمرُلُبرن  ُالقيرد.ُلكر ُّالّتجر ُنُسرجيُّبقنانُأمري ُ
شُأّ ُه  لر ُت ُم ُشر  ه ُتسرني ُاتجرناءا .ُ نأي ر ُكيره ُتحديدُالمهيُالُّق قُاألالنىُ أهمُّبع ُال ُّ

لُب ستث  ءُم ُالّتج ُنُسجيُّأم  ةُُ ُ  بُ قَُت ُتُ ه ُالق    ُ ت  ُالُّحّددت ُبي ُاتجناءا ُالُُّشديدٌُُتق ن ٌُ
سرر  ُب لحارر يُمُالمؤسُّ ررزَُنك  فُإذُيُ الّشررُسررجيُّةُ رر ُع رردُق رر ُتقيرردُشررنكة ُمد ّيررُح  لُمرر ُال رريُ  ّيرر

ذيُلرمُ بهمُ   ُذل ُالنٌ ُ ايحُل قر    ُالّرتقب يُقُنكةُليتمُّبتثبي ُعقدُالشُُّمبنمُ ُتقي ئ ٍُُّع  ُحكمُ 
تر ُيجر زُمعهر ُألمري ُالحر ال ُالُُّحرّددذيُالقر    ُالّرُلارنيحُ رّ ُُمثيُهذاُاتجرناءفُ مال لارةٌُُنّت ُ ي

ُ.لُن  ُالقيدالّتج ُنُسجيُّ

                                           
 .7011تق    ُالّشنك  ُلع مُ ُم 1 قنلُ  71ُالم ّدلُ ُ(139)
ُ.7011تق    ُالّشنك  ُلع مُُ ُفُم 7 قنلُ  71ُبحس ُ  ُالم ّدلُ ُ(140)
قيااد التااافية علااى سااجل   يضاا  أماايت السااجل  إشااارف"7002 ُلعرر م3ُ ُمرر ُتقرر    ُالّشررنك  ُنتقررم 7 قررنلُ  77ُالمرر ّدلُ ُ(141)

ُ"ركةالش  
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 بم ُلرإُمر ُ  يارة ُُف  ُم اجهةُالغينُةُ ًةُب لغًةُبم ُلقي دلُم ُحجيُّيُّلُأهمُّالّتج ُنُسجيُّ أل ُل
قإُةُ  ُتقي دل.ُ ذل ُالُيمك ُتحقُ تقُّيُالدُّم ُتحنُُّالبدُّفُك  ُحا ئ ُّه نفُإل ُج   ُد نلُات  ُاتش
.ُجيُّّسرإدناجهر ُ ر ُالُحةُليرتمُّعر ُالّارُبعيردلُ ُتقديمُبي    ُ ُسجييُ يإفُأ ُتمُّ ُالبع ُم ُالتُّل ُتهنُّ

ةُ الماداتقيُُّجيُّسُّتقي دُالنُع  ُمال لاة ُتقدُتؤثُُّبق  ُالقيدفُ تقم ُكيُّذيُي ج ُتعزيزُالقي مُاألمنُالُّ
ُ ل .لُم ه .ُت  ُالج ا  ُس ت   له ُ  ُالمبح ُالتُّالمنج ُّ

ُ
ُ
ُ
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ُ   المبح ُالثُّ
ُلالّتج ُنُسجيُّةُل قيدُ  ُق    يُّدا ُالالمؤيُّ

ُ
تقير دُُ(142)المشرّنع قردُجعريُلرذل ُلفُالّتجر ُنُسرجيُّ  ي  ُ   ر ئشُُم ُأهمُّاتشه نُُك  لّم ُ

ّ ُل ك  ةُاالّقالعُع  ُمشتمال ُسجّيُالّتج نلفُ الحا يُع  ُ سرالة ُبمع  ُأ إُيحُ.ةًُ يُّع ُجيُّسُّال
ُت عَقرر (143)إنسررمُ ي سررَت َ  ُُق رر ُ مرر ُالقيرر دُبتقررديمُ ُالّررذيُيحررّددلُالرر زينفُ  رر ُحرر يُعرردمُ جرر دُتقيررد 

فُ أّكرردُأّ ُال  َسررخُاّلترر ُيحارريُع يهرر ُالم اق رر  ُماررد تقًةُمرر ُتقبرريُأمرري ُ بررذلُ(144)"شاااادف  ساالبية  "
ُ.(145) ُأ ه ُمق بقٌةُلخايفُت عَتبنُأس  دًاُنسمّيةًُالّسجّيُع 
إعقررر ءُإمكررر  ُالسرررجّيُالّتجررر نيُحررر يُُ ُأم  رررةُ  ن رررمُ يررر حُالرررّ ّ ُالقررر    ّ ُ قررردُاسرررتاهمَُُ

 ّجه ُمدينّيةُالّتج نلُالّداال ّيرةُإذُُالُتع دُإليهم.ُتج نيُُّ ُشه دلُسجيٍُّعُماّدتقةًُُا نلًُُالم اق ي 
 ً ُأّ ررإُيتقررّدمُإليهرر ُأحي  ررً ُبعرر ُالمرر اق ي ُمتيررم7010ُُّ 1 72ُ  ُترر نيخ272نتقم بررُ ًُبح رر ُكت برر
ُتجر نّيُليسر ُب سرمُمقردِّمُاالسرتدع ءفُُب ستدع ءُ  يق ب  ُإعق ءهمُا نًلُماّدتقًةُع ُشه دلُسرجيٍّ

 حناً ُع  ُالما حةُالع ّمةُ عدمُاستالدامُهذلُالّشه دلُم ُتقبيُالغينُد  ُع مُار ح ُالّسرجّيُ
م ر ُإعقر ءُالمسرتدع ُار نًلُمارّدتقةُعر ُشره دلُسرجّيُتجر نّيُنُهريُيجر زُالّتج نيُ   هر ُتستاسر

ٍُالرررنفُ حاررنُإعقررر ءُهرررذلُالّارر نلُالمارررّدتقةُلاررر ح ُالعالتقررةُشالارررّيً ُأ ُ كي رررإُ تعرر دُلشرررال  
يجررر زُألّيُ":3 10 3373برررنتقم 7010ُ 7 12جررر ءُنّدُ زانلُاالتقتاررر دُ الّتجررر نلُبتررر نيخُُ ُالقررر    ّ .

ُاالّقالعُع  ُالمع ُ  م  ُالر اندلُ ر ُالّسرجيُالّتجر نيُ الحار يُع ر ُار نلُقبر ُاألاريُمستدع 
رريُاسررمُ ع رر ا ُ هرر تشُ ذلرر ُبم جرر ُ ق رر ُيقررد مُإلرر ُأمرري ُالّسررجّيُالّتجرر نّيُمب شررنًلُيتيررّم ُماا 

ُ"ق ل ُا نلُالّسجّيُالّتج نّيُ ي حَا ُهذاُالّق  ُب يب نلُالّسجّيُالّتج نيُلا ح ُالّسجّي.
ُ ُيت ج  ُأ ُي  بُ إذًاُُ بعردُإلر ُأمري ُالّسرجّيُل حار يُع ر ُار نل ُمر ُتقير دلفُي قرد مُُق ر ُ كي 

 ع  ا ررإُ نتقررمُه تاررإفُ ي حاَرر ُ رر ُإيررب نلُُيتيررم  ُالّق رر ُاسررمُمقدِّمررإد رر ُالّنسررمُالم حررد د.ُع رر ُأ ُ
ُ ُحايُع  ُا نل ُم ه .الّسجيُاّلت

                                           
  ُم إ.32 ُإل  31ذل ُالح ُ  ُالم ادُ 7002ُ ُلع م33ُ ُ  مُتق    ُالّتج نلُ(142)

 م ئةُلينلُس نيةفُبحس ُأم  ةُسجّيُالّتج نلُ  ُح  ُحي ُإعدادُالبح .ُ(143)

ُ.121 سمينُع ليةفُمنج ُس ب فُُ(144)
ُ ُم ُبحث  ُهذا.10-32كم ُحّدد  ُ  ُالااحة ُ(145)
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ُم تجررةًُُدُ ع ررترر ُلررمُتَُلقيرر دُالُّ هرر ُا(146)جيُّّسررةُتقيرر دُال ّيررع رر ُع ُاسررتث  ءا ُ ُالمشررّنعتقرردُأ ندُُ ُ
ُسبةُل غينفُك لحكمُب ت ال ُإذاُك  ُتقدُن د ُاعتب نُالما ر فُمث هر ُأحكر مُالحجرنُ تعيري ُمسر عدُ ب ل ُّ

يرريُمرر ُُالمسرر  ُ ال ُّإالُُّلررإُمرر ُأثررنُ ُالحارر يُع يهرر ُلررمُيعرردُ ُبن عهمرر فُإذُأ ُُّإذاُارردنُتقررنانٌُُتقيرر ئ ٍُّ
ُالكشرشُالّرتّرع رإُالُ َُسمعةُم ُن د ُاعتب نلُأ ُن   ر دابينُذيُترندُ يرإُمثريُت ر ُالتّردبينفُبعبر نل ُأالرنىُإ  

ُالتُّالُّ ُ.(147) جنُ الُي ا ُاآلالني وت ُن  ع ُلم ُش  إُأ ُيين 
سر يمُ األ نا ُنا ُالتُّاري ُب لقيردُأ ُيرذكن اُ ر ُمناسرالتهمُ  ر اتينهمُ مرذكُّالمك ُ ُ(148)ي  رز مُالقر    كمر ُ

 .(149)سجيي اُ يإُ نتقمُالتُّسج ُّيُذالا دنلُع همُجميعه فُالمك  ُالُّ

ةُلتاعييُعال يُُّلالّتج ُنُسجيُّةُلتقدُأ ش ُ شنًلُنسميُّ  ُالّتشنيعم ُُنلُإل ُأ ُّ تجدنُاتش 
ُلمُيتمُُّ جنُاالحتج جُيدُّنكةُأ ُالتُّفُ الُيمك ُل شُّ(150)جيُّسُّتقي دُال شنلُلُ  ُت  ُال ُّ شنُ ُالغينُبقيد 

ب لقيدُُ ُّحتَُلُع ُت  ُالم ش نلُ الُيُ الّتج ُنُسجيُّي دُ  ُُب ثب  ُع مإُبإفُ   ُح يُاالتالشُالقإالُّ
ُ.(151)لالّتج ُنُسجيُّنكةُع مُالغينُب لقيدُالم دعُ  ُ جنُأ ُالشُّب ُالتُُّإذاُأثإالُّ

                                           
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.31الم ّدلُ أ ند ُهذلُاالستث  ءا ُُ(146)
ُ.117 نع  فُمنج ُس ب فُ ُهش مُ(147)
ُ.و121حت ُيسهيُع  ُالغينُالنج عُإل ُالسجّي.ُلسمينُع ليةفُمنج ُس ب فُ ُُ(148)
جرزاءُمال لارةُهرذاُاتلرزامفُإذُ ار ُع ر ُعقر  ُكرّيُتر جنُ كرّي7002ُُ 33ُ ُم ُتق    ُالّتجر نل 32الم ّدلُ  تقدُحّدد ُُ(149)

الُيذكنُت  ُاألم نُالت ُأ جبهر ُالقر    ُحير ُأ جر ُبغنامرة ُتترنا حُبري ُعشرنل ُ المسري ُمر ٍُالشُال يرنا ُُ دانلُشنكةمك  شُب
تقرردنه ُالمرر ُلالح  رر ُأ هرر ُتاررن ُ نامررة7011ُُ ُمرر ُتقرر    ُالّشررنك  ُلعرر م7ُ ُ قررنلُ 11المرر ّدلُ الّسرر نّيةفُ لرر ُا تبه رر ُلرر  ُ

نُالشررال ُالررذيُارردن ُع ررإُال نتقررةُ ُتحارريُ يهرر ُالمال لارةُالمررذك نلٍُ اررً فُ تعتبررالتررُالّشررنكةليررنل ُسرر نيةُع رر ُُ عشرن  ُألررش
فُ-بمع رر ُأ ُل شررنكةُمع تقبتررإُحسرر ُ   مهرر ُالررداال  ُإيرر  ًةُإلرر ُحقهرر ُ رر ُالنجرر عُع يررإُبت رر ُالغنامررةُ- الُتجرر لُالّشررنكةمسررُؤ

كرنانُمرةفُ لرمُتحرّددُالمر ّدلُالمرذك نلُح لرةُالت  ا ُالم ّدلُع  ُح لةُالتكنانفُ الينًاُ ع ر فُ ع ردُتكرنانُالمال لارةُتير عشُالغنا
تقردُن ر ُمب رغُالغنامرةُالمان يرةُع ر ُالشررنكة7011ُُل مرنلُالث  يرةُأ ُالث لثرة.ُ الجردينُب لمالح رةُه ر ُأّ ُتقر    ُالشرنك  ُلعر مُ

 ايحةُإلر ُن برةُعشنلٍُالشُلينلُس نيةفُ لعيُ  ُذل ُإش نل7002ُُالمال لاةُلهذاُال اج ُإذُك   ُ  ُتق    ُالشنك  ُلع مُ
ُالمشّنعُ  ُندعُمثيُت  ُالمال لا  ُالت ُم ُش  ه ُأ ُتؤثنُع  ُع  يةُتقي دُالسجي.

تشرررتميُع ررر ُالمسرررةُأبررر ا فُ ت  شرررنُ يهررر ُتقيررر دُالسرررجّيُُ"جريااادف األساااماء الت جاري اااة"ُ ررر ُمارررنُتاررردنُ زانلُالّتجررر نلُ(150)
ُ.و32 32 ُج ُس ب فُ التعديال ُ تجديدُالقيدُ الت شينُ شق ُالقيد.ُلزي  ُسالمةفُمُن

 ررر ُ ن سررر ُ شرررنلُنسرررميةُلسرررجّيُالّتجررر نلُ المهررر فُ اسرررتبديُال شرررنلُالنسرررميةُلإلعال ررر  1212ُُ يسررر  2ُ قررردُأ شررر ُتقررر    ُُ(151)
الّتج نّيرررةُب ل شرررنلُالنسرررميةُلإلعال ررر  ُالّتج نّيرررةفُ أ جررر ُ شرررنُالالارررة ُعررر ُجميررر ُالتسرررجيال ُ ررر ُسرررجّيُالّتجررر نلُ الّشرررنك  ُ

ع يهرر فُ بدايرًةُكرر  ُلهررذاُال شرنُتقيمررٌةُإدانيررٌةُبحترةُ لرري ُل غيررنُأ ُيحرت ُع رر ُالترر جنُأ ُع ر ُالّشررنكةُبعرردمُ التعرديال ُالرر اندلُ
أارربح ُاألعمرر يُ البي  رر  ُالُي حررت ُبهرر ُيرردُالغيررنُإالُبعررد1212ُُ رر ٍُذان111ُُ 12ُال شررنفُثررمُ بحسرر ُالت جررإُاأل نبرر ُ
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بحم يرةُتقير دُُالمشرّنعمر ُُ ن برةًُُ.جيُّّسرقرةُبقير دُالت  ُالمح  ال ُم ُش  ه ُأ ُتدعمُالثُُّكيُّ
ُجرزاءُمال لارةُاألحكر مُالُج هريُ قردالعر ُأ ُالتُّمر ُالتُُّجيُّسُّال ُسرجيُّ  مرةُلةُال ُّق    ّير رن ُعق بر   

ُبحث  ُ يم ُي  .ُهذلُالج ا  ُه ُمحيُّ.ُلالّتج ُنُسجيٍُّث نًاُع  ُالقيدُ  ُُنّت فُكم ُلالّتج ُن
ُ

ُيالمق  ُاأل ُّ
ُلالّتج ُنُسجيُّ  مةُلاةُاألحك مُال ُّلجزاءُمال 

ُ
 ر ُُع ميُ يردعمُع ارنُاالئتمر  ُالهر مُّالتُُّنُع  ُسالمةلُيؤثُّالّتج ُنُسجيُّك  ُالقيدُ  ُلّم ُ

ُسررجيُّلُ  مررةةُال ُّق    ّيرردُمال لاررةُاألحكرر مُالع ررُنتّرر تتُلًُعرردُُّجررزاءا ُ ُالمشررّنعنُفُ قرردُتقررنُّ(152)لالّتجرر ُن
م ُج   ُ ُت  ُالمال لا  ُ قن ُندعه .ُ تقدُي ت ُالالن ُل ق    11ُ-32 مُ  ُالم ادُّ   ُّلفُالّتج ُن

عر ل ُالحر لتي ُُالمشّنعل.ُُ الّتج ُنُسجيُّقيدُالممت عي فُأ ُم ُج   ُأمي ُاي ُب لأ ُالمك ُ ُدق لب ُالقي
ُكم ُي  :
ُ

ُيالانعُاأل ُّ
ُالمال لاي ُ ُع  ُالم زمي ُب لقيدانَُذيُيُ الجزاءُالُّ

ُ
فُ مر ذاُلر ُشرنكةُ ُ ع ر ُكريُُّتر جنُ ُلُع ر ُكريُّالّتجر ُنُسرجيُّلقدُ ن ُالق    ُ اج ُالقيردُ ر ُ

ذاُشُأّيُمررر ُهرررؤالءُعررر ُاال اررري تال ّررر نكةُشُبررر دانلُالّشررر جنُأ ُالمك ّرررالتّرررُتقرررّدمعُأل امرررنُالقررر    ؟ُ ا 
لفُ مر ُهر ُالّتجر ُنُسرجيُّإدناجهر ُ ر ُُ يرنُارحيحةُليرتمُُّلفُ أدل ُببي    ُ الّتج ُنُسجيُّبق  ُالقيدُ  ُ

 دنلُسرجييُ ر ُاأل نا ُالّارنكةُبرذكنُمكر  ُ نتقرمُالتُّ جنُأ ُالشُّالتُُّ؟ُ م ذاُل ُلمُي تزمُ ق     ُّالحكمُال
ُمرر ُالّسرر نيُُّالمشررّنعسرر ؤال ُتقرردُأجرر  ُع هرر ُت رر ُالتُُّكرريُُّ همرر ؟ع فُ  ررن ُالجررزاءا ُالم  سرربةُلكرريٍّ

ُة.ق    يُّ  ُالالمال لا  ُالس بقةُل  اُّ
ُفُ هذاُم ُسي ت ُتااي إُ يم ُي  .مد  ُّفُ م ه ُم ُه ُم ُهذلُالجزاءا ُم ُه ُعق ب ُّ

ُ 

                                                                                                                            

 رمُبهر فُ الُيمكر ُاالحتجر جُيردُالغيرنُتقبريُالير مُنُأ ُهرذاُالغيرنُع ر ُعلّشنكةُأ ُالت ج شنه ُ  ُال شنلُال ق يةُم ُلمُتثب ُا
ُ م ُبعد.و722ُالس د ُعشنُالذيُي  ُي مُال شن.ُلمزيدُم ُالمع  م  ُناج :ُلنيبينُ ن ب  فُمنج ُس ب فُ ُ

ُ.123سمينُع ليةفُمنج ُس ب فُ ُُ(152)
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ُ:دا ُالجزائّيةالمؤيُُّ-أ الًُ
ع ررر ُعررردمُُكجرررزاءُ ُفُكمررر ُ رررن ُالحرررب ُأحي  ررر ًُمالت ارررةًُُ نامررر  ُ 7002ُ 33ُ لالّتجررر ُن رررن ُتقررر    ُ

 ُمر ُأج هر فُ  جردُت ُت ارنَُفُ يمك ُتقسيمُت  ُالعق ب  ُتبعً ُل مال لا  ُالُّاال اي عُأل امنُالق    
فُ أالررنىُذلرر ُأ ُعرردمُذكررنُنتقررمُ مكرر  ُالقيرردُحيرر ُأ جرر ُالقرر    ُ ُ تيجررةُعرردمُالقيررداررنَُت ُُعق برر  ُ 

ُيةُ  ُتقديمُبي    ُ ينُاحيحة.ال ُُّت ان ُع ُس ء
شُ  ركَُشرال ُمُ ُتر جنُ كريُُّع  ُعقر  ُكريُُّ(153) ّ ُالق    ل:ُالّتج ُنُسجيُّجزاءُعدمُالقيدُ  ُُ-1

ُسررجيُّةُ رر ُه ُالقرر    ُلق رر ُإجررناءُالقيرر دُاتجب نّيررحررّددترر ُالُُّ(154)نُعرر ُالم اعيررديترر الُُّبرر دانلُشررنكة
عنيار  ُسر يمُ التُّنا ُالتُّييُ ر ُالمناسرال ُ الار اتينُ مرذكُّسرجفُأ ُالُيق مُبذكنُمكر  ُ نتقرمُالتُّلالّتج ُن

 المسري ُُتتنا حُبري ُعشرنلٍُالشُ ُبغنامةُ فُنكة جنُأ ُالشُّ دنلُع ُالتُّ الم ش نا ُ س ئنُاأل نا ُالاُّ
عرررديال ُ األحكررر مُ النُعررر ُميعررر دُتقيررردُالتُّ ُ ررر ُحررر يُالتّرررقب رررة.ُهرررذاُالجرررزاءُ اسرررإُيُ سررر نيُُّألرررشُليرررنلُ 

 ل.الّتج ُنُسجيُّهنُ  ُالشُّ القنانا ُ اجبةُ

.ُع ّمرةي برةُاللُأ ُال ُّالّتجر ُنُسرجيُّب ر ًءُع ر ُق ر ُأمري ُُالمد ّيرةمحكمرةُالبدايرةُهذلُالغنامةُتحكمُبه ُ
  ُحسرر ُاألارر يُ سررم عُجرر ُدعرر لُارر ح ُالّشررمرر ُتفُإ ُّ(155) الُيكرر  ُالحكررمُ رر ُ ن ررةُالمررذاكنل

ُ.حكمُب لغنامةيةُل س ءُال ُُّالمشّنعُشتنقُ أتق الإفُ لمُيَُ
يمحر ُتقيردًاُسر بقً فُإالُأّ ُهرذاُُعر ُتقيردُ ُشٌُمر ُهر ُتال  رعردمُشرق ُالقيردُإ ُُّعتبنُالربع ُأ ُّ ي

ُ.(156)إُالُيج زُالقي  ُ  ُالجنائمُ العق ب  ج لُتق بيُب العتنا ُإذُأ ُّاالتُّ
فُأيُاتارررنانُع ررر ُعررردمُالقيررردفُأ ُعررردمُذكرررنُمررر ُيجررر ُذكرررنلُع ررر ُاأل نا ُ(157) دالَعرررُ  ررر ُحررر ي

 يررنُُ.ُ بنأي رر ُهررذاُإجررناءٌُ(158)جديرردلُ ُتحكررمُالمحكمررةُبغنامررةُ نكةفُنُأ ُالّشرر جالتّررُ دنلُمرر ُمحرريُّالّارر
فُ مررر ذاُلررر ُاسرررتمنُّ شُب تارررنانُع ررر ُعررردمُالقيررردفُ كررر  ُمررر ُاأل يررريُلررر ُأتررر حُالقررر    ُك  رررالمُ ُكررر ش 

                                           
 .7002 ُلع م33ُ ُم ُتق    ُالّتج نلُنتقم 32الم ّدلُ ُ(153)
يجرر ُإجررناؤلُُدُلررإُميعرر دٌُحرردُ  رر ُسررجّيُالّتجرر نلُلررمُيُ ُتقيرردُ ُع رر ُأّ ُكرري7002ُُّ 33ُ ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نل 37المرر ّدلُ ُ ّ ُتررُ(154)

نادُتقيرردلفُ رر ُحرري ُيبترردبُميعرر دُاألحكرر مُ القررنانا ُمرر ُيرر مُاررد نه .ُ سرر  ندُ رر ُمررمرر ُترر نيخُال ثيقررةُأ ُالعمرريُالُشررهنُ الرراليُ
 دُالميع دُم ُأج إ.دُِّذيُحُ ت ُينبه ُالق    فُ ت نيخُبدايته فُ العميُالُّيدُالُّوُلبحث  ُهذاُجد اًلُب لم اع1الم ح ل

 .7002 33 ُم ُتق    ُالّتج نل 7 قنلُ  32ُالم ّدلُ ُي ستا دُهذاُالحكمُم ُ ّ ُُ(155)

ُو.1فُه مشُل121سمينُع ليةفُمنج ُس ب فُ ُُ(156)
 .721نيبينُ ن ب  فُمنج ُس ب فُ ُُ ه ُم ُأ ق  ُع يإُ  ُ ن س ُاسمُالال ي ُل تسجييُالع يد.ُ(157)

 .7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 3 قنلُ  32ُالم ّدلُ ُ(158)
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إُك  رررشفُأ ُأ ُتررر منُبغ ررر ُمح ّرررتررر ُتارررن ُالغنامرررةُأ ُتررر منُبررر جناءُالقيررردُع ررر ُ اقرررةُالمُ ل محكمرررةُالُّ
ار ي ُالتُُّلُنيثم ُيجنيُالقيدفُ الُم   ُم ُالحكمُبحنم  إُمر ُحر ُّالّتج ُن م عإُم ُمزا لةُُيُّّتج ُنال

 ل.الّتج ُننشُ اال تال  ُمثاًلُ  ُ ُ 

تترنا حُُبغنامرةُ لفُ يع تقر ُع يرإُالّتجر ُنُسرجيُّالقيردُ ر ُ ُسرجييُأ يرنُارحيحُل تُُّجزاءُتقديمُبي  ُ ُ-7
فُةُأشهنتُّهنُ السُّالشُّتإُبي ُذيُتتنا حُمدُّالُُّالحب ل ُج   ُإلينل ُس نّيةُُاأللشُ الالمسةٍُالشبي ُ

القررر    ُُحرررّددةفُ لرررمُيُ هرررذلُالعق برررةُتحكرررمُبهررر ُالمحكمرررةُالجزائّيرررُأ ُيحكرررمُب حررردىُهررر تي ُالعقررر بتي .
ةُتك  ُهذلُالجنيمةُج حّيرفُ   ُاالالتا  ُع ّمةةفُ ه  ُ نج ُل ق اعدُالةُالمالتاُّالمحكمةُالجزائيُّ

لُالّتجر ُنُسرجيُّت ُيق ُ  ُدائنته ُالُُّ(160)محكمةُا حُالجزاءةُه ُكمةُالمالتاُّ المحُف(159)ال اش
ُ-ةّيرررأيُسررر ءُال ُُّ-القاررردُالجنمررر ُُّالمشرررّنعحيحةفُ ه ررر ُاشرررتنقُ ُلرررإُالبي  ررر  ُ يرررنُالّارررمَُدُِّذيُتق رررالّررر

 ر  ُتقير ُُفنجرةُاأل لر ب لدُّ دنُع ُمحكمةُا حُالجرزاءُياردنُ الحكمُالاُُّ ُهذلُالعق ب  .لتحقُ 
تقيررر ُبررر لحب ُُذاق فُأمررر ُإد  ُالررر ُُّعررر ُبقنيررر ُاالسرررتئ  شتقررر باًلُل قُّةُد  ُالحرررب ُيكررر  ُب لغنامررر

برريُُلًُمسررتمنُُّت رر ُالجنيمررةُليسرر ُجنيمررةًُُ.(161)ق عرر ُبقنيرر ُالرر ُّتقرر باًلُل قُّ يكرر  ُحكررمُاالسررتئ  شُ

                                           
 تكوت الجريمة جناية   -1":ه ت ُ ّارال1212ُُّ ُلع م112ُ دنُب لمنس م  ُم ُتق    ُالعق ب  ُالا122ُّالم ّدلُ  بحس ُُ(159)

األعلى  بر ذق الوا  اللانونق  ال د  عتَ ي   -2ة. أو تكديري   ةأ جن ي   أو ةأ جنائي   بعلوبةأ  ب عليااعاقَ  سبما ي   مخالفة  أو  أو جن ة  
العلوبااات  إت  "ُن :ةُإذُتقررنُّ ُمرر ُالقرر    ُذاتررإُالعق برر  ُالج حّير32المرر ّدلُ ُ حرّدد " المناااو  علياااا قانونااا . للعلوبااة األشااد  

 11ُالمر ّدلُ لُالحرب ُالبسريقُتحرّدده ُ مردُُّ".الغراماة -3. ال ب  البسيطا  2شغيل. ا ال ب  م  الت   1ة هق: ة العادي  الجن ي  
  إ ا انطاااو  اللاااانوت علاااى نااا   وثاااالث سااانوات إال   ف ال اااب  بااايت عشااارف أياااامأ ا تتاااراوح ماااد   1"مرر ُتقررر    ُالعق بررر  ُذاترررإ:

ُوُهر ُالحرب ُمر ُشررهنُ 7002 33ُ ُمر ُتقر    ُالّتجر نل 32المر ّدلُ  العق برةُالم ار  ُع يهر ُ ر ُهرذلُالح لرةُل ر ُ"...خاا   
ُةُال اش.ةُأشهنفُهذاُالحب ُإذًاُه ُحبٌ ُبسيقفُ العق بةُه ُعق بٌةُج حيُّحدُإل ُستُّ ا
 117ُ دنُب لمنس مُالّتشنيعّ ُنتقم ةُالاُّ ُم ُتق    ُأا يُالمح كم  ُالجزائي111ُّالم ّدلُ ن ُهذاُاالالتا  ُ تقدُتقنُُّ(160)

الم ا  ُع يه ُ  ُتق    ُالعق ب  ُ الق ا ي ُُج ح  ُالُ- ُ  ُجمي ُالمال لا  .ُ-أُ:ةتحكمُالمحكمةُالا حيُّ":1210لع مُ
 ." ُبه ُمع أ ةُتتج  زُالسُُّلُالب لحب ُمدُُّأ ب لغنامةُُأ ةُالجبنيُُّب تتق مة ُع يهُمت ُك   ُهذلُالج حُمع تقب ًُُاألالنى

 117ُشنيعّ ُنتقرم ةُالا دنُب لمنس مُالتُّم ُتق    ُأا يُالمح كم  ُالجزائيُُّ 111الم ّدلُ ُهذاُالحكمُي ست ت ُم ُ  ُ(161)
ُتقير ُبغنامرةُ ُإذاُمبنمرةًُُ-أُاال ةُ  ُاالتا اه ُكم ُي ر :ع  ىُالدُّةُ  ُالدُّع ُالمح كمُالا حيُُّاألحك متادنُ":1210لع مُ

 ُأُالالقر ُ ر ُتقبيقرإُأ لمال لارةُالقر    ُُاألحكر م ُتسرت  شُهرذلُأي برةُالع ّمرةُإُيج زُل  ُّّ ُأُة.ُ ينس نيُُّتزيدُع ُالم ئةُلينلُ ُال
ذا إ.ُت  ي ُإفيالّار يمر ُُكريُُّع يي فالردُُّألقرناشلهر ُجر زُُتبعر ًُُأ ُالعر مُُّمر ُدعر ىُالحر ُُّمق مرةًُُالار ُّالشُُّك   ُدع ىُالح ُُّ ا 

عر ُبقنير ُ تقبريُالقُُّاأل لر نجرةُ ر ُالدُُّ-.ُ مبنمرةُ ُ دنُ يه .ُ تادنُمحكمةُاالسرتئ  شُحكمهر ُبار نلُ استئ  شُالحكمُالاُّ
ُب حردىُأ ةُسر نيُُّتزيردُعر ُالم ئرةُليرنلُ ُ بغنامرةُ ُاألكثرنع ر ُُ مُ أّيرلُعشرنلُير ُبر لحب ُلمردُّتقُإذاق ُاالستئ  شُد  ُقني ُالر ُّ

ُق فال ُّع ُبقني ُ حكمُمحكمةُاالستئ  شُيقبيُالقُُّاالستئ  شفع ُبقني ُ تقبيُالقُُّاأل ل نجةُ  ُالدُُّ-جُ.ه تي ُالعق بتي 
ُ" بقة.السُّم ُالعق بةُالم ا  ُع يه ُ  ُالاقنلُُشدُّأُتقي ُبعق بةُ ُإذا
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نلُالحكرررمُأ ُترر منُبتاررحيحُالبيرر  ُع ررر ُةُمُ ل محكمررةُالجزائّيرر(163) تقرردُأجرر زُالقررر    ُ.(162)ةٍ ّيرر اررد 
ع ر ُأّ ُالحكرمُبت ر ُالعق بر  ُالُيحر يُ(164)الق    ُ ّ ُُ.ُكم حميدٌُُ إفُ ه ُمذه ٌُذيُتعيُّإُالُّال ج

