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Abstract : 

 The Formation of Joint 

stock Company require From his 

promoters to do many action to 

complete the Formation of this 

company this aim require to share 

many persons to performance this 

action so we must dusting 

between who do this action as 

promoter or not. 

 There are Two concepts 

arise to define the promoter first 

describe this person that who 

signed the memorandum of 

company . 

 Second concept describe as 

person as who take the initiation 

to formation the company . 
ماًالصة:

مؼؿطؾبمم ماٌلاػؿة ماظشرطة متأدقس إنَّ

ماظؿصرصاتم معـ ماظؽـري مبإجراء معؤدلقفا ضقام

مإمتامم مإدي مباظـؿقفة متؤدي ماظيت واألصعال

مسؿاًلم مؼؿطؾب معا موػذا ماظؿأدقس، إجراءات

اذرتاكمأطـرمعـمذكصمواحدمسيماظؼقامممبـؾمم

ػذهماظؿصرصاتمأوماألصعال،مممامؼؿعنيماظؿؿققزم

اظؿصرصاتمبصػؿفمعؤدلًا،ممبنيمعـمؼؼقممبفذه

مبفذام مؼؽؿلب مان مدون مبفا مؼؼقم معـ وبني

مواظػؼفم ماظؿشرؼعات مسي مزفر موضد اظقصػ،

مذػبمم ماٌؤدس متعرؼػ مسي ماواػان واظؼضاء

موضصرهم ماٌؤدس متعرؼػ مسي ماظؿضققؼ مإدي أوهلا

ماظشرطةم مسؼد مسؾك مباظؿقضقع مضام معـ مطؾ سؾك

مسيم ماظؿقدع مإدي مثاغقفا مذػب مبقـؿا صقلب.

ماظقصػماٌذطقرمتعرؼػماٌؤ مضؿـ مظقدخؾ دس

طؾمعـماختذماٌؾادرةمإديمتأدقسماظشرطةم،موظقم

مملمؼؽـمعـماٌقضعنيمسؾكمسؼدػام.م

ماٌؼدعـة 

شاظؾًامعامتؿفؾكماظـّقةمسيمتأدقسمذرطةمم

عامٌؿاردةمغشاطمععنيمبػؽرةمتطـرأمسيمذػــمأوممم

أذػــانموؿقســةمعـــماألذــكادم،مصقؾــادرمإديم

ادةمػذهماظػؽـرةممإضـاعماآلخرؼـمبفام،موبعدمدر

عـــمضؾــؾمػــؤنءم،معـــماظـــقاحلمانضؿصــادؼةمم

واظػـقةم،موتؼدؼرػؿمظؾـػؼاتماظالزعةمظؾـفقضم

بفذاماٌشروعم،مواٌـاصعمأوماٌزاؼاماٌرجـقةمعــفممم
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،موطذظؽماٌكاررماظـاذؽةمسـماندؿغاللماظـذيمم

تزععماظشرطةماظؼقاممبفم،مصإغفؿمؼعؼدونماظـّقـةمم

ؼقــاعفؿمسؾــكمهؼقــؼمػــذهماظػؽــرةم،موذظــؽمبم

باختاذماإلجراءاتماظؼاغقغقةمواألسؿـالماٌادؼـةممم

اظالزعةمظؿأدقسماظشرطةموباظشؽؾماظذيمجيعؾم

عـفامذكصًامععـقؼًامضادرًامسؾكمعؾاذرةماظـشـاطمم

احملــددمبلـــدمإغشــاهفم،موػــؤنءماألذــكادمم

اظذؼـمتصـدرمســفؿمصؽـرةماظشـرطةموؼؾاذـرونمممممم

اإلجراءاتماظؼاغقغقةمواألسؿالماٌادؼةماظالزعـةمم

أدقسمػؿمعؤدلقماظشرطةم.مصؿامػلمأػؿقـةممظؾؿ

اظدورماظذيمؼضطؾعمبفمػؤنءمسيمإنازماظغـرضمم

ماٌشارمإظقفمأساله؟

ميؽـمإذيالمأػؿقةماظدورماظـذيمؼؼـقممممم

مبفماٌؤدلقنممبامؼأتلم:

مـموذظـؽمسيممممأوًن:م إنَّمذيفقرماألصراد

مـمإغَّؿـامممم اظشرطاتماٌلاػؿةمذاتمانطؿؿابماظعـام

فؿماظشرطةمسؾـكمعؼـدارمممؼعؿؿدمسـدماطؿؿابفمبأد

اظـؼةماظيتمميـقفـامٌؤدلـلماظشـرطة،موعـدىممممم

ضــدرتفؿمسؾــكمهؼقــؼماألػــدا ماٌرجــقةمعـــمم

اٌشروعم،موذظؽمبعدمتؼدؼرهمٌدىماظؽػاءةماظـيتمم

مـموطؿـامػـقمممم ؼؿؿؿعمبفامػؤنءم،موذظؽمبقصػفؿ

عأظق مـمأصقابماٌلاػؿةماألدادقةمسيمعشروعمم

اظشــرطة،موػــؿماظــذؼـمؼأخــذونمسؾــكمســاتؼفؿمم

فؿةمإنازمإجـراءاتماظؿأدـقسم،مصضـاًلمســمممممع

ادقنيمسيمعشـروعماظشـرطةمممطقغفؿماظشرطاءماألد

م.اٌلؿؼؾؾل

وظذامصإنمرشؾةماىؿفـقرمسيمانطؿؿـابمممم

نمتعؿؿدمصقلبمسؾكمأػؿقـةماٌشـروعمواٌزاؼـامممم

اٌؿقضعةمهؼقؼفام،موإمنامعدىمطػـاءةموغزاػـةممم

عؤدلقف،موػذامعامػقمعالحظمسؿاًلم،مإذمؼؽـقنمم

راهفًامواإلضؾالمسؾقفمذدؼدًام،مســدعاممانطؿؿابم

ؼؽقنمأحدمعؤدللماٌشروعم،معـاًلمػـقماظدوظـةممم

أوماٌؤدلاتماٌاظقـةمأومانضؿصـادؼةماظؽـؾريةم،مممم

طاٌصار مواظشرطاتمذاتماظلـؿعةمايلــةم،ممم

ممــامؼزؼــدمعـــمضـاســةماىؿفــقرمبضــرورةمممممم

انطؿؿابم،موؼزؼؾماظؽــريمعــماٌكـاو ماظـيتممممم

ددمسيمانطؿؿـابممتصاحبمػذهماظعؿؾقـةم،مواظـرتمم

معـمسدعفم.م

ؼرتتبمسؾكمعامتؼدممبأغفمؼؾقظمتـقاصرممم

ضدرمععنيمعـمانسؿؾـارماظشكصـلمسيمأذـكادمممم

ــررهممم ــامتؼ ــًامٌ ــؽمخالص عؤدلــلماظشــرطةم،موذظ

اظؽـــريمعـــمأحؽــامماظـظــامماظؼــاغقغلمظؾشــرطةمم

اٌلاػؿةماظيتمنمتؼقؿموزغًامظالسؿؾارماظشكصـلمم

م.

دتمإنَّماظؿشرؼعاتماٌؼارغةمسؿمثاغقًا:م

إديماظؿشدؼدمسيمعلؤوظقةماٌؤدلـنيمـمدـقاءمعــممممم

مـموأضــرتمضقاســدممم اظـاحقــةماٌدغقــةمواىزاهقــة

تػصــقؾقةمتــؾنيمحــدودمػــذهماٌلــؤوظقةموعؿــكمم
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تؿقؼؼم،موملمتؽؿِػمصؼـطمبؿؼرؼـرمعلـؤوظقؿفؿمممم

اٌدغقةم،موإمنامجّرعتمبعضماألصعالماظصـادرةمم

سـمعؤدللماظشرطةموأوجؾتمعلـاهؾؿفؿمسـفـاممم

اظؿشدؼدمـمػقمرياؼـةمذيفـقرممممم،مواظعّؾةمسيمػذا

األصــرادماظــذيمؼلــفؿمسيمتؽــقؼـمرلوسمأعــقالم

ػذهماظشرطاتمعــمسؿؾقـاتماًـداعمواظؿضـؾقؾممممم

اظيتمميؽـمأنمتصدرمسـمعؤدللماظشرطةم،مطؿام

ظقمسؿدوامإديمتضؿنيمسؼدماظشرطةمأومغظاعفـامأومم

غشراتمانطؿؿابمبقاغـاتمشـريمصـقققةم،مأومممم

ىؿفـقرممخماظػةمألحؽامماظؼاغقنمبؼصدمإؼفـاممام

وريؾفمسؾكمانطؿؿابم،موطذظؽمظقمضاعقامبلـقءمم

ضصدم،مبؿؼـدؼرمايصـصمأوماٌؼـدعاتماظعقـقـةممممم

اٌؼدعةمعـمضؾؾفؿمأوماظغـريمبـأطـرمعــمضقؿؿفـاممممم

ايؼقؼقــةم،موشــريمذظــؽمعـــماظؿصــرصاتماظــيتم

دـــعرضمهلــامسيمثـاؼــامػــذاماظؾقــث،مواظــيتمم

ــةمم ــةمأوماىزاهقـ ــؤوظقةماٌدغقـ ــؿقجبماٌلـ تلـ

مظؾؿؤدلنيم.

ــفممم:ثاظـًام إنَّماظـــدورماظـــذيمؼؼـــقممبـ

عؤدلقماظشرطةماٌلاػؿةمؼؿعازؿم،موؼؾدومأطـرم

أػؿقةمسيمػذهماظشرطةمدونمشريػامعــمذـرطاتممم

ــةمممم ــؽمظ ػؿقـ ــكادم،موذظـ ــقالمأوماألذـ األعـ

انضؿصــادؼةمهلــذهماظشــرطة،موضــكاعةمحفــؿمم

رلوسماألعقالماٌلؿـؿرةم،مواضطالسفامباظؼقامم

مباٌشــروساتمانضؿصــادؼةماظؽــؾريةم،مواظــيتمممم

جعؾتمعـفامأداةماظؿطقرماظرأمساظلمطؿاموصػتم

.مصاألػؿقةمانضؿصـادؼةمهلـذهماظشـرطةممممم(1)حبؼ

عـمجفةم،مورياؼةماندخـارماظعـاممعــمجفـةممممم

ــدمممم ــررمضقاس ــرؼعاتمتؼ ــتماظؿش ــرىم،مجعؾ ُأخ

مـمممممم تأدقسمػذهماظشرطةمبأحؽـاممتؾـدومـمأشؾؾفـا

ذاتمرؾقعــةمرعــرةمعرتؾــةمسؾــكمعؤدلــلمػــذهم

نمغظـريمهلـامممماظشرطةماظؿزاعاتم)عقجؾـات(م،م

ـــممم ــتمع ـــماظشــرطاتم،مدــقاءمطاغ سيمشريػــامع

مذرطاتماألعقالمأوماألذكادم.

ــرطةممم ــقسماظشـ ــظمأنمتأدـ ـــماٌالحـ وعـ

اٌلاػؿةمؼؿطؾبمضقاممعؤدلقفامبإجراءماظؽـريم

عـــماظؿصــرصاتماظؼاغقغقــةمواألصعــالماٌادؼــةم،مم

خالصـــًامظغريػـــامعــــماظشـــرطاتم،مطاظشـــرطةم

اظشـرطاءمماظؿضاعـقةماظيتمتـشأمعـمخاللماتػـا مم

دونمأنمؼلـؿدسلماألعـرممممواظؿقضقـعمسؾـكمسؼـدػاممم

اختــاذمعؤدلــقفامظؿؾــؽماظطاهػــةماظؽــؾريةمعـــم

اظؿصرصاتمواإلجراءاتماظؼاغقغقـةماٌؾققزـةمسيممم

ماظشرطةماٌلاػؿة.

وظــذامصــإنمإنــازمإجــراءاتماظؿأدــقسمم

ؼؼؿضلمسؿاًلماذرتاكمأطـرمعـمذكصمواحـدمسيمم

ماظؼقامممبـؾمػذهماظؿصرصاتمأومتؾـؽماألصعـالم،مم

ــذهممممم ــقممبف ـــمؼؼ ــنيمع ــزمب ــؿعنيماظؿؿقق ــامؼ مم

اظؿصرصاتمبصـػؿفمعؤدلـًام،موبـنيمشـريهمعــمممممم

ــؾعضممم ــاممب ــذؼـمؼضــطؾعقنمباظؼق األذــكادماظ
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اظؿصرصاتمٌصؾقةماظشرطةمضقـدماظؿأدـقسمدونممم

مأنمؼؽؿلؾقاماظقصػماٌذطقر.م

بقدشيمإنَّمتعرؼػماٌؤدس،مػقمعــمأطــرمممم

ــفمممم ــرؼعاتمواظػؼ ــتماظؿش ــيتماخؿؾػ ــاهؾماظ اٌل

شأغفام،موتؿعازؿمحدةمػـذاماًـال مممواظؼضاءمب

ــيتماظؿزعــتماظصــؿتمبشــأنممم سيماظؿشــرؼعاتماظ

ــذطقرم ــػماٌــ ــلممماظؿعرؼــ ــاغقنماظػرغلــ طاظؼــ

واإلغؽؾقـــزيموطـــذظؽماظؼـــاغقغنيماظؾؾــــاغلمممم

واظعراضــلموشريػؿــام.مإّنمأنمحــدةماًــال مممم

اٌؿؼــدممتؿضــاءلمإديمحــد مبعقــدمسيماظؿشــرؼعاتم

اظيتمتؾـتمتعرؼػـًامدـددًامظؾؿؤدـسمطؿـامػـقمممممم

ــ ــعقديممايــ ــريمواظلــ ــاغقنماٌصــ المسيماظؼــ

 واظؾقرؼينموشريػام.

ـــمممم ــفصيمؼظفــرمع ــةمحــالم،مصإغ ــكمأؼ وسؾ

ــفممم ــرؼعاتمورراءماظػؼـ ــػماظؿشـ ــؿؼراءمعقضـ ادـ

واجؿفاداتماظؼضاءمأنمػـاظـؽماواػـانمبصـددمممم

تعرؼػماٌؤدسمؼؼقممأوهلؿامسؾـكماظؿضـققؼمسيممم

مـموخالصـًامممم تعرؼػماٌؤدس،مبقـؿامؼؼقمماظــاغل

مـمبامممم قدــعمسيمهدؼــدمػــذاممممظؿظالوــاهماألول

م.ماٌػفقم

ــؾنيمطــالمانوــاػنيممم ــفمدــق مغ وسؾق

تؾاسًاموبعدمذظؽمغؿقديمهدؼـدمعػفـقمماٌؤدـسمممم

وصؼًامٌامضررتفمبعضماظؿشرؼعاتمايدؼـةم،مثؿم

غعؼؾفمبؾقانمعقضػماظؼاغقنماظؾؾـاغلمواظعراضـلمم

عـفؿام،موبؼصدماإلحارةمبؽؾمعامتؼـدمموؼؼلـؿممم

متلم:اظؾقثمسؾكمثالثةمصصقلموباظشؽؾماأل

اظػصــؾماألولم:مهدؼــدمعػفــقمماٌؤدــسموصؼــًام

مظالواػنيماظؿؼؾقديموايدؼثم.

اظػصؾماظـاغلم:مهدؼـدمعػفـقمماٌؤدـسموصؼـًاممممم

مظؾؿشرؼعاتمايدؼـةم.

اظػصؾماظـاظـثم:معػفـقمماٌؤدـسمسيماظؼـاغقغنيممممم

ماظؾؾـاغلمواظعراضلم.

األولم:مهدؼــدمعػفــقمماٌؤدــسموصؼــًامماظػصــؾ

مدؼثماظؿؼؾقديموايمظالواػنيمم

زؾمهدؼدماٌؤدسمعـارمجدلمسيماظػؼفمم

واظؼضاءم،مضؾـؾمأنَّمتؿـدخؾمبعـضماظؿشـرؼعاتممممم

يلؿماًال ماٌـذطقرمبؿقدؼـدمػـذاماظقصـػممممم

صراحةم.مإذمذػبماظؾعضمإديمضرورةماظؿضـققؼمم

سيمهدؼدمعػفقمماٌؤدسم،موضصرمػذاماظقصـػمم

سؾكمأذكادمدددؼـم،مووـبماظؿقدـعمضـلممم

ـــمإنَّمممم ــذامعــامميؽ ــده،موػ ــؼمسؾقــفممهدؼ ؼطؾ

مبانواهماظؿؼؾقديم.