أجيُجنمُالبير  ُ يرنُم ُُف(165) تق    ُالعق ب  ُفةد  ُالعق ب  ُالمحك مُبه ُ   ُالق ا ي ُالال اُّ
ل حكرمُُ يُّ ن ُالعق بةُالُيح يُد  ُتقبي ُأحكر مُاجتمر عُالجرنائمُالمع رحيح.ُإي  ًةُإل ُأّ ُالاُّ

 .(166)ةحس ُالق ا ي ُالال اُُّأشدُُّبعق بةُ 

ُ:ةالمد يُُّدا المؤيُُّ-  ي ًُث
ُ:ةُتج لُالغينته ُاالعتب نيُّنكةُشالايُّعدمُاكتس  ُالشُُّ-1

ته ُنكةُالُتكتسرررر ُشالارررريُّ ُم ررررإُأّ ُالّشرررر1 ُ قررررنل 3 المرررر ّدل رررر ُُنك  تقرررر    ُالّشررررنُ قرررردُتقررررنُّ
نكةُ   ُالّشرررمررر ُتارررنُُّعررردمُ اررر ذُأيٍُُّ نتِّررري ُُالقيرررنٌُُ هرررذاُجرررزاءٌُُُبشرررهنه .إالُّةُتجررر لُالغيرررنُاالعتب نّيررر

نكةفُاألمنُ لي ُإل ُالشُُّإل ُأشال اهمُمب شنلًُُنك ءُم ان ةًُ   ُالشُّبم اجهةُالغينفُ اعتب نُتانُّ
نك ءُذ يُالّشرررُنكةُ ا  ُكررر   اُمررر ً ُب لتزامررر  ُالّشرررجررر عُع ررريهمُشالاررريُّهمُ النُّمالحقرررتَُُنتّررر ذيُتقررردُيُ الّررر

ُسرجيُّنك  ُالممسر  ُ ر ُالّشرُسجيُّنكةُبقيده ُ  ُشهنُالشُُّذل ُم ُلمُيتمُُّيُ كُةُالمحد دل.المسؤ ليُّ
نيقرةُنُب لقُّشرهَُمر ُت سيسره فُ كرذل ُتُ ُنكةُالراليُشرهنُ ت ُيق ُ يه ُمنكزُالّشرلُ  ُالمح   ةُالُّالّتج ُن

ةُنكالّشررُسررجيُّجررةُ رر ُدنَُنكةُأ ُع رر ُالبي  رر  ُالمُ ترر ُتقرردُتقررنأُع رر ُعقرردُالّشررعررديال ُالُّالتُُّذاتهرر ُكرريُّ
ه ُ ُ اس ررر3 المررر ّدلالغيرررن.ُ اسرررتث  ُُعررردييفُتحررر ُق ئ رررةُعررردمُ اررر ذلُبحررر ُّالررراليُثالثررري ُي مرررً ُمررر ُالتُّ

 ُأارررراًلُالُتتمتّررررُالمح ّاررررةمرررر ُت رررر ُاألحكرررر مفُإذُأَ ُشررررنكةُُ(167)المح ّاررررةالمشرررر نُإليهرررر ُشررررنكةُ
ُة.ةُاالعتب نيُّالايُّب لشُّ

                                           
ُ.121سمينُع ليةفُمنج ُس ب فُ ُُ(162)
ترر منُبتاررحيحُالبيرر  ُُأ ترر ُتارردنُالحكررمُةُالُّالجزائّيرر  ل محكمررة"7002 33ُ ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نل 3 قررنلُ  32ُالمرر ّدلُ ُ(163)

ُ." إتعيُّ ذيليإُع  ُال جإُالُّإالمش نُ
ُ.7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 7 قنلُ  32ُالم ّدلُ ُ(164)
المرر ّدلُز يررنُالم ارر  ُع ررإُ رر ُجررنمُالتُُّ جرردُأ 1212ُُّ ُلعرر م112ُ دنُب لمنسرر م ج عُإلرر ُتقرر    ُالعق برر  ُالّارربرر لنُُّ(165)
لل ليلة ذق الوقائ   مفتعل   اوير هو ت ري   الت  "ُن :ةُإذُتقنُّذيُي قب ُع  ُتقديمُالبي  ُالك ذ ُع ُس ءُ يُّ ُم إُه ُال113ُّ 

فُ حرّدد ُ."أو اجتمااعق   أو معناوي   مادي   باما يمكت أت ينجم عنه ضرر   ج   تَ ي   خطوطأ أو م راد إثباتاا باك  تق ي  والبيانات ال  
ة ب  اد  سامي   يت يرتكبوت تاويرا  ذق األورا  الر  يعاقب سائر األشخا  ال  "ُ ُم ُالق    ُذاتإُعق بةُذل ُالجنم:112الم ّدلُ 

ُ."ذياا اللانوت على خال   لك تق ال ين   تة ذق ال االت ال  مؤق  ة الاق  ابلة باألشغال الش  الس   الوسائل الم كورف ذق المواد  
ُ.113فُ 117  زيُعق يفُمنج ُس ب فُ ُُ(166)
العُالغينُم ُالقيدُ  ُسجّيُالّتجر نلفُ كرذل ُلُالقُّمعدُ ال ينُ ُالّشنكةُعاَُحدلفُإذُتُ ةُالمتُّالحكمُذاتإُ  ُاتم نا ُالعنبيُُّ(167)

 Particular partnership This is a company made up of two or more partners to"ة.مر ُالع  ّير

share profits and losses from one or more business activities carried out by one of them in 
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ُجهةُالغين:لُ  ُم االّتج ُنُسجيُّ  ُُدلعدمُ ا ذُالبي    ُ ينُالمقيُ ُ-7
ُلالحتج جُبه ُأم مُالغيرنفًُةُك   ُأمُإجب نيُّلُاالتي نيُّالّتج ُنُسجيُّتقيدُالبي    ُ  ُإّ ُ ةُك ش 

ُنتّر يمّمر ُُخُتسرجي ه .الغيرنُاعتبر نًاُمر ُتر نيُ ُ   ذًلُ  ُحر 10ُّ الم ّدل  ُُلالّتج ُنذُاعتبنه ُتق    ُإ
حتجرر جُبهرر ُأمرر مُالغيررنفُمرر ُأّ ُاأل يرريُلرر ُلُالُيمكرر ُاالالّتجرر ُنُسررجيُّدلُ رر ُأّ ُالبي  رر  ُ يررنُالمقّيرر

 ع  ُذل ُالحكمُاناحًة.ُالمشّنعُ ّ ُ

ُل:الّتج ُنُسجيُّلم ُه ُ ينُمقّيدُ  ُُةيُّالّتج ُناةُع ءُب لاُّعدمُج ازُاالدُُّ-3
ةُأ ُأمرررر مُالمحرررر كمُ أمرررر مُالررررد ائنُاتدانّيررررُةّيررررالّتج ُناةُعرررر ءُب لّارررراالدُُّي م رررر ُع رررر ُالشررررال 

ُلالّتجر ُن ُمر ُتقر    11ُ الم ّدل نيتإُُه م لفُُ الّتج ُنُسجيُُّ  ُالًُسجُ مُيك ُ م ُلمُُع ّمةس  ُالالمؤسُّ
يةُاتثبر  ُحنُّلُُةيُّالّتج ُناةُل حا يُع  ُمزاي ُالاُُّجيُّسُّع  ُالقيدُ  ُالُم ُش  إُأ ُيحّ ُ هذاُ

جيرررزُلُيالّتجررر ُنُسرررجيُّ ررر ُُقي ررردُ مُ ُ جنُ هررر ُ يرررنُ .ُكمررر ُأّ ُإ رررال ُالتّررروةُ  ينهررر سرررهيال ُالمارررن يُّالتُُّ 
 .(168)ناًُما سً ُمقاُُّلُ ل محكمةُأ ُتعتبنَُ

ُ:ع ي ُالمد  ُّالتُُّ-1
حيحُأ ُالقيردُ يرنُالّارُفلُأداًلُلإلشه نفُ  ّ ُإ ا يُتقيدُبع ُالبي  ر  الّتج ُنُسجيُّك  ُلّم ُ
عر ي ُبحسر ًُ ُي ج ُالتُّيُالقً ُمد يُّية.ُهذلُالمال لاةُتشكُّ ُيننًاُب لغينُحس ُال ُّ حُ ل بي    ُتقدُيُ 

ذاُاتقتن ُذكنُالبي    ُ ينُالّارُ.(169)المد ّيةةُل مسؤ ليُُّع ّمةلالق اعدُا ذلر ُُيرةُ ر  ُّحيحةُبسر ءُال ُّ ا 
ُ.(170)ً ُكم ُنأي  يُالقً ُجزائيُّيشكُّ

لُ  نيررإُالعق برر  ُالّتجرر ُنُسررجيُّلمال لارر  ُأحكرر مُُيُّالّتجرر ُنُالّتشررني  مُمرر ُت  رريمُ ع رر ُالررنُُّ
الغنامرةُُحّددةُأ ج ُم ُ ينه فُإذُت  ُالعق بيُّنيعالّتش  ُ جدُسي سةُبع ُُأ ُّع  ُت  ُالمال لا  ُإالُّ

 ر ُُشهنُت الينفُ الُيالا ُم ُ  ُذل ُم ُ  ئردلُ ُلُع ُكيُّدنُع ُق  ُالقيدُأ ُتجدي  ُح لةُالت الُّ
ُ.(171)لالّتج ُنُسجيُّع  ُاتسناعُ  ُالمب دنلُإل ُق  ُالقيدُ  ُُالحّ ُ

                                                                                                                            
his/her own name. Such a company is restricted to the relationship between the partners 

and doesn't apply to others. This type of company shall neither be entered in the 

commercial register nor declared."(Anthony Shoult, Marat Terterov. Doing business with 

the United Arab Emirates. Second edition. United kingdom. 2006. P. 216.)ُُ
ُ.117ُنز ُاهللُا ق ك فُمنج ُس ب فُ ُ(168)
ب ضاررا  للغيار يلاام ساب   خطاأأ  كال  ":1212 لعر م21ُ دنُب لمنسر م  ُم ُالق    ُالمد  ُالّسر نّيُالّار111الم ّدلُ  ُ اُُّ(169)

ُ."عويضمت ارتكبه بالت  
ُ ُم ُهذاُالبح .12ُ-12 ُ  ُالااحةُ(170)
ُ.1221 ُلس ة33ُ ُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُاليم  ُنتقم 11الم ّدلُ ُ(171)
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ُ لمشرّنع ل ُندعرً فُ إيالمرً ُ ب لتّر  ُأشردُالّتشرنيعت ُتانيره ُبعر ُكم ُ جدُمقدانُالغنامةُالُّ
ُ ُألرشُ ن ر ُ ً ُ عشرنيه ُالمس نامًةُتقدنُ ُمقب يُ ُمثاًلُيان ُع  ُالممت  ُع ُالقيدُبالُعذنُ ُالان س ُّ
ةُاتدالءُعررر ُسررر ءُ ّيرررُ ُأ ن فُ ررر ُحررري ُتكررر  ُعق برررةُ  المسررريُ سرررب ُم ئرررةُ ُأ ُثالثرررةٍُالشُ ُ ن سررر ٍُّ

ةُ المرر ُم ئررةُأ ن ُ  أ ُالحررب ُسررتُُّنبعررةٍُالشُ أ ُأُ ُألررشُ ن رر ُ ثالثرريُ يررنُاررحيحةُ ُبتاررنيح  ُ 
لُالّتجرر ُنلُ محرر كمُالّتجرر ُننشُةُاال تالرر  ُ رر ُ  ررارر ي ُ أه ّيررتمكرر  ُالحنمرر  ُمرر ُالتُُّفُإيرر  ةًُأشررهنُ 

ُ.(172)الم ُأتقا ه ُس  ا ٌُُلُ لمدُُّحكيم ُّ مج ل ُالعميُالتُّ

                                           
ُ.721 ن ب  فُمنج ُس ب فُ ُنيبينُُ(172)
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ُ   الانعُالثُّ
ُالتج نيُجيُّسُّ مي ُالبُالجزاءا ُالال اة

ُ
ُسررجيُّ  مرةُلةُال ُّق    ّيرجرزاءُمال لارةُالق اعردُالُالمشرّنعتر ُ نيره ُعق بر  ُالُّسرب ُأ ُنأي ر ُالُ
قتيررر ُأحكررر مُلُحررري ُالُيعمررريُبمُ الّتجررر ُنُسرررجيُّل.ُإالُأّ ُمررر ُالمال لاررر  ُمررر ُتقررردُينتكبرررإُأمررري ُالّتجررر ُن

ُذيُسر نىُحكمرإ الّرُالّد لةل ع م ي ُ  ُُإل ُالق    ُاألس س ُّ(173)الّس نيُُّالمشّنعالق    فُ تقدُأح يُ
ُ. يم ُي  ُةُكم ُس نى مد يُُّةُ جزائيُُّالمال لشُلعق ب  ُ ُجيُّسُّ ُأمي ُال  ُهذلُالح لة.ُكم ُتقدُيتعنُّ

ُ
ُ:الجزاءُالمس ك ُُّ-أ الًُ

لُل عق برررر  ُالّتجرررر ُنُسررررجيُّ  مررررةُلةُال ُّق    ّيررررذيُيالرررر لشُاألحكرررر مُالالّررررُجيُّّسرررراليرررر ُأمرررري ُالي
 ررر 7001ُُ ُلعررر م10ُنتقرررم ُالّد لرررة ررر ُل عررر م ي ُُةُالم اررر  ُع يهررر ُ ررر ُالقررر    ُاألس سررر ُّالمسررر كيُّ
ندُمر ُال  يارةُحسر ُجسر مةُالمال لارةُ بيرإُإلر ُالقّرجُمر ُالتُّت ُتتدنُّفُ الُّ إ ُ م ُبعده ُم11 الم ّدل

ةُ  ررر ُأحكررر مُالقررر    ُعررر ُالمحكمرررةُالمسررر كيُُّاررر دنُ ُ يكررر  ُ رررن ُالعق بررر  ُبحكرررمُ ُ.تررر ُينتكبهررر الُّ
1220 7 71 ُت نيخُر 2نتقم 

(174).ُ
بتغرنيمهمُُع ّمرةالجهرةُالُألحك مُهرذاُالقر    ُالُيحر يُد  ُحر ُُّع م ي ُ  ق ًُت دي ُالُ ُّكم ُأ

ُ.(175)  ذلةُال ُّق    يُّلخحك مُالُت ُيحدث  ه ُ  ُأم اله ُ ممت ك ته ُقبق ًُع ُاألينانُالُّ
ُ:الجزاءُالمد  ُ العق ب ُ-ث  ي ًُ

 قررررنل أ ُم ررررإُأّ ُُ 11 المرررر ّدل رررر 7001ُُ 10ُ الّد لررررةل عرررر م ي ُ رررر ُُ رررر مُاألس سرررر ُّال ُُّ َُبرررريُ 
ُ.المال لشُةُيدُّأ ُالجزائيُُّالمد ّيةع ىُةُالُتح يُد  ُإتق مةُالدُّالعق ب  ُالمس كيُّ

ُالمد ّيررةع ىُنُإتق مررةُالرردُّيررننًاُل غيررنفُجرر زُل متيررنُُّسررجيُّترر ُانتكبهرر ُأمرري ُال ُالمال لاررةُالُّنتّبرر رر ذاُ
ُ.(176)المد ّيةةُل مسؤ ليُُّع ّمةننُحس ُالق اعدُالجبنًاُل يُّ

                                           
ُ.7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 1 قنلُ  32ُالم ّدلُ   ُُ(173)
ُ.7001 ُلع م10ُ ُم ُال   مُاألس س ُل ع م ي ُب لّد لةُالا دنُب لق    ُنتقم 27الم ّدلُ حس ُ  ُُ(174)
ُ.7001 ُلع م10ُنتقم ج ُم ُال   مُاألس س ُل ع م ي ُب لّد لةُالا دنُب لق    ُ قنلُ  11ُالم ّدلُ ُ(175)
سابب ضاررا  للغيار يلاام  كال خطاأأ ":1212 لعر م21ُ ُم ُالق    ُالمد  ُالا دنُب لمنس م 111الم ّدلُ    ُم ُأت ُبإُُ(176)

ُ."مت ارتكبه بالتعويض
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عرر ُت ايررذُُسررجيُّةفُكمرر ُلرر ُامت رر ُأمرري ُالةُالجزائّيررالمسررؤ ليُُّنتّرر مرر ُالمال لارر  ُمرر ُيُكمرر ُأ ُّ
ُلبررر لحجزُمرررثاًلوفُ ررر  ُّ ُتقيررر ئ ٍّ ُ َُنًَُ ُ لررر ُتَرررال َارررمُ يرررإُشالاررريًُّ ُيُ يُجنمرررً ُجزائّيرررهرررذاُيشررركُُّإُ  َرررعُ   ُُتقرررنان 

ُ  ياتإ.
ُ

ُسرررجيُّ  مرررةُلع ررر ُمال لارررةُأحكررر مُالقررر ا ي ُال ُُّالمشرررّنعنيررره ُتررر ُ ك  ررر ُت ررر ُالعق بررر  ُالُّ
 لجعريُُفلالّتج ُنُسجيُّلُم ُت  يمُلفُت ييدًاُلتقبي ُت  ُاألحك مُ ا اًلُلتحقي ُالغ ي  ُالمنج ُّالّتج ُن

لٍُثرر نًاُمرر ُالّتجرر ُنُسررجيُّع رر ُالقيرردُ رر ُُالمشررّنعُنتّرر تقيرر دلُمررٍنًلُل حقيقررة.ُ تحقيقررً ُل غررن ُذاتررإُ قرردُ
ُ ق ُع يهم.المُ ُق     ُّال اج ُالمي ُب لقيدُإل ُاتسناعُ  ُت ايذُش  ه ُأ ُتد  ُالم زَُ
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ُ   المق  ُالثُّ
ُلالّتج ُنُسجيُّسجييُ  ٍُث نُالتُّ

ُ
نُفُ م هر ُمر ُيرؤثُّةّيرالّتج ُناةُ ُب لّارم هر ُمر ُيتع ّرُكثينٌلفُلٍُث نٌُالّتج ُنُسجيُّع  ُالقيدُ  ُُنّت تت

  ُبع ُاألحي  فُُةالّس نيُّةُالج سيُُّجيُّسُّةفُكم ُيم حُالقيدُ  ُالةُاالعتب نيُّالايُّع  ُاكتس  ُالشُّ
   ُارنُّلفُ مر ُالتُّالّتجر ُنُسجيُّ   ُ  ُانُّمي ُب لقيدُع  ُإدناجُت  ُالتُّ   ُالم زَُشُ ا ذُتانُّ يت تقُّ

لُالّتج ُنُسجيُّفُ أالينًاُ   ُالقيدُ  ُجيُّسُّ  ُالُنُ شهَُم ُالُيسنيُأبدًاُلي ُ ققُبم اجهةُالغينُم ُلمُيُ 
نحُتب عررً فُمررر ُاآلثرر نُسرر ت   له ُب لّشررُه ُسرر اهمفُت رر ي ُحق تقررً ُالُيكتسرربسررج  مرر ُشرر  إُأ ُيمرر حُالمُ 

ُت عك ُع  ُب لم زَُ ُع  ُالتُّتقسيمه ُإل ٍُث ن  ث ن  ُ دنلُع هم.   ُالاُّانُّمي ُب لقيدفٍُ 
ُ

ُيالانعُاأل ُّ
ُأثنُالقيدُع  ُاألشال  

ُ
هذاُنكةُ  ُشُّأّ ُا ح ُالقيدُت جٌنفُكم ُأ ُتقيدُالتقني ٌةُع  ُُالّس نيُّلُالّتج ُنُسجيُّإّ ُالقيدُ  ُُُُ
رةُبم اجهرةُالغيرنفُ يُ الايةُاالعتب نيُّشنٌقُالكتس به ُالشُُّجيُّسُّال تر ُسرجييُبعر ُالحقر  ُالُّ ُالتُّكس 

ُل.الّتج ُنُسجيُّدي ُ  ُبه ُ ينُالمقيُّتمّت ُالُي
ُ
ُ جن:سجييُع  ُااةُالتُّأثنُالتُُّ-1
1212ُ ُلعر م112ُنتقرم ُلالّتجر ُنتقر    ُُ  ُ ريُُّ(177)لُك  ُي عتبنالّتج ُنُسجيُّال ُ  ُتقيدُالشُُّإ ُُُُّ

فُكمر ُمعر ك ُ ُتقني ًةُبسيقًةُع  ُأّ ُا ح ُالقيدُه ُت جٌنفُهذلُالقني ةُيمك ُدحيره ُبتقرديمُدليريُ 
ال ُلرري ُترر جنًافُ هررذلُالقني ررةُمثرريُسرر بقته ُلُتقني ررٌةُع رر ُأّ ُالّشررالّتجرر ُنُسررجيُّسررجييُ رر ُأّ ُعرردمُالتُّ
7002 33ُل الّتج ُنً ُم ُاد نُتق    ُج لُالُيزايُا لحلييُالمع ك .ُمثيُهذاُاالتُّتسققُب لدُّ

(178)ُ
سرر  ُةُأ ُالمؤسُّ ائنُاتدانّيررأمرر مُالمحرر كمُأ ُالرردُُّةّيررالّتج ُناةُعرر ءُب لّارراالدُُّ-كسرر بقإ– ُمَ ررذيُيَُ الّرر

                                           
ُ.113 نع  فُمنج ُس ب فُ ُُهش مُ(177)
راأللمرر   ُلّتجرر نّيُال ُ رر ُالسرجّيُادُتقيردُالّشرربررنُمجررنُّ هر ُمررذه ُالمشرّنعُالان سرر فُ رر ُحري ُي عتَُُ(178) بً ُلارراةُالترر جنفُمكس 

ُو.121ا  ن:ُلعبدُالنزا ُج ج  ُ عبدُالق دنُبن يُ عمنُ  ن فُمنج ُس ب فُ ُ
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ه رر  ُُمرر ُاتشرر نلُإلرر ُأ ُّالبررّدُ.ُ ه رر ُ(179)لالّتجرر ُنُسررجيُُّ رر ُسررّجالًُال ُمالّشررُفُمرر ُلررمُيكرر ُ ع ّمررةال
  ررر ُذلررر ُُ-لُالّتجررر ُنُسرررجيُُّب لقيررردُ ررر ُالُيكررر  ُإالُُّةّيرررالّتج ُناةُتعتبرررنُاكتسررر  ُالّارررُ(180)تشرررنيع  ٌُ

ُع رررر ُعرررردمُالقيرررردُإ ررررال ُالمحرررريُُّالمشررررّنعُنتّرررر مُأ ُيُ ذلرررر ُي حررررتُِّ.ُلكرررر ُّجيُّّسررررنُالأكبررررنُلرررردُ ُتعزيررررزٌُ
ُ.(181)يُّالّتج ُن

ُ
ُنكة:ل شُُّةةُاالعتب نيُّالايُّالشُُّأثنُالقيدُع  ُ-7

هررذاُالحكرمُالُيتعرر ن ُُّيته ُاالعتب نّيررةُتجر لُالغيرنفكسر ُالقيردُ رر ُسرجّيُالّتجر نلُالّشررنكةُشالاريُ ُُُ
اّلذيُاعتبنُالّشنكةُبمجّندُتك ي ه ُشالاً ُاعتب نّيً فُإالُأّ رإُأير شُُ(182)م ُالق    ُالمد  ُالّس نيُّ

أّ ُت  ُالّشالاّيةُالُيمك ُاالحتج جُبه ُأم مُالغينُإالُب سرتيا ءُإجرناءا ُالّشرهنفُ هر ُالحكرمُذاترإُ
ال تكتساااب الش اااركة شخااااي ة  "ُ ُاّلتررر ُ ّاررر :1  قرررنل 3   ُالّشرررنك  ُ ررر ُالمررر ّدل الّرررذيُأتررر ُبرررإُتقررر 

ُأالرنىُتجعريُتقيردُالّشرنك  ُالّتج نّيرةُ ر ُُ"فإال  بشاارها تجاه الغياراعتباري ة    ر ُحري ُ جردُتشرنيع   
ُ.(183)سجّيُالّتج نلُشنقً ُالكتس به ُالّشالاّيةُالمع  ّية

ُ
ُة:بع ُالحق  ُالال اُُّم حُ-3

ررالّتجرر ُنُسررجيُّدي ُ رر ُجرر نُالمقي ررل تُُّعالمشررنُّمرر حُ دي فُإُلغيررنُالمقّيررلُمرر ُالحقرر  ُمرر ُلررمُيم ح 
ُسرجيُّتثبر ُتقيردلُ ر ُُمُ ثيقرةًُ حُالر اتق ُمر ُات رال ُأ ُيقردُّ جنُبق ر ُالّارم حُل تُّ يشتنقُمثاًلُل سُّ

                                           
 جدُأ ُتق ا ي ُعنبيةُأالنىُتقدُأ  ح ُأكثنُ  ُتعزيزُد نُسجّيُالّتج نلُ حميُالّتجر نُع ر ُالقيردُ يرإُحري ُال قر ُ  عرً ُُ(179)

 1ُ ُمرر ُ  رر مُالسررجّيُالّتجرر نّي1ُالمرر ّدلُ الت اررةفُ ارر ُالمم كررةُالعنبيررةُالسررع ديةُأ جررد ُمرر ُالتعرر   ُبرري ُالجهرر  ُاتدانيررةُالم
هرُتع   ً ُبي ُسرجّيُالجر نلُ الغن رةُالّتج نّيرةُ الار  عيةُحري ُأ جبر ُع ر ُكريُمر ُيرتمُتقيردلُ ر ُمكتر ُالسرجّيُأ ُير دع1111ُ

ُيدفُي مُم ُالق30ُشه دلُاشتنا ُ  ُالغن ةُالّتج نّيةُ الا  عيةُالاليُ
 بررذل ُأالررذُالمشررّنعُاليم رر فُإذُ ارر ُ ُم ررإف12ُالمرر ّدلُ فُ رر 1221ُ ُلسرر ة31ُتقرر    ُالسررجّيُالّتجرر نّيُالماررنيُنتقررم ُ(180)

ع  ُأ ُااةُالت جنُتكتس ُمر ُتر نيخُالقيردفُلك هر ُأجر ز ُإثبر  1221ُُ 33 ُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُاليم  ُ 11الم ّدلُ 
ُالااةُبقنيقةُأالنى.

 ُتقرر    ُالسررجّيُالّتجرر نّي11ُالمرر ّدلُ  رر ُد لررةُالبحررني فُ كررذل 1222ُُ 17ُ ُمرر ُالقرر     13المرر ّدلُ ترر ُبررإُهررذاُمرر ُأُ(181)
ُالت ُح ن ُمم نسةُالّتج نلُ  ُمحيُتج نيُم ُلمُيك ُا ح ُالمحيُمقيدًاُ  ُسجّيُالّتج نل.1221 33اليم  ُنتقمُ 

. اعتبارياا   د تكويناا شخاا  بر الش ركة بمجر  عتَ ت  "ُإ:م إُع  ُأ ُّ 121ُالم ّدلُ   1212ُُ لع م21ُالق    ُالمد   ُي ّ ُُ(182)
ا وم   لك للغير إ ا لم تلم 2رها اللانوت. تق يلر  شر ال   بعد استيفاء إجراءات الن  إال   ة على الغيرخاي  با ه الش   ج   تَ ال ي  ولكت 

ُ"ك بشخايتاا.رف أت يتمس  شر الملر  الش ركة ب جراءات الن  
ُ.و11 لُالّتشني ُالان س .ُلزي  ُسالمةفُمنج ُس ب فُ ُ هذاُم ُتب ُ(183)
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شُتقّررركمرر ُيتُ ُ.(185)لالّتجرر ُنُسررجيُّسررجييُ ررر ُلُالتُّالّتجرر ُنةُ ررنشُنقُلعيررر يُّشررتَُ.ُ كررذل ُيُ (184)لالّتجرر ُن
 نارةُاتثبر  ُُةًُلفُ ال اُّالّتج ُنُسجيُّ جنُع  ُالقيدُ  ُت ُتم حه ُااةُالتُّ ُببع ُالمزاي ُالُّمتُ التُّ

فُ الحار يُع رر ُ(186)ةأمر مُالمحر كمُ الجهرر  ُاتدانّيرُةّيرالّتج ُناةُعر ءُب لّارر االدُُّةّيرالّتج ُنب ل سر ئيُ
ُةفُ  ينه .سهيال ُالمان يُّالتُّ

ُةةُالج سريُّس نيُّنكةُيجعيُالشُُّ-ةإي  ًةُلت سيسه ُ  ُس نيُُّ-ك  ُنلشُّاُسجيُّنكةُ  ُكم ُأّ ُتقيدُالشُّ
ُ.(187)مال لشُ  ٍُُّحكمً ُن مُكيُّ

ُ
ُ

ُ   الانعُالثُّ
ُ   انُّع  ُالتُُّسجييأثنُالتُّ

ُُ
لُاعتب نهر ُ   رذًلُبم اجهرةُالغيرنُمر ُتر نيخُإدناجهر .ُكمر ُالّتجر ُنُسجيُّإدناجُالبي    ُ  ُع ُي ت ُُُُ
ُل.الّتج ُنُسجيُّ ُ يم ُبي ُأقنا إُع  ُتقيدلُ  ُشُسني  إُحتُّيت تقُّ   ُم ُانُّم ُالتُُّأ ُّ
ُبم اجهةُالغين:ُجيُّسُّ ا ذُتقي دُالُ-1

ُ.(188)الغينُاعتب نًاُم ُت نيخُتسجي ه ُ  ُح ُُّلُ   ذلًُالّتج ُنُسجيُّةُ  ُسج  بنُالبي    ُالمعتَُتُ ُُُُُ

                                           
ماة ة المنظَّ لب دذاتره الت جاري ة اةجباري  لا ا الط   م تأييدا  اجر أت يلد  على الت   -1" ُم ُتق    ُالّتجر نل:111الم ّدلُ ت  ُُ(184)

 م أيضاا  ت يلاد  عات ثاالث سانوات, وأ تلل  أو مت بدء مدف ا تراذه الت جارف إ ا كانت  على األقل   ل اول من  ثالث سنواتأ  وذلا  
ال  وتلديري   وثيلة    بأسماء جمي  دائنيه م  اةشارف إلى مبلغ ديات كال   ا  ألعماله وبيانا  تثبت قيده ذق سجل  الت جارف وبيانا  مفا 

ُ..".-3  بشركة ذتبرا المستندات المثبتة ةنشائاا وذلا ل اول. وا  ا كات األمر يخت    -2  إقامته. منام وم ل  
 ُبت  ررريمُالغرررنشُالّتج نّيرررةُ ررر ُسررر نيةُشرررن قً ُثالثرررةُالمتعّ ررر1212ُ ُلعررر م131ُ ُمررر ُالقررر     11المررر ّدلُ  قررردُحرررّدد ُُ(185)

ُتجر نيُُّ جنُمحريُّإل ُين نلُأ ُيك  ُل تُُّجّيُالّتج نّيفُإي  ةًُ جنُمسجاّلًُ  ُالسُّله ُأ ُيك  ُالتُّةُالغنشُالّتج نّيةفُأ ُّلعي يُّ
 جنُُيكر  ُمحك مرً ُع ر ُالتّرفُ أاليرنًاُأالُّةًُأ ُار  عيُُّةًُ ققةُالغن ةفُب سرتث  ءُالسم سرنلفُيرزا يُ يرإُمه رًةُتج نّير  ُمُأ ُا  ع ُّ

ُ  ا ُالعشنُاألالينلُبج حة ُش ئ ة .  ُالسُّ
ُ.7002 ُلع م33ُ ُم ُتق    ُالّتج نلُنتقم 11الم ّدلُ نتإُ ه ُم ُتقنُُّ(186)
ُ.7011لع مُُالّشنك  ُ ُم ُتق    10الم ّدلُ نتإُهذاُم ُتقنُُّ(187)
 ُمرر ُتقرر    7ُالمرر ّدلُ  ُمرر ُتقرر    ُالّشررنك  .ُكمرر ُ ّارر 3ُ قررنلُ  3ُالمرر ّدلُ  ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نلفُ كررذل 10ُالمرر ّدلُ ُ(188)

 ُمر 11ُالمر ّدلُ  اعتبرن ُُدلياًلُتق قعرً فع  ُأّ ُالمع  م  ُالمسجّ ةُ  ُسجّيُالّتج نلُت عتَبن1221ُ 1السجّيُالّتج نّيُالع م    
ُة. يالُبه ُالغينفُحس الق    ُ اسإُم دنج  ُالّسجّيُدلياًلُتق قعً ُع دم ُيتذّنعُ
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ي جبرإُالقر    ُالُمّمر ُذكنهر ُُ ُلرمُيرتمُّترالبي  ر  ُالُُّارناحًةُع ر ُأ ُُّأ ُير   ُُ لمشّنعاألجدنُبلعّيُُ 
ُ.ُ رر ُهررذلُالح لررةُيمكرر ُالقرر يُأ ُّ(189) جنُاالحتجرر جُبهرر فُ رر ُحرري ُيجرر زُل غيررنُإثب تهرر يجرر زُل تّرر

يُ  ُاالحتجر جُع ر ُالغيرنُتمثُ يُفُاألثنُاتيج ب ُّس ب ُُّ أثنُ ُإيج ب ُُّفُأثنٌُ(190)أثنا ُيُّالّتج ُنُجيُّسُّل 
ب لبي    ُ يرنُُ ُ  ُعدمُج ازُاالحتج جمُ يكُ ُ ب ُّاألثنُالسُُّ  ُحي ُأ ُُّفجيُّسُّجةُب لدنَُب لبي    ُالمُ 

مر ُأ جر ُع ر ُالر زانلُإاردانُُ(192)  الّتشرنيعمر ُُ.ُ تجردنُاتشر نلُإلر ُأ ُّ(191)جيُّّسردلُ ر ُالالمقيُّ
 نئرررةُع يهررر فُي ق َررر ُع يهررر ُلجنيررردلُاألسرررم ءُعرررديال ُالقُّلُ التُّالّتجررر ُنُسرررجيُّتشررره نُبي  ررر  ُُارررحياةُ 
ُ.ُحميدٌُُوفُ ه ُمس  ٌُةيُّالّتج ُن

ُ
ُل:الّتج ُنُسجيُّشُسني  ُبع ُالبي    ُع  ُإدناجه ُ  ُت تقُ ُ-7

شرررهنلفُ ررر لقنانا ُُمررر ُلرررمُيرررتمُُّ-لررري ُ قرررقُبم اجهرررةُالغيرررنُ-سررر نيً ُأبرررداًُُدُ َعرررمررر ُالبي  ررر  ُمررر ُالُيُ ُُُُُ
هر ُأ ُدمجهر فُ ةُح ُّةفُ القرنانا ُالمتيرمُّنكةُمحرد دلُالمسرؤ ليُّل ّشرُ  مُاألس سر ُّ ةُتعدييُال ُّالمتيمُّ

ُبحر ُُّبنُس نيةًُعتَُت  ُالقنانا ُالُتُ ُ تهمفُكيُّنكةُ االحيُّلُألسم ءُمدينيُالشُّحّدد كذل ُالقنانا ُالم
ت ررر ُُبررر  ُُّع مررر ًُلُالّتجررر ُنُسرررجيُُّبعررردُشرررهنه ُلررردىُأم  رررةُالغيرررنُإالُُّنك ءُ الُبحررر ُّنكةُ الُبحررر ُالّشرررالّشررر

ُ.(193)لتادي ُال زانلُالقنانا ُال يعةٌُ
ُُ

                                           
المرر ّدلُهررر.ُع مررً ُبرر  1321ُ ُمرر ُ  رر مُالسررجّيُالّتجرر نّيُل مم كررةُالعنبيررةُالسررع ديةُلعرر م13ُالمرر ّدلُ  هررذاُمرر ُذهبرر ُإليررإُُ(189)
الغيار ذاق  إت عادم  كار أي نا  ياام"ُالغرن ُإذُ ار  ُم ُتق    ُالّشنك  ُالّس نّيُتقدُأت ُبحكرمُيالردمُهرذا2ُ قنلُ  37ُ 

الن  غيار ناذا  ذاق  ا   وي الشاأت, كماا أت  علد الش ركة المودع لد  أمانة السجل  أو ذق الوثائ  المتممة له يجعل ه ا
 ُ.ُ مر ُذلر ُيجردنُالر "الش ركة يجعل ه ه التعديالت غير ناذ ف ذاق  ا  الغيار عدم شار التعديالت التق أدخلت على علد

ُجُ  ُسجّيُالّتج نلُالُيمك ُاالحتج جُبإُ  ُم اجهةُالغين.دنَُ ينُمُ ُإلزام ُُّبي  ُ ُاناحًةُع  ُأّ ُكيُّ
ُ.و72 ُم إ.ُلزي  ُسالمةفُمنج ُس ب فُ 11الم ّدلُ  هذاُم ُذه ُإليإُتق    ُالّتج نلُاأللم   ُ  ُُ(190)
جّيُتر ُلرمُيسرجّ ه ُ ر ُالّسربر ألم نُالُُّ جنُالُيجر زُلرإُأ ُيحرت ُّالتّرةُأّ ُةُ الس يسرنيُّةُ اتيق ليُّن ُالّتشنيع  ُاأللم  يُّتقنُُّ(191)

جّيُالّتجر نّيُحتر ُ لر ُبعدمُع مإُب ألم نُال اندلُ ر ُالّسرُ ُ ل ُع مُالغينُبه فُكم ُأّ ُالغينُالُيج زُلإُأ ُيحت ُّالّتج نّيُحتُّ
 .و132ك   ُ  ئبةُع ُب لإُ  ُال اتق .ُل  زيُعق يفُمنج ُس ب فُ ُ

 ُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُالماني13ُالم ّدلُ فُُ 1221 ُلس ة33ُ ُم ُتق    ُالسجّيُالّتج نّيُاليم  ُنتقم 11ّدلُ الم ُ(192)
ُ.1221 ُلس ة31ُنتقم 

ُ.7011 ُم ُتق    ُالّشنك  1ُ قنلُ  21ُالم ّدلُ هذاُالحكمُأت ُبإُُ(193)
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ق عرً ُبق ر ُالقيردُ يرإفُإلر ُُتقرّدملُتقردُترد  ُإلر ُالالّتجر ُنُسرجيُّاآلث نُال  تجةُع ُالقيدُ  ُُت  ُُُُُ
ُسررجيُّةُال   مررةُلق    ّيررع رر ُمال لاررةُأحكرر مُالق اعرردُالُنتّرر مرر ُجررزاءا ُتتُالمشررّنعج  رر ُمرر ُ نيررإُ

ُل.الّتج ُن
  ُمدىُإحك مإُل ق اعدُت عك ُُتق     ُّ  ُدعمُأيُكي  ُُالمشّنع ه  ُيمك   ُالق يُب  ُن بةُُُُُُُ

ُ ُحم يةُت  ُالق اعدُم ُاالالتناتق  .ت ُتؤمُّةُال   مةُلإُبدايًةفُ دعمُذل ُب ل س ئيُالُّق    يُّال
فُإلرررر ُج  رررر ُيُّالّتجرررر ُن رررر ُتعزيررررزُاالئتمرررر  ُُ ًُ دتقيقررررًُاُحّس سرررر ًُلُد ُنالّتجرررر ُنُسررررجيُّ ل فُ أل ُلب لتّررررُُُُُ

 رر ُارري  ةُالق اعرردُُ عرريمّمرر ُُأ ُيب رر ُأحسرر ُ لمشررّنعاأل ررنا ُاألالررنىُالمنجرر لُم ررإُكرر  ُحنيررً ُب
ُ  مةُلإ.ال ُُّةق    يُّال

ُ احردُالّتجر ُنُسرجيُّ ع رإُهر ُجمر ُأحكر مُُالّس نيُُّالمشّنع ُع  ُم ُيت جُُّأهمُّلعّيُُ ُُُُُ لُ ر ُتقر     
 تقررر    7002ُُ 33 لالّتجررر ُنالمعيررر ُبررري ُتقررر    ُُ ررر تق االالرررتالشُ التُُّ كرررنانُسرررعيً ُل رررتال  ُمررر ُالتُّ

همر ُأسرهم ُإلر ُلك ُُّلفًلُ أالاق ُمنُّفُ    ح ُمنُّلالّتج ُنُسجيُّتيم  ُت  يمُ ذا ُ ال7011ُُّ 72ُنك   الشُّ
 ُأمرري ُلفُ يترر لُّالّتجرر ُنترر ُتتبرر ُلرر زانلُاالتقتارر دُُ ةفُالُّق    ّيررسررةُالحرردٍُّبعيرردُ رر ُنسررمُحررد دُت رر ُالمؤسُّ

لُكمررر ُسرررب ُالّتجررر ُنُسرررجيُّلرررإُإي هررر ُالق    ررر  ُالمرررذك نا .ُتقرررنانا ُأمررري ُالحي  ُالتررر ُال ُّالّارررُسرررجيُّال
ُةُمناجعرةُ  ُبد  ُأيُّ  مُم ُأاح  ُالش  فُ حتُّج عُع ه ُل تيجةُالتُّيمك ُالنُُّةٌُإدانيُُّ ذكن  ُتقنانا ٌُ

عررر ُ ررر ُالقرررنانا ُنلُل قُّقرررنُ ن ُالمُ أّ ُالقعررر ُبهررر ُالُيكررر  ُبررر لقُُّفُإالالق هررر وُسرررجيُّإ ُنأىُأمررري ُال
ُالمد ّيرةمحكمرةُالبدايرةُالغن رةُالتج نيرةُ ر ُ ُحري ُجعريُمرُالمشرّنعه ُحرّددتر ُن ُالُّةُبيُبر لقُّاتدانيُّ

إلر ُج ا ر ُأييرً ُمر ُاتشر نلُُالبردُّه ر ُمنجعً ُمالتارً ُب لااريُ ر ُالالال ر  ُحر يُت ر ُالقرنانا .ُُ 
لفُالّتجر ُنُسرجيُّتسني ُإجناءا ُالقيدُ  ُُةالمهيُبغيُحّددحي ُُالمشّنعفُ قدُأحس ُ ا ُ م اق إالاُّ
.ُكمر ُأحسر ُلالّتجر ُننعةُالمق ر  ُ ر ُميردا ُلع ارنُالّسرُح كر لُ ع ُالبير  ُمر ُ ر ُذلر ُمر ُمُ    ُّ

ُ ر ُذلر ُمر ُتالايرشُ  ُلمرفُجيُّّسر ر ُالالال ر  ُحر يُالقيردُ ر ُالُحي ُجعريُمر ُالقير ءُمنجعرً ُيبر ُّ
ُ ُ يه .عةُ القُّال ذُالقنانا ُاتدانيُّلنت بةُاتُّ
ُةَُأّ ُك  ّر ُلمرثينُم ُال تق ُق الُتسته  ُالكُبسيقةٌُُلُإجناءا ٌُالّتج ُنُسجيُّ  جناءا ُالقيدُ  ُُُُُُُ

ه لةُالُتع رر ُت رر ُالّسررُلكرر ُّترر ُترردعمه .ٌُحُبهرر فُإلرر ُج  رر ُإبررنازُال ثرر ئ ُالُّةُماررنُّالبي  رر  ُاتلزامّيرر
لُتال يرً ُل عق بر  ُالّتجر ُنُسرجيُّجُ ر ُدنَُسريُ ُبير  ُ ُةُ ر ُتقرديمُأيُّتقّرد ُ الدُّيُالّار ي بغ ُتحنُُّفس هيالتُّ

الحررب ُ رر ُبعرر ُاألحيرر  .ُت رر ُهرر ُاألحكرر مُُتقرردُتارريُإلرر ُحرردُُّترر المان يررةُجررزاًءُل مال لارر  ُ الُّ
لفُ هر ُذاتهر ُالمعمر يُالّتجر ُنُسرجيُّةُ ر ُةُ االعتب نّيراألشال  ُالقبيعّيرُسجيُّقةُب اتجناءا ُالمتع ُّ

ُل.الّتج ُنُسجيُّ ُإالُ نٌعُم ُ ن عُذيُم ُهالمت جنُالُُّسجيُّبه ُ  ُ
ترررر ُأترررر ُبهرررر ُتقررررر    ُّلُاةُق    ّيرررررالع لجررررةُةُالمتجرررررنُإلرررر ُج  رررر ُالمُ لكرررر ُ بسررررب ُالا ارررريُُُُُُُُُّ
اررن   ُال اتقعررةُع رر ُالمتجررنفُل متجررنُب عتبرر نلُمرر اًلُم قرر اًلُمع  يررً فُ ت  رريمُالت7002ُُّ 33 لالّتجرر ُن
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ربررإفُُالالرر ّ ُُجيُّّسرر ُبر لمتجنُ رر ُالمرر ُيتع  ررُ اشرتناقُتقيرردُكرريُّ    ُمرر ُالبحرر ُإ ررنادُالاارريُالثّررُ    ي 
ُ ر ُكثيرنُ ُالمتجرنُسرجيُّي قبر ُع ر ُُ م  تقشر  ُ ُ  لُس بقً ُمر ُأحكر مُ قم ُسُ ُب  ُُّع م ًُالمتجن.ُُسجيُّل

ُلُس  ليه ُع  يًةُأث  ءُبحثه ُ يم ُي  :أكثنُ  ُج ا  ُعدُُّفُم ُتااييُ م ُالج ا  
ُ  
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ُ   الاايُالثُّ
ُنرالمت جُسجيُّ

ُ
عناااار ماد ي ااةأ وغياار ماد ي ااة تاااد  إلااى  مجموعااة"ُهرر ُ(194)حسرربم ُعّن ررإُالقرر    ُالمتجررن

 جررر دُُ الّتجررر نّي.ُُلّسررر نّيُالمتجرررنُ عررر ءُال شررر ق.ُ تقررردُجعررريُالمشرررّنعُا(195)"ماناااةأ تجاري اااةأ ممارساااة 
.ُ يكر  ُالقيرردُ(196)المتجرنُ ر ُسر نيةُي جرر ُع ر ُالتّر جنُالقيردُ رر ُسرجّيُالّتجر نلُأّيرً ُك  رر ُج سرّيتإ

أ ُيرذكنُالتّر جنُُ(198).ُكرذل ُألرزمُالمشرّنعُالّسر نيُّ(197)  ُالمح   ةُاّلتر ُي جردُ يهر ُمنكرزلُالرّنئي 
قَررد مُألمرري ُسررجّيُالّتجرر نلُالمترر جنُاّلترر ُيسررتثمنه فُأ ُاّلترر ُسررب ُلررإُاسررتثم نه ُ رر ُ  رر ُالّتاررنيحُالم 

ُس نيةُ مك  ه فُإي  ًةُلين نلُذكنُشع نُالمتجن.
ناًُ(199)أحد ُع األهّمُم ُذل ُكّ إُأّ ُالمشنُّ سجاّلًُال ّاً ُب لمت جنفُجع رإُت بعرً ُلسرجّيُُمؤال 

ت  يمررً ُيحر ك ُبرإُت  رريمُالّسرجّيُالعقر نّي.ُ قرردُجعريُتسرجييُالمترر جنفُ كرّيُمر ُيهررّمُُالّتجر نلفُ  ّ مرإ
ُيجرر ُ ُالرر  ٍّ ُتتع  ر ُب لمترر جنفُ رر ُذلرر ُالّسررجّيُأمرنًاُإلزامّيررً .ُ بشرركي  الغيرنُاالقّررالعُع يررإُمرر ُأمرر ن 

تجرن.ُ ر ُسرجّيُالمُكذل ُالعق دُال اندلُع ر ُبعر ُع  ارنه تسجييُالعق دُال اندلُع  ُالمت جنفُُ 
كم ُأّ إُنّت ُأثنًاُالقينًاُع  ُعدمُتسجييُالعق دُ الّتارّن   ُالر اندلُع ر ُالمتجرنُ ر ُالّسرجّيفُ هر ُ

                                           
ررريُإلررر ُمارررق حُالمتجرررنفُ مررر ُبعرررده .وُلتا اررر121ُُبن ررريُ  ررر ن فُمنجررر ُسررر ب فُ ُ ج جررر  ُا  نلُ(194) ييُحررر يُالت ا 

كرذل :ُعبردُالرنزا ُج جر  فُالمتجرنُبمع ر لُالقر     فُمجّ رةُبحر  ُج معرةُح ر :ُُ االالتال   ُبي ُالمتجنُ المشرن عُالّتجر ني.
ُ م ُبعده .111ُفُ 7001ف32ُس س ةُالع  مُاالتقتا دّيةُ الق    ّيةفُالعددُ

ُ  ُالّتج نل. ُم ُتق  1 قنلُ  13ُالم ّدلُ بحس ُ  ُُ(195)
تسجيل أسماء الت جاار ال ا يت تكاوت متااجرهم الر ئيساي ة ذاق "ُ ُ م ُبعده ُم إ71الم ّدلُ  ه ُم َُع  َ َ ُبإُتق    ُالّتج نلُُ(196)

ُ"سورية, ماما كانت جنسيتام".
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 قنلُ  71الم ّدلُ ُ(197)
ُاّلتر ُيجر ُذكنهر ُ ر ُالّتارنيحُالم َقرد مُإلر ُأمري ُسرجّيُالّتجر نلُ هر : ُم ُتق    ُالّتجر نلُالبي  ر  7ُ 71الم ّدلُ عدد ُُ(198)
شاعار  -ال تق يساتثمرها الت ااجر أو ال تاق ساب  لاه اساتثمارها ذاق ساورية ومكانااا. ط المتاجر -اسمه ونسبته. )...( ح -أ"

ضيت بالن يابة عنام ونسبتام وتاري  والدتام وم ل اا -إت وجد. ي المتجر  "وجنسيت ام. أسماء المفوَّ

ل ذياه "ُ ُمر ُتقر    ُالّتجر نلُع ر :1 قرنلُ  11ُالمر ّدلُ  ّا ُُ(199) ي َ ادث ذاق كال  م اذظاةأ ساجل  تااب  لساجل  الت جاارف ت ساجَّ
إلاامي ا  المتاجر والعلود الواردف علياا أو على بعض عناار المتجر وباورف عام ة كل  ما يام  الغير االط الع عليه مت أمورأ 

ُ"تجر.تتعل   بالم
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.ُ جعرَيُلتر نيخُالقيردُ ر ُسرجّيُالمتجرنُأثرنُبردءُ(200)عدمُ ا ذُت  ُالعق دُ الّتاّن   ُ  ُحّ ُالغين
ُ  يرنُذلر ُمر ُالحقر ُ تر مي   فُ كرذل ُا سرح  ُ(201)  سني  ُالحّ ُالم سج يُع  ُالمتجنُمر ُحجرز 

أثنُالحكمُالا دنُ  ُالّدع ىُالمتعّ قةُبم كّيةُالمتجنُأ ُم كّيةُأحدُع  انلُإل ُت نيخُ ي ُإش نلُ
.ُكمررررر ُأّ ُإ اررررر يُشرررررهنُعقررررر دُاسرررررتئج نُاآلال ُ(202)الرررررّدع ىُع ررررر ُارررررحياةُالمتجرررررنُ ررررر ُالّسرررررجيُّ

.ُ(203)سررت َجنلُجررزءًاُمرر ُالمتجررنالم سررتالَدمةُالسررتغاليُالمتجررنُيررؤّديُالعتبرر نُت رر ُالعررددُ اآلال ُالمُ 
.ُكمررر ُأ جررر ُ(204) بعررر ُع  ارررنُالمتجرررنُالُتاررربحُم كرررً ُل تّررر جنُإاّلُبتسرررجي ه ُ ررر ُسرررجّيُالّتجررر نل

ُ.(205)المشّنعُع  ُم ل ُالمتجنُأ ُيق مُبتعدييُع  ا ُمتجنلفُإذاُ ق إفُ  ُسجّيُالمتجن

                                           
 ُمرر ُالمرر ّدلُذاتهرر ُتقرردُجرر ء 1ُاقررنلُ  ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نل.ُمرر ُاتشرر نلُإلرر ُأّ ُال7 قررنلُ  12ُالمرر ّدلُ  هرر ُمرر ُجرر ءُ رر ُُ(200)

ُع  ُمبدأُحنّيةُاتثب  ُ  ُالم اّدُالّتج نّيةُحي ُأ جب ُأ ُتك  ُالعق دُ التان   ُاّلت ُتندُع ر ُالمتجرنُمكت برًةُإذُ ب ستث  ء 
 لة باةقرار واليميت و    المتعل   م  مراعاف األ كام ذات الواردف على المتجر يجب أت تكوت مكتوبة  ار  لود والت  الع إت  "ُ ّار :

ُ ليسر ُشرنقُارّحةفُ رالُيجر زُاتثبر  ُُ".الغير ب ثباتاا بجمي  وسائل اةثبات  ينىُالبع ُأّ ُالكت برةُه ر ُهر ُشرنقُإثبر   
فُمنجرر ُج جرر  ُ بن رريُ  رر ن برر  ُتجرر لُالغيررنُ ررالُيكرر  ُإاّلُب لقيرردُ رر ُسررجّيُالمتجررن.ُلبرري ُالمتع تقرردي ُإاّلُب لكت بررةفُأّمرر ُاتث

ُ.و122س ب فُ 
ب علاى المتجار مات تاق تترت اأميت وجمي  ال لو  ال  يسري ال جا والت  "ُ ُم ُتق    ُالّتجر نل:1 قنلُ  12ُالم ّدلُ ذكن ُُ(201)

 "المتجر. تاري  تسجيلاا ذق سجل  

ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.3 قنلُ  12ُالم ّدلُ ُ(202)
  ُم ُتق    ُالّتج نل.100الم ّدلُ نتإُ ه ُم ُتقنُُّ(203)
 ُفُمنجرر ُسرر ب فُج جرر  ُ بن رريُ  رر ن الع ر ا ُالّتجرر نيُالُيارربحُم كررً ُل تّرر جنُإاّلُبعرردُتسررجي إُ ر ُسررجّيُالّتجرر نل.ُلُ(204)

ُ.و712
ذااق سااجل  رملاار المتجااالمتجاار تعااديل عنااوات  وعلااى مالااك"ُ:تقرر    ُالتجرر نل ُمرر 3ُ قررنلُ  27المرر ّدلُ  هرر ُمرر ُتقّننتررإُُ(205)

 ُمر ُتقر    32ُالمر ّدلُ  ُع يرإُدا ُهر ُمر ُ ّار.ُت  ُالمؤّير"قانوت الت جارف دات الموضوعة ل لك ذقالمتجر,ت ت طائلة المؤي  
 دالليااو  إجااراءال يطلااب ذااق المواعيااد المناااو  علياااا    باا دارف شااركةأ يكل اا شااخ أ  وكاال   تاااجرأ  كاال   -1"الّتجرر نلُالمررذك ن:

تتاراوح  ه يعاقاب بغراماةأ ادرف عات م ل الا    ااألوراالفواتير وغيرها مت  وأال ي كر ما يجب  كره على المراسالت  أو ةاةجباري  
ة الغراماة م كماة البداياة المدني ا ت كام باا ه -2. ةليارف ساوري   ألا / وخمسايت 01111و/ آال / عشرف  11111بيت /
لم   اا  و  -3األاول. دعوته ب سب  أوأت اا ب الش   أقوالبعد سماع  ةيابة العام  لن  ا أوالت جارف  سجل   أميتعلى طلب  بناء  
ُ"ه ا الميعاد ي كم بغرامة جديدف أثناءالليد ذق  الم كوم عليه يجر  
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ُمرر ُع  اررنُالمتجررن7002ُُ 33ُ لررمُيسررمحُتقرر    ُالّتجرر نل  مرر ُمحت ي تررإُإالُب سررتث  ءُأيٍّ
ب لّ ّ ُع  ُذل ُ  ُسجّيُالمتجنفُأ ُ  ُالعق دُال اندلُع  ُالمتجنفُ ت ر ُالعقر دُتالير ُبرد نه ُ

ُ.(206)تلزامّيةُالّتسجيي
 يت ّجرر ُإذًاُتقيرردُجميرر ُالمترر جنُالم جرر دلُ رر ُسرر نيةُ رر ُسررجّيُالمت جنلالمبحرر ُاألّ يوفُكمرر ُ

ُتجنلالمبح ُالثّ   و.يت ّج ُتقيدُجمي ُالّتاّن   ُاّلت ُتندُع  ُالم
ُ

ُالمبح ُاألّ ي
ُتقيدُالمتجنُ  ُسجّيُالّتج نل

ُ
جعيُالمشّنعُتقيدُالمت جنُإلزامّيً ُ  ُسجّيُالتج نلفُ  ّ مُذل ُالقيدفُ تقردُسربق ُاتشر نلُإلر ُأّ رإُ

الّسررررجّيُالعقرررر نّي.ُ حرررر  يُاتح قررررةُبكررررّيُتا اررررييُتقيرررردُالمتجررررنفُ تقيرررردُت  رررريمُحررر ك ُبررررذل ُالت  رررريمُ
ع ر ُسربييُالحارنفُُل اندلُع يإ.ُ لئ ُحّددُالمشّنعُع  ارنُالمتجرنفُ ر ّ ُذلر ُلرمُيكر ُ    ُاانُّالتُّ

بعرر ُالع  اررنُاّلترر ُعررّدده ُبرر ل ّ ُع رر ُذلرر ُ رر ُسررجّيُالمتجررنفُكمرر ُتجرر زُُ قرردُأجرر زُاسررتث  ءًُ
كر ئ ُل.ُ لرمُيعتبرنُالمشرّنعُالعقر نُا"مبردئّي ًُ"ُبعب نل:ً ُ  ُالع  انُإذُج ءُتعداده ُمسب تقالّزي دلُع  ُت

ٍُالرنُ يرنُم لر ُ يإُالمتجنُم ُع  انل فُال ّاةُ أّ ُالغ ل ُأ ُيك  ُذلر ُالعقر نُمم  كرً ُلشرال  
ُ احررردل؟ُه ررر ُتبررردأُاتنب كررر  فُ يثررر نُ المتجرررن.ُلكررر ُمررر ذاُلررر ُاجتمعررر ُم كّيرررةُالمتجرررنُ عقررر نلُ ررر ُيرررد 

يررزا يُ يررإُ ذيل عقرر نُالّررُ جنُم لكرر ًُالتّررُالّسررؤاي:ُهرريُي عتَبررنُعقرر نُالمتجررنُمرر ُع  اررنلُع رردم ُيكرر  
؟ُ رر ُالحقيقررةُلررمُي عرر ل ُالمشررّنعُت رر ُاالحتم لّيررةفُ رر ُحرري ُع لجهرر ُالقرر    ُاتمرر ناتّ فُ  ررّ ُتج نتررإ
 ُالرالشُع رُشرنقُ ُتقرّننُأّ ُكريُّجر نيفُُ التُُّم ُع  ارنُالمحريُُّهذاُالعق نُالُيعتبنُع اناًُُ ُّع  ُأ

ُ ل.فُ ك  ُم ُاألجدنُل ُحذاُالمشّنعُالّس نّيُحذ(207)ذل ُالُيعتدُبإ
ُب لمترر جنفُ رر ّ ُلهررذاُالسررجّيُت  يمررً ُيحكمررإُلالمق رر ُ ُالرر  ٍّ  لررئ ُتقررّننُالمشررّنعُإحرردا ُسررجيٍّ

ُتدعمإُلالمق  ُالثّ   و. ُاألّ يوفُ ألّ ُالقيدُ  ُهذاُالّسجّيُلي ُأمنًاُاالتي نيً فُ  ّ ُلإُمؤّيدا  

ُ
                                           

عار ا  على االسام الت جااري والعناوات الت جااري والش ايشتمل المتجر مبدئي  "ُ ُم إفُإذُ ا ُع  :7 قنلُ  13ُالم ّدلُ   ُُ(206)
اا بااائت و اا   اااال بالا  االت    اا   و  جاياااات والعاادد ة وتعااديالتاا, والت  االسااتئجار المناااو  عليااه ذااق قااوانيت اةيجااار الخاا 

 بعاض ها ه العنااار مات م توياات المتجار باالن    ما  , ما لام يساتثتَ سوم والن  ناعية واألثاث والبراءات واةجااات والر  الا  
ُ"الواردف عليه.المتجر أو ذق العلود  على  لك ذق سجل  

 .4991ُلس ة41ُتق    ُاتح ديُنتقمُُ-ُاتم نات تق    ُالمع مال ُالتج نيةُ ُم 14ُ الم دلُ(207)
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ُالمق  ُاألّ ي
ُالتّ  يمُالق    ّ ُلسجّيُالمتجن

ُ
المتجنُلمُيك ُمعن  ً ُ  ُس نيةُم ُتقبيفُ قدُج ءُبهرذلُالمؤّسسرةُتقر    ُإّ ُال ّ ُع  ُسجّيُ

 ُ مر ُبعرده ُمر ُالقر    11ُ.ُ  ّ مُالمشّنعُسجّيُالّتج نلُ  ُالمر اّد 7002 ُلع م33ُالّتج نلُالجديد 
سرررجّيُالمتجنلالاررررنعُاألّ يوفُ مررر ُثررررّمُالتعرررن شُإلرررر ُُالمرررذك ن.ُ البرررّدُمرررر ُمعن رررةُالجهررررةُالتّررر ب ُلهرررر 

ُجناءا ُالمت بَعةُلقيدُالمتجنُ  ُالّسجّيلالانعُالثّ   و.ات
ُ

ُالانعُاألّ ي
ُاتشناشُع  ُسجّيُالمتجن

7002 33 ُأحررد ُتقرر    ُالّتجرر نل
ُ رر ُكررّيُمح   ررة ُمرر ُمح   رر  ُالق قرررنفُُ(208) سررجّيُمترر جن 

 ُهرررذاُ ي اهَرررمُمرررُ جع ررإُت بعرررً ُلسرررجّيُالّتجررر نلُ يهررر .ُ لررمُيررر ّ ُع ررر ُالّشرررال ُالّرررذيُيمسرر ُالّسرررجّيف
ر ُذاترإُذيُي مس  ُسجّيُالّتجر نلُهر ُالمك  رشُبسرجّيُالمتجرنالّسك  ُأّ ُالُّ ُسرجّيُالّتجر نل.ُ ي مس  ُأمري  

ُالمتجرنفُ يمكر ُأ ُ ق ر ُع يرإُ سرجّيُالمتجرن".ُ تقردُأعقر ُالمشرّنعُألمري ُالّسرجّيُُأمري "ُه ر سجي 
ُ اسررعًةفُتم ثرريُ رر ُبعرر ُالحرر ال ُاررالحّي  ُالقيرر لُلنئرري ُالتُّ  ايررذوفُكمرر ُنتّرر ُع يررإُاررالحّي   

ُمسؤ لّي  ُ  اجب  ُيمك ُاست ت جه ُم ُ ا  ُالم اّدُالّ   مةُل عميُ  ُالّسجّي.
ُاالحّي  ُ  اجب  ُأمي ُسجّيُالمتجن:ُ-أ الًُ

إذاُتبررّي ُلررإُأّ ُالّتاررنيح  ُُن رر ُإجررناءُالقيرر دأعقرر ُالمشررّنعُالّسرر نّيُأمرري ُالسررجّيُاررالحّيةُُ-1
البي  ررر  ُالم اررر  ُع يهررر فُأ ُك  ررر ُتتعررر ن ُمررر ُال ثررر ئ ُالثّب تّيرررةُُالمقّدمرررةُالُتشرررتميُع ررر ُكررريُّ