وخالصــًامظالوــاهمأســالهمذػؾــتمبعــضمم

إحؽامماظؼضاءم،موذاؼعؿفامسيمذظؽمأطـرؼـةمرراءمم

اظػؼفم،مإديماظؿقدعمسيمهدؼـدمعػفـقمماٌؤدـسمممم

ظقشؿؾم،مظقسمصقلبماألذكادماظذؼـمؼـطؾؼم

سؾقفؿموصػماٌؤدسموصؼًامظالواهماظؿؼؾقـديم،مم

امميؽـمأنموإمنامشريػؿمعـماألذكادم،موػذامع
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ؼطؾؼمسؾقفمبانواهمايدؼثم.مودــرىمنحؼـًاممم

ـــريمممم ــالهمؼ ــاػنيمأس ـــمانو ــأيمع ــذمب إنماألخ

ــدمم إذــؽانتمععقـــةمتـــعؽسمبأثرػــامسيمهدؼ

وصػماٌؤدسم،موغؾنيمسيمعؾقـنيمانوـاػنيمم

اظؿؼؾقديموايدؼثمسيمهدؼـدمعػفـقمماٌؤدـسمممم

موباظشؽؾماألتلم:م

ظؿضققؼمانواهماظؿؼؾقديم)مام-اٌؾقثماألولم:م

مسيمتعرؼػماٌؤدسم(م.

انواهمايدؼثم)ماظؿقدـعممم-اٌؾقثماظـاغلم:م

مسيمتعرؼػماٌؤدسم(م.ممم

اٌؾقــثماألولم:مانوــاهماظؿؼؾقــديم)اظؿضــققؼم

مسيمتعرؼػماٌؤدس(ممم

ؼؼقممػـذامانوـاهمسؾـكماظؿضـققؼمعــممممممم

،محبقثمؼؼصرمػذاماظقصػم(1)تعرؼػماٌؤدسم

رطة(مراٌـاممسؾكمممممم)طؾمعـموّضعمسؾكمسؼدماظشـم

أنماظعؼدمؼؾزمماٌـقضعنيمسؾقـفمباظلـعلمإلغشـاءممممم

.موؼـؾينمسؾكمعامتؼـّدمم،مإنماٌؤدـسممم(2)اظشرطة

نمبصيدَّمأنمؼؽقنمعلاػؿًامسيماظشـرطةم،مونمؼؽػـلممم

أنمؼؽقنمضدمأخذمسؾكمساتؼفموؿقعماٌلـاػؿنيمم

ــاممممم ــعكمإلمت ــروعمود ــةمظؾؿش ــقالماظالزع واألع

ػـقمممإجراءاتماظؿأدقسم،مصاظؿقضقعمسؾكماظعؼـدم

اظذيمؼؽلبماظشكصمصػةماٌؤدسم،موػقمؼــؿ مم

بذاتفمـمسيمغظرماٌشّرعمـمســمانذـرتاكماظػعؾـلمممممم

بصــقرةمإجيابقــةموصّعاظــةمسيمتأدــقسماظشــرطةمم

م.(3)واظرشؾةمسيمضقاممػذهماظصػةمباظشكصماٌقضع

وضدمتؾـّتمبعضماظؿشـرؼعاتماظعربقـةمممم

م.(م4)ػذاماٌػفقممصراحًةم

موؼؾــدومأنمايؽؿــةمعـــماظؿضــققؼمسيمممم

تعرؼػماٌؤدسم،موسدممخؾعمػذهماظصػةمسؾـكمم

مـمحؿكمظقمطاغتمهلؿمعلـاػؿةمممم أذكادمرخرؼـ

سيمإجراءاتماظؿأدقسمـمتؿؿـؾمـمطؿامؼـذػبمإديمممم

ـمممRipert et Roblotذظـؽماألدـؿاذانممم

باٌلؤوظقةماىـاهقـةماظـيتمضـدمتطـالماٌؤدـسمممممم

غؿقفةماألخطاءماظيتمذابتمتأدقسماظشـرطةم،مم

ــريمامم ــدأماظؿػل ــقفمعؾ ــامؼؼؿض ــاغقنمموع ــقؼمظؼ ظض

اظعؼقباتمعـمسدممجقازماظؿقدعمسيمتػلريمػـذهمم

اٌلؤوظقةمحبقثمتـلقبمسؾكمأذـكادمظـقسممم

م.(م5)هلؿمدورمعؾؿقسمسيمتأدقسماظشرطة"

وؼـؾغلماإلذارةمأخريًامبأنماظؾعضمعــممم

اظػؼفمؼرىمأغفمإزاءمسـدمماظــصمسؾـكمتعرؼـػممممم

اٌؤدسمصراحًةمعـمضؾؾماٌشّرعمصإغـفمنمعــادممم

ــاٌػفقمم ــذمب ـــماألخ ــػةمممع ــدمص ــقؼمظؿقدؼ مماظض

ــس ــؿمممم(م6)اٌؤد ــؼمأػ ــعمنح ـــؾنيمسيمعقض .مود

انغؿؼاداتماظيتمتعرضمهلامانوـاهماظؿؼؾقـديممم

مسيمتعرؼػماٌؤدسم.

اٌؾقثماظـاغلم:مانواهمايدؼثم)ماظؿقدـعمسيمم

متعرؼػماٌؤدسم(م
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ـــمممم ــرؼعاتمس ــضماظؿش ــؽقتمبع إزاءمد

هدؼــدمعػفــقمماٌؤدــسمصــراحةم،موغظــرًاممممم

امهدؼدماظقصػماٌذطقرمظإلذؽانتماظيتمؼـريػ

،موعـمأػؿفاممتققزهمسـمشـريهمعــماألذـكادمممم

ــةممم ــذؼـمتصــدرمســـفؿمبعــضماألصعــالماٌؿعؾؼ اظ

بؿأدقسماظشرطةم،موظؿالسيماٌأخذماظيتممتعرضم

هلامانواهماظؿؼؾقديمسيمهدؼدمعػفقمماٌؤدسم

ــلمممم ــفماظػرغلـ ــاءمواظػؼـ ــضىماظؼضـ ــدماغـ ،مصؼـ

وانغؽؾقــزيمإديمإردــاءمعػفــقممعغــاؼرمٌػفــقممم

ــعمسيمممم ــكماظؿقد ــقممسؾ ــديم،مؼؼ ــسماظؿؼؾق اٌؤد

هدؼدماظقصػماٌذطقرم،موضدمنضكمػذاماٌػفقمم

اظؼؾقلمظدىمأطـرؼةمرراءماظػؼفماظعربلم،موغؾنيم

سيمعطؾبمأولمعقضػماظؼضاءمواظػؼفماظػرغلـلم،مم

ثؿمغؾنيمسيمعطؾـبمثـانمعقضـػماظؼضـاءمواظػؼـفمممممم

مانغؽؾقزيم.

ملمممماٌطؾبماألولم:معقضػماظؼضاءمواظػؼفماظػرغل

أزفرماذرتاكمأذكادمسـدةمسيمإنـازمممم

األسؿالماٌؿعؾؼةمبؿأدقسماظشرطةمـموضـدمؼؽـقنمممم

اظؽـريمعـفؿمعـمشريماٌقضعنيمسؾكمسؼدماظشرطةم

مـمضصقرًامواضقًامسيماٌػفقمماظؿؼؾقـديممم أومغظاعفا

ظؾؿؤدسماظذيمحيصرمػذهماظصػةمطؿـامتؼـّدمم،ممم

مبـمؼؿقديماظؿقضقـعمسؾـكمسؼـدماظشـرطةم،موظـذامممممم

ــر ــفماظػرغلــلمإديمماوــفماظ أيمسيماظؼضــاءمواظػؼ

ضرورةماظؿقدعمسيمهدؼدمػذاماٌػفـقمم،موذظـؽممم

مـمطؿامذػؾتمدؽؿةماظـؼضمم بإدؾاغمػذهماظصػة

مـمسؾكم"مطؾمػؤنءماظـذؼـمدـاػؿقامسيمممم اظػرغلقة

تؽقؼـماظشرطةموجعؾفامضادرةمسؾـكمايرطـةم،ممم

سؾــكمذــرطمأنمتؽــقنمرؾقعــةمػــذهماٌلــاػؿةم،م

عــماٌؾـادرةممممتلـؿ مبـأنمتـلـبمإظـقفؿمغصـقؾاًممممم

ــؼمم ــيتمأدتمإديمخؾـ ــرصاتماظـ ــرأيمسيماظؿصـ واظـ

اٌشروعمسؾكمذؽؾمذرطةم،مأوماظذؼـمعـققامععم

ععرصةماظلؾبم،ماحملرضنيمايؼقؼقنيمإلغشـاءمم

اظشــرطةم،ماظؿعــاونماٌؾاذــرمواظصــاد مبصــقرةمم

طاصقــةمواظــذيمؼؽــقنمحبــدمذاتــفماظــدظقؾمسؾــكم

ـــمممم ــةمس ــؤوظقاتماظـاو ــةمظؾؿل ــةماٌدرط اٌقاصؼ

م.(م7)طةم"تأدقسماظشر

صاٌؤدسمػقمظقسمعـماطؿػـكمبـاظؿقضقعمممممم

سؾكمسؼدماظشـرطةمأومغظاعفـامصقلـبم،موإمنـاممممم

 .(م8)ػقمعـماختذماٌؾادرةمإديمتأدقسماظشرطة

ــؿاذانممممممم ــذػبماألدـ ــامؼـ مـمطؿـ ــق أومػـ

(Ripert et Roblot)ماظشكصماظذيمم(

ؼؿكذماٌؾادرةمإديمإغشاءماظشـرطةموؼؿـقديمذيـعمممم

ــقالموؼـفــزمم ــاعالتماظشــرطاءمورلوسماألع اٌع

م.(م9)اظؼاغقغقةمظؾؿقصؾمإديمتؽقؼـماظشرطةم"

إّنمأنماظؼضاءماظػرغللمملمؼؿقدعمداهؿًامم

ــضمممم ــذمسيمبع ــامأخ ــسم،موإمن ــػماٌؤد سيمتعرؼ

أحؽاعفمباٌػفقمماظؿؼؾقديم،محبلبمطؾمحاظـةمم

سؾكمحدةم،موضصـرماظؿعرؼـػمسؾـكمعــمؼصـػمممممم
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غػلفمعؤدلًامسيمعشروعمغظامماظشرطةمأومغشـرةمم

وإنمملمؼؽــمعــماٌـقضعنيمسؾـكممممم،م(م10)انطؿؿاب

ــةمم ــةماظعؿقعقـــ ــةماىؿعقـــ ــرمجؾلـــ دضـــ

ــقة ــاءمم(م11)اظؿأدقلـ ــػماظؼضـ ــقءمعقضـ .موسيمضـ

اظػرغللم،مصؼدمذػؾتمبعـضمرراءماظػؼـفمإديمأنممم

هدؼدمصػةماٌؤدسمؼلـؿدسلمأحقاغـًاماإلضـرارمممم

 Le"بــاٌػفقمماظضــقؼم"ماٌؤدــسماظؼــاغقغلم

Fondateur de droit "ـموػـقمطـؾممممم

طقضـعمغظـامماظشـرطةمأومممممعـمضاممبعؿؾمدددم،

اظؿقضقعمسؾقفم،مأوماظؿقضقعمسؾكمغشرةمانطؿؿابم

،مأومضــؾضمعؾــاظغمانطؿؿــابم.مطؿــامإنماظصــػةمم

أسالهمتلؿدسلمأحقاغًامُأخرىماإلضـرارمبـاٌػفقمممم

ــلم"مم ــلماظػعؾـ ــعم"ماٌؤدلـ  Le "اظقادـ

Fondateur de Fait"مأيمطــؾمم،

اظذؼـمظعؾقامدورًامسيمتأدقسماظشرطةم،مواظقاضـعمم

خــذمبــأيمعـــماٌػفــقعنيماٌشــارمإظقفؿــاممأنماأل

ؼرتؾطمإديمحد مطؾريمبطؾقعةماظقضاهعماٌـارةمأعامم

اظؼضاءم،موعامؼؿطؾؾفمعـماألخذمبأحدماٌػفقعنيم

سيمأحقالمععقــةم،مواإلسـراضمســفمسيمأحـقالممممم

م.مم(12)ُأخرى

وضدمتؾـتمأطـرؼـةمرراءماظػؼـفماظعربـلممممم

اظؿعرؼػماٌقدعمظػؽرةماٌؤدسم،مسؾكمضقءمعـامم

هماظؼضاءمواظػؼفماظػرغلـلماظلـابؼماإلذـارةممممضرر

إظقفم،مصاٌؤدسمػقمطؾمعـمضامممبؾادرةمأومسؿؾم

إجيابلمعؤثرمسيمدؾقؾمتأدقسماظشـرطةم،موظـقممم

ملمؼقضعمسؾكماظعؼدمانبؿداهلمأومغظـامماظشـرطةممم

،موظقمملمؼؽـمعــماٌلـاػؿنيمبشـرطمأنمتؽـقنممممم

.م(م13)ػذهماألسؿالمعـمضؾقـؾماظدساؼـةمواظرتوؼـجممم

دؿفد مغشارفماظلـعلمظؿأدـقسمممصؽؾمذكصما

اظشرطةمؼصيعد معؤدلًام،مإّنمإذامضاممبفذهماألسؿالم

بلؾبمعزاوظةمعفـؿفم،مطاحملاعلماظـذيمؼــظؿممم

اظعؼدموؼؼّدمماظطؾـبماًـادمباظؿأدـقسم،مصـالممممم

ــاػؿؿفمسيممممم ـــمعل ــرشؿمع ــكماظ ــًامسؾ ــدمعؤدل ؼصيع

 .(14)اظؿأدقس

وؼــرىماظــؾعضمعـــماظػؼــفمأنمصــػةمممممم

ـم ظـؾقتفــام،مماٌؤدــسمتلــؿؾزممتــقاصرمسـصــرؼ

أوهلؿامسـصرمععـقيموػقمأنمؼؽقنماظشكصمضدم

رــرأتمسؾــكمذػـــفمصؽــرةمتأدــقسماظشــرطةمأوم

ذـاركمسيماخؿؿارػـام.موثاغقفؿــامسـصـرمعــاديمممم

وػقماظؼقاممبأسؿالمعادؼةمعــمذـأغفامأنمتـؤديمممم

إديمإجيادماظشـرطة،مأيمأنمؼؾعـبمدورًامرهقلـًامممم

بإتقانمتصرصاتموأسؿـالمعؿعـددةموعفؿـةم،مأومممم

سًامعــماٌلـاػؿةماٌؾاذـرةمواظػعؾقـةمممممأنمؼؼّدممغق

واحملددةمحبقـثمتـدل مسيمذاتفـامسؾـكمهؿـؾمممممم

م.(م15)اٌلؤوظقةماظـاذؽةمسـمذظؽ

ــفممم ــاءمواظػؼـ ــػماظؼضـ ــاغلم:معقضـ ــبماظــ اٌطؾـ

مانغؽؾقزيم
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ملمتؿضؿـمضـقاغنيماظشـرطاتماٌؿعاضؾـةممممم

ــددًامم ــًامدـ ــدرتمسيمإغؽؾـــرتامتعرؼػـ اظـــيتمصـ

اظػؼـفمم،ماألعرماظذيمدسـاماظؼضـاءمومم(م16)ظؾؿؤدس

إديمتــؾينمعػفــقممدــددمظؾقصــػماٌــذطقر،مإذم

ــسممم ــزيمإديمأنماٌؤدـ ــاءماإلغؽؾقـ ــبماظؼضـ ذػـ

(Promoter)ػـــقمطـــؾمعــــمظـــفمدورمسيمم

تأدقسماظشرطةمظغرضمإنازمعشـروعمععـني،ممم

وؼؽــقنمعؾزعــًامباختــاذماإلجــراءاتماظضــرورؼةم

أومػؿماظذؼـمبقادـطؿفؿمم(م17)إلنازمػذاماظغرض

.موممامتؼـّدمممم(18)تظفرماظشرطةمإديمحقزماظقجقد

ؼظفرمظـامبأنمتعرؼػماٌؤدسمسيماظػؼفمواظؼضاءم

اإلغؽؾقزيمؼؼرتبمإديمحـد مبعقـدمعـعمعػفقعـفممممم

ــقةمسيمممم ـــؼضماظػرغل ــةماظ ــفمدؽؿ ــذيمضررت اظ

اجؿفادػاماٌشارمإظقفمدابؼًا،مسيمطقغـفمطـؾمعــمممم

ظــفمدورمسيمتأدقلــفام،مأومصــاحبماٌؾــادرةمإديم

متأدقلفام.