.ُلكرر ُحّبررذاُلرر ُأ جرر ُع يررإُالت ّكرردُمرر ُ(209)المن قررةُبهرر فُأ ُمرر ُأحكرر مُالقرر    فُكمرر ُسرربق ُاتشرر نل
اررّحةُالبي  رر  ُالمقد مررةُإليررإفُ م حررإُالّسرر ق  ُ الّاررالحّي  ُ رر ُسرربييُجعرريُمهّمتررإُالم ك لررةُإليررإُ

ُالّسجّيُأاد .ُأدّ ُ جعيُتقي د

                                           
ُ ُم إ.1 قنلُ  11ُالم دل ُ(208)
  ُم ُبحث  ُهذا.71-70  ُالااحة ُ(209)
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  ُح يُشق ُالّتسجييُالال ّ ُب لتّ جنُالمت ّ  فُأ ُالتّ جنُالم قق ُع ُتع ق ُتج نتإفُ ر ّ ُُ-7
ُ.(210)ذل ُي حّتمُقّ ُسجّيُالمتجنُاّلذيُيستثمنلفُإذُأّ ُالّتسجييُاألالينُينتبقُبتسجييُالتّ جن

فُع رر ُ اقررةُالمسررتايدُمرر ُ(211)ه يترر ّل ُأمرري ُالّسررجّيُ شررنُالّتاررن    ُاّلترر ُي جرر ُالقرر    ُ شررُنُ-3
الّتارّنش.ُلكر ُحّبرذاُلر ُتقر مُالمشرّنعُبت حيردُإجرناءا ُالّ شرنُالّتحر دُالغ يرةُم رإفُ هر ُإعرالمُمر ُتقردُ
يؤّثنُالّتاّنشُع  ُحق تقإ.ُ ه ُت نًلُي ج ُالّ شنُ  ُاحياة ُي مّيرةُتاردنُ ر ُمكر  ُالّتسرجييُأ ُ

لّ سربةُل شرنُالبير ُأ ُالت ر زيُأ ُإيجر نُالمتجرنوُالع امةُالراليُالمسرَةُعشرَنُي مرً ُمر ُالتارن شُلب 
ُمر ُاتجرناءُالم رنادُ  ق نًاُيق  ُالّ شنُ  ُاحياة ُم تشنل ُ ر ُجمير ُالمح   ر  ُالراليُالمسرةُأّير م 
بررر عُبرررإُالمتجرررنوفُ  حررر ُالُ رررنىُ ررر ُذلررر ُ مررر ُع ررر ُالرررّثم ُالم  تقيررردلُل ررر ُحررر يُعرررن ُزيررر دلُالال 

ُالمشّنعُإجناءا ُالّ شنُ الم َهيُالال ّاةُبإ.ُاالالتالشُ  يًةُ ايحًةفُ  أل ييُأ ُي ّحد
ُمان ّ ُلي دعُ يإُمشتنيُالمتجنُالّثم ُع دُتب  غإُالحجزُع يإُ-1 ُ.(212)تحديدُحس   
ُالّثم ُل   ءُاّلدي  ُالمسّج ةُع يإُ-1 ُ.(213)ت ّق ُعن  ُالّشناءُل متجنُالذيُتّمُبيعإُ لمُيكش 
  ُالم قّدمررةُ رر ُح لررةُبيرر ُالمتجررنُ عرردمُكا يررةُإلرر ُارر ح ُأع رر ُالعررُنُإح لررةُم كّيررةُالمتجررنُ-1

ُ.(214)الّثم ُلسدادُالّدي  ُالمقّيدلُع  ُاحياتإ
ُ.(215)إادانُشه دلُبتسجييُالتّ مي ُع  ُالمتجنُ-2
2-ُُ ت ي ُبمعن تإُل حٌةُتبّي ُب ي حُمك  ُتسجييُالتّر مي ُع ر ُالعري ُالمتعّ قرةُبمتجرنُ ر ُمكر   

ُم ُهذلُالعي  ُ.(216)ب نز 

                                           
جرنفُ مسرتثمنلفُ  سربتإُ ُم ُتق    ُالّتج نلُأ ُي ذَكنُ ر ُسرجّيُالمتجرنُاسرمُار ح ُالمت7 قنلُ  11ُالم ّدلُ إذُأ جب ُُ(210)
ُفُ ي اَهمُم ُهذاُال اج ُأّ ُ تحُسجّيُالمتجنُنهٌ ُب ستثم نلُم ُت جن.نتقمُتسجي إُ  ُسجّيُالّتج نلُ 
رنُالالارة ُعر ُبير ُالمتجرنفُأ ُالتّ ر زيُع رإ.ُكمر ُأ جبر 3ُ قنلُ  13ُالم ّدلُ  قدُأ جب ُُ(211) المر ّدلُ ُم ُتق    ُالّتج نلَُ ش 
مرر .ُ  نير ُ ُمرر ُالقرر  1 قرنلُ  12ُ  ررنُال الارة ُعرر ُعررن ُزيرر دلُالال   ُ شررنُتقررديمُالمتجررن1ُ قررنلُ  27ُالمرر ّدلُ   ُذاتررإَُ ش 

ُ ُم إ.1 قنلُ  21ُالم ّدلُ حّاًةُ  ُشنكة.ُكذل ُأ جب َُ ش نُال الاة ُع ُعقدُإيج نُالمتجنُ
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.7 قنلُ  11ُالم ّدلُ ُ(212)
ُلّتج نل. ُم ُتق    ُا1 قنلُ  12ُالم ّدلُ ُ(213)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 قنلُ  12ُالم ّدلُ بحس ُُ(214)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 قنلُ  22ُالم ّدلُ ُ(215)
ُ م ُتق    ُالّتج نل.7 قنلُ  22ُالم ّدلُ ُ(216)



 21 

ُع ر ُُ-م ُت ق ءُ اسإُ–ش نلُالتّ مي ُتنتقي ُإُ-2 ع ر ُالعري ُالمتع ِّقرةُبمتجرنُبمرن نُالمر ُسر  ا  
تقيرررده فُمررر ُلرررمُيتب ّرررغُحجرررزُالعررري فُأ ُ يررر ُإشررر نلُدعررر ىُالرررّدائ ُع يهررر فُأ ُيق ررر ُالم لررر ُتجديررردُ

ُ.(218).ُ تنتقي ُالتّ مي ُب  ًءُق  ُالّدائ ُا ح ُحّ ُالتّ مي (217)التّ مي 
 كّيررةُالمرر ج نفُكمرر ُيقرر مُنلُلمسررتثمنُالمتجررنُشرره دًلُبما ُ اآلال ُالمررؤجمُمررؤجنُالّتجهيررُزتسرر يُ-10

ُ.(219)لغينُبي  ً ُبت  ُالّشه دلبتس يمُا
ُ.ُ(220) تقدُسبق ُاتش نلُإل ُقبيعةُالقنانا ُاّلت ُيادنه ُأمي ُالّسجيفُ قن ُالّقع ُ يه 

ُالّنتق بةُع  ُتقي دُسجّيُالمتجن:ُ-ث  ي ًُ
ُالمتجنُت بٌ ُأ  اعُالّنتقُ(221)س بق ًُنأي  ُُ  بةُالت ُأ جده ُالمشّنعُع  ُتقي دُسجّيُالّتج نلفُ ألّ ُسجي 

لإُ ه ُيالي ُألشك يُالّنتق بةُذاته ُالمب شنلُلنتق بةُأمي ُالّسجيُع  ُاّحةُالقي دُتقبيُإجناءُالقيدفُ
ُأمي ُالسُّ ُلنتق بة ُاّلت ُت  نُ  ُالقع ُبقنانا ُأمي ُالّسجّيوفُ  ينُالمب شنل ُالمحكمة جيُ نتق بة

الّدائمةُع  ُتقي دُالّسجيوُإاّلُأّ   ُس ع دُل ؤّكدُع  ُالّنتق بةُاّلت ُلمُي ّ ُع يه ُالمشّنعُ ه ُ سي ةُ
ُ  جعٌةُلتاعييُد نُالّسجّي:

*ُالّيرررر بقةُالّتج نّيررررة:ُ مهّمررررةُالّيرررر بقةُالّتج نّيررررةُمناتقبررررةُمال لارررر  ُأحكرررر مُ  رررر مُالسررررجّيفُ يمكرررر ُ
ترريشُ هرر فُكرر الّقالعُع رر ُالررّد  تنُ الّسررجاّل ُ األ نا فُ التّاإعق ؤهرر ُمرر ُالّاررالحّي  ُمرر ُي عررّززُعم

ُ. مشن ً ُع يه ُ احُبجعيُأمي ُالّسجّيُمنجعً ُلهذلُالّي بقةع  ُالمال ز ُ المست دع  .ُ  
 ررر ُإجرررناءا ُةُع ررر ُارررّحةُتقيررر دل.ُ سررر بح ُالّنتق برررُ أ ررر اعُ"المتجرررنسرررجّيُُأمررري "ُارررالحّي  ت ررر ُ

ُالّتسجيي.

                                           
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.3 قنلُ  22ُالم ّدلُ  ه ُم ُ ّا ُع يإُُ(217)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.21الم ّدلُ حس ُُ(218)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.100م ّدلُ الُ(219)
ُ ُ م ُبعده ُم ُهذاُالبح .71الّااحة ُ(220)
ُ ُ م ُبعد.72  ُالّااحة ُ(221)
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ُالانعُالثّ   
ُءا ُالقيدُ  ُسجّيُالمتجنإجنا

ُ
.ُ تتم ثرريُ(222)إّ ُالقيرردُ رر ُسررجّيُالتجرر نلُيعقرر ُالمترر جنُكي  ررً ُمسررتقاّلًُعرر ُأشررال  ُم شررئيه 

ُمر ُالتر جنُ الّشرنكة.ُبريُإّ ُتقيردُالتّر جنُ إجناءا ُتقيدُالمتجنُ  ُسجّيُالمتجنُم ُإجناءا ُتقيدُكريٍّ
 متجرنُأ ُالمتر جنُاّلترر ُيرإُ رتحُسررجّيُل ر ُسرجّيُالّتجرر نلُي جر ُع ُ- كرذل ُتقيردُالشرنكةُالتج نيررةُ–

يستثمنه .ُ  ُحي ُالُيمك ُل ّشنكةُالمد ّيةُأ ُتق  ُ تحُسجّيُمتجنفُن مُإلزامه ُب لقيدُ  ُسجّيُ
جنفُ ب لتر ل ُالُيمك هر ُتقيردُالّتج نلفُإذُأّ ُتقيدُالّشنكةُالمد ّيةُ  ُسجّيُالّتجر نلُالُيم حهر ُاراةُالتر 

 ه ُُ–م ُيؤّيدلُاالجته دُالقي ئ ُالذيُتقي ُب  ُشنكةُالمح م لُمنكزه ُ  ُسجيُالمت جن.ُ هذاُ
تمرر ن ُ يررإُُالُيمك هرر ُأ ُتسرّجيُمكترر ُالمح مرر لُالّرذيُ-شرنكةُمد يررةُ اجبرةُالقيرردُ رر ُسرجيُالتجرر نل

ُ.(223)المه ةُمتجنًاُ  ُسجّيُالمت جن
ُمر همُ ر ُسرجيُالمتر جنفُتج نّيرةإذًاُ ي تزمُكّيُت جنفُ كريُشرنكةُ ُقيردال مناحريُُبقيردُمنكرزُكريٍّ

ُه ُالت لية:
ُمناحيُالّتسجيي:ُ-أ الًُ

ُمر ُتر نيخُ رتحُالمحريُأ ُ  ن ُالمشّنعُتسجييُالمت جنُالم ج دلُ  ُس نيةفُ حرّددُمه رةُشرهن 
ُمحررّددلُت ت برر ُلقيرردُالمتجررنفُإالُأّ  رر ُ سررتقي ُ شررنائإُتجررناءُالقيررد.ُ لررمُيرر ّ ُالمشررّنعُع رر ُإجررناءا  

 ُ رُسرجييُالتّر جنفُ  قراًلُعّمر ُيحاريُعم ّيرً ُ ر ُأم  رةُسرجّيُالّتجر نلتحديده ُتقي سً ُع  ُإجرناءا ُت
ُ.ح  

ُتقديمُالّق  :ُ-1
ع رردم ُيتقررّدمُالتّرر جنُإلرر ُأمرري ُسررجّيُالّتجرر نلُ رر ُالمح   ررةُاّلترر ُي جرردُ يهرر ُالمنكررزُالررّنئي ُ

ُل تّرر جنُبق رر ُتقيرردلُ رر ُسررجّيُالّتجرر نلفُ رر ّ ُأمرري ُالّسررجيُالمررذك نُي ّجهررإُإلرر ُ جرر  ُ ررتحُسرر جيٍّ
ُل متجنُاّلذيُيق مُب ستثم نل.

ُتدتقي ُالّق  :ُ-7

                                           
ُ.12ُ زي  ُسالمةفُمنج ُس ب فُُ(222)
ف7002ُ   1312 رر ُالرردع ىُنتقررمُأسرر  7002ُُ 11 71تقررنانُارر دنُعرر ُمحكمررةُاالسررتئ  شُالمد يررةُبح رر ُبترر نيخُُ(223)

 الرذيُتيرم ُندُق ر 7002ُُ   11110ئي ُالت ايذُالمد  ُ  ُح  ُبر لم شُالت ايرذيُنتقرمُ الت ُم ي عه ُاستئ  شُتقنانُُن
ُدائ ُإحدىُشنك  ُالمح م لُبتسجييُمكتبه ُ  ُسجيُالمت جن.
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ي دتّق ُأمري ُالّسرجيُالبي  ر  ُالمتع ِّقرةُبر لمتجنُالم ارّنحُبهر فُ  ر ُحر يُ قاره ُأ ُتع نيره ُ
ترر ُلررمُيحررّدده ُالمشررّنعوُيررن  ُأمرري ُالّسررجّيُإجررناءُالقيرردفُ سررب ُأ ُ  تقشرر  ُلالُّالمقد مررةُمرر ُال ثرر ئ ُ

اّلترر ُيمكررر ُُ(225)فُكمرر ُحررّدد  ُقرررن ُاالعتررنا (224)ألمرري ُالّسرررجيُُّالررّن  ُهرريُهرر ُ اجرررٌ ُأمُحرر ٌُ
لق لب ُالقيدُاتّب عه ُع دُن ر ُأمري ُالّسرجّيُإجرناءُالقيردفُ هر ُذاتهر ُالم قّبقرةُه ر ُإذُأّ ُن ر ُتقيردُ

ُالمتجنُيستتب ُن  ُتقيدُالتّ جنفُم ُلمُياتحُسجاّلًُلمتجنٍُالن.
ُتقب يُالقيد:ُ-3

سررجّيُالّتجرر نلُب قرريُمحترر ىُالّتاررنيحُإلرر ُسررجّيُالمتجررنفُ رر ُحرر يُتقبرر يُالقيرردفُيقرر مُأمرري ُ
إنسر يُار نل ُعر ُُ-ع ر ُأمري ُالّسرجّيُ(226) سبق ُاتش نلُإل ُال اجر ُالّرذيُنتّبرإُتقر    ُالّشرنك  

يُلديررإُإلرر ُالجهرر  ُذا ُ عقرردُالّشررنكةفُ أالررنىُعرر ُشرره دلُتسررجي ه فُ جميرر ُالّتعررديال ُاّلترر ُت سررج 
هرذاُال اجر ُع ر ُأمري ُالّسرجّيُ ر ُجمير ُحر ال ُالقيردفُ ينسريُُ ك  ُع ر ُالمشرّنعُ رن ُ-العالتقة

 سرالًةُعرر ُاررحياةُالمتجررنُإلرر ُد ائرنُالم لّيررةُمررثاًلفُ  ينهرر ُمرر ُالرّد ائنُالحك مّيررةُاّلترر ُتع يهرر ُت رر ُ
ُالقي د.

ُإادانُشه دلُتسجيي:ُ-1
ثالثررةُميرر  ً ُإليهرر ُعبرر نلُلارر لحةُلمررّدلُُيمكرر ُألمرري ُالّسررجّيُأ ُيارردنُشرره دلُتقيرردُالمتجررن

فُ الّشرررره دا ُالارررر دنلُعرررر ُأمرررري ُسررررجّيُالّتجرررر نلُت عتبررررنُسرررر دًاُ(227)أشررررهنُ قررررقوُكمرررر ُسررررب ُ أشررررن  
ُ.(228)نسمّي ًُ

ُتعدييُتقي دُالّسجّي:ُ-1
أ ج ُالمشرّنعُتسرجييُأّيُتعردييُع ر ُالمتجرنفُ جمير ُالتارن    ُ العقر دُالر اندلُع ر ُالمتجرنُ

 مُبتعردييُع رر ا ُمتجرنلفُإذاُ ق ررإفُ رر ُ.كمر ُأ جرر ُع ر ُم لرر ُالمتجرنُأ ُيقرر(229)أ ُبعر ُع  اررنل

                                           
ُ ُم ُهذاُالبح ُ  تقش  ُاالتالشُتق    ُالّتج نلُ تق    ُالّشنك  ُ  ُمع لجةُهذلُال  حية.71-70  ُالااحة ُ(224)
 مفُالقعررر ُبررر لقنانُأمررر مُمحكمرررةُالبدايرررةُالمد ّيرررةفُالقعررر ُبقرررنانُمحكمرررةُالبدايرررةُأمررر مُمحكمرررةُهرررذلُالقرررن ُهررر :ُالرررت ُ(225)

ُ ُ م ُبعدُم ُبحث  ُهذا.73فُ تقدُسبق ُاتش نلُإليه ُ  ُالااحة االستئ  ش
ُ ُم ُتق    ُالّشنك  .1 قنلُ  3الم ّدلُ   ُُ(226)
ُ ُ م ُبعده ُم ُهذاُالبح .77  ُالّااحة ُ(227)
ُم ُبحث  ُهذا. م ُبعده ُ 32ُاحة ناج ُالاُُّ(228)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 قنلُ  11ُالم ّدلُ ُ(229)
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ُ(231)فُتحرر ُق ئ ررةُتعن يررإُل عق برر  ُالم ارر  ُع يهرر ُ رر ُالقرر    (230)سررجّيُالمتجررن .ُ ت ت َبرر ُذا  
ُاتجناءا ُالمتَّبعةُ  ُالّتسجييُبدايًة.

ُ
ُالبي    ُالمق  بةُل ّتسجيي:ُ-ث  ي ًُ

اسررمُم لرر ُُ-1 هرر :ُ(232)ّيُالمتجررنلقرردُحررّددُالمشررّنعُالّتجرر نّيُالبي  رر  ُال اجرر ُإدناجهرر ُ رر ُسررج
.ُ(233)الع ر ا ُالماّاريُل متجرنُ  ن عرإُ-7المتجنُ مستثمنلُ  سبتإُ نتقمُتسجي إُ  ُسجّيُالّتج نل.

اسرررمُُ-1تررر نيخُدالررر يُالمتجرررنُ ررر ُم كّيرررةُاررر حبإفُأ ُتررر نيخُاسرررتثم نل.ُُ-1ع  ارررنُالمتجرررن.ُُ-3
حقر  ُالتّرر مي ُُ-1سرربتهمُ مر ق هم.ُمردينيُالمتجرنفُأ ُ كرالءُمسررتثمنلُالماّ يري ُبر لّت تقي ُع رإُ  

ُأ ُُ-2 اال تا عُ الحجزُالمتنتّبةُع  ُالمتجنفُ  ينه ُم ُالحق  ُ العق دُال اندلُع يإ.ُ كّيُتعرديي 
ُيت ررر  يُالحقررر  ُالمررذك نل.ُ ُأ ُإلغررر ء  ُأ ُا تقررر ي  إشررر نلُالرررّدع ىُالمتعّ قرررةُبم كيرررةُالمتجرررنُأ ُُ-2تبررديي 

حدُع  انُالمتجنُ يرنُالمسرّج ةُ ر ُسرجّيُالر ّ .ُأمر ُالرّدع  ىُالحق  ُالمتاّنعةُع ُالم كّيةُأ ُأ
ُاّلت ُتندُع  ُع  انُالمتجنُالمسّج ةُ  ُسجّيُال ّ ُ ت ي ُإش نته ُ  ُالسجّيُالمذك ن.

عُع  ُال ث ئ ُال اج ُتقديمه ُتثب  ُاّحةُالبي    ُالّس بقة.ُ اّلذيُيجنيُ  ُالمشنُُّ لمُي   ُ
نلُيق ررر ُال ثررر ئ ُاّلتررر ُتؤّيررردُكررراّلًُمررر ُالبي  ررر  ُاّلتررر ُتقّ َبهررر ُالقررر    فُال اتقررر ُأّ ُأمررري ُسرررجّيُالّتجررر 

أ ُعقرردُإيجرر نُالمتجررنُأ ُاسررتثم نلفُ ارر نلُه ّيررةُم لرر ُالمتجررنُ ال ّاررًةُمرر ُيثبرر ُم كيررةُالمتجررنُ
ُ مستثمنل.

 لعّيُالمشّنعُتقدُتن ُال ّ ُع  ُت ر ُال ثر ئ ُل ّتع يمر  ُالتّ ايذيرة!ُ كر  ُيجردنُبرإُأ ُييريشُُ
ُأ ُت شا ُالبي    ُالّس بقةُب ل ث ئ ُالّنسمّيةُاّلت ُتثب ُاّحته ".ُ يج "ُمثي نًلُعب

                                           
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.3 قنلُ  27الم ّدلُ  ه ُم ُتقّننتإُُ(230)
كاال تاااجر وكاال شااخ  يكلاا  باا دارف  -1" ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نلُالمررذك ن:32المرر ّدلُ ت رر ُالمؤيرردا ُهرر ُمرر ُ ارر ُع يررإُُ(231)

الفاواتير  وأال ي كر ما يجاب  كاره علاى المراساالت  أو اةجبارية الليود إجراءمواعيد المناو  علياا شركة ال يطلب ذق ال
ليرف  أل / وخمسيت 01111و/ آال / عشرف  11111الاادرف عت م له يعاقب بغرامة تتراوح بيت / األورا وغيرها مت 

 أقوالبعد سماع  النيابة العامة أوسجل الت جارف  أميتب الغرامة م كمة البداية المدنية بناء على طل ت كم با ه -2. سورية
ها ا الميعااد ي كام بغراماة  أثنااءاللياد ذاق  أثنااءالم كوم علياه  جر  ثلم ي  اا  و  -3األاول. دعوته ب سب  أواا ب الشأت 

 ".جديدف

ُ.تق    ُالتج نل ُم 7ُ قنلُ  11ُالم ّدلُ   ُُ(232)
المتجررنُ رر ُسررجّيُالمتجررنُذاتررإفُ  يمرر ُلرر ُكرر  ُالاررنعُ رر ُمح   ررة ُ يررنُ ي سررتال  ُمرر ُهررذاُالررّ  ُ جرر  ُتقيرردُ ررن عُُ(233)

المح   ةُالم سّجيُ يه ُالمتجنُيتمُتقيدلُ  ُسجّيُالّتج نلُ  ُت  ُالمح   ةُم ُاتش نلُإلر ُأّ رإُ رنعُلمتجرنُنئري ُيرذكنُمكر  ُ
ُال ّ ُع  ُذل ُاناحًة.ُمشّنع نتقمُتقيدل.ُ ك  ُع  ُال
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إمك  ّيرةُ رتحُسرجّيُمردىُ هر ُُ ه   ُإشك لّيةُت ايذّيةُالُبّدُم ُال تق شُع ده ُ ر ُهرذاُالمجر يف
جرنُالُبرّدُ جنُم ُالّدائ ُأ ُ كي إُالق    ّ .ُ  لّرذيُيحرد ُأّ رإُل ت ايرذُع ر ُالمتالمتجنُأ ُسجّيُالتُّ

ُل متجررنُ الحجررزُ مرر ُ ررتحُسررجّيُمتجررنفُ يحيرريُنئرري ُالتّ ايررذُإلرر ُأم  ررةُسررجّيُالّتجرر نلُلاررتحُسررجيٍّ
ع يإفُ   ُك  ُم ل ُلأ ُمستثمنُالمتجنوُلي ُلإُسجّيُتج نّيُه  ُالُيمك ُ تحُسجّيُل متجنُإذُ

نُالمشررررك ةفُإذُالُأّ ُ ررررتحُسررررجّيُالمتجررررنُالُيكرررر  ُإاّلُتبعررررً ُلسررررجّيُترررر جنُلأ ُشررررنكةو.ُ ه رررر ُت هرررر
ُي قرد مُإليرإُأار اًل.ُ ب لتّر ل ُيسرتحييُالتّ ايرذ.ُ ُد  ُق    يستقي ُأمي ُسجّيُالّتج نلُ تحُسجّيُت جن 
  رر ُمح  لررة ُلحررّيُت رر ُاتشررك لّيةُ قرردُجررنىُق رر ُبيرر  ُنأيُ زانلُالعررديُحرر يُإمك  ّيررةُ ررتحُسررجّيُ

لقرر    ّ ُبم جرر ُكترر  ُنئرري ُالتّ ايررذُمتجررنفُأ ُسررجّيُتجرر نيفُل مرردي ُمرر ُتقبرريُالررّدائ فُأ ُ كي ررإُا
ُليتمّك ُأمي ُالّسجّيُمر ُ رتحُسرجّيُمتجرنفُ مر ُ المد ّ .ُحي ُأمنُنئي ُالتّ ايذُباتحُسجّيُت جن 
ثّمُإلق ءُالحجزُع يإ.ُ  ج ه ُمدينّيةُالّتجر نلُالّداال ّيرةُق ر ُبير  ُالرّنأيُعر ُقنير ُ زانلُاالتقتار دُ

عديُل زانلُاالتقتا دُ الّتج نلُيايدُأّ ُالّتسجييُ ر ُالسرجّيُالّتجر نّيُ الّتج نل.ُ تقدُ ندُنّدُم ُ زانلُال
الُيمكررر ُإاّلُمرررر ُتقبرررريُاررر ح ُالعالتقررررةُب لررررّذا فُأ ُ كي ررررإُالقررر    ّ .ُ أّ ُمرررر ُأ ندلُمرررردينُالّتجرررر نلُ
الّداال ّيررةُهرر ُالّاررحيحُ الُي جرردُمسررت ٌدُتقرر    ّ ُلمرر ُأ ندلُنئرري ُالتّ ايررذ.ُهررذاُالررنّدُارر دٌنُعرر ُ زيررنُ

 هرررذاُلرررمُيقرررّدمُحررراّلًُلت ررر ُاتشرررك لّيةُُ.7002   10732 1122نتقرررم 7002ُ 2 31عرررديُبتررر نيخُال
تقيرردُمتجررنلُ رر ُالّسررجّيفُ عرردمُُمالم شرر نُإليهرر فُإذُيسررتقي ُالمرردي ُأ ُيررتمّ  ُمرر ُالحجررزُع يررإُبعررد

 ُحُلرنئي ُالتّ ايرذُلأ ُالمحكمرةوُأالّسرم ُ ق  ُتقيدلُشالاّيً ُ  ُسرجّيُالّتّجر نفُ كر  ُمر ُالم ققر
ُل تّ جنفُ سجيٍُّي ُ جعريُمر ُالّثغرنلُل متجنُتبعً ُلإفُ م ُثّمُإلق ءُالحجزُع يرإفُلرئاّلُُ منُباتحُسجيٍّ

ُذًاُل مدي ُاّلذيُالُي  يُالّسداد.  ُالق    ُم ا
بعرردُتحديرردُاتجررناءا ُالمت بعررةُ رر ُتقيرردُالمتجررنُ رر ُالّسررجّيفُ الجهررةُالم شررن ةُع يررإُسرر ّق  ُع رر ُ

ُ.القيدُ  ُسجّيُالمتجنالمؤّيدا ُاّلت ُتدعمُ
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ُالمق  ُالثّ   
ُمؤّيدا ُتقيدُالمتجنُ  ُالّسجيُّ

ُ
ّ ُتقيردُالمتجرنُ رر ُالّسرجّيُأمررٌنُإلزامرٌ ُبقررنانُالمشرّنعُالّررذيُأنادُأ ُيجعريُل متجررنُكي  رً ُال ّاررً .ُإ

لررذل ُالبررّدُمرر ُحم يررةُذلرر ُالكيرر  ُباررن ُالجررزاءا ُع رر ُمال لاررةُاألحكرر مُالق    ّيررةُالّ   مررةُلسررجّيُ
ُتجن.الم

ُالانعُاألّ ي
ُجزاءُمال لاةُأحك مُسجّيُالمتجن

ُ
 ُمرر 11ُ-32يتمتّرر ُسررجّيُالمتجررنُب لحم يررةُذاتهرر ُالمقررّننلُلسررجيُالّتجرر نلفُ الترر ُ ّ متهرر ُالمرر اّد 

ُتق    ُالّتج نلفُ اّلت ُيمك ُإيج زُم ُي قب ُم ه ُع  ُسجّيُالمتجنُ يم ُي  :
ُالمؤّيدا ُالجزائّية:ُ-أ الًُ
يترررر اّلنُعرررر ُُترررر جنُ :ُ ررررّ ُالقرررر    ُع رررر ُعقرررر  ُكررررّيُ(234)المتجررررنُ رررر ُالّسررررجيُُّجررررزاءُعرررردمُتقيرررردُ-1

اّلت ُحرّدده ُالقر    ُلق ر ُإجرناءُالقير دُاتجب نّيرةُ ر ُسرجّيُالّتجر نلُل مر ُت ر ُالقير دُُ(235)الم اعيد
تتنا حُبي ُعشنلٍُالشُ المسري ُألرشُليرنلُسر نّية.ُهرذاُالجرزاءُُبغنامةُ ُوتسجييُالمتجنُاّلذيُيستثمنل

 ي قب  ُ  ُح يُالتّ النُع ُميع دُتقيدُالّتعديال ُ العق دُ اجبةُالّشهنُ  ُسجّيُالّتج نل. اسإُ

ب  ًءُع  ُق  ُأمي ُالسجّيفُأ ُالّ ي بةُالع ّمةفُ يكر  ُُمحكمةُالبدايةُالمد ّيةهذلُالغنامةُتحكمُبه ُ
 ءُالّ يرةُلري حكمُالحكمُبعدُدع لُا ح ُالّش  ُحس ُاألا يُ سم عُأتق الإفُ لرمُيشرتنق ُالمشرّنعُسر

ُب لغنامة.
فُ كر  ُ(236)   ُح يُاتانانُع  ُعدمُالقيدُتحكمُالمحكمةُبغنامة ُجديدلُ  .ُهذاُاتجناٌءُ ينُك ش 

ُم ُاأل ييُأ ُت منُالمحكمةُبغ  ُمحّ إُالّتج نّيُ م عإُم ُمزا لةُالّتج نلُنيثم ُيجنيُالقيد.