هموؼؼرتبماظؿعرؼـػماٌشـارمإظقـفمأسـالممممم

طذظؽمممامررحفمبعضمصؼفاءماظقنؼاتماٌؿقدةم

األعرؼؽقةماظذؼـموصػقاماٌؤدـسمبأغـفم"ماٌؾـدعمممم

ــروعم"م ــذيمم(م19)أوماًــاظؼمظؾؿش ــدورماظ ،موإنماظ

ــؿقؼاتمأوهلــاممممم ــةمعل ــؾمبـالث ــفمؼؿؿـ ــقممب ؼؼ

انطؿشا م،موؼؿؿـؾمبإجيادممنطماظـشاطماظؼابؾم

ــؿـؿارمم ــا،ماندــــــ ــقرموثاغقفؿــــــ ظؾؿطــــــ

Investigationؾقاًلمظؾـشـاطمموؼؿضؿـمهم

ظدرادــةمعــدىمجــدواهمانضؿصــادؼة،موثاظـفؿــام

وؼؿضــؿـماظؿعــاونممassembly)اظؿفؿقــع(ِم

ععماظغريمإلجيادمووضعماألعقالماظالزعةمظؾـشاطم

مـممممممممم(م20) مـمطؿـامؼـرىماظـؾعض ،مصقزقػـةماٌؤدـس

تؿؿـؾمبؽقغـفمعــمؼؿكـذماٌؾـادرةمإديماألسؿـالمممممم

ــؿـؿرؼـممم ــادماٌلـ ــروعم،موإجيـ ــةمباٌشـ اٌؿعؾؼـ

ــؿـؿار ــدابريممممند ــاذماظؿ ــفم،مواخت ــقاهلؿمصق أع

ــرطةممم ــدأماظشـ ــلمتؾـ ــامظؽـ ــرورؼةمذيقعفـ اظضـ

م.(21)اظعؿؾ

اظـاغلم:مهدؼـدمعػفـقمماٌؤدـسموصؼـًاممممممػصؾاظ

مايدؼـةمظؾؿشرؼعاتمم

غظرًامىلاعةماٌلـؤوظقاتماٌؾؼـاةمسؾـكممممم

ساتؼماٌؤدـسم،موبؼصـدمهدؼـدمػـذاماظقصـػمممممم

هدؼدًامدضقؼًام،مصؼدمتؾــتمبعـضماظؿشـرؼعاتمممم

دؼـةمعػفقعـًامدـددًامظؾؿؤدـسم،مممماظعربقةماي

ميقؾمسيماظغاظبمإديماظؿقدعمسيمهدؼـدماظقصـػممم

ماٌذطقرم.م

وظعؾماظػاهدةماٌرجقةمعـمبقـانمعقضـػمممم

ػذهماظؿشرؼعاتمتؿؿـؾمبؽقغفـامم،مضـدمضـررتمممم

ضقاسدمعقضقسقةمأومععاؼريمدددةمبشأنمتقاصرم

ــدممممم ــفؿمسيمرص ــامؼل ــذامع ــسم،موػ ــػماٌؤد وص

اظـذؼـمدـؽؿامممم–لماٌشرتسنيماظؾؾـاغلممواظعراضـم

بأحؽــاممهــددمػــذامم–ســـمتعرؼــػماٌؤدــسم

اظقصـــػم،مإذماوفـــتمإرادتفؿـــامإديمتـــؾينم
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تعرؼػمدـددمظؾقصـػماٌـذطقرم،مندـقؿامإنممممم

ــاربممم ــةمتؿؼ ــرؼعاتماظعربق ــذهماظؿش ــةمػ أطـرؼ

ضقاغقـفامسيماظؽـريمعـماإلحؽـامم،معـعمعـامػـقممممم

عؼــررمسيماظؼــاغقغنيماظؾؾـــاغلمواظعراضــلم.موإذام

بــانمغــقردمتؼققؿــًامدــددًاممطــانماٌـطــؼمؼؼضــل

ظالوــاػنيماظؿؼؾقــديموايــدؼثمسيمهدؼــدمممم

عػفقمماٌؤدس،مبعـدماظػـراغمعــمبقـانمػـذؼـمممممم

انواػنيم،مإنمإسطاءمصقرةمواضقةموعؿؽاعؾةم

ظؾؿػفقممأسالهمؼؿطؾبمبؿؼدؼرغامإرجـاءماظؿؼقـقؿممم

اٌذطقرمبعدمسرضمعقضػماظؿشرؼعاتمايدؼــةمم

اظـاغلممعـمتعرؼػماٌؤدس.موظذامدقؼلؿماظػصؾ

سؾـــكمعؾقــــنيمغـــؾنيمسيمأوهلؿـــامعقضـــػممممم

اظؿشرؼعاتمايدؼـةمعـمهدؼدموصػماٌؤدسم

،موعامؼـريهمػذاماظقصـػمعــمإذـؽانتم،مثـؿممممم

غقردمتؼققؿًامظالواػنيماظؿؼؾقديموايـدؼثمسيمم

متعرؼػمماٌؤدسمسيمعؾقثمثاٍنم.

ــرؼعاتمم ــسمسيماظؿشــ ــثماألولم:ماٌؤدــ اٌؾقــ

مايدؼـةم

ــضماظؿشــرمم ــارةمإنمبع ؼعاتمدــؾؼماإلذ

ايدؼـةمتؾـتمتعرؼػًامدددًامظقصـػماٌؤدـسممم

بؼصدمهدؼدماٌؼصقدمبفذاماظقصػمسؾـكموجـفممم

بعضماظػؼفمعــماظؿعرؼـػممممطاظدضةم،موضدمادؿـؾ

ــلمتقاصرػــامسيممممم ــةمؼـؾغ ــرورًامععقـ ــذطقرمذ اٌ

اٌؤدسمظؽلمؼؽلـبماظقصـػماٌـذطقرم،مصضـاًلممممم

سـمذطرهميانتمدددةمؼعـدمصقفـاماظشـكصمممم

وععمعقـؾمشاظؾقـةمرراءممممعؤدلًامحبؽؿماظؼاغقنم.

اظػؼفمإديماظؿقدـعمسيمهدؼـدمصـػةماٌؤدـسمإنممممم

إغفؿماتػؼقامسؾـكمادـؿؾعادماظقصـػماٌـذطقرمسيممممم

حــانتمدــددةمســـمبعــضماألذــكادماظــذؼـم

ــؾقةمممم ــالمٌص ــؾعضماإلسؿ ــاممب ــطؾعقنمباظؼق ؼض

اظشرطةمضقدماظؿأدقسم.موٌامطانموصػماٌؤدـسمم

نمؼؼؿصــرمسيمدنظؿــفمسؾــكماظشــكصماظطؾقعــلمم

وإمنامؼشؿؾمطذظؽماظشـكصماٌعــقيممممصقلبم،

،محقثمؼشـفدمسصـرغامايـاظلمبـروزمزـاػرةمممممم

اذرتاكماألذكادماٌعـقؼةمسيمتأدقسماظشـرطةمم

اٌلاػؿةمممامؼؿطؾبماإلذـارةمإديمػـذاماألعـرم،مممم

واخريًامؼـؾغلماإلذارةمإديماًال ماظذيمثارمسيم

اظػؼفمواظؼضاءمبشـأنمعـامإذامطـانمتـقاصرموصـػمممممم

اضـعمأممعــمعلـاهؾمممماٌؤدسمػقمعــمعلـاهؾماظقمم

اظؼاغقنم،مممامؼؼؿضـلمحبـثماٌلـاهؾماٌـذطقرةممممم

سيمزيلــةمعطاظــبموباظشــؽؾماألتــلم:ماٌطؾــبمم

ــسم،ممم ــرؼعلمظؾؿؤدـ ــػماظؿشـ األولم:ماظؿعرؼـ

ــاممم ــدمصقف ــيتمؼع ــاغلم:مايــانتماظ ــبماظـ اٌطؾ

ــبمممم ــاغقنم،ماٌطؾ ــؿماظؼ ــًامحبؽ ــكصمعؤدل اظش

ــبمممم ــسم،ماٌطؾ ــػةماٌؤد ــؿؾعادمص ــثم:ماد اظـاظ

ــعم:ماٌؤدــسمذــكم ــبماظراب ــقيم،ماٌطؾ صمععـ

اًاعسم:متـقاصرمصـػةماٌؤدـسمػـؾمػـلمعــممممممم

معلاهؾماظقاضعمأممعـمعلاهؾماظؼاغقن.مممم
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ماٌطؾبماألولم:ماظؿعرؼػماظؿشرؼعلمظؾؿؤدسممممممممم

تؼّدمماظؼـقلمأنمبعـضماظؿشـرؼعاتمضـدمممممم

أسرضتمسـماألخذمباٌػفقمماظضقؼمظؾؿؤدـسم،مم

وأضرتماألخذمباٌػفقمماظقادعماظذيمؼلؾغمػـذهمم

ةمظقسمصؼطمسؾكماٌقضعنيمسؾكمسؼدماظشرطةماظصػ

ــذؼـمم ــعماألذــكادماظ أومغظاعفــام،موإمنــامذيق

طاغتمهلؿماٌؾـادرةمسيمتأدقلـفام،موضـدمتؾــتممممم

بعــضماظؿشــرؼعاتماظعربقــةمصــراحًةماٌػفــقممم

اٌؿؼدم،محقثمغصتماٌادةماظلابعةمعـماظؼـاغقنمم

اٌصـريمبشـأنمذـرطاتممممم1981ظلــةممم159رضؿم

ــفؿم ــقةمباألدـ ــاػؿةمواظؿقصـ ــؤوظقةمماٌلـ واٌلـ

ماحملدودةمسؾكمأغف:

"مؼعؿــضمعؤدلــًامظؾشــرطةمطــؾمعـــمممممم

ؼشرتكماذرتاطًامصعؾقًامسيمتأدقلفامبـّقةمهؿـؾمم

اٌلؤوظقةماظـاذؽةم،موؼلريمسؾقـفمحؽـؿماٌـادةمممم

عـمػذاماظؼاغقنم،موؼعؿضمعؤدلًامسؾكموجفمم89

اًصقدمطـؾمعــموّضـعماظعؼـدمانبؿـداهلم،مأومممممم

ــبماظرتخــقصمسيمتأدــقسماظشــرطةمأوم ــّدمممرؾ ض

حصةمسقـقةمسـدمتأدقلفام.مونمؼعؿضمعؤدلًام

عـمؼشرتكمسيماظؿأدقسميلابماٌؤدلـنيمعــممم

م.(م22)أصقابماٌفـمايرةمأومشريػؿم"

وسيمضقءماظـصمأسالهمميؽــمأنمغالحـظمممم

بأنمصػةماٌؤدسمتؿطؾبماجؿؿاعمذـررنيمػؿـاممم

اٌشــارطةماظػعؾقــةمسيمأسؿــالماظؿأدــقسم)مصؼــرةم

ــف ــقاصرمظدؼـ ــؾممأودي(م،موأنمتؿـ ــةمسيمهؿـ اظـّقـ

اٌلؤوظقةماظـاذؽةمسـماظؿأدقسم)صؼـرةمثاغقـة(ممم

م،موغؾنيمػذؼـماظشررنيمتؾاسًام.

ــالمم ــةمسيمأسؿـ ــارطةماظػعؾقـ ــرةمأونم:ماٌشـ اظػؼـ

ماظؿأدقسم

ــدمباٌشــارطةماظػعؾقــةمسيمأسؿــالممممم ؼؼص

اظؿأدــقسمطــؾمسؿــؾمضــاغقغلمأومعــاديمؼلــفؿمم

بإغشــاءماظشــرطةمنمبقصــػفامطقاغــًامضاغقغقــًاممممم

امبقصــػفامعشــروسًاماضؿصــادؼًامصقلــبم،موإمنــ

ؼرادمظـفمأنمتؿـقاصرمصقـفماإلعؽاغقـاتماظالزعـةمممممم

.موػلمتؿقؼؼمبؼقامماٌؤدـسمم(23)ٌؾاذرةمغشارف

بــؾعضماألسؿــالماظــيتمتلــفؿمسيموؿقسفــامسيم

غشأةماظشرطةم،موإذامطانمعـماظؾـدؼفلمأنمصـقرممم

اٌشارطةماظػعؾقـةمنمميؽــمحصـرػام،مإّنمأغـفممممم

ــؾقؾممم ــكمد ــامسؾ ــذطرمعـف ـــمأنمغ ــالم،ممميؽ اٌـ

األسؿالماٌؿعؾؼةمباظؿعاضدمععمذويماًـضةمعــممم

اظعــاعؾنيمظؾعؿــؾمظــدىماظشــرطةماٌلــؿؼؾؾةم،مأوم

ذراءماٌلـؿؾزعاتماٌادؼـةمظؾؿشـروعمطاألراضـلممممم

ــامأومممم ــعمأأاغف ــاهـمودص ــاغلمواآلنتمواٌؽ واٌؾ

اظؿأعنيمسؾكمأعقاهلـامأوماظؿعاضـدمعـعماىفـاتممممم

ةماٌؿكصصةمإلنازمدرادةماىدوىمانضؿصـادؼم

ــعلمظــدىممممم ــرطةمأوماظل ــروعماظش ــةممبش اًاص

اٌصــار مإلضـاسفــامبإنــازمسؿؾقــةمانطؿؿــابمم

بأدفؿفام.موؼرىماظـؾعضمعــماظػؼـفمأنمععــكممممم
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اٌشارطةمنمجيبمضصرهمسؾكماىاغبماإلجراهلم

ظعؿؾقةماظؿأدقسم،موإمنامؼؿلعمظقشؿؾمطؾمسؿؾم

عـــمذــأغفمأنمؼؿلــاغدمعــعماىاغــبماإلجراهــلم

رطةمطقحـدةمضاغقغقـةمممظالغؿفاءم،مإديمإجيادماظش

وطؿشروعماضؿصـاديمادـؿؽؿؾمأدواتـفماظالزعـةممممم

م.(م24)ٌؾاذرةمغشارف

وبؿؼدؼرغامصإنماظصـعقبةماظـيتمؼـريػـاممممم

ذرطماٌشارطةماظػعؾقةمػقمسيمتؼدؼرمعـامإذامطـانممم

اظػعؾمأوماظؿصر ماظصـادرمعــماٌؤدـسم،مممـاممممم

ميؽـموصـػفمعــمضؾقـؾماألصعـالمأوماظؿصـرصاتمممممم

مأسؿـالماظؿأدـقسممماظيتمتشؽؾمعشارطةمصعؾقةمسي

عـمسدعفم،مصؾقسمعـماٌؤطدمأنمطؾمتصر مأتاهم

ذــكصمعــامميؽـــمأنمؼصيعــد معشــارطةمصعؾقــةمسيمم

اظؿأدــقسم،موؼلــؾغمسؾقــفموصــػماٌؤدــسممممم

باظـؿقفـةم،مصعؾـكمدـؾقؾماٌــالمصـإنماألسؿـالممممممم

اٌؿعؾؼــةمبــاظرتوؼجمواظدساؼــةمظؾؿشــروعموحــثم

اىؿفقرمسؾـكمانطؿؿـابمنمتعـد موصؼـًامظؾـرأيمممممم

ــراج مممــ ــذطقرمماظ ــفماظقصــػماٌ ــؼمسؾق امؼـطؾ

.موسؾكمأؼةمحالم،مصإنمظؾؼاضلمتؼـدؼرمم(25)أساله

عامإذامطـانماظػعـؾماظصـادرمعــماظشـكصممممـاممممممم

مؼشؽؾمعشارطةمصعؾقةمعـمسدعفم.

اظػؼرةمثاغقًام:مأنمتؿقاصرمظدؼفماظـّقـةمسيمهؿـؾممم

 اٌلؤوظقةماظـاذؽةمسـماظؿأدقسم

وؼؿقؼــؼمػــذاماظشــرطمبؼقــامماظشــكصمم

عؾؼةمباظؿأدقسمســموسـلموإدراكمممباألسؿالماٌؿ

ظطؾقعةماٌلـؤوظقةماظـاذـؽةمســمػـذهماألسؿـالمممممم

ضاصـــدًامهؿـــؾماٌلـــؤوظقةماظـاذـــؽةمسـفـــام.م

مـمطؿـاممممممم وترتقؾًامسؾكمعامتؼـّدممصـالمؼصيعـد معؤدلـًا

مـمعـــمؼؾاذــرمأسؿــالماظؿأدــقسممم دـــرىمنحؼــًا

بقصػفمغاهؾًامسـماٌؤدلنيم،مألغـفمظـقسمظدؼـفمممم

تماظـيتمأبرعفـاممماظـّقةمسيمهؿـؾمرثـارماظؿصـرصاممم

ٌصؾقةماظغريم.مونمؼصيعد معؤدلًامطذظؽماٌصـر مم

حؿكموظقماطؿؿبم(م26)اظذيمؼؿقديمتـػقذمانطؿؿاب

بــؾعضماألدــفؿمألنَّمػــذامؼضــػلمسؾقــفموصــػم

ــنيممم ــالزممب اٌلــاػؿمنموصــػماٌؤدــسم،مونمت

اظقصػنيم،مإذمضدمؼؽقنماظشـكصمعؤدلـًامسؾـكمممم

ماظرشؿمعـمأغفمشريمعلـاػؿم،مطؿـامأنماٌؽؿؿـؾنيممم

عـــــماىؿفــــقرمػــــؿمعلــــاػؿقنموظقلــــقام

م.(27)عؤدلني

إّنمإنماظؾعضمعـماظػؼفمأثارماظشؽقكمسيمم

عدىمجدوىماظشـرطماٌشـارمإظقـفمأسـالهمظؽقغـفمممممم

ؼػؿ ماظؾابمظؾؿفربمعـماٌلؤوظقةماظـاذؽةمســمم

اظؿأدقسمبإدساهفمبأغفمملمتؽــمظدؼـفماظـّقـةمسيمممم

ــالمممم ــكمأسؿـ ــةمسؾـ ــؤوظقةماٌرتتؾـ ــؾماٌلـ هؿـ

إغفمععمذظؽمميؽـمظؾؼاضـلم،ممم،مإّن(م28)اظؿأدقس

بؿؼدؼرغام،مأنمؼلؿشـػمعــمرؾقعـةماظػعـؾمأوممممم

اظؿصر ماظذيمأتاهماٌؤدسمعامؼلؿدلمعـفمسؾكم
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اغصرا مإرادتـفمسيمهؿـؾماٌلـؤوظقةماظـاذـؽةممممم

،مصعؾكمدـؾقؾماٌــالمصـإنماخؿقـارمممممم(29)سـمذظؽ

اٌؤدلــنيمٌصــر متـؾــئمأوضــاسفماٌاظقــةمبــأنم

ــقعمنمم ــلماظقض ــلممإذــفارمإصالدــفمػــقمحؿؿ ؼـػ

علــؤوظقؿفؿمســـمدــقءماخؿقــارمػــذاماٌصــر مم

مإلؼداعماألعقالماٌؿقصؾةمعـمانطؿؿابم.

ــاممم ــدمصقف ــيتمؼع ــاغلم:مايــانتماظ ــبماظـ اٌطؾ

ماظشكصمعؤدلًامحبؽؿماظؼاغقنم:

وصضاًلمســماظؿعرؼـػماظعـاممظؾؿؤدـسمممممم

اظذيمتؼدممذطرهم،مصإنماظؼاغقنماٌصريموبعـضمم

انتمأذارتمإديمبعضمايـم(م30)اظؼقاغنيماظعربقة

اظيتمؼصيعد مصقفاماظشكصمعؤدلًامحبؽـؿماظؼـاغقنممم

مسؾكموجفماًصقدموعـفام:

عـمضاممباظؿقضقعمسؾكماظعؼـدمانبؿـداهلممممأوًن:

مظؾشرطةم.

ــقسممممثاغقًا: ــبماظرتخــقصمبؿأد ــّدممرؾ ـــمض ع

ماظشرطةم.م

م.(31)عـمضّدممحصةمسقـقةمصقفامثاظـًا:

مـممممممم وؼؾدومممـامتؼـّدممأنموصـػماٌؤدـس

مـمؼصيعــد معرتؾطــًامممطؿــامأذــارماظــؾعضمعـــما ظػؼــف

بقاضعةمععقـةمدونماظؾقـثمسيماٌقضـػماظـػلـلمممم

ٌـمباذرماظقاضعةم،موعـمثؿَّمصؾلــامأعـاممضرؼــةمممم

ضاغقغقةم،موإمنامبصددمضاسدةمعقضـقسقةمتلـؾغممم

وصػًامضاغقغقًامإذامتـقاصرتمحاظـةمعــمايـانتممممم

م.(32)اظيتمحددػاماظـص

ماٌطؾبماظـاظثم:مادؿؾعادمصػةماٌؤدسم

عــمعقـؾمأصـقابمانوـاهممممممسؾكماظرشؿم

اٌقدعمسيمهدؼدمعػفقمماٌؤدسمإديماظؿقدـعمسيمم

إضػاءمػذهماظصػةمسؾكمأذكادمرخرؼـمعـمشريم

ــام،مإّنمأغفــؿممم ــدػامأومغظاعف ــكمسؼ ــقضعنيمسؾ اٌ

اتػؼقامسؾكمادؿؾعادمبعضماألذكادمعـماظـذؼـمم

ؼؼقعقنمبؾعضماألسؿـالمٌصـؾقةماظشـرطةمضقـدممممم

ؿمنماظؿأدقسمعـماطؿلـابمػـذهماظصـػةمظؽـقغفمممم

تؿــقاصرمظــدؼفؿماظرشؾــةماظصــادضةمسيمهؿــؾممممم

اٌلؤوظقةماظـاذؽةمسـمأسؿـالماظؿأدـقسم.موعــمممم

مػؤنءماألذكادم:

عـمؼؼّدممخضتفماظػـقةمأوماظؼاغقغقةمأوممأوًن:

وذظــؽمبــأنمؼلــديمم(33)احملادــؾقةمظؾؿؤدلــني

إظقفؿماندؿشـاراتماظالزعـةمإلمتـاممإجـراءاتممممم

عقضـعمم.موضـدمتؼـّدعتماإلذـارةمسيمممم(م34)اظؿأدقس

دابؼمإديمغصماٌــادةماظلـابعةمعــمضـاغقنمرضـؿمممممم

اظيتمادؿؾعدتمصػةماٌؤدـسممم1981ظلـةمم159

ــابمممم ــقسميل ــرتكمسيماظؿأد ـــمؼش ــؾمع ـــمط س

م.(م35)اٌؤدلنيمعـمأصقابماٌفـمايرة

عـمؼعؿؾمبصػؿفموطقاًلمســماٌؤدـسم،ممممثاغقًا:

ألنَّمصػةماٌؤدسمتـصر مإديماألصقؾموظقسمإديم

رهماظؼقاسدماظعاعةم،مصالمؼصيعد ماظقطقؾموصؼًامٌامتؼر
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عؤدلًاماحملاعلماظذيمأوطـؾمإظقـفماٌؤدلـنيم،مممم

إنازمبعضمأومطؾمإجراءاتماظؿأدقسم.مإّنمإذام

ـــمممم ــةمع ــقمسيمايؼقؼ ــذاماظشــكصمػ ــتمأنمػ ثؾ

ــةمأوممم ــرؼؽمهلــؿمسيماٌكاظػ ــفمذ اٌؤدلــنيمأومأغ

ــاسفمإديممممم ـــمإخض ـــماٌؿؽ ــؿم،مصؿ ــدخؾمععف عؿ

ؼؿعرضمهلـاممماٌلؤوظقةماٌدغقةمواىزاهقةماظيت

م.م(36)اٌؤدلقن

عـمضاممبؾعضماألسؿـالماٌـػـردةماظـيتمممممثاظـًا:

ــكمإديمممم ــيتمنمترض ــؿم،مواظ ــأنمعف ــامذ ــقسمهل ظ

علــؿقىماألسؿــالماٌــؤثرةمسيماظؿأدــقسم،ماظــيتم

تدخؾمضؿـمعػفقمماٌشارطةماظػعؾقـةمسيمأسؿـالممم

اظؿأدقس،ماظذيمتؼـّدمماإلذـارةمإظقـفمسيمعقضـعممممم

ف،مظقلـتممدابؼم.مصضاًلمسـمطقنمعـمصدرتمسـ

ظدؼــفماظـّقــةمسيمهؿــؾماٌلــؤوظقةماظـاذــؽةمســـم

أسؿـالماظؿأدــقسم،موعــالمػــؤنءمعــمؼؼؿصــرمممم

ــدؼؿماٌعقغــةمسيماظرتوؼــجمم دورهمسؾــكموــردمتؼ

ٌشروعماظشرطةموؼؼقممبعؿـؾماظدساؼـةماظالزعـةمممم

ظــذظؽم،مأومإضـــاعماظغــريمبانطؿؿــابم،مأومأنمممم

ؼـف مصعاًلمسيمذيعمبعضمانطؿؿاباتموهصقؾم

،مأومعـــمؼؼؿصــرمدورهمسؾــكم(م37)ؿضقؿــةماألدــف

ــذظؽمممم ــًامط ــد معؤدل ــني،مونمؼصيع ــراضماٌؤدل إض

اٌصر ماظذيمؼـقصرمدورهمسيمتؾؼلمانطؿؿاباتم

،مأعــامإذامسؿــدماٌصــر مإديمم(م38)عـــماىؿفــقر

انطؿؿابمصعاًلمبؾعضماألدفؿمٌصؾقؿفمصـقؿؽـمم

وصػفمعـماٌؤدلني،مألنَّمسؿؾفمملمؼـقصرمسؾكم

ٌؽؿؿؾنيموإمنـامجـاوزممماظقدارةمبنيماٌؤدلنيموا

(م39)ذظؽمإديماٌلاػؿةماظػعؾقةمسيمأسؿالماظؿأدقس

.مونمؼصيعد معؤدلًامطـذظؽماظشـكصماظـذيمحيـؾممممم

دؾماٌؤدـسمسيمحصـؿفمسيماظشـرطةم)احملـالممممم

إظقف(مأوماظشكصماظذيموسدمأثـاءمعدةماظؿأدقسم

بأنمؼضممسؼدًامععماظشرطةمأومبانغضـؿاممإظقفـاممم

ــرتاكمم ــكمانذ ــرمدورهمسؾ ــةمأوماضؿص سيماىؿعق

ألنمعـؾمػؤنءمنمتؿـقاصرمظـدؼفؿممم(م40)اظؿأدقلقة

اظـّقةمسيمهؿؾماٌلؤوظقةماظـاذؽةمسـماظؿأدـقسمم

م.اٌطؾبماظرابعم:ماٌؤدسمذكصمععـقيم

نمتؼؿصرمصػةماٌؤدسمسؾـكماظشـكصمممم

اظطؾقعلم،موإمنامؼؽؿلـبمػـذاماظقصـػمطـذظؽممممم

مـممم اظشكصماٌعـقيمبشرطمأنمؼؽقنمعـمأشراضـف

ـــدماٌـم ــبماظل ــرتاكمسيمممممحبل مـمانذ ــف ــلءمظ ش

م.(م41)تأدقسمعـؾمػذهماظشرطات

وضدمأضقتمزاػرةماذرتاكماألذـكادممم

ظـقسمم(م42)اٌعـقؼةمسيمتأدقسماظشـرطةماٌلـاػؿةمم

صؼــطمأعــرًامعأظقصــًام،موإمنــامتػرضــفماسؿؾــاراتمم

ــرطةممممم ــاطماظش ــةمغش ــددةم،مصطؾقع ـــريةموعؿع ط

وتعؾؼــفمبادــؿـؿارمعصــؾقةمساعــةمتلــؿدسلمسيم

ةماظدوظـةمسيمتأدـقسمممطـريمعـماألحقـانمعلـاػؿمم

عـؾمػـذهماظشـرطةم،موطـذظؽمصـإنمعؼـدارمرأسمممممم

اٌالموعدىمضكاعؿفمشاظؾًامعامؼؿطؾـبمعلـاػؿةممم



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 

في القانون العراقي واللبناني واالنكليزي تحديد مفهوم المؤسس في الشركة المساهمة  " دراسة »

 «والفرنسي "

044 

اظدوظةم،موشريػامعـماألذكادماٌعـقؼةماظعاعةم

أوماًاصـــةم،مطاٌؤدلـــاتماٌاظقـــةمسيمتـــأعنيم

.موظعـؾممم(43)انطؿؿابمبرأسمعالمػـذهماظشـرطةمم

قؼـةمماٌـالماظقاض مسؾكماذرتاكماألذكادماٌعـ

سيمتأدقسماظشرطةماٌلاػؿة،مؼؿؿـؾممبـامتؼـقمممم

بفماٌصـار م،مإذمإغفـامسيمطــريمعــماألحقـانمممممم

تدخؾمطؿؤدسمٌـؾمػذهماظشـرطاتمســمررؼـؼمممم

ــعمم ــؿـؿارماظقداهـ ــفؿفام،موادـ ــابمبأدـ انطؿؿـ

ماٌصرصقةماظـؼدؼةمسيمذراءمػذهماألدفؿم.م

م

اٌطؾبماًاعسم:متقاصرمصػةماٌؤدسمػؾمػـلمم

معلاهؾماظؼاغقنم؟مـمعـمعلاهؾماظقاضعمأممع

ؼـريماظؾقثمسيمعػفقمماٌؤدسمهدؼـدممم

عــامإذامطــانماظقصــػماٌــذطقرمػــقمعـــمعلــاهؾمم

اظؼـاغقنمأممعــمعلـاهؾماظقاضـعموتؿفؾـكمصاهــدةمممممم

اظؿقدؼدماٌذطقرةمممامإذامطانمظؾؿقؽؿـةماظعؾقـاممم

)دؽؿةماظؿؿققز(مدؾطةماظرضابةمسؾـكمدؽؿـةممم

اٌقضقعمسيماظؿـؾتمعـمتقاصرمصػةماٌؤدـسمعــممم

عفموضدمذػؾتمبعضمرراءماظػؼفمواجؿفـاداتممسد

اظؼضاءمإديمإنماظقصػماٌـذطقرمػـقمعــمعلـاهؾممممم

اظؼاغقن)مصؼرةمأودي(م.مبقـؿامذػؾتمرراءمأخـرىمم

مإديمأغفامعـمعلاهؾماظقاضعم)صؼرةمثاغقة(م.مم

اظػؼرةمأوًن:متقاصرمصػةماٌؤدسمػلمعـمعلاهؾم

ماظؼاغقنم

ــاهمإديمأنمممم ــذامانو ــقابمػ ــذػبمأص ؼ

ٌؤدسمسؾـكمأحـدماألذـكادمعــمممممإدؾاغمصػةما

ضؾؾمدؽؿةماٌقضقعمؼصيعد معـمعلاهؾماظؼـاغقنم،مم

ــتممم ــامإذامطاغ ــتممم ــةمأنمتـؾ ــقدمظؾؿقؽؿ إذمؼع

ــاممبفــامأذــكادمظقلــقامعـــممم األصعــالماظــيتمض

اٌؤدلــنيماظظــاػرؼـم،معـــمذــأغفامأنمتضــػلمم

ــقنمممم ــقنيم،موؼؽ ــنيماظػعؾ ــػةماٌؤدل ــقفؿمص سؾ

ــةمم ضضـــالػامسيمذظـــؽمخاضـــعًامظرضابـــةمدؽؿـ

م.(م44)اظؿؿققز

اظػؼـرةمثاغقــًام:متــقاصرمصـػةماٌؤدــسمػــلمعـــممم

معلاهؾماظقاضعم

خالصًامظالواهماألولمؼذػبماظؾعضمإديمم

أنمادــؿكالدمصــػةماٌؤدــسمػــلمعـــمعلــاهؾم

اظقاضعماظيتمتلؿؼؾمبؿؼدؼرػامدؽؿـةماٌقضـقعممم

دونمرضابةمدؽؿةماظؿؿققزموذظـؽمإذامادؿؾــانممم

هلامعـماألدظـةماٌؼدعـةمإظقفـامأنماظشـكصمضـاممممممم

مسؿالمجادةمعـؿفةمنموردمبأ

(م45)اظرتوؼجمظؾؿشروعمأومإضـاعماظغريمبانطؿؿـابم

ــكمم .مممــامؼلــؿدسلمإدــؾاغموصــػماٌؤدــسمسؾ

األصعــالماظصــادرةمعـــفمٌصــؾقةماظشــرطةمضقــدمم

اظؿأدــقسم.موؼؾــدومظـــامأنمانوــاهماألولمػــقمم

األرج م،مصادؿكالدمصـػةماٌؤدـسمػـلمعــممممم

ــاماظؼاضــلممم ــيتمخيضــعمصقف ــاغقنماظ علــاهؾماظؼ

ــقةممممظرض ـــمص ــدمع ــزمظؾؿأط ــةماظؿؿقق ــةمدؽؿ اب
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تؽققػفمظؾقضاهعماظيتمادؿـدمإظقفامإلضـػاءمػـذاممم

ماظقصػم.