                                           
 .7002 ُلع م33ُلّتج نلُنتقم  ُم ُتق    ُا32الم ّدلُ ُ(234)
ع رر ُأّ ُكرريُتقيرردُ رر ُسررجّيُالّتجرر نلُلررمُيحررّددُلررإُميعرر دُيجرر ُإجررناؤل7002ُُ 33ُ ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نل 37المرر ّدلُ ترر  ُُ(235)

نادُتقيرردلفُ رر ُحرري ُيبترردبُميعرر دُاألحكرر مُ القررنانا ُمرر ُيرر مُاررد نه .ُ سرر  ندُ رر ُمررمرر ُترر نيخُال ثيقررةُأ ُالعمرريُالُشررهنالرراليُ
 هذاُجد اًلُب لم اعيدُالت ُينبه ُالق    فُ ت نيخُبدايته فُ العميُالذيُحّددُالميع دُم ُأج إ.ُم ح ُبحث  

 .7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 3 قنلُ  32ُالم ّدلُ ُ(236)
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ُ يرنُاررحيحُل ّتسررجييُأُ-7 األلررشُ الالمسررةُتترنا حُبرري ُُ نامررةٌُ ُالّسررجّيُالقيرردُ ر ُجرزاء ُتقررديمُبيرر   
فُأ ُيحكرمُب حردىُالّشرهنُ الّسرّتةُأشرهن الّرذيُتترنا حُمّدترإُبري ُُالحرب إلر ُج  ر ُلينل ُسر نيةٍُُالش

اّلت ُيق ُ  ُدائنته ُسجّيُالّتجر نلُُ(237)محكمةُا حُالجزاءه تي ُالعق بتي فُهذلُالعق بةُتحكمُبه ُ
ُ-أيُسررر ءُالّ ّيرررةُ-نُالّارررحيحةفُ ه ررر ُاشرررتنقُالمشرررّنعُالقاررردُالجنمررر ُّالّرررذيُتق ررردَِّم ُلرررإُالبي  ررر  ُ يررر

ل محكمةُالجزائّيةُالتر ُتاردنُالحكرمُأ ُتر منُبتارحيحُ(238)لتحق  ُهذلُالعق ب  .ُ تقدُأج زُالق    
ع  ُأّ ُالحكمُبت  ُالعق ب  ُالُيح يُد  ُالعق ب  ُالمحك مُبه ُ(239)البي  فُ الينًاُ عٌي.ُكم ُ ّ ُ

فُمر ُأجريُجرنمُالبير  ُ يرنُالّارحيح.ُ  رن ُالعق برةُ(240)الال ّاةفُ تق    ُالعق بر  ُ   ُالق ا ي 
الُيحرررررر يُد  ُتقبيرررررر ُأحكرررررر مُاجتمرررررر عُالجررررررنائمُالمع رررررر ّيُل حكررررررمُبعق بررررررة ُأشررررررّدُحسرررررر ُالقرررررر ا ي ُ

ُ.(241)الال ّاة
ُالمؤّيدا ُالمد ّية:ُ-ث  ي ًُ
م اجهررةُالغيررنفُ أحي  ررً ُبرري ُعرردمُ ارر ذُالتاررّن   ُ العقرر دُ يررنُالمقي رردلُ رر ُسررجّيُالمتجررنُ رر ُُ-1

ُ.(242)المتع تقدي 
ُالّتع ي ُالمد ّ .ُ-7

ر ُيرننًاُبر لغينُحسر ُالّ يرةفُ إّ ُإ ا يُتقيردُبعر ُالبي  ر  فُأ ُالقيردُ يرنُالّارحيحُل بي  ر  ُتقردُي  ح 
ذاُاتقتررن ُ(243)ممرر ُيشررّكيُالقررً ُمررد ّيً ُي جرر ُالّتعرر ي ُبحسرر ُالق اعرردُالع ّمررةُل مسررؤ لّيةُالمد ّيررة .ُ ا 

ُ.(244)ي    ُ ينُالّاحيحةُبس ءُالّ يةُ  ّ ُذل ُيشّكيُالقً ُجزائّيً ُكم ُنأي  ذكنُالب

                                           
ُ ُم ُالبح .12كم ُنأي  ُ  ُالّااحة ُ(237)
ترر منُبتاررحيحُالبيرر  ُُأ الترر ُتارردنُالحكررمُالجزائيررةُ  ل محكمررة"7002 33ُ ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نل 3 قررنلُ  32ُالمرر ّدلُ ُ(238)

 ."تعي إ ليإُع  ُال جإُالذيإالمش نُ

 .7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 7 قنلُ  32ُالم ّدلُ ُ(239)

المرر ّدلُ جرردُأ ُجررنمُالتز يررنُالم ارر  ُع ررإُ رر 1212ُُ ُلعرر م112ُبرر لنج عُإلرر ُتقرر    ُالعق برر  ُالارر دنُب لمنسرر م ُ(240)
التاوير هو ت ري  مفتعل لل ليلة ذق الوقائ  "ُ  ُتقديمُالبي  ُالك ذ ُع ُس ءُ يةُإذُتقنن : ُم إُه ُالذيُي قب ُع113 

فُ حرّدد ُ."والبيانات التق يراد إثباتاا باك أو مخطوط ي تج باما يمكت أت ينجم عنه ضرر مادي أو معناوي أو اجتمااعق
خا  ال يت يرتكبوت تاويرا  ذق األورا  الرسامية ب  اد  يعاقب سائر األش"ُ ُم ُالق    ُذاتإُعق بةُذل ُالجنم:112الم ّدلُ 

ُ."الوسائل الم كورف ذق المواد السابلة باألشغال الشاقة المؤقتة ذق ال االت التق ال ين  ذياا اللانوت على خال   لك
ُ.113فُ 117  زيُعق يفُمنج ُس ب فُ ُُ(241)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.100 فُ 7 قنلُ  22ُ فُ 7 قنلُ  22ُ فُ 1 قنلُ  20ُالم اد ُ(242)
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ُالجزاءُالمس كّ :ُ-ث لثً 
 ه ُاّلذيُيتعّن ُلإُأمري ُالّسرجّيُالّرذيُيالر لشُاألحكر مُالق    ّيرةفُكمر ُنأي ر ُ ر ُالااريُاألّ يُمر ُ

ُ. ّيةُأ ُالجزائّيةُيّدلت  ُالعق ب  ُالمس كّيةُالُتح يُد  ُإتق مةُالّدع ىُالمدُف(245)البح 
ُ

ُالانعُالثّ   
ٍُث نُتقيدُالمتجنُ  ُالّسجيُّ

ُ
إّ ُل قيرردُ رر ُسررجّيُالمتجررنٍُثرر ٌنُترر عك ُع رر ُأقررناشُالّتاررّنشُالمررنادُتقيرردفُ كررذل ُع رر ُالغيررنُ

ُاّنشُحق تقهم:التُُّمّم ُيمّ ُ
ُال اندلُع  ُالمتجنُ  ُحّ ُالغين: ا ذُالعق دُ الّتاّن   ُُ-1

العلود والتارذات الواردف على المتجر "ُ ُم ُتق    ُالّتج نلُع  ُأّ :7 ُ ُ قنل12 ُإذُ ّا ُالم ّدل
ل ذق سجل  المتجر ال ت عَتبر ناذ ف  ذق     الغير ع  ُعدمُ ا ذُالعق دُُ."ما لم ت سجَّ ال ّ ُاناحةًُ

ُالعق دُ ُت   ُلقيد ُالمب شن ُاألثن ُ ي ّيح ُاّل ب  ُيم   ُأ  ُش  إ ُم  ُتسجي ُلم ُم   التان   
 ان   فُ هذاُمذهٌ ُحس . الت

  ُسجّيُالمتجنُأثنُبدءُسني  ُالحّ ُالم سج يُع  ُالمتجنت نيخُالقيدُلُ-7
(246):ُ

ُ ُالحق  ُالُّإذ ُ  ُسجيُّت ُتتنتُّيسنيُالحجزُ الت مي ُ جمي  ُ ُع  ُالمتجنُم ُت نيخُتسجي ه 
أ ُم كّيةُأحدُع  انلُي سح ُأثنُالحكمُالّا دنُ  ُالّدع ىُالمتعّ قةُبم كّيةُالمتجنُالمتجن.ُكم ُ

ُ.(247)إل ُت نيخُ ي ُإش نلُالّدع ىُع  ُاحياةُالمتجنُ  ُالّسجيُّ
ُت  ُ -3 ُالمتجنُيؤّديُالعتب ن ُالستغالي ُاستئج نُاآلال ُالم ستالَدمة ُإ ا يُشهنُعق د إّ 

ُ.(248)العددُ اآلال ُالم ست َجنلُجزءًاُم ُالمتجن
                                                                                                                            

سابب ضاررا  للغيار يلاام  كال خطاأأ ":1212 لعر م21ُ ُم ُالق    ُالمد  ُالّسر نّيُالار دنُب لمنسر م 111الم ّدلُ  ا ُُ(243)
ُ."مت ارتكبه بالتعويض

ُ ُم ُهذاُالبح .12  ُالااحة ُ(244)
ُ ُ م ُبعده ُم ُهذاُالبح .10ناج ُالّااحة ُ(245)
  ُم ُتق    ُالّتج نل.1 قنلُ  12ُالم ّدلُ حس ُم ُذكن ُُ(246)

ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.3 قنلُ  12ُالم ّدلُ ُ(247)
  ُم ُتق    ُالّتج نل.100الم ّدلُ  ه ُم ُتقننتإُُ(248)
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ُل تّ جن -1 ُم كً  ُتابح ُال ُالمتجن ُبتسجيُبع ُع  ان ُإاّل ُالّتج نلف ُ  ُسجّي   لع  ا ُ ه 
ُ.(249)الّتج نيُمثاًلُالُيابحُم كً ُل تّ جنُإاّلُبعدُتسجي إُ  ُسجّيُالّتج نل

ت رر ُاآلثرر نُالمتنتّبررةُع رر ُالقيرردُ رر ُسررجّيُالمتجررنُمرر ُشرر  ه ُأ ُت عررّززُالررّد نُالّررذيُنسررمإُالمشررّنعُ
تسررهمُ رر ُتحايررزُالمع ّيرري ُُلسررجيُالمتجررنفُ هرر ُإلرر ُج  رر ُالجررزاءا ُاّلترر ُ نيرره ُالقرر    ُ سرر ئي

ع  ُالقيدفُ احتنامُالدتّقةُالمق  بةُ  ُتقي دُالّسجي.ُ   ّ ُع ُالبي  ُأّ ُتعزيزُاألحك مُالق    ّيةُه ُ
ُم ُيجع ه ُ اجبةُاالحتنامُ  ُالشع نُالع ّمُل جم عة.

ق هر ُ بعدُأ ُبحث ر ُ ر ُكيايرةُتقيردُالمتجرنُ ر ُالسرجّيُسر  تقيُل بحر ُ ر ُالالا ارّيةُالتر ُأعُُُ
ُالمشّنعُلبع ُالعق دُ الّتاّن   ُال اندلُع  ُالمتجن.

ُ

                                           
ُ.712ُ فُمنج ُس ب فُج ج  ُ بن يُ   ن ُ(249)
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ُالمبح ُالثّ   
ُتسجييُالّتاّن   ُال اندلُع  ُالمتجن

ُ
بع ُالّتاّن   ُ الحق  ُال اندلُع  ُالمتجن7002ُُ 33ُ تقدُالّ ُالمشّنعُ  ُتق    ُالّتج نل 

ُتااي ّية ُس ت اّله ُب لبح فُ يُ  اّن   ُيك  ُ  تقاًلُلم كّيةُالمتجنُلبي ُالتُّهذلُ ُأّ ُبع ُالحَُب حك م 
المتجنُ التّ  زيُع إفُ تقديمُالمتجنُحّاًةُ  ُشنكةولالمق  ُاألّ يوفُ ر ُحري ُأّ ُالربع ُاآلالرنُ
ُلم كّيررةُالمتجررنُلإ شرر ءُحررّ ُالتّرر مي ُع رر ُالمتجررنفُ التّرر مي ُع رر ُالّتجهيررزا ُالّارر  عّيةفُ  يررنُ  تقرري 

ُ  و.ت جينُالمتجنولالمق  ُالثّ ُ كذل 
ُ

ُالمق  ُاألّ ي
ُتقيدُالّتاّن   ُالّ  تق ةُلم كّيةُالمتجن

ُ
بدايًةُتجدنُاتش نلُإل ُأّ ُالتّ جنُاّلذيُتمّ  ُع  ا ً ُتج نّيً ُتبعً ُلمتجرنفُيكر  ُمسرؤ اًلُعر ُ

ذيُعقَرَده فُكمر ُأّ رإُيكر  ُم لكرً ُلسر ئنُبةُع  ُذل ُالع  ا ُ ا  ُك  ُالمتاّنغُهر ُالّرااللتزام  ُالمتنتُّ
برّدُُق  ُاّلتر ُت شر ُعر ُذلر ُالع ر ا فُ  ر ُحر يُاتّار  ُالمتارنِّغُ المتاَرن غُلرإُع ر ُالرالشُذلر ُ رالالح

ل غينُبهرذاُُج نلفُ لك ُالمشّنعُه  ُأج زُإثب  ُالع مُالشالا ُّالتُُّم ُتسجييُذل ُاالتّا  ُ  ُسجيُّ
حرري ُأّ ُمرر ُتم ّرر ُ رر ُ.ُ(250)االتّارر  ُحيرر ُجعرريُإالبرر نُذ يُالعالتقررةُنسررمّيً ُيعرر ديُتسررجييُاالتّارر  

د  ُع  ا ررإُالّتجرر نيُالُيكرر  ُمسررؤ اًلُعرر ُالتزامرر  ُالتّرر جنُالمتاررنِّغُالّسرر بقةُ اّلالحقررةُمرر ُلررمُبررمتجررنًاُ
يك ُه   ُاتّا ٌ ُمال لٌشُتّمُشرهنلُ ر ُسرجّيُالّتجر نل.ُكمر ُأّ ُتقيردُالع ر ا ُالّتجر نّيُ ر ُسرجّيُالّتجر نلُ

َقي رردُ رر ُ(251)ع رر ا يمرر حُارر حبإُحررّ ُاألسرربقّيةُ رر ُاسررتعم يُذلرر ُال فُ لارر ح ُالع رر ا ُالّتجرر نّيُالم 
سجّيُالّتج نلُأ ُيق  ُم  ُاستعم يُع  ا إفُ أ ُيق  ُشق ُالع  ا ُالّتج نّيُالع ئدُلإُم ُسجّيُ
الّتج نلُع دُتسجي إُ استعم لإُبغينُ جإُحّ فُم ُحّقإُب لّتع ي ُعمر ُلحقرإُمر ُيرننُسر اءُأكر  ُ

ُ تقاينُاستعم يُع  ا إُالّتج نيُبقادُ  .ُع مً ُب ّ ُاسرتعم يُذلر ُالحرّ ُم ر ٌقُ(252)أ ُ تيجةُإهم ي 

                                           
ُ ُم ُتق    ُالتج نل.12الم ّدلُ ُ(250)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.11الم ّدلُ ُ(251)
ُ.تق    ُالتج نل ُ ُم11الم ّدلُ ُ(252)
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يُُالثّر   أ ُيك  ُالتّ جنُمقّيدًاُ ر ُسرجّيُالّتجر نلفُ الّشرنقُُاألّ يبشنقي فُ أ ُيكر  ُالتّر جنُتقردُسرج 
ُ.(253)ع  ا إُالّتج نّيُ  ُسجّيُالّتج نلفُإذُأّ ُتم   ُالع  ا ُالتج نّيُنهٌ ُبتسجي إ

ذيُيم  ُمتجرنًاُيسرتقي ُإجرناءُمر ُيرنالُمر ُالّتارن   ُالق    ّيرةُالّ  تق رةُل م كّيرةُأ ُ التّ جنُالُّ
ُأ ُشررنقفُمرر ُعررداُمرر ُ رر ُع يررإُال ُ اجبررةُاتتبرر عُُمشررّنع يررنُال  تق ررةُل م كّيررةُد  ُتقيررد  مرر ُإجررناءا  

دأُ  بررُفتب عرر ًُ ُذلرر ُحا ررً ُلحقرر  ُالغيررنُمرر ُدائ رر ُم لرر ُالمتجررنُأ ُأاررح  ُالحقرر  ُع يررإ.ُ سرر بيُّ
ُتسجييُتقديمُالمتجنُحّاًةُ  ُشنكة.ُ  زيُع إفُ م ُثمُّب اج ُتقيدُعقدُبي ُالمتجنُأ ُالتُّ

ُ

                                           
ُ.777 فُمنج ُس ب فُج ج  ُ بن يُ   ن ُ(253)
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ُالانعُاألّ ي
ُ  زيُع إبي ُالمتجنُ التُّ

ُ
عم ّيررةُبيرر ُالمتجررنُ التّ رر زيُع ررإ7002ُُ ُلعرر م33ُ ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نل 12ُ-13 ّ مرر ُالمرر اّد 

ييُالبيرر ُأ ُالتّ رر زيُ ر ُسررجّيُالمتجررنفُ لررمُيرر ّ ُمهمر ُك  رر ُارر نلُذلرر ُالتّ رر زيفُ تقردُأ جبرر ُتسررج
أمُعردمُ ار ذُُدُ  ُسرجّيُالمتجرنفُهريُهر ُالربقال اةُ اج ُالقيه  ُاناحًةُع  ُجزاءُمال لُق    ال

عُاتمررر نات ُتقررردُعررر ل ُهرررذلُال  حيرررةُبدتقّرررة ُأكبرررنُإذُ ررر ُحررري ُ جررردُأّ ُالمشرررنُُّالّتارررّنشُتجررر لُالغيرررن؟
ع يررإُُعي رر ٍُُّحرر ٍُُّإ شرر ءُأ جرر نيُلتُّاُةُالمحرريُّإُ قرريُم كّيررم يرر عُ ُتاررنشُ ُيكرر  ُكرريُ أ ُُ(254)اشررتنق

 نتّر ُالربقال ُجرزاًءُلمال لارةُذلر فُُفجر نيُّالتُُّجيُّ  ُالسًُّاُد مقيُُّفم ُالك ت ُالعديُتق ًُمادُُّأ ُق ًُم ثُّ
 تهمُسررم ءُالمتع تقرردي ُ ج سرريُّأُ-4:ُ هرر شُاررنُّالتُّع يهرر ُيشررتميُُأ يجرر ُكمرر ُحررّددُالبي  رر  ُاّلترر ُ

ار ُتر ُاتُّ ع  ا رإُ الع  ارنُالُُّج نيُّالتُُّ  عُالمحيُُّ-1ُانشُ   عإ.ت نيخُالتُُّ-2ُ.همإتق متُ مح يُّ
كرر  ُُإذام هرر ُع رر ُحرردلُُةُكرريُّّيرر يررنُالم دُّةُُ ّيررثمرر ُالع  اررنُالم دُُّ-1ُش.اررنُّيشررم ه ُالتُُّأ ع رر ُ

ةُبشر  ُلال ّارا تقر  ُااالتُُّ-5ُالبر تق .ُأداءةُلعقردُ كياّيرمُاإبنا الجزءُالمد  عُم إُع دُُشُبيع ًُانُّالتُّ
ُقرةُب حتار  ُالبر ئ ُبحر ُّا تقر  ُالمتع ُّاالتُُّ-6ُجرد . ُ ُإ ُالتج نيُُّلمحيُّب   ةدا ُالمتاُّعهُّالعق دُ التُّ

ُتقردُيحاريفُ ال ّارًةُجد  ُ ُإ االمتي زُُح ُُّأ ُات ه ء أ الاسخُ .ُ   ُذل ُالّتحديدُم رٌ ُألّيُلرب  
ُ يم ُيتعّ  ُب لع  انُاّلت ُيشم ه ُالّتاّنش.

ُ
ُجناءا ُتقيدُبي ُالمتجنُأ ُالتّ  زيُع إ:إُ-أ الًُ

ُع مٍُّما دلُ ُنالُت عَتبر   ُالر اندلُع ر ُالمتجرنُانُّ التُّدُالعقُ جمي ُُ ُّأأت ُالمشّنعُالّس نيُبحكم 
ب لتّر ل ُ ر  ُبير ُالمتجرنُأ ُالتّ ر زيُع رإُالُُ.(255)المتجرن   ُسجيُُّيُ سجُ الغينُم ُلمُتُ ُ  ُح ُُّ   ذلًُ

ُ.(256)إاّلُم ُت نيخُتقيدلُ  ُسجّيُالمتجنُ غينب لّ سبةُلي قيُالم كّيةُ
                                           

ُ.4991ُلس ة41ُنتقمُُح ديُّتق    ُاتُُّ-ُاتم نات ُّتق    ُالمع مال ُالّتج نّيةُ ُم 12ُالم ّدلُ   ُُ(254)
ُ.7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 7 قنلُ  12ُالم ّدلُ ُ(255)
ُلسرررر ة41ُحرررر ديُنتقررررمُتقرررر    ُاتُُّ-ُاتمرررر نات ُّمعرررر مال ُالّتج نّيررررةُتقرررر    ُال ُمرررر 11ُالمرررر ّدلُ ُالال ررررً ُلمرررر ُ ّارررر ُع يررررإُ(256)

جل   ذق الس  ار  مت تاري  قيد الت   إال   الغير إلىسبة وبالن   ذيما بيت المتعاقديتالت جاري  ة الم ل  ال تنتلل ملكي   -1":4991
 وبعاد أسابوعف بايت اادورهما ماد   ة يفااللغاة العربي اولاة بال  تيت تاادرات ذاق الد  ا يفتيت ياومي   اه ذقالت جاري ونشر ملخ  

الت جاري على عناار خاضعة لنظام  اشتمل الم ل   وا  ا -2   الم كور.دف للبول االعتراض على التار  ف الم د  انتااء المد  
اللاانوت  نا    إ ا إال  ساجيل الت   أو الخاا    اةعاالتالمتجار ملاام  اار  ذاقالت   إعاالتسجيل ذال يلاوم الت   أو لإلعالت خا   
ُ".ير  لكعلى غ
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ُم ُتحق قه ُليتّمُتقيدُالبي ُأ ُالتّ  زيُع ُالمتجنُ  ُالسجّي.ُالبدُّ ه  ل ُشن ٌقُ
ُشن قُتقيدُبي ُالمتجنُأ ُالتّ  زيُع إ:ُ-أ
عدمُ ج دُمر ُيم ر ُالمشرتنيُأ ُالمت ر زيُإليرإُمر ُاكتسر  ُاراةُالتّر جن.ُإذُأّ ُ قريُم كّيرةُُ-1

رررررَبإُاررررراةُالتّررررر جنفُ هررررر ُسررررريق مُب سرررررتثم نُالمتجرررررنُ ل مشرررررتنيُأ ُالمت ررررر زيُلرررررإفُمررررر ُشررررر  إُأ ُي كس 
.ُإذًاُالبّدُأ ُيك  ُمشرتنيُالمتجرنُأ ُالمت ر زيُإليرإُمّمر ُيمكر همُالّتمت ر ُباراةُالتّر جنفُ(257)المتجن

ُ يحّ ُلإُالقيدُ  ُسجّيُالّتج نل.
  ُسرجّيُالّتجر نلُالمقي ردُ يرإُالمتجرن.ُ هر ُأ ُيتاّلذُكّيُم ُالمتع تقدي ُم ق ً ُمالت نًاُ ر ُمكرُ-7

ُليا نُتب يغُكّيُم ُيتعّ  ُب لمتجنُإل ُهذاُالم ق .عفُشنٌقُتقّ َبإُالمشنُّ
ُ

ُ اج ُالّ شن:ُ- 
ُع ُعقدُالبي ُأ ُالّتاّنشُال اتق ُُأمي ُسجيُالتج نلع  ُُمشّنعأ ج ُال  ّ أ ُي شنُالالاًة

سجّيُالمتجنفُأ ُ  ُالع امة.ُت  ُُتادنُ  ُمك  ُ(258)ع  ُالمتجنُ  ُاحياة ُي ميةُ 
الالالاةُيذكنُ يه ُالم ق ُالمالت نُل متع تقدي فُإي  ًةُإل ُت نيخُالعقدفُ تحديدُالمتجنُ الثم ُ

ُلع  انُالمتجنُ يج ُذكنلُكذل . ُإ ناديٍّ ُالمد  عفُ ا  ُتّمُتحديدُثم  
لذل ُالمسَةُعشَنُي مرً ُُفُ حّددُالق    ُمه ةًُ(259)ال شنُيك  ُع  ُ اقةُالمشتنيُأ ُالمت  زيُلإ

.ُل ع دًلُي ك ِّشُأمي ُالّسجيُق لب ُالقيدُب لّ شنُ تقرديمُمر ُيثبر ُتحّققرإفُ الُ(260)م ُت نيخُالتانش
ُيق مُأمي ُالّسجيُبقيدُالتان شُحت ُإكم يُالّ شن.و

الهدشُم ُالّ شنُأ ُيتمّك ُدائ  ُالب ئ ُأ ُالمت  ز يُع ُالمتجنفُ جمي ُأاح  ُالحق  ُع  ُ
القررر    ُُم رر متجررنفُمرر ُق ررر ُإلقرر ءُالحجررزُاالحتيررر قّ فُلرري ُع رر ُالمتجرررنُبرريُع رر ُالرررّثم .ُإذُال

                                           
ُ.722ُ فُمنج ُس ب فُج ج  ُ بن يُ   ن ُ(257)
ال  ياررةُ رر ُُنًاُم تقاررإُبرر  ُّمبررنُُّفم حُبررذل دُالّسررةفُ أّيررةُاتلكتن  ّيررشررنُ رر ُالجنائرردُالي مّيررمرر ُالاقهرر ءُمرر ُ رر تقشُإمكرر  ُال ُُّ(258)
ُألالبر نُ المع  مر  ُعبرنُات تن ر ُيرتمُّةفُهر ُإعرالمُالجمهر ن.ُإير  ًةُإلر ُأّ ُا تشر نُاةُ االلكتن  يُّ عي ُم ُالجنائدفُال نتقيُّال ُّ

م حُبمثرريُت رر ُال سرري ةُعُلرر ُأنادُالّسررالمشررنُُّذيُيقرر يُبرر  ُّجرر لُاّلرردُاالتُُّأ  رر ُ ؤّيررأسررنعُ أكثررنُجررد ىُمرر ُت زيرر ُاأل نا .ُإالُُّبشرركيُ 
ةُتعال ر  ُالق    ّيرة ُب ة ُمتالاّارذيُسري ُ ر ُهرذاُاتقر نُبت سري ُجنيردلُي مّيردُاالتقترناحُاّلرشنُل ّ ُع يه ُارناحًة.ُ  ؤّيرل  ُّ

لكتن  يُّةُتادنُ نتقيُّ القي ئيُّ ُ م ُبعد.و727ُُ  ب فًُ .ُلالمنج ُالسًُّ ُ ا 
ُ.7002 33 ُم ُتق    ُالّتج نل 3 13الم ّدلُ ُ(259)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.3 13الم ّدلُ ُ(260)
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الّرذيُي ر ُالّ شرنفُتحر ُق ئ رةُُا قير ءُالير مُالع شرنحتر ُُم ُ   ءُالرّثم المشتنيُأ ُالمت  زيُإليإُ
ُم .عدمُ ا ذُهذاُال   ءُحي يُدائ  ُالب ئ ُأ ُالمت  زيفُإذُأّ ُحّ ُهؤالءُسيت قيُإل ُالثُّ

إذًاُتقدُيتّيحُ تيجًةُلشهنُعقدُالبي ُأ ُالتّ  زيُع ُالمتجنُ ج دُأاح  ُحق   ُع  ُالمتجنفُ
أ ُ جرر دُدائ رري ُلم لرر ُالمتجررنفُ هررؤالءُسررت هد دُحقرر تقهمُ تيجررًةُلعم يررةُالبيرر ُأ ُالتّ رر زيُعرر ُالمتجررن.ُ

مرر ُدائ رري ُ سرر اهمفُُ حا  ررً ُع رر ُت رر ُالحقرر  ُ قرردُعرر ل ُالمشررّنعُتنت رر ُحقرر   ُل غيررنُع رر ُالمتجررن
ُ  ّ مُاتجناءا ُال اج ُاتّب عه ُ  ُهذلُالح لة.

ُ
ُلغينُع  ُالمتجنُالمت  زيُع إ:اُحق  ُ ُحمييتُ- ي ًُث 

مّك ُالمشّنعُدائ  ُالب ئ ُأ ُالمت  زيُعر ُالمتجرنفُ جمير ُأارح  ُالحقر  ُع ر ُالمتجرنفُُ
ُنيُأ ُالمت  زيُإليإ.م ُق  ُإلق ءُالحجزُاالحتي ق ُع  ُالّثم ُالمحب  ُلدىُالمشت

ُالحجزُاالحتي قّ ُع  ُالثم :ُ-أ
يك  ُإلق ءُالحجزُاالحتي قّ ُع ُقني ُمحكمةُالبدايةُ ر ُمكر  ُسرجّيُالتجر نلُالمقّيردُ يرإُ
المتجررنفُأ ُأّيررةُمحكمررةُمالتّاررةُحسرر ُالق اعرردُالع ّمررةفُع رر ُأ ُيتالررذُالررّدائ ُم ق ررً ُلررإُ رر ُمكرر  ُ

ُ.(261)السجّيُذاتإ
االحتيررر قّ ُع ررر ُالرررّثم ُيرررتّمُتب يرررغُالمشرررتنيُبرررذل فُ ه ررر ُيمت ررر ُع ررر ُ ع ررردُإلقررر ءُالحجرررزُ

 رر ُمكرر  ُُالتّ ايررذُدائررنلَُُالررّثم ُ ُفُ يقرر مُب يررداعُ (262)المشررتنيُال  رر ءُحترر ُي اَارريُ رر ُماررينُالحجررز
ُمان ّ ُيحّددلُ ُ.(263)لهذاُالغن ُأمي ُسجيُالتج نلالّتسجييفُأ ُ  ُحس   

ج يُع رر ُالمتجررنفُأ ُالّررذي ُألقرر اُالحجررزُاالحتيرر قّ ُ ُأاررح  ُالتّرر مي ُالم سررائ ي رردُّ يحررّ ُل
ع يررررررإُأ ُيّق عررررررر اُع ررررررر ُعقرررررردُالبيررررررر ُ الحجررررررر زُالرررررر اندلُع ررررررر ُالرررررررّثم فُهررررررذاُالحرررررررّ ُأعقررررررر لُلهرررررررمُ

ليتمّك رر اُمرر ُمعن ررةُمرر ُإذاُكرر  ُالررّثم ُالُيكارر ُل  رر ءُالررّدي  ُالمررذك نل.ُإذُأّ ررإُع رردُعرردمُ(264)المشررّنع
مر ُالردائ ي ُأارح  ُالتّر مي ُُ    ُأليٍُّج  ةُع ر ُالمتجرنفُأجر زُالقركا يةُالّثم ُل    ءُب لّدي  ُالمسر

                                           
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 11الم ّدلُ ُ(261)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.7 11الم ّدلُ ُ(262)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.7 11لم ّدلُ اُ(263)
  ُم ُتق    ُالّتج نل.11الم ّدلُ ُ(264)
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ُم فُأ ُيعن ُشرناءُالمتجرنُبزير دلُ المسج يفُ كذل ُالّدائ ي ُاّل ذي ُألق اُالحجزُاالحتي قّ ُع  ُالثُّ
م  ُالّثم ُالمتع تقَُ ُع ُال  ُ.(265)دُع يإُلحس بإُأ ُلحس  ُ ينلالُتقي 

ُ
م  :ُ-  ُزي دلُالال 

ررعرر ُالالُ ُفُبزيرر دل ُالُتقرريُّ  ُالّشررناءعررُنت قررد مُُ ُم  تقيمت ررإُعرر ُك مرريُالُتقررّيُ فُمقتن ررًةُبشرري  
ُع  ُأحدُالما نشُالع م ةُداالريُالققرن إلر ُأمري ُسرجّيُفُ(266)الّثم ُالمعن  ُماّد  ُ مسح   

ُ.المتجن
ب شرررنُالالارررةُعقررردُالبيررر ُ الّزيررر دلُُ-ن ُالّشرررناءع ررر ُ اقرررةُالمتقرررّدمُبعررر-ُ(267)يقررر مُأمررري ُالسرررجيُّ

ُمررر ُتررر نيخُتب  غرررإُ(268)ن يرررةُ ررر ُارررحياة ُم تشرررنل ُ ررر ُجميررر ُالمح   ررر  المع فُالررراليُالمسرررةُأيررر م 
ُعن ُالّزي دل.