اٌؾقثماظــاغلم:متؼقـقؿمانوـاػنيماظؿؼؾقـديممممم

معػفقمماٌؤدسممموايدؼثمسيمهدؼدمم

ــانمانوــاػنيماٌؿعارضــنيمسيممم بعــدمبق

هدؼدمصػةماٌؤدسم،مصاغفمؼـؾغـلمتؼقـقؿمطـؾمممم

ػفؿـاماظصـقابمسيمممعـفؿام،مواديمأيمعدىمضدمحاظ

هدؼدماٌػفـقمماٌـذطقرم،موذظـؽمسيمعطؾـؾنيم،ممممم

ــديم،مممم ــاهماظؿؼؾق ــامظالو ــصماألولمعـفؿ خنص

مبقـؿامخنصصماظـاغلمظالواهمايدؼثم:

م

ماٌطؾبماألولم:مانواهماظؿؼؾقديم

ــقءممممم ــاهمسيمض ــذامانو ــقؿمػ ـــمتؼق ميؽ

ماٌالحظاتماآلتقةم:

إنَّمانواهماظؿؼؾقديماظـذيمؼضـّقؼمعــمممممأوًن:

ــضممممتع ــًامسيمبع ــفمأداد ــدمظ ــسمجي ــػماٌؤد رؼ

ايؼاهؼم،موعـفامضرورةمإسالممذيفقرماألصرادم

ـمعــماظـذؼـمؼفؿفـؿمععرصـةمعــمػـؿمعؤدلـلمممممممم

مـمبأذـكادمػـؤنءمغظـرًامألنماطؿؿـابمممممم اظشرطة

اىؿفقرمؼعؿؿدمإديمحد مطؾريمسؾكماظـؼـةماظـيتممم

مميـقفامألذكادماٌؤدلنيم.

ــادةمممم ــدمأنماٌ ــذامن ــاغقنممم81وظ ـــمض ع

ظؾؾـاغلمتؾـزمماٌؤدلـنيم،موضؾـؾمطـؾممممماظؿفارةما

ــابممم ــؾمانطؿؿ ــقرمألج ــفمإديماىؿف ــقةمتقج دس

برأسمعـالماظشـرطةم،مأنمؼـشـروامسيماىرؼـدةممممم

اظرمسقةموسيمصققػؿنيمإحداػؿامؼقعقةمدؾقـةمم

واظـاغقةماضؿصادؼةم،مبقاغًامؼشؿؿؾمسؾـكمأمسـاءممم

ـــممممم ــاًلمس ــفم،مصض ـــفؿموسـقاغ ــؾمع ــعمط وتقاضق

م.ماظؾقاغاتماظيتمحددتفامػذهماٌادة

عـــمضــاغقنمم13وطــذظؽمنــدمأنماٌــادةمم

اظشرطاتماظعراضلمتؾزمماٌؤدلـنيمبإسـدادمسؼـدمممم

اظشرطةموتقضقعفمعـمضؾؾفؿمأومعـمضؾؾمممـؾقفؿم

ماظؼاغقغقني.

وإذامطانمعـماٌؼـررمأنمتقضقـعماٌؤدـسممممم

سؾكمسؼدمأومغظامماظشرطةمػقمولـقدمإلرادتـفممم

ــؤوظقةمم ــفماٌلـ ــفم،موهؿؾـ ــانظؿزاممبأحؽاعـ بـ

ـــمذ ــؽةمسـ ــةمماظـاذـ ــدتمشاظؾقـ ــذامسـ ــؽم،مظـ ظـ

اظؿشرؼعاتمأنمعـؾمػذاماظؿقضقعمؼشـؽؾمضرؼــةممم

ضارعةمسؾكمتـقاصرمػـذهماظصـػةمسيمذـكصمعــمممممم

وضعمتقضقعفم،موػذاماظذيمؼػلـرمدسـقةمبعـضمممم

اظػؼــفمإديمضصــرمصــػةماٌؤدــسمسؾــكمعـــمطــانمم

علاػؿًامسيماظشرطةمووّضعمسؼدمتأدقلـفا،مألغـفممم

وحدهماظذيمتؿقاصرمصقفماظـّقةمظؿقؿؾماٌلـؤوظقةمم

م.(46)ظـاذيةمسـماظؿأدقسا

إنَّمانواهماظؿؼؾقديماظـذيمؼؼـقممسؾـكمممممثاغقًا:

اظؿضققؼمسيمتعرؼػماٌؤدسمؼؿػؼمعـعماظؼقاسـدممم

اظعاعةمظؼاغقنماظعؼقباتمبشأنماظؿػلـريماظضـقؼممم

ظـصقدمػذاماظؼاغقنم،موعـامؼرتتـبمسؾقـفمعــممممم
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.م(م47)ســدممجــقازماظؿقدــعمسيمتعرؼــػماٌؤدــسم

ممـامؼشـؽؾمممموسدمماسؿؾارماألصعالماظصادرةمســفم

جراهؿًامراٌامأغفامملمتعدمطذظؽممبقجبماظؼاغقنم

م.

إنَّمانوــــاهماظؿؼؾقــــديمسيمتعرؼــــػممثاظـًا:

اٌؤدسمؼؿلؿمباظقضقحمسيمهدؼدمػذهماظصـػة،مم

صاٌؤدسمعـمضـاممبعؿـؾمضـاغقغلمدـددم،مػـقمممممم

اظؿقضقعمسؾكمسؼـدمأومغظـامماظشـرطة،مأومغشـرةممممم

انطؿؿابم،مأعامشريهمعـماألذكادمصالمؼؿـقاصرمم

قفؿمػذاماظقصػ،مبصر ماظـظـرمســمرؾقعـةممممص

األسؿالمأوماظؿصرصاتماظصـادرةمســفؿمٌصـؾقةمممم

اظشرطةمضقدماظؿأدقسم،موظذامصأنمػـذامانوـاهممم

ؼغينماظؼاضلمواٌػلرمسـاءمهدؼدمصػةماٌؤدسم

،مراٌـامأنماظؿـؾـتمعــمذظـؽمػـقمأعـرمسيمشاؼـةمممممممم

ماظلفقظةم.

إنَّمانوــاهماظؿؼؾقــديمبؼصــرهمصــػةمممممرابعًا:

ــسم ــاممممماٌؤد ــدمأومغظ ــكمسؼ ــعمسؾ ـــموّض ــكمع سؾ

اظشرطة،مبقصػفموحدهماظذيمتؿقاصرمغّقةمهؿؾم

اٌلؤوظقةماظـاذيةمســماظؿأدـقسم.مصإغـفمؼؾـدوممممم

ــاغقنمم ــةمسيمضـ ــدةماظؿؼؾقدؼـ ــعماظؼاسـ ــًامعـ عؿقاصؼـ

ــةممم ــقاصرم)مغّقـ ــرتطمتـ ــيتمتشـ ــرطاتم،ماظـ اظشـ

انذرتاك(مطأحدماألرطانماًاصةمبعؼدماظشرطةم

بأنماٌؼصـقدممم،مواظيتمسرصفامانجؿفادماظؾؾـاغل

مـمأيمممم بفــام"ماظؿعــاونماإلجيــابلمصقؿــامبقـــفؿ

ــرطةمممممم ــراضماظش ــؼمأش ــؾمهؼق مـمألج ــرطاء اظش

.موسيم(م48)وهؿـؾماٌكـاررماظـاوـةمســمذظــؽم"مممم

حاظةمسدممتـقاصرمػـذاماظعـصـرماٌفـؿم،مؼـؿػـلمممممم

وجقدماظشرطةمأدادًام،موتصؾ ماظشرطةموػؿقـةمم

،موإنمصــارمتأدقلــفامبشــؽؾمزــاػريمعقاصــؼمم

م.م(49)ظؾؼاغقن

صؿـمضـاممبـاظؿقضقعمسؾـكمسؼـدمأومغظـامممممممم

اظشرطةمؼصيعد معؤدلـًامألنَّمضصـدمهؿـؾماٌكـاررممممم

اظـاوةمسـمذظؽم.موؼـؾغلماإلذـارةمأخـريًامإديممم

أنماظؾعضمعــماظػؼـفماظػرغلـلمؼـرىمأغـفمإزاءمممممم

سدمموجقدمغصمضاغقغلمحيددمعػفـقمماٌؤدـسممم

،مصؾقسمأةمعامؼدسقمإديمتركمػذاماظؿقؾقـؾمسيمم

م.(50)دؼدتػلريماظؼاغقنماى

ماٌطؾبماظـاغلم:مانواهمايدؼثم

وعؼابؾمذظؽمصأنمانواهماظـذيمؼؿقدـعمممم

سيمهدؼدمصػةماٌؤدسمؼؼقممطذظؽمسؾكمعراساةم

مبعضمايؼاهؼموعـفام:

إنَّمرياؼـــةمذيفـــقرماألصـــرادماظـــذؼـممأوًن:

ــرطاتممم ــقالماظش ــقؼـمرلوسمأع ــفؿقنمسيمتؽ ؼل

اٌلــاػؿةمتؼؿضــلماظؿقدــعمسيمهدؼــدمصــػةممممم

مـماظـذؼـمممماٌؤدسمطلمن مؼػؾتمبعضماألذـكاد

ؼلــؿرتونموراءمشريػــؿمسيمإنــازمإجــراءاتمممم

مـمعـــماٌلــؤوظقةماظـاذــؽةمســـمػــذهممم اظؿأدــقس

ــؿاذانمممم ــذػبماألد ــددمؼ ــذاماظص ــالم.موبف األسؿ
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(Ripert et Roblot)أنماظؿػلـــريمم

اظضقؼمميـؾمدـقؽةمخطـريةم،مألنَّمعــماظلـفؾممممم

إنازمإجـراءاتماظؿأدـقسمعــمأذـكادمشـريمممممم

م.مم(51)عؾقؽني

إنَّماظؿقدـعمسيمهدؼـدمصـػةماٌؤدـسمـممممممماغقًا:ث

وإنمطــانمؼلــؿـدمإديمشاؼــةمغؾقؾــةمػــلمرياؼــةمم

مـمإّنمإغفمجيبمأنمؼصؾمإديمحدمم ذيفقرماألصراد

إدؾاغمػذهماظصػةمسؾكمطؾمعـمطانمظفمدورمـموظقمم

مـمسيماإلتقــانمبــؾعضماظؿصــرصاتماظــيتمممم ثاغقؼــًا

مأدفؿتمسيمتؽقؼـماظشرطةم.

دـــسمصاظؿقدـــعمسيمهدؼـــدمصـــػةماٌؤم

ؼؼؿضــلمعـــماظؼاضــلماظؾقــثمصقؿــامإذامطاغــتمم

اظؿصرصاتمأوماألصعالماظصادرةمســمذـكصمعـامممم

ممامميؽـمأنمتشؽؾمعشارطةمصعؾقةمسيماظؿأدقسم

،موتـؾئمسـماواهمغّقؿـفمإديمهؿـؾماٌلـؤوظقةمممم

اظـاذؽةمسـمذظؽم.موعـامؼرتتـبمسؾـكمذظـؽمعــمممممم

ادؿؾعادمػذاماظقصػمسـماظؽـريمعـماألذـكادمم

فؿماظـّقةماىدؼـةمسيمهؿـؾممماظذؼـمنمتؿقاصرمظدؼ

اٌلــؤوظقةماظـاذــؽةمســـماظؿأدــقسم،موباٌؼابــؾم

ــفممم ــكمطــؾمعـــمطاغــتمظ إضــػاءمػــذهماظصــػةمسؾ

ــقمطــانممم ــكمضــدرمعـــماألػؿقــة،موظ علــاػؿةمسؾ

معلؿرتًامبغريهمعـماألذكادم.

اظػصؾماظـاظـثم:معػفـقمماٌؤدـسمسيماظؼـاغقغنيممممم

مواظعراضلمماظؾؾـاغلم

ــاغمم لمدــؾؼماإلذــارةمإنماٌشــرسقضيـماظؾؾـ

واظعراضلمضدموـؾامإؼرادمتعرؼػمدددمٌػفقمم

اٌؤدسم،مظذاماغضىماظػؼفمإديمتؼدؼؿمإدـفاعاتمم

ــذطقرممم ــقمماٌ ــدماٌػف ــدمهدؼ ــةمبؼص ،م(م52)ععقـ

وغؾقــثمأونيفمسيمعػفــقمماٌؤدــسمسيماظؼــاغقنمممم

اظؾؾـــاغلم،مثــؿمغــؾنيمػــذاماٌػفــقممسيماظؼــاغقنمم

ماظعراضلموذظؽمسيمعؾقـنيموباظشؽؾماآلتلم:

ــثماأل ــاغقنممماٌؾق ــسمسيماظؼ ــقمماٌؤد ولم:معػف

ماظؾؾـاغلم

ــاغقنمم ــاغل:معػفــقمماٌؤدــسمسيماظؼ اٌؾقــثماظـ

ماظعراضلم.

ــاغقنممم ــسمسيماظؼ ــقمماٌؤد ــثماألولم:معػف اٌؾق

ماظؾؾـاغلم

ــكممممم ــاغلمأنمؼؿؾـ ــرتعماظؾؾـ ــأماٌش ملمؼش

،مإّنم(م53)صراحًةمتعرؼػًامدددًامٌػفقمماٌؤدـسم

إغــفمدــا ماظعدؼــدمعـــماألحؽــامماظــيتماػؿؿــتم

اٌرطزماظؼـاغقغلمهلـذاماظشـكصم،موعــمذظـؽممممممب

بقاغفمظؾشروطماظقاجبمتقاصرػامصقفم،موهدؼـدمم

عقجؾاتفم)اظؿزاعاتف(،موحدودمعلـؤوظقؿفمســممم

أسؿاظــف،موإزاءمدــؽقتماٌشــرتعماظؾؾـــاغلمســـمم

إؼــرادماظؿعرؼــػماٌــذطقرم،مصؼــدمتقزســتمرراءم

اظػؼفماظؾؾـاغلمإديمثالثةماواػاتمظؿقدؼدمػـذامم

امأنمصـػةماٌؤدـسمتؼؿصـرمممماٌػفقمم.مذػبمأوهل

صؼطمسؾكمعـمضاممباظؿقضقعمسؾكمغظـامماظشـرطة،ممم
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ــاغلمإديمأنماظقصــػممم ــبمانوــاهماظـ ــامذػ بقـؿ

اٌذطقرمؼـؾتمظؽـؾمعــمضـاممبعؿـؾمدـددمعــممممممم

ــاهمممم ــبمانو ــريًامذػ ــقسم،موأخ ــالماظؿأد أسؿ

اظـاظثمإديماظؿقدعمسيمػذاماظقصـػمظقشـؿؾمطـؾمممم

معـماختـذماٌؾـادرةمإديمإغشـاءماظشـرطةم.موغـؾنيممممم

مػذهمانواػاتمسيمثالثمعطاظبم.