أ ُيتقرّدمُبعرن ُُ-ل مشرتنيُكمر ُيحر ُُّ-الاليُأنبعَةُعشَنُي مً ُت  ُ شنُالالالاةُيحرّ ُلكرّيُدائر ُ 
ُ.(269)الُتقّيُع ُال م ُعن ُالّزي دلُالس ب ُزي دل ُأالنى

إلررر ُُحيررريُأمررري ُسرررجّيُالمتجرررنُم كّيرررةُالمتجرررنيُ مرررً ُع ررر ُالعرررن ُاألاليرررنُ ب  قيررر ءُأنبعرررَةُعشرررَنُيُ 
ُ.(270)ا ح ُأع  ُالعن  ُالمقد مة

ُتم ثيُارالحّي  ُ  الحُ  فُُنئري ُالتّ ايرذ ُأّ ُالق    ُتقدُأعق ُألمي ُسجّيُالمتجنُاالحّي   
ح لرةُالم كّيررة.ُ ر ُحري ُجعريُالمشررّنعُاتمر  ر فُ ا  م  نات ُمثريُت رر ُمر ُحير ُت ّقيرإُلعررن  ُزير دلُالال 

ُتقرر ُت زيرر ُاألد انُبرري ُ(271)اتجررناءا ُمرر ُاالتارر  ُالمحكمررة .ُإاّلُأّ  رر ُ جرردُتررداالاًلُ يررنُماهرر م 

                                           
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.11الم ّدلُ ُ(265)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.3 12الم ّدلُ ُ(266)
  ُم ُتق    ُالّتج نل.1 12الم ّدلُ ُ(267)

مُعرن ُالزير دلفُ ر ُحري ُأ ُعقردُ لمُأجدُمبننًاُلجعيُال شنُ  ُارحياةُم تشرنلُ ر ُجمير ُالمح   ر  ُ ر ُحر يُتقرديُ(268)
البي ُاألس س ُيق  ُ شنلُ  ُاحياةُي ميةُتادنُ  ُمك  ُالتسجييُأ ُ  ُالع امة.ُ  لهدشُم ُال شنُ  ُالح لتي ُ احردُ
 هرر ُتمكرري ُالرردائ ي ُمرر ُالع ررمُبرر لبي ُأ ُالتاررنشُالجرر نيُع رر ُالمتجررنُ الررذيُتقرردُيهررددُحقرر تقهمُب ليرري عفُ ب لترر ل ُإعقرر ؤهمُ

 اليُ الحجزُع  ُالثم ُأ ُتقديمُعن ُزي دل. ناةُل تد

ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.7 12الم ّدلُ ُ(269)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 12الم ّدلُ ُ(270)
ُ.4991ُلس ة41ُح ديُنتقمُتق    ُاتُُّ-ُاتم نات ُّتق    ُالمع مال ُالّتج نّيةُ ُم 15ُالم ّدلُ ُ(271)
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ت لَبااال  وال"ُالتجرر نل: ُمررر ُتقررر    12ُ ُمرر ُالمررر ّدل 3أمرري ُالّسرررجيُ نئررري ُالتّ ايررذ.ُإذُجررر ءُ ررر ُالاقرررنل 
قيمت اه عات كامال الاث مت  العروض الم كورف مت أاا اباا ماا لام تلتارت ب ياداع شايك )...( ال تلال  

ااةالمعااروض لااد  دائاارف الت نفياا   برر ّ ُالعررن ُلررمُي قَررد مُلرردائنلُالت ايررذُبرريُألمرري ُسررجّيُُع مرر ًُُ"المختا 
.ُ قرردُألررزمُالقرر    ُالمررذك نُالمشررتنيُ(272)الررّثم ُالمرر دعُلرردىُدائررنلُالتّ ايررذالّتجرر نل.ُ لعررّيُالمقارر دُ

متجررنُلأ ُ ررر ُحسرر  ُمارررن ّ ُيحررّددلُأمررري ُسرررجّيُب يررداعُالرررّثم ُدائررنلُالت ايرررذُ رر ُمكررر  ُتسرررجييُال
ُالّتج نلوُكم ُنأي  .

ت رر ُاألحكرر مُ نيرره ُالمشررّنعُحم يررًةُلحقرر  ُالغيررنُاّلترر ُيهررّددُيررم  ته ُبيرر ُالمتجررنُأ ُالتّ رر زيُ
عُمُالمشرنُّع إ.ُكم ُأّ ُم ُش  ُتقديمُالمتجنُحّاًةُ ر ُشرنكة ُأ ُيهرّددُت ر ُالّيرم    فُ لرذل ُ  ّر

ُلّتانش.ين نلُشهنُذل ُا
ُ

ُالانعُالثّ   
ُتقديمُالمتجنُحّاًةُ  ُشنكة

ُُأ ُجررزءٌُُفمرر يُالّشررنكةُأ ُيكرر  ُنأ  2144ُُلقرردُأجرر زُتقرر    ُالّشررنك  ُلعرر مُُ م ررإُمقررّدم   
فُهرررذلُالمقرررّدم  ُتقررردُيكررر  ُأحرررده ُالمتجرررنُالمم ررر  ُل تّررر جنُالّرررذيُين ررر ُ ررر ُت سررري ُأ ُ(273)عي ّيرررة

  ُع  ُالمشّنعُالّتمييزُبري ُتقرديمُالمتجرنُحّارًةُ ر ُأّ إُكُ(274)اال يم مُإل ُشنكة.ُ ينىُالبع 
شنكةُع  ُسبييُالّتم ي فُ بي ُتقديمرإُع ر ُسربييُاال تار ع.ُإذُأّ ُم لر ُالمتجرنُ ر ُالح لرةُاأل لر ُ
سريق مُب قريُم كّيرةُمتجرنلُإلر ُالّشرنكةفُ ب لتّر ل ُسيسررققُحق رإُ ر ُاسرتع دلُالمتجرنُبعردُحرّيُالّشررنكةفُ

تجنلُ  ُالح لةُالث  يةُقي ةُحي لُالّشنكةفُ ر ذاُا قير ُالّشرنكةُاسرتع دُمتجرنل.ُبي م ُيحتا ُبم كّيةُم
إالُأ  رر ُ ؤّيرردُالج  رر ُالّررذيُيررنىُتقبيرر ُأحكرر مُتقررديمُالمتجررنُحّاررًةُ رر ُشررنكةُ رر ُالحرر لتي ُإذُأّ ُ
الترر جنُالّررذيُيقررّدمُمتجررنلُإلرر ُالشررنكةُع رر ُسرربييُاال تارر عُالُيقررب ُبرردال ُإيجرر نُإ مرر ُحّاررًةُمرر ُ

 حُالّشنكةفُمم ُالُينّت ُإمك  ُتقي  ُأحك مُهذلُالح لةُم ُأحك مُإيج نُالمتجن.ُكمر ُأّ ُالشركيُأنب
ُأ ُُالمتجررنُحّاررةًُاألكثررنُشرري عً ُلتقررديمُ اّلُ يارر نُلت  رريمُعقرردُإيجرر ن   رر ُشررنكة ُهرر ُ قرريُم كّيتررإفُ ا 

                                           
 ُمر ُتقر    ُالّتجر نلُل رّدائ ي ُاالّتار  ُع ر ُت زير ُالرّثم فُ  ر 12ُالمر ّدلُ ُ ه  ُتجدنُاتش نلُإل ُأّ ُالمشّنعُتقدُأتر حُ ر ُ(272)

ُح يُعدمُاتا تقهمُيت ّل ُالمهّمةُنئي ُالتّ ايذ.
ُ.7011 ُم ُتق    ُالشنك  ُلع م7ُ قنلُ  31ُالم ّدلُ ُ(273)
ُ م ُبعد.721ُُ فُمنج ُس ب فُج ج  ُ بن يُ   ن ُ(274)
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ُلهرررذاُالمتجررنُب سرررمُالّشررنكةفُ  ررر ُهررذلُالح لرررةُيكرر  ُحرررّ ُاالسررتثم نلأ ُعقررر دُاتيجررر نوفُالُاسررتثم ن 
ُالمتجنفُم ُم ج دا ُالّشنكة.ُ

 تقرردُأ جرر ُالمشررّنعُتقيرردُهررذاُالتاررنشُلتقررديمُالمتجررنُحّاررًةُ رر ُشررنكةوُ رر ُسررجّيُالمتجررنفُ
ُ ررر ُحررر يُ هررر نُالررردي  ُ تقيرررده ُ ررر ُارررحياةُ حا رررً ُلحقررر  ُالغيرررنفُ أتررر حُل ّشرررنك ءُاّتالررر ذُإجرررناءا  

ُالمتجن.

ُ:كة اج ُتسجييُتقديمُالمتجنُحّاًةُ  ُشُنُ-أ الًُ

إّ ُتقررديمُالمتجررنُحّاررًةُ رر ُشررنكةُياليرر ُتجررناءا ُالّتسررجييُ الّ شررنُذاتهرر ُالمعمرر يُبهرر ُ رر ُ
.ُ يتنتّر ُإذًاُتسرجييُذلر ُالتّقرديمُب سرمُ(275)عُإليهر ح لةُبي ُالمتجرنُأ ُالتّ ر زيُع رإفُإذُأحر يُالمشرنُّ

ُم ُم ل ُالمتجنُاّلذيُيقّدمإفُ الّشنكةُالُّ  يه .ُإالُأّ إُي ستع  ُعر ُت ُيتّمُتقديمُالمتجنُحّاًةُكيٍّ
مكرر  ُتسررجييُشررنقُاّتالرر ذُالمتع تقرردي ُم ق ررً ُمالترر نًاُ رر ُح لررةُالبيرر ُأ ُالتّ رر زيُعرر ُالمتجررنُبررذكنُ

 ه ُأمٌنُم ققّ فُإذُأّ ُالمتجنُالمقد مُل ّشنكةُيمك ُاعتب نلُمنكرزًاُ .متجنُ نتقمإّيُالالمتجنُ  ُسج
ُ.(276)الّشنكةُم ق ً ُله له فُ تقدُ ّ ُتق    ُالّشنك  ُع  ُاعتب نُمنكزُ

  تحترر يُهررذلُ يقرر مُأمرري ُسررجّيُالّتجرر نلُب شررنُالالاررة ُعرر ُتقررديمُالمتجررنُحّاررًةُ رر ُشررنكةف

م ُإذُالُ جر دُلرإُ ر ُهرذلُالرثي سرتغ  ُعر ُذكرنُُ لُف بير  ُعر ُالمتجرنُفالالالاةُع  ُت نيخُالعقرد
الُالعت بنُالّتاّنشُبيعً ُل متجنوفُ مكر  ُفُإير  ًةُل سربتإُ م ق رإم ُالمتع تقدي ُُ ُ اسمُكيُّالح لةُ ا 

.ُ يكرر  ُالّ شررنُالرراليُالمسررَةُعشررَنُي مررً ُمرر ُترر نيخُتقررديمُالمتجررنُحّاررًةُ رر ُ نتقمررإُتسررجييُالمتجررن
ُالّشنكةفُ ع  ُ اقةُالّشنكةُلإذُتق  ُع  ُالمشتنيُأ ُالمت  زيُإليإو.

نيفُليسرر نع اُإعررالمُالررّدائ ي ُب لتاررّنشُالجرر  ُلررإالّ شررنُ الّتسررجييُالّررذيُاشررتنقإُالمشررّنعُيهرردشُ
ُُمشّنعإل ُتقيدُدي  همفُ ه  ُأت حُال ُب  ًءُع  ُهذاُالقيد.معّي ة ُل ّشنك ءُاّتال ذُإجناءا  

ُ
ُح ُالّشنك ءُع دُتقيدُالدي  ُع  ُالمتجنُ-ث  ي ًُ
ُ

ُ  ررإُيُ دُدَُقيِّرريُ أت إتمرر مُالّ شررنُ الّتسررجييفُالرراليُعشررنل ُأّيرر مُمرر ُالّ شررنفُعرردُبيت ّجرر ُع رر ُكررّيُدائرر  
ُ.سجييال ذُم ق ُمالت نُلإُ  ُمك  ُالتُّ اتُُّفي ُ سببإم ُبي  ُتقيمةُالدُّالّتج نلُُسجيُّلدىُأمي ُ

                                           
ُ نل. ُم ُتق    ُالّتج27الم ّدلُ   ُُ(275)
ُ.7011لع مُُ ُم ُتق    ُالشنك  7 قنلُ  17ُالم ّدلُ ُ(276)
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 هر ُالمسرَةُعشرَنُُ-عُمه رًةُجديردًلُتبردأُمر ُت ر ُاّل ح رة ب  قي ءُمه ةُتقيردُالرّدي  ُمر حُالمشرنُّ
إبقررر يُيق بررر اُم حهررر ُل ّشرررنك ءُ ررر ُالّشرررنكةُالمرررنادُتقرررديمُالمتجرررنُحّارررًةُ يهررر فُسرررمحُلهرررمُأ ُُ-ي مررر ًُ

فُ الّارحيحُه ر ُهر ُق ر ُ(277)تقدُال قُبري ُالاسرخُ اتبقر يُمشّنع.ُ  الح ُأّ ُالأ ُ ساله ّشنكةُال
الاسخُلعدمُتمك  ُأحدُالمتع تقدي ُمر ُ  ر ءُالتزامرإُلتقرديمُالمتجرنُحّارًةُ ر ُالّشرنكةفُإذُأّ ُ ر ُتقيردُ

ُالدي  ُع  ُاحياةُالمتجنُإيع ٌشُل قيمةُاّلت ُك   ُمقّدنًلُلإو.
ار ح ُالمتجرنُعر ُ ير م ُمر ب لتُُّنكةُمسرؤ لةًُك  ر ُالّشرُأ ُالاسرخفُفبر لبقال ُقرَ ُ ر ذاُلرمُيُ 

فُب عتبرر نُالمتجررنُتقرردُأارربحُجررزءًاُمرر ُكيرر  ُالّشررنكةُممرر ُدلُع رر ُال جررإُالمررذك ني  ُالمقي رر  رر ءُالرردُّ
ُيع  ُمسؤ لّيته ُع ُك ّ ةُاتش نا ُالمسج  ةُ  ُاحياتإ.

لررمُيالررّ ُشررنك  ُبعي هرر فُ يجرر ُمناعرر لُت رر ُُ تجرردنُالمالح ررةُأّ ُ ررّ ُالقرر    ُجرر ءُمق قرر ًُ
األحك مُع دُتقديمُالمتجنُحّاًةُ  ُالّشنكةُأيً ُك   ُقبيعةُت ر ُالشرنكةفُمد ّيرًةُأمُتج نّيرًةفُ مهمر ُ
ُأمُأمر اي.ُ ك  ُشكيُالتّقديمُس اًءُع ر ُسربييُالّتم ير ُأ ُاال تار عفُ سر اءُأكّ ر ُأمر مُشرنكةُأشرال   

ةُالمح ّاررةُ هرر ُالُتتمتّرر ُب لّشالاررّيةُاالعتب نّيررةفُ  رر ُهررذلُالح لررةُ تسررتث  ُمرر ُت رر ُاألحكرر مُشررنك
ُ.(278)يق مُم ل ُالمتجنُب قيُم كيتإُإل ُالّشال ُاّلذيُسيدينُالّشنكةفُ تقّب ُأحك مُبي ُالمتجن

  ُالحقيقةُإّ ُم ُش  ُالّتان   ُالّ  تق ةُلم كيةُالمتجنُأ ُتمّ ُالّيم  ةُاّلت ُيقرّدمه ُالمتجرنُ
 اسررإُتقرردُي ررت ُعرر ُالّتاررّن   ُ يررنُالّ  تق ررةُلم كّيررةُالمتجررنفُاتيجرر نُُاألثررنُ ُدائ  ُالتّرر جن.لررلدائ يررإفُُ 

عُتقيردُت ر ُالّتارّن   ُع ر ُارحياةُالمتجرنفُ نتّر ُاألثرنُذاترإُالمتنتّر ُ الت مي .ُلذل ُأ جر ُالمشرنُّ
بيُ أحي  ً ُعدمُُع دُإ ا يُتقيدُالّتاّن   ُال  تق ةُل م كيةفُ ه ُعدمُسني  ُالّتانشُبم اجهةُالغينف

ُسني  ُالتاّنشُبي ُالمتع تقدي فُكم ُس نى.

 

                                           
 جرردُأّ ُالاسرخُيكر  ُ ر ُالعقررد1212ُُ 1 12 ُتر نيخ21ُبر لّنج عُإلر ُالقر    ُالمرد  ُالّارر دنُب لمنسر مُالّتشرنيع ُنتقرم ُ(277)

ُ ر ُالعقر دُذاترإ.ُ هر ُمر ُي سرت ت ُمر ُالمر اّدُالّاحيحُع دُتعّذنُال   ءُب لتزامُأحدُالمتع تقدي فُ  ُحري ُأّ ُالربقال ُيكر  ُلال ري 
 439ُ فُ 431 فُ 431 فُ 433 فُ 432 فُ 441 ُ ف111 فُ 117 فُ 111اّلت ُتحّددُحر ال ُالربقال ُ تق ب ّيرةُاتبقر يُ 

ُ ُم إُ الت ُتحّدث ُع ُالاسخ.451الم ّدلُ م ُالق    ُالمذك نفُُ 
ُ م ُبعده .722ُُ فُمنج ُس ب فُج ج  ُ بن يُ   ن ُ(278)
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ُالمق  ُالث   
ُتسجييُالّتان   ُ ينُالّ  تق ةُلم كيةُالمتجن

ُ
إ ُع انُاالئتم  ُمر ُدعر ئمُالّتجر نلفُ تقردُين ر ُالتّر جنُ ر ُتعزيرزُالثّقرةُلردىُدائ رإُبر  ُيقرّدمُ

ُع يرإ أ ُع ر ُالّتجهيرزا ُالّار  عيةُ يرإ.ُكمر ُأّ ُمر ُُالمتجنُيم  ً ُل   ءُالّدي فُ ي شئُحّ ُت مي  
ُ حّ ُم ل ُالمتجنُأ ُيستثمنلُ  ُاأل جإُالمشرن عةُتق    رً فُ مر ُذلر ُأ ُيقر مُبتر جينُمتجرنلُلتر جن 

ُفُ أ ج ُتقيَده ُ  ُسجّيُالمتجنفُ  ّايُ  ُأحك مه .مشّنعٍالن.ُت  ُالّتاّن   ُتقدُ ّ مه ُال
ُ

ُالانعُاأل ي
ُاتإُت مي ً ُلدي تقديمُالمتجنُأ ُتجهيُز
ُ

ُع يرإفُ ر ّ ُعقردُالتّر مي ُيجر ُأ ُي قّيردُ ر ُ ُ ا  شر ءُحرّ ُتر مي   ع دُتالاي ُالمتجنُل   ءُدير  
سجّيُالمتجن.ُ أحي  ً ُيك  ُالت مي ُع  ُالّتجهيزا ُالا  عّيةُ  ُالمتجن.ُ تقدُأعق ُالمشّنعُعقردُ

فُ نتر ُع ر ُإ ار يُتقيردُالتّر مي ُ ر ُالتّ مي ُع  ُالمتجنفُ ع  ُالّتجهيزا ُالا  عيةُأهمّيًةُال ّارةًُ
ُ  ر ًءُل ردي الحجزُع ر ُالمتجرنُُسجّيُالمتجنُأثنُالبقال ُكم ُس نىُ يم ُي  .ُم ُاتش نلُإل ُأ ُّ

السرر دُالت ايررذيُ بير  ُ رر عُ-4 ُغُالمردي ُإالقرر نًاُيتيررم :المتجررنُ يب ّررُبتسررجي إُ رر ُسررجيُّ(279)ُذ ا ريُ 
 تعيري ُمر ق ُ-3 ُ م تقعرإُ نتقرمُتسرجي إ. متجرن ارشُالُ-2 ُ ت نيالرإُ مقردانُالردي ُالمق ر  .

ب  رإُ إعرذانُالمردي ُ-1ُُمالت نُل دائ ُالذيُيب شنُاتجناءا ُ  ُالمك  ُالذيُ يإُمقنُدائنلُالت ايرذ.
ُإذاُلمُيد  ُالدي ُالاليُالمسةُأي مُيب عُالمتجنُجبنًا.

ُتقيدُح ُالت مي ُ  ُاحياةُالمتجن:ُ-أ الًُ
يُ ر ُارحياةُالمتجرنفُ األ ير ّيةُتكر  ُلإلشر نلُإّ ُعقدُالتّ مي ُع  ُالمُُُُُُُ تجنُيج ُأ ُي سرج 

ُ.(280)األسب ُ  ُالتسجيي

                                           
ُ ُم ُتق    ُالتج نل.19الم دل ُ(279)
ا  كااات   علااى المتجاار أي ااتتب اا ة و اا   أذضاالي   أميت ب اا   ائت اااا ب الت اا  الااد  يتمت اا -1": ُمرر ُتقرر    ُالّتجرر نل21المرر ّدلُ ُ(280)

أميت ة تكاوت تبعاا  ةشاارف الت ااألذضالي   ف إشاارات تاأميت علاى متجار وا اد,ذ ت  عاد   لتج  وا  ا س ا -2 انتلال إلياه.  يالخلا  ال ا
ُ"سجيل.الت   ألسب  ذقا
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ُأحك مُالت مي ُع  ُالمتجن:ُ-أ
 ُالمشررّنعُعرردمُاعتبرر نُعقرردُالتّرر مي ُ   ررذًاُحتّرر ُبرري ُالمتع تقرردي فُإاّلُمرر ُترر نيخُتقيرردلُ رر ُسررجّيُنتّرر

ُ.(281)إُب قالًُالمتجنفُ  ّ ُعدمُتقيدُعقدُالتّ مي ُ  ُسجّيُالمتجنُيجع 
ُلررإُ رر ُمكرر  ُالّتسررجييُليب  ررغُإليررإُجميرر ُالمعرر مال ُ كمرر ُألررزمُالررّدائ ُالمررؤّم ُأ ُيالترر نُمحررّيُإتق مررة 
المتعّ قرررةُب لتررر مي فُ ررر  ُلرررمُياعررريُجررر زُتب يغرررإُعررر ُقنيررر ُاتعرررال ُ ررر ُارررحياة ُتاررردنُ ررر ُمكررر  ُ

ُ.(282)الّتسجييُأ ُ  ُالع امة
 ُالتّرررر مي ُ  ّ رررإُالُي ارررّ ُإاّلُع رررر ُالّشرررع نفُ حررررّ ُ  ررر ُح لرررةُعرررردمُتحديررردُالع  ارررنُاّلترررر ُيت   لهررر

ُ.(283)االستئج نفُ االّتا يُب لّزب ئ فُ الّتجهيزا ُالّا  عيةُ األث  
أييرررً ُالُيشرررميُالتّررر مي ُالارررن عُاألالرررنىُل متجرررنُإالُبررر ل ّ ُع ررر ُذلررر ُارررناحًةُ ررر ُعقررردُالتّررر مي ُ

الم سج يُ  ُسجّيُالمتجن
(284).ُ

ذاُك  ررررر ُ اررررراةُالعقررررر نُُ  ُلهرررررترررررتجهيرررررزا ُالمتجرررررنُالُُّىحررررردأ ُالرررررّنه وُع ررررر ُإإشررررر نلُالتّررررر مي ُل ا 
أشررينُإلرر ُذلرر ُ رر ُُاّلُإذاب لّتالارري فُ رر ّ ُهررذلُاتشرر نلُالُتت رر  يُسرر ئنُتجهيررزا ُالمتجررنُ أث ثررإُإ

ُ.(285)سجّيُالمتجن
برةُع يرإُ ر ُي  ُالمتنتُّار حبإُ ر ُأجريُالردُُّحر ُُّإسرق ق مي ُع ر ُالمتجرنُتسرجييُالتّر  يتنتّر ُع ر 

ُ.(286)ائ   ُع  ُالالشُذل م ُلمُي ا  ُالدُُّ نيخفذل ُالتُّ
ُ
ُماينُإش نلُالتّ مي :ُ- 

ُدائرنلُالتّ ايرذ  رّدائ ُار ح ُالتّر مي ُأ ُيناجر ُم ل ُالمتجنُالّدي ُ  ُتر نيخُاسرتحق تقإفُ ُإذاُلمُي شُِّ
 ُدائرنلُبً ُببي ُالمتجنُ  ُالمرزادُالع  رّ .ُ تقردُأحسر ُالمشرّنعُ ر ُجعريُالتّ ايرذُمب شرنًلُعر ُقنيرمق لُ 

                                           
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 20الم ّدلُ ُ(281)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.3 20الم ّدلُ ُ(282)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 12الم ّدلُ ُ(283)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.1 12الم ّدلُ ُ(284)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.3 12الم ّدلُ ُ(285)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.23الم ّدلُ ُ(286)
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فُ أ جر ُ(287)التّ ايذفُ  ُحي ُجعيُالق    ُاتم نات ُالقي ءُه ُالمنجر ُالمالرتّ ُ ر ُهرذلُالح لرة
. ُإالق نُالمدي ُتقبيُال ج ءُل قي ءُبثم  يةُأي م 

ُي ردنجُ ر ُعقردُالتر مي ُيجيرزُل رّدائ ُتم ّر ُالمتجرنُأ ُالّتارّنشُبرإفُُ(288) تقدُأبقيُالمشّنع كّيُشرنق 
ُ لإُ  ُالمزادُالع   ُاّلذيُيب عُ يإُالمتجن.إالُأّ ُذل ُالُيم  ُدال

ُ:(289)يتّمُشق ُإش نلُالت مي ُ  ُالح ال ُالتّ لية با نل ُع ّمةُ
ُد  ُمب غُالّدي ُالميم  ُب لتّ مي فُ يتّمُشق ُإش نلُالتّ مي ُ  ُاحياةُالمتجن. -1
مُع رر ُتقيرردُالتّرر مي ُ رر ُسررجّيُالمتجررنُد  ُتجديررده فُ ه رر ُيقررُ ُ(290)ا قيرر ءُعشررنُسرر  ا ُ  -7

 أمي ُالسجّيُبشق ُإش نلُالتّ مي .

بي ُالمتجنُ  ُالمزادُالع   ُ   ًءُل ّدي ُالمؤم ُلا لحإ.ُ   ُهذلُالح لةُيتّمُشق ُإشر نلُ -3
 التّ مي فُ ي تقيُالمتجنُإل ُم كّيةُالمشتنيُالجديدُلإ.

 نلُإ ال ُالمتجنُ ال ّ لُم ُالزب ئ فُ ه  ُت قَ ىُاحياةُالمتجنُ ه ئّيً فُ يبق ُلا ح ُإش -1
 التّ مي ُإمك  ّيةُالتّ ايذُع  ُع  انُالمتجنُالب تقية.

ُ
ُتقيدُالت مي ُع  ُالتجهيزا ُالا  عية:ُ-ث  ي ًُ

تسجييُالتّ مي ُع  ُالّتجهيزا ُالّا  عّية:ُيسّجيُالت مي ُ  ُسجّ ي ُهم ُسجّيُالمتجنفُ سرجيُُ-أ
ُم لك ُاألعي  ُكم ُس بّي :

ُتقيدُالتّ مي ُ  ُسجّيُالمتجن:ُ-4

                                           
 ا لاام إ -1":فُ  ّارره 4991ُلسرر ة41ُحرر ديُنتقرمُتقرر    ُاتُُّ-ُاتمرر نات ُّتقرر    ُالمعرر مال ُالّتج نّيررةُ ُمرر 51ُلُ المر دُُّ(287)

ائت للاد   أوائت المرتات, جااا للباائ  يت ذق تاري  است لاقه للد  بالد   أو بباقيه للبائ , أومت الت جاري بالث   اا ب الم ل   يو ِّ 
بطلاب  المساتعجلة م عريضة للاضق األماوريلد   أت الت جاري   ال ائا للم ل   مدينه إخطارمت تاري   أي امثمانية  بعدالمرتات, 

 -2 دائت المارتات.ال ا أوتق يتناولااا امتيااا الباائ  ال   بعضاا أواا مات الم ل الت جاري كل  بأت تباع بالمااد العلنق ملو   اة ت
ا يكوت البي  ذق المكات واليوم  علاى أي ااموينشار عات البيا  قبال  ااوله بعشارف نااا اللاضاق, تاق يعي  ريلاة ال  اعة وبالط  والس 

ُ".األقل  
ُ-ُاتمر نات تق    ُالمع مال ُالّتج نّيةُ ُم 11ُالم ّدلُ ُ.ُ مث إ7002 33ُ ُم ُتق    ُالّتج نل 3 قنلُ  21ُالم ّدلُ   ُُ(288)

ُ.1223ُلس ة12ُتق    ُاتح ديُنتقمُ
ُ.300 فُمنج ُس ب فُج ج  ُ بن يُ   ن ُ(289)
ُ ه ُمدلُالتق دمُالق ييُع  ُالحق  ُالّتج نّية.ُلالمنج ُالس ب وُ(290)



 22 

جهيررزا ُ يرر ُإشرر نلُالترر مي ُع رر ُالت2119ُُّ 33ُ ُمرر ُتقرر    ُالتجرر نلُالسرر ني 91المرر دل ُأجرر ز 
ُل تمييرررزُعررر ُ ينهررر ُسررر اءًُُتق ب رررةًُفُشرررنيقةُأ ُتكررر  ُةُيرررم  ً ُل  ررر ءُديررر ةُ اآلال ُالمه ّيرررالاررر  عيُّ

 مي ُالتّر ُ .ُإاّلُأّ ه ُاستث  ُمرع يهُةأ ُالمثّبتمحا نلُ ُال ألنتق مُأ ُالعالم بأ ُُ.ةب  ا  ه ُالال اُّ
ُ. ئنا ُالال يعةُألحك مُتق    ه ُالال ّ ُا ُ القُّةُ السُ المنكب  ُاآلليُّ

ٍُالررنفُ هرر 99ُ تقرردُأترر ُالمرر دل  ع  اررنُجهيررزا ُمرر ُالتُُّأ ُتكرر   ُ قررنل أ ُمرر ُالقرر    ُذاتررإُبشررنق 
.ُ  ذاُسب ُأ ُ يرع ُإشر نلُالتّر مي ُع ر ُتإسب ُشم له ُبت مي ُالمتجنُبنمُّ فُ أاّلُيك  ُتقدنالمتج

ُع  ُبع ُع  انل. ُمستقيٍّ  ّ ُالمتجنُش م ًةُع  انلفُالُيج زُ  ُهذلُالح لةُتقيدُت مي  

ع رر ُُ يررع ُإشرر نلُترر مي ُ كمرر ُأّ ررإُلرر ُتق يِّررد ُإشرر نلُالتّرر مي ُع رر ُالّتجهيررزا ُالارر  عّيةفُ بعرردُذلرر ُ
ُ.ةُ  نديُُّ مي ُع يه ُبا نلُ ت ُسب ُالتُّجهيزا ُالُّالتُّاتش نلُاألالينلُتشميُ المتجنُ ال

 ي ررت ُعرر ُعرردمُتقيرردُإشرر نلُالتّرر مي ُع رر ُالّتجهيررزا ُالارر  عيةُ رر ُالسررجّيُاألثررنُذاتررإُالمتنتّرر ُع رر ُ
ٍُالرنُإير  ًةُ إ ا يُتقيدُالتّ مي ُع  ُالمتجنفُ ه ُالبقال .ُإالُأّ ُالمشّنعُتقدُأ ج ُالقيدُ  ُسرجيٍّ

ُلسجّيُالمتجن.

ُالقيدُ  ُ هن ُم لك ُاألعي  :ُ-2

مرررر ُتقرررر    ُالّتجرررر نلُ يرررر ُإشرررر نلُالتّرررر مي ُع رررر ُالّتجهيررررزا ُُ ُ قررررنل   99أ جبرررر ُالمرررر ّدل ُ
لرردىُأم  ررةُُ ُع يهرر مرر لك ُاألعيرر  ُالمررؤمُّمُحسرر ُأسررم ءُ ُّ َُي ررُالرر  ٍُُّأبجررديٍُّ  هررن ُ  رر ُالّارر  عّيةُ

ُُ.إذاُلمُتك ُم ُع  انُأحدُالمت جنتق ُت  ُاألعي  ُ  ُدائنته ُ ت ج نلُالُّالتُُّسجيُّ

ُمر ُالّسرج ي ُالمشر نُإليهمر ُُُالتر مي ُيت ر  يُحر ُُّيُ أ ُا تقر ُتعردييُ ُأيُّكم ُيج ُتقيردُُ  ر ُكريٍّ
ُ   ُالّشن قُ اتجناءا ُذاته ُالمتّبعةُ  ُتقيدُالت مي .