اٌطؾبماألول:ماٌؤدسمػقمعـموّضـعمسؾـكمغظـاممممم

ماظشرطةم

ذػبماظؾعضمعـماظػؼفماظؾؾــاغلمإديمأنممم

"مصػةماٌؤدسمنممتـ محؽؿًامىؿقعماٌؽؿؿؾنيم

األصؾقنيمبأدفؿماظشـرطةمدونمتػرؼـؼم،موإمنـامممم

جيبمأنمهصرمععماٌلؤوظقاتماظـاذيةمسـفـامم

وامطؿؤدلنيمبؿـقضقعفؿممباألذكادماظذؼـمزفر

سؾكمغظامماظشرطةماظذيمُضّدممظؾقؽقعةمظؾؿصدؼؼم

م.(م54)سؾقف"

ــسممممم ــػةماٌؤد ــّدممإنمص ــامتؼ ــدوممم وؼؾ

تؼؿصرمصقلبمسؾكمعـماطؿؿبمبأدفؿماظشـرطةمم

،موضاممباظؿقضقعمسؾكمغظاعفام،مأعامعــماطؿؿـبممم

بأدفؿماظشـرطةموملمؼصـدرمعــفماظػعـؾماٌشـارمممممم

لمسـدمماظؿقدـعمممإظقفم،مصالمؼصيعد معؤدلًام.مصقـؾغ

ــؿفد مم ــفمؼلـ ــامأغـ سيمتعرؼـــػماٌؤدـــسمراٌـ

،مإذم(م55)ىــزاءاتمجـاهقــةمحــددػاماظؼــاغقنممم

جيبمنسؿؾارمذكصمعامعـماٌؤدلنيمأنمؼؽقنم

ضدمارتؾطمصراحًةممبقجبماتػا موظـقسموـردممم

.م(56)اختـــاذمبعـــضماًطـــقاتمأوماٌػاوضـــاتم

صاألخذمباٌػفقمماظضقؼمػقم"مأيفدؾؿضيم"معـماألخـذمم

عم،موذظؽمسؾكماسؿؾارمأنمهدؼدمباٌػفقمماظقاد

وصػماٌؤدسمػلمعلأظةمضاغقنموظـقسمعلـأظةممم

م.(57)واضع

اٌطؾبماظـاغل:ماٌؤدسمعـمضاممبعؿؾمدددمعـم

مأسؿالماظؿأدقس

ؼذػبماظـؾعضمعــماظػؼـفماظؾؾــاغلمأنمممممم

صػةماٌؤدسمنمتؼؿصـرمصقلـبمسؾـكمعــمضـاممممممم

باظؿقضقعمسؾكمغظامماظشـرطةم،موإمنـامظؽـؾمعــممممم

ددًامعـمإجراءاتماظؿأدقسم،مؼؾاذرمإجراءًامد

صفلمتـؾتمظؽؾمػؤنءماظذؼـمؼؾادرونمإديموضـعمم

غظـامماظشـرطةموتقضقعــفم،موإؼداسـفموتلــفقؾفمممم

وــارة(موتقجقــفمم80ظــدىماظؽاتــبماظعــدلم)مم

اظدسقةمإديماىؿفقرمألجؾمانطؿؿابمبرأسمعالم

اظشرطةم،موغشرماظؾقانماًادمبفامسيماىرؼدةم

قعقةمدؾقـةمماظرمسقةموسيمصققػؿنيمإحداػؿامؼ

وــارة(م،موأغػــؼمم81واظـاغقــةماضؿصــادؼةم)ممم

م.(58)اٌؾاظغماظالزعةمإلمتاممإجراءاتماظؿأدقس

وػؽذامخنؾصمأنموصػماٌؤدـسمؼصيعـد مممم

ــيتممم ــقسماظ ــرةمإجــراءاتماظؿأد ــًاممبؾاذ عرتؾط

حــددػاماظؼــاغقنم،مواظــيتمتؼــّدعتماإلذــارةمإديم

اظؾعضمعـفامأسالهم،مأعامعــمملمؼؾاذـرمأيمعــمممم

ماءاتمصالمؼصيعد معؤدلًام.ػذهماإلجر
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م

اٌطؾبماظـاظثم:ماٌؤدسمػقمعـماختـذماٌؾـادرةممم

مإديمإغشاءماظشرطةمم

ذػؾتمأطـرؼةمرراءماظػؼـفماظؾؾــاغلمإديمممم

تؾينمانواهماٌقدعمظؿقدؼـدمعػفـقمماٌؤدـسمممم

وصؼًامٌاممضررهماظػؼفمواظؼضـاءماظػرغلـلماظلـابؼمممم

اإلذارةمإظقفم.مظذامصإنماظقصـػماٌـذطقرمؼـؾـتمممم

ــم ــؾمع ــرطةمممظؽ ــاءماظش ــادرةمإديمإغش ــذماٌؾ ـمؼؿك

وؼؾاذرماإلجراءاتماظالزعةمهلذاماظغرضمداسقًام

سيمإجيادماظشرطاءمواظرداعقؾماظضـروؼةمٌشـروعممم

،مأومػــقمصــاحبماٌؾــادرةمبإجيــادم(م59)اظشــرطة

اظػؽــرةمواظؾاســثمظؾقرطــةماٌؤدؼــةمنختــاذممممم

اإلجراءاتماظؽػقؾةمبرتذيؿفـامحؼقؼـةمواضعـةمممم

ــعم،موهقؼم ــكمأرضماظقاض ــةممسؾ ــفامإديمعؤدل ؾ

ضاغقغقةمأػؾةمألنمتؽـقنمدـاًلمإلبـرامماظعؼـقدممممم

وإجراءماظؿصـرصاتم،موهؿـؾمانظؿزاعـاتمعـعممممم

هؿؾفمظؾؿكاررماظـاذيةمسـمػذهماإلجراءاتم،م

وظــقمملمؼؼــؿمبـػلــفموإمنــامبقادــطةمأســقانمممممم

ــالماًــضةممم ــضمأسؿ ــفمسيمبع ــارػؿمٌعاوغؿ خيؿ

م.(م60)اظؼاغقغقةمأوماإلدارؼة

صـػةماٌؤدـسمملممموػؽذامخنؾصمإديمأنممم

تعدمرػـًامباظؿقضقعمسؾكمغظامماظشرطةموعؾاذـرةمم

إجراءاتماظؿأدقسم،مبـؾمعــماٌؿؽــمإضـػالػاممممم

مـممم سؾكمأذكادمرخرؼـم،مإنمإنَّماظػؼفماظؾؾــاغل

وسؾــكماظــرشؿمعـــمعقؾــفمإديماظؿقدــعمسيمهدؼــدم

مـمإّنمأغــفمضّقــدماطؿلــابمػــذهممم وصــػماٌؤدــس

 اظصػةمبشروطمععقـةمػلم:

م

مبصػةمإجيابقةموصّعاظةممأوًنم:مأنمؼعؿؾ

إذمؼشــرتطمنطؿلــابموصــػماٌؤدــسممم

ــراءاتمممم ـــمإج ــرةمإجــراءمع ــقسموــردمعؾاذ ظ

اظؿأدقسمصعاًلم،مإمنامأنمؼؽقنمضدمسؿؾمبطرؼؼةم

إجيابقـــةموعلـــؿؿرةموصّعاظـــةمسؾـــكمتأدـــقسم

ــرطة ـــماظقصــػممم(61)اظش ــؿؾعدمع ــؿَّمؼل ـــمث .موع

اٌذطقرم،معـمضاممبأسؿالمظقسمهلامذأنمعفـؿمسيمم

م.اظؿأدقسإنازمإجراءاتم

ـــمممم ــةمس ــؤوظقةماظـاذي ــؾماٌل ــًام:مأنمؼؿقؿ ثاغق

ماظؿأدقسم

وؼشرتطمطذظؽمنطؿلابموصػماٌؤدسمم

ــذهمم ــرةمػـ ــًاممبؾاذـ ــقنماظشـــكصمععـقـ أنمؼؽـ

األسؿال،مونمؼؿصـر مســمشـريهمباظقطاظـةمأوممممم

حبؽؿمسالضةماظعؿؾم،مبـؾمؼؿـقديماألعـرمبـػلـفممممم

ويلابفماًاد،موؼؽقنمعلؤوًنمذكصقًامســمم

م.(م62)تصرصاتف

م

مؾمتؽؿلبمصػةماٌؤدسمباإلضرارم؟ػ

عـماظضروريمأنمغؾنيمبأنمبعضمأحؽاممم

اظؼضاءماظؾؾـاغلمضدمذػؾتمإديمأنمصـػةماٌؤدـسممم
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نمتؽؿلــبمبــاإلضرارم"موحقــثمأغــفمخالصــًاممممم

ـــمملمم ــإنمػــذؼـماألخريؼ ــدسنيم،مص ندنءاتماٌ

ؼشرتطامسيمتأدقسماظشـرطةماٌـدسكمسؾقفـاموملمممم

تمؼؽؿؿؾــامبــأيمعـــمأدــفؿفام،موإمنــاما صــر

حؼقضفؿاممبامتضؿـفمإضـرارماٌـدسكمسؾقـفم)ــ(ممممم

مبؾؽقؿفؿامظؼلـؿمعــمأدـفؿفامبؿـارؼقمنحـؼمممممم

م.(63)ظؿأدقسماظشرطةم"

وؼؾدومممامتؼّدممأنَّمصـػةماٌؤدـسمػـلممممم

وصػمؼرتؾفماظؼاغقنمسـدمهؼؼماظقاضعـةماظـيتممم

تؾق مإدـادماظقصػمإظقفم،موػلمتلؿؾزممإثؾاتم

مإنمإرادةماظشكصمضدماوفتمحؼقؼةمإديماختاذ

األصعالماٌؤدؼةمظؿأدقسماظشرطةم،مونمتؽؿلبم

باإلضرارمحؿـكموإنمصـدرمســماظغـريم.مطؿـامإنمممممم

اظؼضاءماظؾؾـاغلمضدمذػبمسيمذـأنماظؿػرضـةمبـنيمممم

اظشرؼؽمواظداهـماظعاديمأغفمنمؼؽؿػـكممبفـردممم

ــكماظؼاضــلمأنمم ــالم،موإمنــامجيــبمسؾ تؼــدؼؿماٌ

ؼؿقرىمعـامإذامطـانمػـذاماظشـكصمضـدماحـؿػظممممممم

ةماظػعؾقـةمسيمتلـقريمدصـةممممظـػلفمحبؼماٌلـاػؿم

اظعؿؾموإدارتفموعراضؾؿفمعراضؾةمنمتـأتؾػمعـعممم

م.(64)اظدورماظلؾيبماظذيمؼؼقممبفماظداهـماظعادي

اٌؾقــثماظـــاغلم:معػفــقمماٌؤدــسمسيماظؼــاغقنم

 اظعراضلم

ــدممم ــاغقنماظعراضــلمض تؼــّدمماظؼــقلمأنماظؼ

وـبمإؼرادمتعرؼػمدـددمظؾؿؤدـسم،مسؾـكمممم

ضــطؾعمبــفمسيماظـرشؿمعـــمأػؿقـةماظــدورماظـذيمؼممم

ــػممممم ــذاماٌقض ــارمػ ــدمأث ــرطةم،موض ــقسماظش تأد

اظؿلاللمبنيمذراحمضاغقنماظشـرطاتماظؿفارؼـةممم

ــؿم ـــةمم31رض ــةممم1957ظل ــأنمإعؽاغق ــكمبش اٌؾغ

ترجق ماٌػفقممايدؼثمظؾؿؤدسمسؾكماٌػفـقممم

ــاغقنمم ــفم،مأممإنمزــاػرمغصــقدماظؼ اظؿؼؾقــديمظ

أسالهمنمتلؿ ممبـؾمػذاماظرتجـق م؟موػـذامعـامممم

سؾقفمسيمعطؾـبمأولم،مبقـؿـاممممدـقاولماإلجابة

خنصــصماٌطؾــبماظـــاغلمظؾقــانمعقضــػمضــاغقنم

اظشرطاتماظـاصذمعـمهدؼـدمعػفـقمماٌؤدـسم،مممم

إعاماٌطؾـبماظـاظـثمصقؿضـؿـمدسـقةمإديمهدؼـدمممممم

عػفقمماٌؤدـسمصـراحةمسيماظؼـاغقغلماظؾؾــاغلممممم

واظعراضلم،مأدقةمبؾاضلماظؼقاغنيماظعربقةماظـيتمم

اٌلاهؾمتؾاسًامحددتماٌػفقمماٌذطقرموغؾنيمػذهم

م:مم

ماٌطؾبماألولم:معقضػماظػؼفماظعراضلم

ــاغقنممممم ــراحماظؼ ــنيمذ ــاللمب ــريماظؿل ُأث

اظعراضلمحقلمإعؽاغقةماألخـذمبـاٌػفقمماٌقدـعمممم

مـمسيمضــقءمعــامضــررهماظػؼــفمواظؼضــاءممم ظؾؿؤدــس

مـمحبقـثمؼـضـقيممممممم اظػرغللماٌشارمإظقـفمدـابؼًا

هتمػذاماٌػفقمممممممممممم)ماٌؤدـسماظػعؾـلم(ممم

ّدممخدعاتفمظؾشـرطةمضقـدماظؿأدـقسمدونمممماظذيمض

أنمؼؽقنمعــماٌـقضعنيمسؾـكمسؼـدػامأومغظاعفـامممممم

؟موبغقـةماإلجابـةمسؾـكماظؿلــاللممممم(65)األدادـلم
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اٌذطقرم،مصؼدممتلـؽماظـؾعضمبـاٌػفقمماظضـقؼممممم

ظؾؿؤدسم"مصصػةماٌؤدسمنمتصد مإّنمسؾكمعــمم

اذرتكمسيماظؿقضقعمسؾكمسؼـدماظشـرطةموغظاعفـامممم

سؾـكمإجـازةمتأدـقسمممموسيمتؼدؼؿمرؾبمايصقلم

م.(م66)اظشرطةمعـمضؾؾماظلؾطةماٌكؿصةم"

بقـؿامدساماظؾعضماآلخرمعــماظػؼـفمإديمممم

وجقبماظؿقدعمسيمصػةماٌؤدسموذظؽمإذامأخػكم

اٌؤدسمايؼقؼـلمغػلـفموتلـرتموراءمعؤدـسممممم

زاػرمإخػاءًامظـؾعضماٌؼاصـدمشـريماٌشـروسةم،ممممم

ــعةمممم ــؿرتمخاض ــسماٌل ــؤوظقةماٌؤد ــقنمعل صؿؽ

سيماٌلــــؤوظقؿنيماٌدغقــــةمظؾؼقاســــدماظعاعــــةم

م.(67)واىزاهقة

ماٌطؾبماظـاغلم:معقضػمضاغقنماظشرطاتماظـاصذ

ظلـــةمم21أخــذمضــاغقنماظشــرطاتمرضــؿمم

اظـاصــذمبــذاتمعــقضػلمضــاغقنماظشــرطاتممم1997

وضـــاغقنمم1957ظلــــةمم31اظؿفارؼـــةمرضـــؿمم

اٌؾغــقنيم،مسيمم1983ظلـــةمم36اظشــرطاتمرضــؿم

وـبمإؼرادمتعرؼػمدددمظؾؿؤدـسمصـراحًةممم

عـــماظؼــاغقنمم13،مإّنمإغــفمبــاظرجقعمإديماٌــادةم

أسالهماظيتمغصتمسؾكمأنم"مؼصيعد ماٌؤدلقنمسؼـدًامم

ظؾشرطةم،معقضعمعـمضؾؾفؿمأومعـمضؾؾمممـؾـقفؿمم

ــأنممم ــؿـؿاجمضــؿـًامب ـــماند ــاغقغقنيم"م،مميؽ اظؼ

اٌؤدسمػقمعـمضاممباظؿقضقعمسؾكمسؼـدماظشـرطةممم

وباذرماإلجراءاتماظيتمحددػاماظؼـاغقنمبؼصـدممم

لمتلفقؾماظشرطةموصؼًامظ حؽـامماظقاجـبمممإطؿا

عراساتفامبفذاماظصددم.موػذهماإلذارةمتـؾنيمأنمم

اظؼاغقنماظعراضلمضدمأخذمبذاتمعامضررهمانواهم

اظؿؼؾقديماظذيمؼضّقؼمعـمتعرؼػماٌؤدس،مونم

ميؽـمبؿؼدؼرغاماألخذمباٌػفقمماظقادعمظؾؿؤدسم

اظذيمضررتفمبعضماظؿشرؼعاتماظعربقةمصراحًةم

ػذاماألعرمؼؿطؾبمأنمؼؿدخؾماٌشـّرعممم،مألنمعـؾ

مصراحًةمظ خذممبـؾمػذاماٌػفقمم.

ــققؼمسيمممم ــفمأنماظؿضـ ــؽمصقـ ــامنمذـ وممـ

تعرؼػماٌؤدسمعــمذـأغفمأنمؼشـؽؾمثغـرةمسيممممم

جدارمايؿاؼةماٌػرتضمإدـؾاشفمسؾـكمذيفـقرمممم

ــقؼـمرلوسممم ــفؿقنمسيمتؽ ــذؼـمؼل ــؾنيماظ اٌؽؿؿ

أعــقالماظشــرطاتماٌلــاػؿةم،موتػقؼؿــًامظؾغاؼــةم

ةماظـيتمادـؿفدصؿفاماظؿشـرؼعاتماظـيتممممماألدادق

غظؿــتمإجــراءاتمتأدــقسماظشــرطةماٌلــاػؿةمم

،مإذم(م68)بؼقاســدمرعــرةمرياؼــةمظالدخــارماظعــامم

ؼالحظمسؿـاًلمضقـامماظـؾعضمبؿلـكريمأذـكادمممممم

رخرؼـمطؿؤدلنيمزاػرؼـمبؼصـدماإلصـالتمعــمممم

ــكممم ــةمسؾ ــةماٌرتتؾ ــةمواىزاهق ــؤوظقةماٌدغق اٌل

م.(م69)خماظػةمإجراءاتماظؿأدقس

ــ ــدمعػفــقممماٌطؾ ــدسقةمإديمهدؼ ــثم:ماظ بماظـاظ

مواظعراضلمماٌؤدسمسيماظؼاغقنماظؾؾـاغلم

ــؾينممممم ــرورةمتـ ــدسقمإديمضـ ــًامغـ وخؿاعـ

اٌشرسنيماظؾؾــاغلمواظعراضـلمعػفقعـًامواضـقًاممممم
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ظؾؿؤدسمؼؼررمعؿكمؼؿقاصرمعـؾمػذاماظقصـػم،مم

وعؿكمؼؿؿمادـؿؾعادهموذظـؽمبؼصـدممتققـزهمســمممممم

ممشريهمعـماألذـكادماظـذؼـمؼضـطؾعقنمباظؼقـامممم

بؾعضماألسؿالمأوماظؿصرصاتمٌصـؾقةماظشـرطةممم

ضقــدماظؿأدــقسم،موطــذظؽمبؼصــدمتضــققؼمذــؼةم

اًال مسيماظؼضاءمواظػؼفمحقلمثؾقتمعـؾمػذهم

اظصػةمعـمسدعفام،مصضـاًلمســمتـأعنيمايؿاؼـةممممم

ظؾغــريماظــذيمؼؿعاعــؾمعــعماٌؤدلــنيمبقصــػفؿمم

مممـؾنيمظؾشرطةمضقدماظؿأدقسم.

وغـــرىمأنماظؿقدؼـــدماٌطؾـــقبمظصـــػةمم

دسمميؽـمأنمؼؿؿممبراسـاةمبعـضمايؼـاهؼمممماٌؤ

اظيتمدؾؼماإلذارةمإظقفام،مواسؿؾارمػذاماظقصػم

معؿقاصرًامسيمايانتماآلتقة:

ضقـامماظشــكصمبــاظؿقضقعمسؾــكمسؼــدمأومممأوًن:

غظامماظشرطةمأومرؾبماظرتخـقصمبؿأدقلـفامأوممم

بقانمانطؿؿـابم،مأومأيمرؾـبمرخـرمأليمجفـةممممم

قصمحددػاماظؼاغقنمبؼصدمايصقلمسؾكماظرتخـم

ــؾعضمممم ــرتفمظ ــذظؽممبؾاذ ــالهم،موط ــذطقرمأس اٌ

مإجراءاتماظؿأدقسم.

ضقامماظشكصمبؾعضماألسؿالماظيتمهلاممثاغقًا:

ذأنمعفؿم،مواظيتمتدل مسؾـكماٌشـارطةماظػعؾقـةمممم

سيماظؿأدقسم،مطاظؿقضقعمسؾـكمأغـقاعماظعؼـقدمأومممم

اظؿصــرصاتمطاصــةماٌؿعؾؼــةمبشــراءمأومادــؿؽفارم

سم،مأوماظعؼاراتمٌصؾقةماظشـرطةمضقـدماظؿأدـقممم

اآلنتمواٌؽاهـمواٌعـداتموشريػـام،مواظؿعاضـدمممم

ععماًضاءمواظػـقنيماظـذؼـممتـسماياجـةمإديمممم

خـــدعاتفؿمســــدمعؾاذـــرةماظشـــرطةمغشـــارفام

علؿؼؾاًلمأومإلنازمبعـضمعؿطؾؾـاتماظؿأدـقسمممم

طاظؿعاضـــدمعـــعماٌؽاتـــبماٌؿكصصـــةمإلنـــازم

دراداتماىدوىمانضؿصادؼةمباٌشـروعمأومدورمم

ــجم ــةمماإلســالنمظؾرتوؼ ٌشــروعماظشــرطةمأومسؿؾق

انطؿؿابمبأدـفؿفام،مأوماٌصـار ماٌؿكصصـةمممم

مظؿـػقذمسؿؾقةمانطؿؿابم.

صاإلتقـــانممبــــؾمػـــذهماظؿصـــرصاتمأومم

ماألسؿالمميـؾمضرؼـةمسؾكمتقاصرمصػةماٌؤدسم.

ــفمعـــماظضــروريمانممم واخــريًامغــرىماغ

تؽرسمعـؾمػذهماظدسقةماألخذمباٌػفقمماظقادـعمم

هماظيتمتػضؾمعزاؼامظؾؿؤدسم،موذظؽمظقسمٌزاؼا

اٌػفقمماظضقؼمصقلـبم،موإمنـامظؽـقنماٌػفـقمممممم

ػــقمؼلــؿغر مبؿؼــدؼرغامم-أيماٌقدــعمم–األولم

ــاممممم ــارةمإنمضق ــؾؼماإلذ ــقؼم،مإذمد ــقمماظض اٌػف

اظشكصمبؾعضماإلسؿالمأوماظؿصرصاتماظيتمهلام

ذأنمػـاممسيماظؿأدـقسم،موتـدلمسؾـكماٌشـارطةمممممم

كماظػعؾقةمسيماإلسؿـالماٌـذطقرةم،مطـاظؿقضقعمسؾـمممم

سؼدمأومغظامماظشرطةمأومبقانمانطؿؿابمأومرؾـبمم

ــاممتـــؾممممم ــاءماظشــرطةم،معـؾؿ ــقصمبإغش اظرتخ

اظرطقزةماألدادقةمظؾؿػفقمماظؿؼؾقديمظؾؿؤدـسمم

،مصفلمتعدمطـذظؽمعــمضؾقـؾماظؿصـرصاتماظـيتمممممم

ــعمممم ــاهماٌقد ــًامظالو ــسموصؼ ــػةماٌؤد ــؾغمص تل

م)ايدؼثم(م.

ماًامتـة
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ــابؼةممم ــػقاتماظلـــ ــامسيماظصـــ تـاوظــــ

ظــيتماثــريتمبشــأنمهدؼــدمصــػةمانذــؽانتما

اٌؤدسمسيماظشرطةماٌلاػؿة،موعامتؾـاهماٌشـرعممم

ــاداتمممم ــفمواجؿف ــدولم،موإراءماظػؼ ــضماظ سيمبع

اظؼضاءم،معــمتعـارؼػمبؼصـدمهدؼـدماٌػفـقممممممم

ــفمممم ــرغامإديماغ ــدماذ ــذطقرم،موض ــؽقتماٌ إزاءمد

اظؼاغقغنيماظؾؾـاغلمواظعراضلمسـمهدؼدمعػفقمم

مععـــنيمظؾؿؤدـــسم،مميقـــزهمســــمشـــريهمعــــ

ــؾعضممم ــاممب ــذؼـمؼضــطؾعقنمباظؼق األذــكادماظ

األسؿالمٌصؾقةماظشرطةمضقدماظؿأدـقسم،مصأغــاممم

غـرىمبضـرورةمتـؾينمػـذؼـماظؼـاغقغنيمٌػفـقمممممممم

دددمظؾشكصماٌذطقرم،مؼؼقممسؾكماىؿعمبنيم

انواهماظؿؼؾقديم)ماٌػفـقمماظضـقؼمظؾؿؤدـس(مممم

واٌػفقممايدؼثم)ماٌػفقمماٌقدعمظؾؿؤدسم(مـمم

مػذؼـماٌػفقعنيمعـمتعـارضممسؾكماظرشؿمممامسي

مـموذظؽمباإلضرارممبعاؼريمعرغـةمتلـؿ مممم زاػري

بإضػاءمػـذاماظقصـػمسيمذيقـعماألحـقالماظـيتمممممم

ــإجراءاتممممممم ــػمب ــكصماٌؽؾ مـماظش ـــ ــدرمس ؼص

مـمسؿاًلمدددًامعـمأسؿالماظؿأدـقسم،ممم اظؿأدقس

طاظؿقضقعمسؾـكمسؼـدمأومغظـامماظشـرطةمأومبقـانمممممم

مـموؼلـؿــكمعــمممممم انطؿؿابمأومرؾـبماظرتخـقص

ظــؽمايــانتماظــيتمتصــدرمصقفــامعـــؾمػــذهمممذ

اظؿصرصاتمغقابةمسـماظغريمواظيتمأذـرغامإظقفـاممم

سيمدقا مػذهماظدرادةمـموطذظؽماإلضـرارمبؿـقاصرمممم

ػذهماظصػةمسيمذيقـعماألحـقالماظـيتمؼلؿشـػممممم

صقفامأنماظشكصمضدمضاممبعؿؾمعؤثرمعـمأسؿـالمم

اظؿأدــقسم،موإنمطــانمأخػــكمصــػؿفمأومادــؿرتمم

ــؿدسلممم ــامؼلـ ــاػر،مممـ ــسمزـ ــفممبؤدـ هؿؾـ

مظؾؿلؤوظقاتماظـاذؽةمسـمػذهماألسؿالم.

ــأنمممم ــاءمبـ ــدؼرغاماندسـ ـــمبؿؼـ ونمميؽـ

اياجةمنممتسمإديمتـدخؾماٌشـرتعمسيمهدؼـدمممم

عػفقمماٌؤدسم،محبفـةمأنماظؿقدؼـدماٌـذطقرمممم

عـمذأغفمخؾؼمحاظةمعـماىؿقدم،موعامؼلؿدسلم

ــقاصرموصــػماٌؤدــسمسيممم ــدممت ــرارمبع ـــماإلض ع

ؿـقاصرهم،مراٌـاممماألحقالماظيتمتؿطؾبماإلضـرارمبم

ــدخؾمضــؿـممممم ــارمنمت ــزاعماٌـ ــةمأوماظـ إنماياظ

اظؿقدؼدماظذيمأوردهماٌشرتعمظؾقصػماٌذطقرم،م

صؿـــؾمػــذاماندســاءمنمؼـػــلماألػؿقــةماظؾاظغــةم

ظؿقدؼـــدماظقصـــػماٌـــذطقر،موطقغـــفمؼلـــفؿم

باظـؿقفةمسيمهدؼـدماٌلـؤوظقاتماظـاذـؽةمســممممم

أسؿالماظؿأدقسم،مصضاًلمسـمأنماظؿشرؼعاتمػلم

ةمباظؿعـارؼػمهلـذاماظقصـػمأوماٌرطـزمأومممممشزؼر

ــدسقمإديممم ــيتمت ــلماياجــةماظ ــامػ ــةم،مصؿ اياظ

اظؿؿلــؽمبفــذهمايفــةماظؿؼؾقدؼــةم،مػــذامعـــم

جاغب،موعـمجاغبمرخـرمصـالمميؽــمبؿؼـدؼرغاممممم

اظرطقنمإديمعقضـػماظؿشـرؼعاتماظـيتموـؾـتممممم

هدؼدمعػفقمماٌؤدسم،مطاظؼـاغقغنيماظػرغلـلممم

اءمسيمػـذؼـممواإلغؽؾقزيم،مذظؽمألنماظػؼفمواظؼض

اظؾؾدؼـمضدمبذنمجفقدًامطـؾريةمسيمهدؼـدمػـذامممم

اٌػفقممأشـتماٌشرتعمسـماظؿـدخؾمظؿقدؼـدهم،ممم
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صضاًلمسـمأنماٌقضػماٌذطقرمـمأيموـبمهدؼدمم

مـمملمميــعمبعـضماظؿشـرؼعاتمممممم عػفقمماٌؤدـس

باٌؼابؾمســمتؼـدؼؿمعػفـقممدـددمظؾؿؤدـسم،مممممم

إدراطًامعـفامألػؿقةماظدورماظذيمؼضـطؾعمبـفمسيممم

نازمإجراءاتماظؿأدقسمواٌلـؤوظقةماظـاذـؽةمممإ

مسـمذظؽم.
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(7) RIPERT. G. ROBLOT. R Par GERMAN.M, TRIATE DE 

DROIT  COMMERCIAL, L.G.D.J, 18 edition, Paris, 2001.,No. 

1430. 
ـموسؾـكمممم1997ظلــةممم22اظدطؿقرمداعلم)صقزيمدؿد(م،محقثمؼذػبمإديمأنمضاغقنماظشرطاتماألردغلمرضـؿمم (8)

مـمصإنماٌشّرعماألردغلمضدمأخذمباظػؽرةماظؿؼؾقدؼةمظؿقدؼدمععـكماٌؤدسم،مصفقمطـؾممم اظرشؿمعـمخؾقهمعـمتعرؼػماٌؤدس

ؼقّضعمسؼدماظشرطةموغظاعفاماألدادلم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،مدارماظـؼاصةمظؾـشرمواظؿقزؼعم،مسّؿانم،ماظطؾعـةماألوديممعـم

 موعامبعدػام.م263،مدمم2006،ماإلصدارماظـاظثم،م

(9) Cass. Civ 1 Juillet 1930, Sirey . 1931.1. 305 Note Lagarde. 
(10) Guyon.Y. DRIOT DES AFFAIRES. ECONOMICA , 12 edition. 