ُأثنُتقيدُالت مي :ُ- ًُث لث

يتنّت ُع  ُتقيدُالتّ مي ُ ش ءُحّقي ُع  ُاألتقّيفُإي  ًةُإل ُبع ُالقي دُ اآلثر نُ سر عن ُُ
ُأهّمه :

ُتّ مي :ُي ش ُع ُتقيدُالتّ مي ُح  ُالتّتّب ُ حّ ُاأل ي ّية.الحق  ُال  شئةُع ُتقيدُالُ-أ
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ُح ُالتتب :ُ-4

 ُمررر ُتقررر    ُالّتجررر نلُلقيررر مُحرررّ ُالتّتّبررر ُالّرررذيُيتمتّررر ُبرررإُالرررّدائ 2ُ ُ قرررنل 97اشرررتنق ُالمررر ّدل ُ
 ُتبريُُّم هر ُل حرةٌُُبر نزُ ُيهر ُ ر ُمكر  ُ ع ُ ةُل عري ُالمرؤمُّع  ُإحدىُالقق ُاألس سيُُّالمنته ُأ ُت ثب  

ُ. مي ُ نتقمإُ ت نيالإب ي حُمك  ُتسجييُالتُّ

 يشرر نُإلرر ُذلرر ُ رر ُُف رر ُمكرر  ُ جرر دُالعرري ُجيُّأمرري ُالّسررلمررذك نلُبمعن ررةُةُا  حرر ُالُّ َيررت ُُ
ين رر ُأ ُأ ُُف مي ُأ ُيعرر ن ُ رر ُذلرر ذيُعقرردُالتّرر لرري ُلم لرر ُالعرري ُالّررُ. مي التّرر اررحياةُتسررجيي

 مي ُا قير ءُالتّرُيتقبرُأ ُيزييُمع لمه ُب يُشركيُكر  ُفأ ُيغقيه ُفت اه يُ أ ُأ ُُف يعه    حةُبعدالُّ
ُتنتقي إ. أ 

ُكرررر  فُُ  الُيحررررّ ُلم لرررر ُالعرررري ُبعرررردُأ ُت يرررر ُإشرررر نلُالتّرررر مي ُع يهرررر ُأ ُي قرررريُحي زتهرررر ُأليٍّ
 ُ ُ رر جرر دُالعرريُدُمرر ُاسررتمنانُ أ ُيت ّكررُ تقرر ُشرر ءفُ رر ُأيُُّفائ ُ أمرري ُالسررجيُّالرردُُّ يسررتقي ُكررٌيُمرر 

ُُ ج دُال  حةُالمثبتةُع يه .ُ استمنانُ ُفإأ ُال اُ ُف مي التُّقدُذيُعَُالُُّحي زلُالم ل ُ 

ُتبرةُع ر ُأيُّمً ُ ر ُالنُّيكر  ُمقردُُّذيةُالّراأل ير يُُّحر ُّ(291)يعقر ُالتّر مي ُل رّدائ ُ:ةاأل ير يُّ حر ُُّ-2
 امتي زُ- ُُُة.المان    ُالقي ئيُّ امتي زُ-أُُ لية:قةُب المتي زا ُالتُّالم ثُّ س ىُالدي  لُفدي ٍُالن

ذي ُالّر ائ    ُالردُّأّمروفُ.العري  تير زُحار امُ-جُُ. أ ُ  عهرً ُكر  ُماردنه ُةُل الزا ةُأّيرالمستحقُ المب لغُ
ائ ُسربةُل ردُّنتبتهمُب ل ُّ دحدُ هذلُالح لةُتُ ُ .ُ    همُتقيدُامتي زهمُلحا ُمنتبتهمٍُالنفُع  ُب متي زُ يتمتُّ

ُ.سجييةُالتُّ مي ُتبعً ُألسبقيُّا ح ُالتُّ

المررذك نلُ  ب  قيرر ءُالاتررنلُجديرردفل تُُّتق ب ررةُ ُسرر  ا ُ ُالمرر ُ لُلمرردُُّ يرر ّيةبحررّ ُاألائ ُ ُالرردُّيتمتّررُ
إشر نلُدعر ىُُ ير َُ أ فُالعري ُغُحجرزَُمر ُلرمُيتب ّرُبتنتقي رإُجيُّأمري ُالّسر ي ترزمُُف مي ُحكم ًُي قي ُالتُّ

ُي .ي فُ   ءُ  ائدُس تالدُّ ع ُ مي ُعال لًُالتُُّ ييم ُ ُ. مي الم ل ُتجديدُالتُُّأ ُق  ُُّفائ ُع يه الدُّ

ُال اجب  ُال  تجةُع ُ ي ُإش نلُالتّ مي :ُ- 

ع  ُالعري ُيرّؤديُإلر ُتقييردُبير ُت ر ُالعري فُكمر ُينتّر ُالقر    ُ اجر ُإّ ُتقيدُإش نلُالتّ مي ُُ
ُحا ُالعي ُالمؤّم ة.

                                           
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.15الم ّدلُ ُ(291)
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ُتقييدُبي ُالعي ُالمؤّم ة:ُ-4

األمرر نُ  أ ُإجرر زلُتق يررُفائ أنادُم لرر ُالعرري ُبيعهرر ُ ع يررإُالحارر يُع رر ُم ا قررةُالرردُّ إذاُ
شُ مي ُإل ُالال ي تقيُالتُُّ   ُهذلُالح لةف.ُائ ُأا الًُبعدُدع لُالدُّاّلذيُيبّ ُ  ُاّلق  ُُةالمستعَج 

  حررةُالُُّ  يرر ُ  ر ُسررجّيُالمتجرنفُ  هررن ُمرر لك ُاألعير  فُُارر  هررذاُاالتُُّنيقةُتسرجييُ لالمشرتنيوُشرر
 .(292)ع ه ُس بق ًُُلالم  ُّ

ُالحا  ُع  ُالعي ُالمؤم ة:ُ-2

 ذيُيقرردمُع رر الّررُفهرر أ ُح ئزُ ُف ُع يهرر العرري ُالمررؤمُُّم لرر ُ ُإسرر ءلُاالئتمرر  ق بررةُيع تقرر ُبعُ

ُ.يهرر ع ُأ ُن رر ُال  حررةُالمثبتررةُفمع لمهرر ُنأ ُتغييررُفأ ُتشرر يهه ُفأ ُإالا ئهرر ُفأ ُاالتالسرره ُفإتال هرر 
مر يُب لعق برةُ اسره ُمر ُيقر مُب ع ع تقر يُ ب لعق برةُذاتهر .ُكمر ُُالمرذك نل ن عُ ر ُاألعمر يالّشري ع تقر ُُ 
ُ.(293) مي ُع  ُالعي ُالمذك نللُم ُالتُّستمدُّالمُ  ائ ُم ُحق تقإت ُتهدشُإل ُحنم  ُالدُّدلي ُالُّالتُّ

ا ته ءُالتّر مي :ُي تهر ُالتّر مي ُبترنتقي ُإشر نتإفُكمر ُي تهر ُب لّ سربةُل مرؤمِّ ُبت  زلرإُعر ُحقّرإُ ر ُُ-ج
ُالتّ مي .

مُقدُ ي ُُ مي ُبم ج ُق  ُ التُُّائ ُا ح ُح ُّالدُُّ مي ُب  ًءُع  ُق  نتقي ُالتُّّمُتيتتنتقي ُالتّ مي :ُُ-4
 .(294) ايذل تُُّتق بيُ ُتقي ئ ٍُُّبمقتي ُحكمُ ُكم ُيتمُُّفنسم ٍُُّس دُ ُ أ ُبم جُفج نلتُّّيُالإل ُأمي ُسج

   ُأحك مُُف ُلإ مي ُالم ثُ  ع ُالتُُّفإائ ُأ ُيت  زيُع ُحقُّل دُّيمك ُالتّ  زيُع ُحّ ُالتّ مي :ُُ-2
ُُ.ُبتسجي إ ُبي ُالقن ي ُإالُّ  زيُحتُّالتُّ هذاُذي ا. الُ(295)ح الةُالح ُّ

ت رر ُاألحكرر مُالترر ُ ررن ُالمشررّنعُاحتنامهرر ُع رردُالتّرر مي ُعرر ُالمتجررنفُأ ُع رر ُالّتجهيررزا ُُ
الّار  عّيةُ يررإ.ُلكرر ُلر ُأنادُم لرر ُالمتجررنُتر جينلُل غيررنفُ ه رر ُأييرً ُ يرر ُالمشررّنعُأحك مرً ُالبررّدُمرر ُ

ُمناع ته .
                                           

ُ. ُم ُتق    ُالّتج نل11الم ّدلُ ُ(292)
ُ. ُم ُتق    ُالّتج نل12الم ّدلُ ُ(293)
ُ. ُم ُتق    ُالّتج نل14الم ّدلُ ُ(294)
ُ.1212 21    ُم ُالق    ُالمد311 ُإل  303 ت ّ مه ُالم اّد ُ(295)
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ُالانعُالثّ   
ُالمرتجنت جرينُ

ُ
لقرردُأ جرر ُالمشررّنعُتسررجييُعقرردُاتيجرر نفُكمرر ُأ جرر ُتسررجييُإ هرر ءُالعقررد.ُ   ّررمُكررذل ُح لررةُُُُُُ

الال ريُ عردُبر لبي .ُ البرّدُبدايرًةُمر ُالتّ  يرإُإلر ُمر ُالمه يرةُال ُفُأ ُاآلالة  عيُّاُّالجهيزا ُتُّالإيج نُ
ن"فُ اّلتررر ُياهرررمُم هررر ُحرررّ ُاالسرررتثم ُحررر ُّ"ُاسرررتعم يُ األ يررريُ"االسرررتئج نُحررر ُّ"ُعبررر نل ررر ُاسرررتعم يُ

7002ُ تقبريُارد نُتقر    ُالّتجر نلُالجديردُلعر مُُ.االستثم نُالّ  شئُإّم ُع ُاتيج نفُأ ُع ُالم كّية
اسررتقّنُالاقررإُ القيرر ءُ رر ُسرر نيةُع رر ُتسررميةُعقرردُترر جينُالمتجررنُب سررمُلعقرردُاالسررتثم نوفُ يمكرر ُ

حُاألكثنُ ي حً ُ تعبينًاُع ُحقيقتإفُألّ ُالق يُأّ ُالمشّنعُأحس ُ عاًلُب ع دلُتسميتإُإل ُالماق 
ُماق حُعقدُاالستثم نُيالت قُب لعديدُم ُالعق دُاألالنىفُمم ُيؤّديُلّ ب ُ عدمُال ي ح.

ى المساتأجر بموجباه يتاول   علاد  " ب ّ رإ:(296)تسجييُعقدُاتيج ن:ُعرّنشُالمشرّنعُإيجر نُالمتجرنُ-أ الًُ
م لااَ ده لااا ب المتجار دوت أت ي  علياه يساد    أ َفامت   للااء بادلأ  خااق  اساتثمار المتجار ل ساابه الش  

 ." لوقه على الغير المؤجر بالتاامات المستأجر أو يكتسب
.ُ لررذل ُتقرردُأ جرر ُالقرر    ُ(297) يتنتّرر ُع رر ُإيجرر نُالمتجررنُإيررع شُيررم    ُدائ رر ُالمررؤجنُُُُُ

غررر ُفُ ي ب-(298)تحررر ُق ئ رررةُعررردمُ اررر ذلُ ررر ُحرررّ ُالغيرررنُ-تسرررجييُعقررردُإيجررر نُالمتجرررنُ ررر ُالّسرررجيُّ
ت ييحُبدايةُ  ه يةُالعقدفُ  شنُالالاة ُع إُ  ُارحياة ُتاردنُ ر ُمقرّنُالمتجرنُ  ن عرإُالراليُ

يبقررر ُالمرررؤجنُ المسرررت جنُمسرررؤ لي ُ.ُ الررراليُت ررر ُالمه رررةُ(299)المسرررَةُعشرررَنُي مرررً ُمررر ُتررر نيخُالعقرررد
المتجرررنُسررر اءُتقررر مُبهرررذاُاالسرررتثم نُالمرررؤجنُأ ُ  شرررئةُعررر ُاسرررتثم نيررر م ُعررر ُااللتزامررر  ُال ُّب لتُّ
ُ.(300)لمست جنا

 لررردائ  ُالمرررؤجنُق ررر ُإسرررق قٍُجررر يُديررر  همُالررراليُالمسرررَةُعشرررَنُي مرررً ُمررر ُإتمررر مُإجرررناءا ُالّ شرررنُ
 الّتسر يمفُشرنيقةُأ ُيثبتر اُأّ ُهرذاُاتيجر نُيهرّددُ  ر ءُالرّدي .ُ بقيردُعقردُاتيجر نُ ر ُسرجّيُالمتجرنُ

                                           
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.73الم ّدلُ ُ  ُ(296)
ُ.301 فُمنج ُس ب فُج ج  ُ بن يُ   ن ُ(297)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.7 ُ قنلُ 12حس ُ ّ ُالم ّدلُ ُ(298)
ُ. ُم ُتق    ُالّتج نل71الم دل ُ(299)
ُ ُم ُتق    ُالّتج نل.21الم ّدلُ ُ(300)
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سرجّيُالمتجرنفُ يكتسرر ُُترز يُاراةُالتّر جنُعر ُالمرؤجنُإالُأّ ُالمتجرنُي ررّيُمقّيردًاُع ر ُاسرمإُ ر 
ُُ.(301)المست جنُهذلُالّااة

ال ث ئ ُُأ ُيذكنُااتإُهذلُ  ُكيُّل متجنُالمست جنُالمستثمنُ ع    تقدُأ ج ُالمشّنعُ
 تادنُع إُباددُاستثم نُالمتجنُالمؤجنُم ُبي  ُمك  ُتسجي إُ نتقمإُ ذل ُتح ُق ئ ة ت الُّ

.ُ م ُالتشنيع  ُم ُأ ج ُع  ُ(302)لتج نلاُتق    ُ ُم 32المؤيدا ُالم ا  ُع يه ُ  ُالم دلُ 
فُإاّلُأّ ُمعن ةُنتقمُتسجييُم ل ُالمتجنُ(303)المست جنُأ ُيذكنُنتقمُالسجّيُالال ّ ُبم ل ُالمتجن

ُلي ُب ألمنُالّاع ُحي ُي ش نُإليإُ  ُسجيُالمتجن.
 شررنُع رر ُالمسررتثمنُأييررً ُتسررجييُا تهرر ءُاتيجرر نُُ ُ(304)أ جرر ُالمشررّنعُا تهرر ءُاتيجرر ن ع رردُُُُُُ

ب لقنيقةُذاته ُع دُبدايةُاتيجر ن.ُ أل ُا تهر ءُاتيجر نُييرعشُيرم    ُدائ ر ُالمسرت جنُُالالاةُ 
ُمرر همُ ذاتهرر ُأ ُيق رر ُالحكررمُبسررق قُأجرريُدي ررإُ ذلرر ُ رر ُالمه ررةُهررذلُالمررّنلفُ قرردُأجرر زُالمشررّنعُأليٍّ

ُالمقّننلُلدائ  ُالمؤجنفُ ب لشنقُذاتإ.
مر ُُ-نُبت جينُمتجنلُم ُش  إُأ ُي اقدلُااةُالت جن يج ُاتش نلُإل ُأّ ُتقي مُم ل ُالمتج

.ُيتنتّر ُ-مر ُلرمُيكر ُتر جنًاُأارالًُُ-ت ر ُالّاراةُيكتسربه ُمسرت جنُالمتجرنُ-لمُيك ُلديإُمتجنٍُالرن
ُ ع  ُذل ُأّ إُع دُت جينُالمتجنُيت ّج ُع  ُأمي ُالّسجيُالّتحّق ُم ُاستثم نُم ل ُالمتجنُلمتجن 

فإاّلُأّ ُذلر ُالُي غّيرنُاسرتمنانُق ُتقيدُم ل ُالمتجنُم ُسجّيُالّتّجر نٍالنفُ ع دُا تا ءُذل ُيق مُبش
ُب سمُالمست جنفُ   ُلرمُي جردُ ُتج نيٍّ تقيدُالمتجنُب سمُم لكإُكم ُيتنّت ُع يإُالت ك دُم ُ ج دُسجيٍّ

فُيتُ  م ُثّمُع دُا تهر ءُعقردُاتيجر نُبردُ ياتحُلإُسجاّلًُتج نّيً .ُ  ُّجر ُع ر ُأمري ُالّسرجيُأ ُتمديرد 
 يعيرردُتقيرردُُ-مرر ُلررمُيسررتثمنُمتجررنًاٍُالررنُ-مرر ُسررجّيُالّتّجرر نُ-الّسرر ب ُ-المسررت جنيشررق ُكررذل ُتقيرردُ

م ل ُالمتجنُ  ُالّسجّيفُم ُلمُيقمُبت جينُمتجرنلُث  يرًةُمب شرنًل.ُت ر ُاألحكر مُأّكرده ُالربالغُالّار دنُ
ُع  :اّلذيُ ّ ُُ 7010ُ 1ُ 31ت نيخُر 3ُ 10ُ 1327 11723ُع ُ زانلُاالتقتا دُ الّتج نلُبنتقم 

الم لرر ُبترر جينُمح ّررإُالّتجرر نيفُ رر ّ ُالمسررت جنُيكسرر ُارراةُالتّرر جنُاألمررنُالّررذيُيتق ّرر ُم ررإُُتقيرر م"
الحا يُع  ُالّسجّيُالّتجر نّيُالّرالزم.ُأّمر ُب لّ سربةُل م لر  ُالمرؤجن ُ يرتّمُشرق ُسرجّ إُالّتجر نّيُإاّلُ

هرررذلُالح لرررةُيتق  ررر ُم رررإُتعررردييُسرررجّ إُإذاُكررر  ُلديرررإُمحرررّيٍُالرررنُيمررر ن ُ يرررإُ شررر قإُالّتجررر نّيُ  ررر ُ

                                           
ُ. ُم ُتق    ُالتج نل79الم دل ُ(301)
ُ. ُم ُتق    ُالتج نل71ل الم دُ(302)
ُ.31زي  ُسالمةفُمنج ُس ب فُ ُ(303)
ُ. ُم ُتق    ُالتج نل75الم دل ُ(304)
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الّتجرر نّيُل ع رر ا ُالجديررد.ُأّمرر ُب لّ سرربةُل مسررت جنُع رردُا تهرر ءُعقرردُاتيجرر نُ لررمُيقررمُبتجديرردُهررذاُالعقرردُ
أمري ُيمّكر 1227ُُ ُلعر م37ُمُنتقرم أا اًلُ يتّمُشق ُسجّ إُالّتج نّيُأا اًل.ُمشيني ُإل ُأّ ُالّتعمري

تقيدُالّشرنكةُمر ُالّسرجّيُالّتجر نّيُإذاُت ّكردُبم جر ُالكشرشُالحّسرّ ُمر ُالّسجّيُالّتج نّيُالقي مُبشق ُ
إ ال ُمقّنُالّشنكةُأ ُالّتالّ  ُع إُ ه ئّيً فُم ّ هي ُإل ُأّ ُاألحك مُالقي ئّيةُالُتابحُ اجبرةُالتّ ايرذُ

ح لته ُم ُدائنلُالتّ ايذُأا اًل." ُإاّلُبعدُاكتس به ُالّدنجةُالققعّيةُ ا 

  ُال عدُب لبي :اتيج نُمُ-ث  ي ًُ

ُيقر مُ يرإُشرالٌ ُُعقردٌُ"ُب ّ رإ:ُاتيج نُمر ُال عردُبر لبي   ُم ُتق    ُالتج نل77عّن  ُالم دل 
 عردُالمسرت جنُبيعرإُإي هر ُع ردُا تهر ءُاتيجر نُمق بريُ مر ُةُ مه ّيرُأ ٍُال ُ ُةُ ار  عيُُّب يج نُتجهيرزا ُ 

بررنُعتَُ يُ ُةفُاألجرر نُالمد  عررة.جزئّيررُ يررإُبعرري ُاالعتبرر نُ لرر ُبارر نلُ ذُؤاَلرريُ نُبترر نيخُاتيجرر ُدُ محرردُُّثمرر ُ 
أّ ُالمشرّنعُتقردُاشررتنقُُ  الحر "ُ.الااريً ُ يالير ُألحكرر مُهرذاُلعمريُالمرذك نُعمراًلُتج نّيرشُااحترنا

 ةُم ُال عدُببيعه ُعماًلُتج نّيً .ةُأ ُاآلال ُالمه يُّ  عيُّجهيزا ُالاُّاالحتناشُليعتبنُت جينُالتُّ

ذاُأنادُمؤجنُت  ُالّتجهيزا  يت ّجر ُع يرإُُّ ُبم كّيترإُلهر ُتجر لُالمسرت جنفُ الغيرنفيحرتُأ   ا 
المتجرررنُإذاُك  ررر ُاألشررري ءُالمررر ج نلُمررر ُُ ررر ُسرررجيُّنلُجهيرررزا ُ اآلال ُالمرررؤجترررإُل تُّم كيُُّسرررّجييُ أ ُ

 ع ر ُيُهرذاُالشرهنُتقني رةًُشركُِّ يُ ُم لك ُاألعي  ُالمؤّم ُع يهر فُ  ُسجيُّك   ُمسّج ةُأ ُُفع  انل

لُدُّالمسررتمَُةُب لقني ررُمرر ُالمسررت جنُ الغيررنُأسرر لًُُبهرر ُحيرر يُكرريٍُُّك نلُيحررت ُّةُالمررؤجنُلخعيرر  ُالمررذم كّيرر
ُجرر نلُبتسرر يمُالمررؤجنُشرره دلًُلتُّّيُايقرر مُأمرري ُسررجُ ُفلارر ح ُالمتجررنُمرر ُتسررجييُالمتجررنُ ع  اررنل

ُ.(305)كم ُيق مُبتس يمُالغينُبي  ً ُبه ُفةُالم ج نبم كيُّ

ُبم جر ُق ر ُ ُم لر نلُب ر ًءُع ر ُق ر ُالشرهَُجهيرزا ُ اآلال ُالمُ ةُالمرؤجنُل تُّتنتقي ُم كّيرُيتمُّ
ُتق برررريُ ُتقيرررر ئ ٍُُّبمقتيرررر ُحكررررمُ ُكمرررر ُيررررتمُُّفنسررررم ٍُُّسرررر دُ ُ أ ُبم جررررُفجرررر نلالتُّّيُمُإلرررر ُأمرررري ُسررررجقرررردُ يُ 

ُ ُ.(306)ل ت ايذ

يجرررر نُاآلال ُ التجهيررررزا ُالارررر  عّيةُ جرررردُأّ ُكرررراّلًُمرررر ُ  ب لمق ن ررررةُبرررري ُإيجرررر نُالمتجررررنفُ ا 
ُم همرر ُ ر ُم اجهررةُالغيرن.ُإاّلُأّ ُمرر ُشرر  ُُجرنالعقردي ُالبررّدُمر ُتقيرردلُ ر ُسررجّيُالمت لالحتجرر جُبر يٍّ

ُم ُالمؤجنُ المست جنفُاألمنُالّرذيُالُينتّبرإُإيجر نُ إيج نُالمتجنُأ ُيؤّثنُ  ُالّااةُالّتج نّيةُلكيٍّ
                                           

ُ. ُم ُتق    ُالتج نل411الم دل ُ(305)
ُ. ُم ُتق    ُالتج نل412الم دل ُ(306)
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اآلال ُ الّتجهيررزا ُالّاررر  عّية.ُكمررر ُأّ ُإيجررر نُالمتجرررنُيعقرر ُالحرررّ ُلررردائ  ُالمرررؤجنُب سرررق قٍُجررر يُ
ُ.نُاّلذيُالُيحدثإُإيج نُاآلال ُ الّتجهيزا ُالّا  عّيةدي  همفُاألث

إذًاُ قرردُ  ّررمُالمشررّنعُالتاررّن   ُ يررنُالّ  تق ررةُل م كّيررةُال اتقعررةُع رر ُالمتجررن.ُ أ جرر ُتقيرردُت رر ُُ
الّتارررّن   ُ ررر ُسرررجّيُالمتجرررنُتحررر ُق ئ رررةُعررردمُ ا ذهررر ُ ررر ُم اجهرررةُالغيرررنفُ تحررر ُق ئ رررةُبقرررال ُ

كمرر ُحررّددُالقرر    ُاآلثرر نُالمتنتّبررةُُلرر ُكرر  ُت مي ررً ُع رر ُالمتجررن.التاررّنشُحترر ُبرري ُالمتع تقرردي ُ يمرر ُ
ُم ُالّتاّن   ُال اتقعةُع  ُالمتجرن.ُ برّي ُالمرددُاّلالزمرةُلتجديرده فُ نتّر ُالتّرنتقي ُ يمر ُ ع  ُتقيدُكيٍّ

ُل ُلمُيتمُالّتجديد.
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ُالال تمة
ُ
فُتم شر ُمر ُالّتقرّ نُاالجتمر ع ُّي اكر ُالحير لُالعم ّيرةفُ يلعّيُالق    ُالّتج نيُاّلذيُيحر  يُأ ُُُُُُ

ُتعرر ل ُالحرر ال ُاّلترر ُيانزهرر ُتقررّ نُالمجتمرر .ُ كرر  ُ ناءُالقارردُهررذاُيا ررحُ رر ُمقارردلفُ يرر ت ُب حكرر م 
حررد ُ أَُُفلت  رريمُسررجّيُالّتجرر ُنلُتحرردي ُ بُذيُأترر لّررافُُ 7002 ُلعرر م33ُ لالّتجرر ُنُتقرر    َُإارردانُالمشررّنعُ

عُهر ُع  ُالمشنُُّأّ يُم الذُ أّ ُُإالُّ.ُال اتقعةُع  ُالمتجنُة ّ مُالّتاّن   ُالق    يُّكم ُُالمتجنفُسجيُّ
 72ُ ُالّشرنك  تقر    ُفُُ 7002 ُلعر م33ُ لالّتجر ُنُتقر    بي ُُلالّ   مةُلسجّيُالّتج ُنا  ُال ُّعُت زُ 

 ر تق ُالّتكرنانُ التُّمر ُلُالراليُالبحر ُ ر الح .ُ اّلذيُيدعمُم تقا  ُالّ  تقدُلهذاُالتشّت ُمر 7011ُلع مُ
 حّبرذاُلر ُأاردنُالمشرّنعُت ُس تقه ُكّيُم ُالق    ي ُالمرذك ني ُلت  ريمُسرجّيُالّتجر نل.ُالُُّبي ُاألحك م
ّ ُاألالرذُب  ر مُجّيُالعقر نيفُ   ر مُالك تر ُب لعردي.ُإذُألفُأس ًلُب   مُالّسرً ُبسجّيُالّتج ُنتق    ً ُال اُّ

دُالثُّ  ينتّر ُُف ار  ُالمتعر م ي  ر ُُقرةُ االقمئ ر  سجّيُالّتج نلُم ُش  إُأ ُيحّق ُالعال ّيةُاّلت ُت ج 
ُمر ُهر إ ُُّفع  ُحّنّيةُاالّتجر نُ.ُ الُيمك ُاعتب نُأحك مُسجّيُالتج نلُتقيداًُتسهييُالمع مال ُالّتج نّية

ُتالدمُالّتج نلُ تاّ ُ  ُما حةُالّتج نُأ اسهمُت  يمٌُ ُ.ي الي  ُالّتج نُاللتزام   
ألتقررررن ُإلرررر ُال اتقرررر فُألمكرررر ُمرررر ُالرررراليُ لرررر ُتررررّمُيرررربقُتقيرررر دُالّسررررجّيُالّتجرررر نّيُبحيرررر ُتكرررر  ُاُُُُُ

اتحا ءا ُاّلت ُيمك ُالحا يُع يه ُم ُأم  ةُسجّيُالّتج نلُت جيإُالاع لّي  ُاالتقتا دّيةُ الّ ش قُ
كمر ُُالّتج نّيُبم ُي سجمُم ُالّسي سةُالع ّمةفُ بم ُيحّق ُالّتقّ نُ ي عك ُب لّ ا ُع ر ُالّار لحُالعر ّم.

لّتج نلُ بي ُس ئنُإدانا ُالّد لةُلتحقي ُالهدشُالعر مفُ ه ر  ُب لاعريُأّ ُالتع   ُين نّيُبي ُسجّيُا
تع  ٌ ُبي ُأم  ةُالّسرجّيُالّتجر نّيُ بري ُد ائرنُالم لّيرةُإذُتنسريُأم  رةُالّسرجّيُشرهنّيً ُجردا يُب ألسرم ءُ

ينّيررةُالم سررج  ةُمن قررةُبارر نُشرره دا ُالّسررجّيُالم قي رردلُ المعّدلررةُ المشررق بةُإلرر ُدائررنلُمالتّاررةُ رر ُمد
ُالم لّيةفُ يتّمُتك يشُالمسّج ي ُم لّيً ُع  ُهذاُاألس  .

ُثالثررةي قَسررمُسررجّيُالّتجرر نلُ كمرر ُنأي رر ُ رر ّ ُُُُُُ سررجّيُالّتجرر نفُ سررجّيُالّشررنك  فُ سررجّيُُ:إلرر ُأتقسرر م 
ةفُثرررّمُبحث رررر ُ رررر ُاألحكررر مُالّ   مررررةُلتسررررجييُاألشرررال  ُالّقبيعّيررررةُ االعتب نّيرررر تقرررردُ ّارررر   ُُالمتررر جن.

أهرّمُاالالتال ر  ُأ ُالتّ  تقير  ُبري ُ   ُال اتقعرةُع يرإ.ُ  تقا ر ُع ر ُتسجييُالمتجرنُ الّتارنُّجناءا ُإ
ُم همرر ُلسررجّيُ مرر ُحيرر 7011ُ ُلعرر م72ُفُ تقرر    ُالّشررنك   7002 33ل تقرر    ُالّتجرر ُن ت  رريمُكرريٍّ

ُالّتج نل.
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ُ:لالّتج ُنُسجيُّ   ئشُبُالّتذكينُ  ُم ُكّيُم ُتقّدميمك ُ 
 ساجل  "ُالّتجر نل ُم ُتقر    1ُ  ُ قنل73 الم ّدلةفُ هذاُي ستا دُم ُ ّ ُأدالُلالستعالمُ الع  يُّ -1

تاق ال   ةي االت جار ساات ت الجماور مت ال اول على المعلومات الواذياة عات كال المؤس  ف يمك  الت جار 
ُ."تعمل ذق سورية

ار للش ا أيضاا  أداف   هاو "الّتجر نيأّ ُالّسجّيُ 7ُ ُ  ُالاقنل 73 الم ّدلييشُتُأداٌلُلإلشه نُإذ -7
 تقردُُ".باا ا المعناى اريحأ  قانونق   الغير عند وجود ن    ذق      د باا جعل مندرجاته ناذ ف  لاَ ي  

أ جررر ُالمشرررّنعُالّتجررر نّيُالّسررر نّيُتقيررردُكرررّيُمررر ُيتع ّررر ُبررر لمتجنُ التّررر جنُ الّشرررنكةُ ررر ُسرررجّيُ
 نلُحّجرررًةُع ررر ُالّتجررر نلفُ برررذل ُي عَتبرررنُسرررجّيُالّتجررر نلُأداًلُل ّشرررهنفُ تعتبرررنُتقيررر دُسرررجّيُالّتجررر

ُ  ُسجّيُالّتجر نلُالُيجر زُاالحتجر جُبهر ُع ر ُ الك  ةفُ ب لمق بيُ  ّ ُالبي    ُاّلت ُلمُت دَنج 
 .الغين

 .نك   الشُُّالّتج نلحانُ تمييزُُ سي ةُإحا ءُ  -3

 رررررب ُبررررري ُاألسرررررم ءُالُُّ فُ  سررررري ةُلم رررررةّيرررررالّتج ُن الع ررررر  ي ُةُاألسرررررم ءُ سررررري ةُا تقررررر يُم كّيررررر -1
أ ُُمقررر ب ُ ُلُاالمت ررر عُعررر ُتقيررردُاسرررمُتجررر نيٍُّالّتجررر ُنُسرررجيُّ ررر ُأم  رررةُإذُيجررر ُعفُالمتشررر بهة

 .جيُّسُّلُ  ُال ُتقيدُ سبَُُتج نيٍُُّالسمُ ُمش بإُ 

  جن.ع  ُاكتس  ُااةُالتُُّبسيقةًُُةًُتق    يُُّتقني ةًُ -1

ت رر ُال  رر ئشُح  لرر ُاألحكرر مُالق    ّيررةُالّ   مررةُلسررجّيُالّتجرر نلُدعمهرر ُ تعزيزهرر .ُلكرر ُيمك  رر ُُُُُُ
المشّنعُلمُيك ُم ّ قً ُ  ُتحقي ُاألهداشُالمنجّ لُم ُت  ريمُسرجّيُالّتجر نلفُال ّارةُمر ُمر ُالق يُأّ ُ

ُتايُإلرش  ُحرّدُالت ر تق ُ التعر ن ُ ر ُبعر ُالم اير .ُ مح  لرًةُمّ ر ُ  ُذل ُالتّ  يمُم ُها ا  
ُ: اي  التُّ  ندُبع ُلتال  ُت  ُالمشكال ُاّلت ُاعتن ُت  يمُسجّيُالّتج نلُس

الّتجررر نلُُسرررجيُُّ"لياررربحسرررجّيُالّتجررر نلفُل جررر دُسرررجّيُالّشرررنك  ُالمد ّيرررةُ يرررإفُتغييرررنُتسرررميةُ -1
  الّشنك  ".

 بإ.ُال  ٍُُّسجّيُالتج نلفُ األ ييُإادانُتق ي ُ ت حيدُاألحك مُال   مةُل -7

فُأ ُترن ُم لكإُم ُ اج ُالقيدُ ر ُسرجّيُالّتجر نلُنأ ُالم يُالمعا الحّدُاألد  ُم ُتحديدُ -3
 .حديدُل  زينُالمالتّ ُالتُّ

تر ُ  ُ ال سر ئيُالُّالحيُّةُالقير دفُ م حرإُالّارتق برةُع ر ُارحُّالنُّتعزيزُد نُأمي ُالسجّيُ ر ُ -1
ّنتق بررةفُ ال اررًةُاليرر بقةُالتج نيررةفُ العرر دلُإلرر ُتك يررشُمرر ّ ا ُتمّك ررإُمرر ُمم نسررةُت رر ُال

 الّسجّيُب لقي مُب لكششُالحّس فُل ت ّكدُم ُاّحةُالبي    ُالم اّنحُبه .

عرر ُ رر ُفُ اسررتبداله ُبعبرر نلُالقُّ" أاررح  ُالعالتقررةُجيُّّسرربرري ُأمرري ُالُالالررالش"ُعبرر نلحررذشُ -1
ُ.جيُّسُّتقنانا ُأمي ُال
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ةُد  ُاررد نُتقررنانُب لقيرردُأ ُ رر ُق رر ُالقيرردفُ اعتبرر نُمررن نُت رر ُالمه ررُمه ررةُل برر ُّتحديرردُ -1
 ن يً ُيتيحُلا ح ُالعالتقةُالقع ُأم مُالجه  ُالمالتاة.ُالن  

 ررر ُُ ُأّ رررإةفُ يالّحرررا  شررر ءُمحكمرررةُتج نّيرررفُُ ةّيرررج ُنالتُّةُلحسرررمُالم  زعررر  ُلج رررةُال ّارررإيجررر دُ -2
 The court Commercial"يُّالّتجررر ُنُجيُّّسررررةُت جرررردُمحكمرررةُال يُاأل نبّيرررمع رررمُالرررردُّ

Register"ُةشه دًلُتج نيُّتعق ُهذلُالمحكمةُف"Trade licensing"
(307). 

 .سالمةُالقي دُ مق بقته ُل  اتق فُحناً ُع  ُةُ زم يُُّ تنلُ ُتجديدُالقيدُكيُّ ن ُ -2

لُالُيمكر ُاالحتجر جُالّتجر ُنُسرجيُّجُ ر ُدنَُ يرنُم رُبير  ُإلزامر ُُّكريُُّع ر ُأ ُُّارناحةًُُال ّ ُُ -2
 بإُ  ُم اجهةُالغين.

م ُت نيخُتقيدُُ هيُه ُفالمد ّية  ُالحكمُأم مُمحكمةُالبدايةُُمه ةُالب ُّم عدُبدايةُبي  ُُ-10
 ع ىُأمُم ُت نيخُاكتم يُالالا مة.الد

 ر ُُ ًُج ازّيرالقيدُ  ُنُّفُاّلذيُجعيُنك   ُم ُتق    ُالش37ُّ الم ّدلتغيينُالحكمُال اندُ  ُُ-11
ُ.  مُالع مُّح لةُ ق ُالبي    ُأ ُمال لاةُالق    ُأ ُال ُّ

إعرر دلُالرر  ُع رر ُمه ررةُتقيرردُالتعرردييُع رر ُعقرردُالشررنكةُ رر ُالسررجيُ الترر ُكرر  ُم ا اررً ُُ-17
فُ التررر ُحرررذ ه ُتقررر    7002ُ ُمررر ُتقررر    ُالشرررنك  ُلعررر م37ُ ُمررر ُالمررر دل 1ع يهررر ُ ررر ُالاقرررنلُ 

 .7011الشنك  ُلع مُ

ُ.مب شنًلُ  ُجمي ُح ال ُن  ُالقيدُلالّتج ُنُسجيُّمُأم مُأمي ُالت  ُ إيج دُقني ُُ-13
ُ

 أالينًاُتجدنُاتش نلُإل ُأّ  ر ُ عتبرنُت ر ُالّت اري  ُمح  لرًةُنأي  هر ُيرن نّيةُل  ار يُإلر ُُُُُُ
 ُار نًلُمق بقرًةُل  اتقر فُ تحقّر ُب لتّر ل ُالهردشُ  يةُالمشّنعُ  ُيربقُتقير دُسرجّيُالّتجر نلُلتكرُ 

الح  رر ُمرر ُالرراليُالبحر ُيررن نلُالتعّمرر ُ رر ُإجررناءُ تقرردُُالم شر دُ هرر ُدعررمُاالئتمرر  ُالّتجر ني.
ُجديدلُتت   يُ ُن فُ مق ن تهر ُمر ُسر ئنُسجّيُالمتر جنوُ-لسجيُالّشنك  ُعُسجّيُالّتج نلُ بح   
ُحرر يُسررُالبررّدُمرر  كررذل ُالررّد يُالعنبّيررةُ الغنبّيررة.ُ الال نجّيررةُالّررذيُجيُالّشررنك  ُ جرر دُدناسرر   

كمرررر ُ جررررد  ُأّ ُت  رررريمُالمشررررّنعُل متجررررنُ رررر ُتقرررر    ُتمسرررركإُ زانلُاالتقتارررر دُ الّتجرررر نلُالال نجّيررررة.ُ
ُيستحّ ُال تق شُع دلُ ت   لإُب لبح ُ الّتدتقي .7002ُ ُلع م33ُالّتج نل 

                                           
(307)

 (Christian Campbell. Legal Aspects of Doing Business in Europe [2007] I. Yorkhill 

law publishing. 2007. P.1-336.ُو
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ُة غةُاألج بيُّتق ئمةُالماق ح  ُب لُّ
ُ

عي َ Forceَ31َاذف َن َ  Accelerate (v.)َ1َسرِّ

 Act (n.)َ2َقانون/َقرار Formality (n.)َ32َةرسمي َ

 Activities (n.)َ3َاتفعالي َ Keep (v.)َ33َيحتفظ

 Application (n.)َ4َط ل ب Legal (adj.)َ34َقانونيَ 

 Apply (v.)َ5َينشرَعلى Local (adj.)َ35َمحليَ 

 Appoint (v.)َ6َيعيِّن Losses (n)َ36َخسائر

 Aspect (n.)َ7َمظهر/َشكل Manager (n.)َ37َمدير

 Branch (n.)َ8َفرع Notary (n.)َ38َكاتبَالعدل

َقانونَاألعمال Office (n.)َ39َ/َوكالةمكتب

َةالت جارقانونَأوَ
Business lawَ9 

ضعَحي َ Officer (n.)َ40َ/َوكيلمدير  Came into forceَ10َطبيقزَالت َو 

ة)شركةَشركةَخصوصي َ

ةالم َ(حاص 
Particular 

partnershipَ

 Carried (n.)َ11َممسوك 41

 Charge (n.)َ12َرعاية Partner (n.)َ42َشريك

 Civil (adj.)َ13َمدنيَ  Partnership (n.)َ43َشركة

 Commercialَتجاريَ  Presence (n.)َ44َحضور

(adj.)َ

14 

 Commercialَوكيلَتجاريَ  Procedure (n.)َ45َإجراء/َإجراءات

officer 

15 

 Commercialَتجاريَ َسجلَ  Profits (n.)َ46َأرباح

registerَ

16 

 Company (n.)َ17َشركة Public (adj.)َ47َعامَ 

 Conduct (n.)َ18َإدارة Record (n.)َ48َسجلَ 

 Contract (n.)َ19َعقد Register (n.)َ49َسجلَ 

 Cooperativesَاتتعاوني َ Relationship (n.)َ50َعالقة

(n.)َ

20 

 Court (n.)َ21َمحكمة Requiredَ51َي تطلَّب

 Data (n.)َ22َبيانات Responsible (adj.)َ52َمسؤول

 Declare (v.)َ23َي علِن Restrictedَ53َمقصور

 Direct (adj.)َ24َمباشر Shareَ54َيشارك

وقَّع  Document (n.)َ25َوثيقة Signedَ55َم 

م  Electronic (adj.)َ26َالكترونيَ  Submitَ56َيقدِّ

 Substantiallyَا َجوهري َ

(adv.)َ

Entry (n)َ27ََدخول 57

 To Establish 28َتأسيسTaxَ58ََضريبة

صحيح/َمضبوط/َ Tradeَ59َتجارة

َدقيق
Exact (adj.)َ29 

 Followedَ30َت تَّبع Typeَ60َنوع/َشكل
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ُتق ئمةُالمناج 
ُ

ُة: غةُالعنبيُّالمناج ُب لُُّ-أ الًُ
ُالكت :ُ-أ

 .1212ُدمش فُةفالّس نيُّفُمقبعةُالج معةُالبرية ةي  الت جار ال لو   ُاهللفُنُزُانطاكق -1

لاألعم يُُيُّالّتج ُنعمنفُالمداليُإل ُالق    ُذار  عبدُالق دنُ برغل زا ُ عبدُالنُُّجاجات -7
 .7002ح  فُُج معةكّ ّيةُالحق  ُ  ُ ش نا ُ جنُ المتجنوفُم التُُّةيُّالّتج ُن

نيبةُنك  ُ الّير ت سري ُالّشرُةّيرالّتج ُن ُجاّلُّسر الُلمح يُّ  ُعبدُالح يمفُتنالي ُاعبُُّ جر -3
 .1221ةُالكبنىفُةفُالمح ُّق    يُّدلفُدانُالكت ُالالم حُّ

ُ.1222سةُال حدلفُدمش فُفُمق ب ُمؤسُّيُّالّتج ُنالي  فُالق    ُُاد د   -1
 شررهنُُيُّالّتجرر ُنُجيُّّسرر؛ُالتالملااارَ  ذااق اللااانوت الماااري   ي  الت جااار ار الش اازي رر فُُسااالمة -1

ُ.1222ف1ُالم ا نلفُقُفُدانُال   ءفةيُّالّتج ُننك  ُلشُّا
دانُال شرنُ يرنُمرذك نلفُةفُسرةُتقبيقّير؛ُدنافالت جاار اجر ذاق موجباات دليل الت  كمييفُُسالمة -1

ُ.1222ف1ُبين  فُق
ق  ررررةفُفُدانُ شررررنُالثُّو1لجفُُّّالماااااري ي  الت جااااار الوساااايط ذااااق اللااااانوت محسرررر فُُشاااافي  -2

ُ.1217ف7ُةفقاتسك دنيُّ
دانُالّ شرنُُق فقً ُع يه ُب حد ُأحك مُمحكمرةُالر ُّمع ُُّةي  الت جار الموسوعة فُم ني ُااد  -2

ُ.1222ُ ع امةُالّ شنُ ينُمذك نتي ف
 زيررر فُشرررنُ التُّل ُّناسررر  ُ اةُل دُّسرررةُالج معّيرررالمؤسُّفُي  الت جاااار أااااول اللاااانوت سرررمينفُُعالياااة -2

ُ.1221ف7ُقبين  ف
فُشررنب عررةُ ال ُّق  ررةُل قُّفُدانُالثُّةني االانو الموسااوعة الكاملااة للمواعيااد ال فُعررزُُّعبااد اللااادر -10

ُ.1222ف1ُقُفالق هنل
ُ.1222ُدانُالّ شنُ ع امةُالّ شنُ ينُمذك نتي فُفي  الت جار اللانوت  فُعزُُّعبد اللادر -11
ُ.1221ف1ُةفُقانُالع  مُالعنبيُّفُبين  فُدي  الت جار اللانوت   زيفُُعطوي -17
ُ.1221ف1ُفُالق هنلفُقفغير للمشروعات الا   لانونق  ليل الالد  ق ن فُُعلم الديت -13
 .7002ح  فُُج معةُفو1جلفُُّّالبري ي  الت جار اللانوت هش مفُُذرعوت -11

ُاللاضاااق تنجمرررةُيفدُاأل ُّفُالمج ّرررو1فُلجي  الت جاااار ل ذاااق اللاااانوت المطاااو  نيبيرررنُ ن ب ررر فُ -11
ُ.7002ف1ُفُقزي فُبين  ُ شنُ التُّناس  ُ ال ُّةُل دُّسةُالج معيُّالمؤسُُّمجدُم ا نف
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ُ
ُال :األبح  ُ المق ُ- 

عبررردُالرررنزا فُالمتجرررنُبمع ررر لُالقررر     فُمج رررةُبحررر  ُجررر م ُح ررر :ُس سررر ةُالع ررر مُُجاجاااات -1
 .7001ف32ُاالتقتا ديةُ الق    يةفُالعددُ

ف1220ُل"فُمج رةُالمحر م  فُالعر مُالّتجر ُن ر ُتقر    ُُيُّالّتجر ُنسرجييُاستات ءُحر يُتق اعردُالتُّ" -7
 الجزءُالع شن.

  ُ ُاتقتارر دُالّسرر  ُاالجتمرر ع ُّارر دُالّسرر  ررنُحرر يُماهرر مُاتقتُ جهرر  " عررد   فُسااليمات -3
ُابق:م ش نُع  ُالنُُّ",ةنلُالمستقب يُّج ه  ُتق ُّ اتُُّاالجتم ع ُّ

http://www.iraqcp.org/members3/0050725adnan.htm  

"فُم ش نُ  ُ  ُاالجتم ع ُّا دُالسُّ  ُاتقتُالقق عُاأله  ُُّد ن"ُسعيدفدُمحمُّال لبق  -1
ُ.7001 17 72ةفُت نيخُالّس نيُّةُتقتا ديُّاالجمعيةُالع  مُ

ُ
ُة:يُّ غةُات ك يُزالمناج ُب لُُّ-ث  ي ًُ

1- CAMPBELL Christian, Editor. Legal Aspects of Doing Business in 

Europe [2009] II. Yorkhill Law Publishing. 2009. 

2- CAMPBELL Christian, Editor. Legal Aspects of Doing Business in 

Europe [2007] I. Yorkhill Law Publishing. 2007. 

3- CORINE Mariou. Setting Up a Business in Europe. Regus. 1999. 

4- EVANS Don Alan, J.D., B.F.T. Texas Business Law. Third Edition. 

1995. 

5- KLEINMANN Christof. German Taxes and Business Law. Thomson, 

sweet& Maxwell. London. 2005 

6- SHOULT Anthony, Terterov Marat. Doing Business with the United 

Arab Emirates. Second edition. United Kingdom. 2006. 

7- WENDLER Michael, Tremml Barnd, Bucker Barnard. Key Aspects of 

German Business Law. Springer. Forth edition. Berlin. 2008. 

8- WILSON–Rae George, Bernardo De Speluzzi. Code of Commerce. 

Stevens and sons limited. London. 1904. 
ُ

  

http://www.iraqcp.org/members3/0050725adnan.htm
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ُم اتق ُات تن  :ُ-ث لث ًُ
  www.syrecon.org                ة: نيُّررررررررالسُّلُ االتقتا دُالّتج ُنم تق ُ زانلُ -1

 www.motiraq.orgُُُُُُُُُُة:لُالعناتقيُّالّتج ُنم تق ُ زانلُ -7

 www.economy.gov.lbُُُُ ب   ية:لُالُّالّتج ُنم تق ُ زانلُاالتقتا دُُ  -3

 www.justice.gov.maُُُُُُُة:م تق ُ زانلُالعديُالمغنبيُّ -1

www.commerce.gov.saُُُة:ُةُالسع ديُّلُ  ُالمم كةُالعنبيُّالّتج ُنم تق ُ زانلُ -1
1-  

www.google.com.sa&usg=ALkJrhj1X0DtuL3k4zs51QUL587mF

9jXegُ
2- ُُُُُwww.iraqcp.org/members3/0050725adnan.tmُُُُُ
2-          .tmlwww.9119.com/vb/75360 

2- ُُُُُُُُُُُُُwww.books.google.com ُ
ُ

http://www.syrecon.org/
http://www.motiraq.org/
http://www.economy.gov.lb/
http://www.justice.gov.ma/
http://www.commerce.gov.sa/
http://www.google.com.sa&usg=alkjrhj1x0dtul3k4zs51qul587mf9jxeg/
http://www.google.com.sa&usg=alkjrhj1x0dtul3k4zs51qul587mf9jxeg/
http://www.iraqcp.org/members3/0050725adnan.tm
http://www.9119.com/vb/75360.tml
http://www.books.google.com/
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 (1مل   )
ُالّس نيُّلُالّتج ُنُسجيُّ  مةُللُ   ُاألحك مُال ُّحّددالمهيُالم

ُ
 بدء سريات المالة ف له د دالعمل الم المالة

يرررررررررررررررررررررر م ُ
ُعمي

ي ُالسررررررتالمُأمرررررري ُترررررر ليُنك  .الشُُّسجيُّنكةُ  ُل شُُّسجيُّتقيدُأمي ُال
 سرري فُق رر ُالتُُّجيُّّسررال

 تاررررررررررررررنيحُالمررررررررررررررديني ُ
يهمُبترررررر ا نُشررررررن قُترررررر لُّ

ُالم ا .
ارررررايةُارررررد نُتقرررررنانُالتُُّ .اايةُ تعيي ُالمااُّ ُتقنانُالتُّأ ُيشهنُالمااُُّ مثالثةُأيُّ

ُ . تعيي ُالمااُّ
المسرررررررررررررررررررةُ

ُ مأيُّ
لُالالاةُع ُعقدُبي ُالمتجنُالّتج ُنُسجيُّ شنُأمي ُ

اررررحياةُم تشررررنلُ رررر ُجميرررر ُُيرررر دلُالمعن يررررةُ رررر  الزُّ
ُالمح     ُع  ُ اقةُالع ن .

غُأمررررري ُمررررر ُتررررر نيخُتب ّررررر
ُالعن .ُسجيُّال

نكةُ رر ُالجنيرردلُع رر ُ اقررةُالّشررُجيُّّسررأ ُي شررنُأمرري ُالُُسبعةُأي م
أ ُُتي ُتقررررنانُالحرررريُّتي ُ لمررررنُّسررررميةُ جنيرررردتي ُيرررر ميُّالنُّ

ُ .تعيي ُالمااُّ

ُتررر نيخُشرررهنُتقرررنانُالحررريُّ
ُ .أ ُتعيي ُالمااُّ

م ُدائ  ُا ح ُالمتجرنُ يرنُالحر ئزي ُُدُكيُّأ ُيقيُُّ معشنلُأيُّ
مررر ُبيررر  ُُجيُّّسررر مي ُدي رررإُلررردىُأمررري ُالالتّرررُع ررر ُحررر ُّ
الر ذُمر ق ُمالتر نُلرإُ ر ُمكر  ُي ُ سرببإُ اتُّتقيمةُالردُّ

ُسجيي.التُّ

ُشن.م ُإجناءُال ُّ

أنبعرررررررررررررررررررررررةُ
ُعشنُي م ًُ

ائ ُأ ُالمشررتنيُل متجررنُبعررن ُزيرر دلُالُالرردُُّتقررّدمأ ُي
ُ بقة.ي دلُالسُّع ُالم ُالزُُّتقيُّ

 ل ُل شرررنُمررر ُاليررر مُالتّررر
الالارررررررررررررررررةُالعررررررررررررررررررن ُ

ُ ب .السُّ
المسرررررررررررررررررررةُ
ُعشنُي م ًُ

لُع  ُ اقةُمشتنيُالمتجنفُأ ُالّتج ُنُسجيُّ شنُأمي ُ
المت رر زيُلررإُالالاررةُعرر ُالعقرردُأ ُالتاررنشُالجرر نيُ

سررجييُأ ُ رر ُةُتارردنُ رر ُمكرر  ُالتُّ رر ُاررحياةُي مّيرر
ُالع امة.

ُش.م ُت نيخُالتانُّ
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المسرررررررررررررررررررةُ
ُعشنُي م ًُ

ُسررررجيُّالمسرررتثمنُعقررردُإيجرررر نُالمتجرررنُ ررر ُُسرررجيُّيُأ 
ةُالمتجرررررنُ ي شرررررنُالالارررررةُع رررررإُ ررررر ُارررررحياةُي مّيررررر

ُالمتجنُ  ن عإ.ُتادنُ  ُمقنُّ

ُم ُت نيخُالعقد.

المسرررررررررررررررررررةُ
ُعشنُي م ًُ

نكةُأ ُأ ُيق رر ُشرررنك ءُارر ح ُالمتجرررنُإبقرر يُالّشررر
ُ ساله .

مررررررررر ُا قيررررررررر ءُالمه رررررررررةُ
ُي  لُلقيدُالدُّحّددالم

ُ
المسرررررررررررررررررررةُ
ُعشنُي م ًُ

ُ
مرر ُدائ ررر ُمررؤجنُالمتجرررنُ ا  ُلررمُيكررر ُُيُّأ ُيق رر ُأ

ي ُإذاُاألداءفُالحكررررمُبسررررق قُأجرررريُالرررردُُّ ُّسررررتحَُإُمُ حقّرررر
ُدُ   ءُدي إ.إيج نُالمتجنُيهدُُّأثب ُأ ُّ

ُ
ُم ُإتم مُاتجناءا .

ثالثررررررررررررررررر  ُ
ُي م ًُ

نكةُتقيردُالّشرُجيُّّسرع ر ُتقرنانُن ر ُأمري ُالُ االعتنا
ُ اسإ.ُجيُّسُّأم مُأمي ُالُجيُّسُّ  ُال

نك ءُتقنانُشُّغُالت نيخُتب ُ 
برررررررن  ُُجيُّّسرررررررأمررررررري ُال

ُعديي.القيدُأ ُالتُّ
ثالثررررررررررررررررر  ُ

ُي م ًُ
نكةُأ ُالبي  رر  ُتعرردييُيقررنأُع رر ُعقرردُالّشررُشررهنُكرريُّ
ُة.اتلزاميُّ

ُعديي.ت نيخُالتُّ

ثالثررررررررررررررررر  ُ
ُي م ًُ

مرررررر ُُنكةُالمسرررررر همةُأ ُأيُّإيررررررداعُمج رررررر ُإدانلُالّشرررررر
 ُ م ا قرررةُنكةُالماررردُّل ّشرررُ ررر مُاألس سررر ُّأعيررر ئإُال ُّ
ُع رر ُقررنحُاألسررهمُع رر ُاالكتترر  ُالعرر مُُّهيئررةُاأل نا 

  ثرر ئ ُتسررميةُأعيرر ءُمج رر ُاتدانلُ نئرري ُمج رر ُ
شررال ُلررإُاررالحي  ُتمثيرريُُاتدانلُ   ئبررإُ اسررمُأيُّ

الشرررررنكةُ اسرررررمُمارررررتشُالحسررررر ب  ُ ال ثررررر ئ ُالمشرررررعنلُ
بتسرررديدُنأ ُالمررر يُ مررر ُيشرررعنُبتسررر يمُأ ُ قررريُم كيرررةُ

ةُ تانيحُم ُنئي ُ أعي ءُمج  ُالحا ُالعي يُّ
دُهررررررذاُتدانلُبعررررردمُ جرررررر دُأسررررررب  ُتمرررررر عهمُمرررررر ُتق ّررررررا

شرررع نُب ل ُّ ةُلررردىُشرررنُ ررر ُالجنيررردلُالنسرررميُّالم اررر ُ ا 
ُل.الّتج ُنُسجيُّأم  ةُ

مرررر ُترررر نيخُتقررررنانُالهيئررررةُ
ةُالت سيسررررررررررررررررريُُّع ّمرررررررررررررررررةال

الق يررر ُبررر تعال ُعررر ُ
ُنكةُ ه ئي ًُت سي ُالشُّ

ثالثررررررررررررررررر  ُ
ُي م ًُ

نكةُالمسررررررر همةُتعررررررردييُع ررررررر ُ  ررررررر مُالّشرررررررُشرررررررهنُأيُّ
ُاألس س ُّ

مارررررر دتقةُالرررررر زانلُع رررررر ُُمرررررر 
يفُأ ُالمعرررردُ ُ رررر مُاألس سرررر ُّال ُّ

مرررررر ُترررررر نيخُا قيرررررر ءُالمه ررررررةُ
لُلتسرررررديدُتقيمرررررةُأسرررررهمُحرررررّددالم

ُزي دلُنأ ُالم ي.
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ثالثررررررررررررررررر  ُ
ُي م ًُ

ُنكةُبتسجييُعقدُت سيسه ُ    مه ُاألس س ُّشهنُالشُّ
نك  ُالممسرر  ُ رر ُالّشررُسررجيُّةُ رر ُ البي  رر  ُاتلزامّيرر

ترررر ُيقرررر ُ يهرررر ُمنكررررزُلُ رررر ُالمح   ررررةُالُّالّتجرررر ُنُسررررجيُّ
ُالغين.ُ ُيعتبنُ   ذًاُبح ُّنكةفُحتُّالشُّ

ُنكة.ت سي ُالشُّ

ُ
ُشهن

ُ
لُ ررررررر ُالّتجررررررر ُنُسرررررررجيُّ جنُمررررررر ُأمررررررري ُأ ُيق ررررررر ُالتّررررررر

ُسررّجيأ ُيُترر ُي جرردُ يهرر ُمنكررزلُالنئيسرر ُّالمح   ررةُالُّ
ُلالّتج ُنُسجيُّاسمإُ  ُ

ُ
مرررر ُترررر نيخُ ررررتحُالمحرررريُ

ُأ ُشنائإ.

تررر ُنكةُالُّالّشرررأ ُيق ررر ُمررردينُ أعيررر ءُمج ررر ُإدانلُُشهن
نكةُ رر ُ رر ُسرر نيةُتسررجييُالّشررُئي يكرر  ُمنكزهرر ُالررنُّ

ُ.بم ققةُمنكزه ُالّنئي ُلُالمالتّ ُالّتج ُنُسجيُّ

ُنكة.ت سي ُالشُّ

تررر نيخُال ثيقرررةُأ ُالعمررريُُلإُميع د.ُدحدُ لُلمُيُ الّتج ُنُسجيُّتقيدُ  ُُكيُُّشهن
نادُتقيرررررررررررررردلفُذيُي ررررررررررررررالّرررررررررررررر
سرررربةُلخحكرررر مُ مرررر ُ ب ل ُّ

ُي مُاد نه .
تر ُي جردُ  ُالمح   ةُالُُّالمد ّيةحكمةُالبدايةُ ايُمُشهن

يقررر ُبررري ُأمررري ُُالرررالشُ ُلفُ ررر ُكررريُّالّتجررر ُنُسرررجيُّ يهررر ُ
الذُ ر ُ ن رةُت ُي ُُلُ أاح  ُالعالتقةفُبقنانُ الّتج ُنُسجيُّ

ُالمذاكنل.

مررررررررر ُتررررررررر نيخُاالدعررررررررر ءُ
لفُالّتجرررر ُنبحسرررر ُتقرررر    ُ

 مررررررررر ُتررررررررر نيخُاكتمررررررررر يُ
الالا مةُبحس ُتق    ُ

ُنك  .الشُّ
ثالثررررررررررررررررررررررررةُ

ُأشهن
مُع ررر ُتقرررنانُقررردُ ع ُالمُ كمرررةُاالسرررتئ  شُبررر لقُّ اررريُمح

ُ.المد ّيةمحكمةُالبدايةُ
ُع .م ُت نيخُتقديمُالقُّ

ُ
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ُو7م ح ل
ُلالّتج ُنُسجيُّ  مةُلةُال ُّق    يُّاةُالق اعدُاللجد يُب لعق ب  ُ  ُح يُمال 

 

ُ

ُت ُتحكمُبه المحكمةُالُُّالعق بةُالمال لاة
عرردمُق رر ُإجررناءُالقيرر دُ رر ُ

ُالم اعيد
ا حُبرررري ُعشررررنلُ نامررررةُتتررررُن

ٍالشُ المسرررري ُألررررشُليررررنلُ
ُس نّية

فُالمد ّيررررررةمحكمررررررةُالبدايررررررةُ
ب رررررر ءُع ررررررر ُق ررررررر ُأمررررررري ُ

ُ.ع ّمةأ ُال ي بةُالُجيُّسُّال
عررررررررردمُذكررررررررررنُمكرررررررررر  ُ نتقررررررررررمُ

ُسجييالتُّ
 نامررررةُتتررررنا حُبرررري ُعشررررنلُ
ٍالشُ المسرررري ُألررررشُليررررنلُ

ُ.س نّية
 ت ارررررررررن ُإيررررررررر  ًةُلرررررررررذل ُ
 نامرررةُع ررر ُالشرررنكةُالتررر ُ
حارررررررر  ُ يهرررررررر ُالمال لاررررررررةُ

المررررررر ُ عشرررررررن  ُتقررررررردنه ُ
ُة.ألشُلينلُس ني

فُالمد ّيررررررةمحكمررررررةُالبدايررررررةُ
ب رررررر ءُع ررررررر ُق ررررررر ُأمررررررري ُ

ُ.ع ّمةأ ُال ي بةُالُجيُّسُّال

تقديمُبي  ُ يرنُارحيحُعر ُ
ُةس ءُ يُّ

 نامرررررةُتترررررنا حُبررررري ُألرررررشُ
فُسر نّية المسةٍُالشُليرنلُ

 الحرررررب ُمررررر ُشرررررهنُإلررررر ُ
ةُأشررررررررررهنُأ ُإحرررررررررردىُسررررررررررتُّ

ُالعق بتي 

ُمحكمةُا حُالجزاء

ُجيُّّسررررررررعرررررررردمُتقيرررررررردُأمرررررررري ُال
ُب حك مُالق    

ةُالعق برررررررررررررررررر  ُالمسرررررررررررررررررر كيُّ
الم ارررررررر  ُع يهرررررررر ُ رررررررر ُ

ل عرر م ي ُُالقر    ُاألس سرر ُّ
ُ.7001 10ُ  لّد لةب

ُةالمحكمةُالمس كيُّ
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ُو3م ح ل
ُلالّتج ُنُسجيُّاستم نا ُالقيدُ  ُ
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Commercial Registry in Syrian Law 
 

 Syrian law has ordered that every merchant, who has a 

department in Syria, is supposed to register in the local 

Commercial Registry. 

Same obligation is imposed on the company, which has a post 

office in Syria, whether it is a commercial or a civil company. 

Also, the registered merchant has to register his/her department in 

a special registry. 

 Commercial law provides a special procedures to register 

the merchant, the company and the commercial department. 

In this treatise we tried to specify the legal rules which controls 

the Commercial Registry. And we discussed if that rules verified 

it's aim by organizing Commercial Registry, to be as accurate as 

possible. Because one who deals with the merchant/company 

needs to be sure that there is neither financial nor legal problems. 

Then we found that there was some faults with the form of legal 

rules which managed the Commercial registry. So we tried to 

suggest some important modifications for such a rule. 
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