2003. No.132 
 .Ripert et Roblot.et German, Op.Cit., No. 1401ج (11)

(12) Consideres comme fondateurs que ceux qui ont pris cette qualite 

dans les Projects et status ou dans le bulletin de souscription sous 

crition. Cass.civ. 30 October. 1928. Sirey. 1929.1.1.129. 
 Hemard .J. Terre .F. Mabilat . P SOCIETESؼـظـــرم:م (13)

COMMERCIALES. T. I.DALLOZ. 1972. No.26. 
       Hamel .J. Lagarde . G.Juaffret .Aؼـظرم:م (14)

 ,DROIT COMMERCIAL. DALLOZ, 2 edition, 1980م (15)

T.1.No.576.P.301م
(16)  Dejuglart. M. Ippolito.B. DROIT COMMERIAL, Les 

Societes comerciales , Monchrestien , 2 edition, 1975.No. 584. P. 451. 
وباٌعـكمغػلفماظدطؿقرمسؾدماظرحقؿم)ثـروت(ممم38ؼـظرماظدطؿقرمرضقانم)أبقمزؼد(،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم  (17)

،ماظدطؿقرمأريـدمم505-504،مد2004،مذرحماظؼاغقنماظؿفاريماٌصريماىدؼدم،ماىزءماألولم،ماظطؾعةماًاعلةم،م

،ماظدطؿقرماظشرضاويم)دؿقدمم257،مدم2003ؾدماظػضقؾمدؿد(م،ماظشرطات،مدارماظـفضةماظعربقةم،ماظؼاػرةم،م)مس

،ماظـدطؿقرممم131،مدمم1986مسري(م،ماظشرطاتماظؿفارؼةمسيماظؼـاغقنماٌصـريم،مدارماظـفضـةماظعربقـةم،ماظؼـاػرةم،مممممم

،مدم2004،ماإلدؽـدرؼةم،ماظطؾعةماظـاغقـة،ممدرزم)أريدمدؿد(م،ماظقدقطمسيماظشرطاتماظؿفارؼةم،معـشأةماٌعار 

،ماظدطؿقرمشـاؼؿم)حلنيمؼقدػم(م،مضاغقنماظشرطاتماظؿفارؼـةمسيمدوظـةماإلعـاراتماظعربقـةماٌؿقـدةم،مدرادـةمممممممم407

.ماظـدطؿقرمايؽـقؿم،ممم416،مدم1987غؼدؼةمعؼارغة،موؾةماظشرؼعةمواظؼـاغقنم/مجاععـةماإلعـاراتم،ماظعـددماألولم،ممممم

 م.386،مدم2006رؼةم،ماظطؾعةماظرابعةم،مجاععةمدعشؼم،مجاكم،ماظشرطاتماظؿفا

 م.263-262اظدطؿقرمداعلم،م)مصقزيمدؿدم(م،مدم (18)
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.مبـاٌعـكمغػلـفم،ماظـدطؿقرم،ماظػؼـل،ممممم257اظدطؿقرمأريدم،م)سؾدماظػضقؾمدؿد(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (19)

.98،مدمم2007ظؼــاػرةم،م)ســارػمدؿــد(م،ماظشــرطاتماظؿفارؼــةمسيماظؼــاغقنماٌصــريم،مدارماظـفضــةماظعربقــةم،ما

 م
،مأوردتمظػظماٌؤدسمثـؿممم67-1تعرؼػًامدددًامظؾؿؤدسم،مظؽـماٌادةمم1985ملمؼؿضؿـمضاغقنماظشرطاتمظلـةم (20)

عـماٌادةمأسالهمإديمأغفم"معـماظذؼـمهلؿمدورمسيمإسدادمبقانمانطؿؿابمأومجزءمعـفم،موؼؽقغقنمعلؤوظنيمم3أذارتماظػؼرةم

 متضؿـفام"م.سـماظؾقاغاتمشريمايؼقؼقةماظيت

 Apromoter whos aparty to Prepartion of the Prosectus orم (21)

any Portion of it.  Containing the unture statement . م
 ؼـظرم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  (22)

(23)        Smith & Keenan.Company Law.Pitman.Seventh 

Edition.1987,P. 21.م
أيمتعرؼػمدددمظؾؿؤدسموإمنامتركمهدؼدمذظؽمم2006وملمؼؿضؿـمضاغقنماظشرطاتماىدؼدمظعاممم (24)

ممإديماجؿفاداتماظؼضاءم،موخصقصًامسيماظؼرنماظؿادعمسشرم.مسيمعقضػماظؼاغقنماىدؼدمؼـظرم:م
 Sealy. L. Worthington.S. Cases and materials in companyم (25)

Law. Oxford University Press. 8 Edition. 2008, P. 80-81.م
(26) One Who Undertakes to form the Company with reference to 

given Project, and set it going , and who takes the necessary steps to 

accomplish that purpose". 
 مTwycross.V.Grant.1877سيمضضقةمم(Cock burn)وػذامتعرؼػماظؼاضلم (27)

مؼـظر:مم (28)
 .Pennington.R. Company Law . Butter worth .Londonم (29)

Forth Edition. 1979, P. 486.م
(30)  Topham & Ivamy. Company Law . Butter Worth shaw & 

Sons Sixten Edition. 1978, P.  42.م 
(31) " bx wich a company is through into existence" . 
 .Whaley Bridge Printing.Vسيمضضـقةممم(Bowen)وػذامعامأذارمإظقـفماظؼاضـلمممم (32)

Green 1880مؼـظر:م
 .Rankiwo & Spicer Company Law .H.F.L. Publisherم (33)

11.Edition. 1970,P.21.م
وػقمؼرىمأنماٌؤدسمؼؾديماػؿؿاعفمباظشرطةمحؿـكمبعـدمتلـفقؾفامعــمخـاللماظلـعلمإديمزؼـادةمممممممم  (34)

 رأمساهلامورؾعمغشراتمانطؿؿابم.ممم

(35) Henn (Hary) Law of Corporation . west Puplihing. Co.Minn. 

2nd, edition, 1970, P. 171.م 
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(36) Henn, Op.Cit., P. 172. 
(37) Lusk. (Harold). BUSINESS LAW. Principles and cases 

RICHARD. D. IRWIN.  Inc. ILLI NOIS Sixth Edition , 1959, P. 

486. 
م53يمسيماألخذمباٌػفقمماٌقدعمظؾؿؤدسمحقثمغصتماٌادةموضدمدؾؼتمبعضماظؿشرؼعاتماظعربقةماٌشّرعماٌصر (38)

ػفرؼةمبأغفمؼعؿـضمعؤدلـًام"مطـؾمعــموّضـعمسؼـدماظشـرطةماٌلـاػؿةمأومرؾـبمممممممممم1385عـمغظامماظشرطاتماظلعقديمظعامم

اظرتخقصمبؿأدقلفامأومضّدممحصةمسقـقةمسـدمتأدقلفام،مأوماذرتكماذرتاطًامصعؾقًامسيمتأدقسماظشرطةم"موطـذظؽماٌـادةممم

اظيتمغصتمسؾكمأنماٌؤدسمػقمطؾمعـمؼشرتكماذرتاطًامصعؾقًامسيمم1975ظلـةمم28عـمضاغقنماظشرطاتماظؾقرؼينمرضؿمم67

تأدقسماظشرطةمبغقةمهؿؾماٌلؤوظقةماظـاذؽةمسـمذظـؽموؼعؿـضمعؤدلـًامسؾـكموجـفماًصـقدمطـؾمعــموّضـعماظعؼـدممممممممممم

 أدقلفام"م.ممانبؿداهلمأومرؾبماظرتخقصمبؿأدقسماظشرطةمأومضدممحصةمسقـقةمسـدمت

ؼـظرماظدطؿقرمبرؼريم)دؿقدمخمؿار(م،مضاغقنماٌعـاعالتماظؿفارؼـةم،ماظشـرطاتماظؿفارؼـة،مدارماظـفضـةمممممم (39)

 م.215،مدم2006اظعربقةم،ماظؼاػرةم،ماظطؾعةماظـاغقةم،م

 م.215اظدطؿقرمبرؼريم)دؿقدمخمؿار(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (40)

،م،ماظدطؿقرماظػؼلم)سارػمدؿد(م،معصـدرمم37،مدمؼـظرماظدطؿقرمرضقانم)مأبقمزؼدم(م،معصدرمدؾؼمذطرهم (41)

 م.298دؾؼمذطرهم،مدم

 م.257اظدطؿقرمأريدم)سؾدماظػضقؾ(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (42)

 م.217-216اظدطؿقرمبرؼريم)مدؿقدمخمؿارم(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (43)

،ماظؼـاػرةم،مماظدطؿقرةماظؼؾققبلم)ممسققة(م،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،ماىـزءماظــاغلم،مدارماظـفضـةماظعربقـةممممم (44)

 م.145،مدم1993

إغفم"معؿكماطؿؿبماٌلاػؿقنمسؾكمم4/5/1960إذمضضتمدؽؿةمادؿؽـا ماظؼاػرةم/ماظداهرةماظؿفارؼةماألوديمسيم (45)

أداسمأنماظشرطةمدؿؼقممبؿقزؼعمأرباحمعـمأولمدـةمعـمتأدقلفامـمطؿامجاءمبـشرةماظدساؼةمسـفامـمصإنمعامؼؼقظفمبعضممم

ؾمسؾكمعـؾمػذهماظـشراتموضدمطاغتمتؾؽماظدساؼاتمايـاصزماألولمنطؿؿـابماٌؽؿؿـؾنيمممماٌؤدلنيمعـمأغفمنمؼص ماظؿعقؼ

سيمأدفؿماظشرطةمعـمضؾؾمصدورمعردقمماظؿأدقسمبقضتمشريمضصريمونمخال مسيمأغفؿمظقمطاغقامؼعؾؿقنمأنماظدساؼةماظيتم

شـريماٌػفـقممبداػـةمأنماٌلـاػؿنيمضـدممممممىأمإظقفاماٌؤدلقنمملمتؽـمإّنمششًاموتدظقلًامظإلؼؼاعممبفؿمعاماطؿؿؾـقام.مإذمعــممم

ضصدوامانطؿؿابمسيمذرطةمظـمتأتلمبأرباحمإّنمبعدمثالثنيمدـةمومؼزؼدمـمذرطةمظقمصّػقتماظققممىـاوزتمدؼقغفـامرأسمممم

اٌالمونمذؽم.موسؾكمضقءمػـذامتؼـدرماحملؽؿـةماظؿعـقؼضممبؼـدارماظــؿـماألدـاسمظ دـفؿم،مونمشـلمسيمذظـؽمسؾـكمممممممممممم

نمؼؿقؿؾقامغؿاهجمأسؿاهلؿماٌكاظػةمظؾؼاغقنمواظيتمأودتمبرلوسمأعقالماٌلاػؿنيم"مذطرهمسـاؼةماٌؤدلنيماظذؼـمجيبمأ

 .مم428)حلـمسؾدمايؾقؿ(،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم
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عـمضاغقنماظشرطاتماظؾقـرؼينمظعـاممممم67ػـم،مواٌادةم1385عـمغظامماظشرطاتماظلعقديمظعاممم53وعـفاماٌادةم (46)

 عـمػذهمانرروحةم32امسيمعقضعمدابؼمؼـظرمأغػًامدماظؾذانمتؼدمماإلذارةمإظقفؿم1975

ؼـؾغلمعالحظةمأنماظؿقضقعمسؾكماظعؼدمانبؿداهلمظؾشرطةمـماظذيمؼصيعد مصاهةمإجراءاتماظؿأدقسم،موأولمسؿـؾممم (47)

ؼؿؿمسيمعقاجفةماظغريمـمؼؽلبمعـمضاممبفمصػةماٌؤدسموؼصيعد مدظقاًلمؼـؾئمأنمصـاحبماظؿقضقـعمضـدماغعؼـدتمغقؿـفمسؾـكمممممممم

سيماظؿأدقسمونمؼلؿطقعماظؿذرعمبأنمإرادتفمملمتـصر مإديماٌشارطةمسيمإجراءاتماظؿأدقسمأومأغفموضـعماظعؼـدمممماٌشارطة

تشفقعًامأومواعؾةمظؾؿؤدلنيمعـمذويماظؼربكم،مصاظؿقضقعمسؾكماظعؼدمؼعدمعؽلـؾًامظقصـػماٌؤدـسمدونمذـرطمأومضقـدمممممم

مـمعامملمؼؽـموطقاًلمسـماٌؤدلـنيممرخرم.موؼصيعد معؤدلًامطذظؽمعـمضّدممرؾبماظرتخقصمبؿأدقسماظشر .مم-طاحملـاعلممم-طة

أعامعؼدممايصةماظعقـقةمصقعدمعؤدلًامطذظؽمظرشؾةماٌشرعمسيمإخضاسفمظؾشروطماظقاجـبمتقاصرػـامسيماٌؤدـس،موطـذظؽممممم

خضقسفمىزاءاتمجـاهقةمسيمحاظةماٌغانةمسيمتؼدؼؿمايصصماظعقـقةمعامؼضػلمسؾكماظشرطةماهؿؿاغًاموػؿقامؼضـر مظـقسممم

ؼطمباظداهـنيم،مبؾمبانضؿصادماظؼقعلمظؾؾالدم.مسيمتػصقؾمعامتؼدممؼـظرماظدطؿقرةماظؼؾقـقبلم)مسققـة(م،معصـدرمدـؾؼمممممص

 م.ج213،ماظدطؿقرمبرؼريم)مدؿقدمخمؿارم(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدمم144ذطرهم،مدم

 م.214اظدطؿقرمبرؼريم)مدؿقدمخمؿارم(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (48)

 .Hemard . Terre. Mabilat .Op.Cit.,No.626بفذاماٌعـكمؼـظرم: (49)

ؼشريماظػؼفماإلغؽؾقزيمإديمادؿؾعادمصػةماٌؤدسمسـماحملاعلمأوماحملادبموشريػؿمعـماظذؼـمؼؼقعقنمبؾعضم (50)

 Smithاألسؿالمٌصؾقةماٌؤدلنيم،موؼؼؿصرمدورػؿمسؾكمتؼدؼؿماظـصققةمسيماٌلاهؾماظؼاغقغقـةمأوماٌاظقـةم.مؼـظـرمممممم

& Keenan,Op.Cit.,P.21ممم 
ؼـؿؼدماظػؼفماٌصريمػذامايؽؿمبأغفمتػرضفماظؼقاسدماظعاعةمونمحيؿاجمإديمغصمخـادم،مصضـاًلمســمأغـفمجـاءمممممم (51)

تزؼدًامنمععـكمظفمألنَّمعـمؼشرتكميلابمشريهم،مأؼّامطاغتمصػؿفم،منمتـصـر مإظقـفمصـػةماٌؤدـس.مؼـظـرماظـدطؿقرممممممم

ؿقرةماظؼؾققبل)ممسققةم(،معصدرمدؾؼمذطره،موباٌعـكمغػلفماظدطم132اظشرضاويم)دؿقد(م،معصدرمدؾؼمذطره،مدم

 م.37د

،مدمم1970اظدطؿقرمسقدم)أدور(م،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،مذرطاتماٌلاػؿةمم،معطؾعةماظـفـقىم،مبـريوت،ممم (52)

،ماىـزءممم2000وباٌعـكمغػلفم،ماظدطؿقرمغاصقػم)اظقاس(م،معقدقسةماظشـرطاتماظؿفارؼـةم،مبـدونمدارمغشـرم،مممممم37

 م.م91اظلابعم،مدم

اظعرؼينم)دؿدمصرؼد(م،ماظدطؿقرماظػؼلم)دؿدماظلقد(م،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،معـشقراتمايؾـيبمماظدطؿقرم (53)

 م.195،مدم2005ايؼقضقةم،مبريوتم،ماظطؾعةماألوديم،م

 م.257اظدطؿقرمأريدم)سؾدماظػضقؾ(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (54)
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،مدمم2003-2002ةم،ماظدطؿقرماٌاحلم)حلـني(م،ماظشـرطاتماظؿفارؼـةم،مدارماظـفضـةماظعربقـةم،ماظؼـاػرمممممم (55)

.مإّنمإغـامغرىمأنمضقامماٌصر مبانطؿؿابمصعاًلمبؾعضماألدفؿماٌطروحـةمنمؼلـؾغمسؾقـفمصـػةماٌؤدـسم،موإمنـامممممممم222

صػةماٌؽؿؿبماظيتموعؾمعـفمعلاػؿًاموظقسمعـماٌؤدلني،مأعامإذاماذرتكماٌصر ،مبقصػفمذكصًامععـقؼًام،مسيمأسؿالم

 ألعرمؼلؾغمسؾقفمصػةماٌؤدس.اظؿأدقسمبصقرةمصعؾقةمصإنمػذاما

 .257اظدطؿقرمأريدم)سؾدماظػضقؾ(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (56)

عـماٌؼررمأنمأػؾّقةماظشكصماٌعـقيمتؿقددمباظغرضماحملددمظفمسيمدـدمإغشاهفم،موػذامعامغصتمسؾقفماظػؼرةم (57)

وذظـؽمسيمايـدودماظـيتمؼؾقـفـامممممعـماظؼاغقنماٌدغلماظعراضلماظيتمبّقـتمبأنمظؾشكصماٌعـقيمأػؾقةمأداءمم48عـماٌادةمم4

 مسؼدمإغشاهفمأوماظيتمؼػرضفاماظؼاغقن.م

تؽقنماظشرطةماٌلاػؿةمسيماظؼاغقنماظعراضلمأعامخاصةمأومخمؿؾطةم،موععقارماظؿػرضةمبقـفؿامػقمغلؾةمعلاػؿةم (58)

سمعـالمم%معــمرأم25اظدوظةمسيمرأسماٌالم،مصاظشرطةماٌلاػؿةماًاصةمػلماظيتمتؼؾمصقفامغلـؾةمعلـاػؿةماظدوظـةمســممممم

اظشرطةم،مأعاماظشرطةماٌلاػؿةماٌكؿؾطةمصفلمتؾؽماظيتمتزؼدمصقفامغلؾةمعلاػؿةماظدوظةمسـماظـلؾةماٌشارمإظقفامأسالهم

 .مم1997ظلـةمم21عـمضاغقنماظشرطاتمرضؿمم7،ماٌادةم

وػؽذامؼالحظمأنماظدوظةمواألذكادماٌعـقؼةماظعاعةمتدخؾمطؿؤدسمظؽالمػذؼـماظــقسنيمصضـاًلمســماذـرتاكممممم (59)

مألذكادماٌعـقؼةماًاصةمسيمتأدقلفام.ما

عــمضـاغقنماظؿفـارةماظؾؾــاغلماظـيتمبّقــتماظشـروطماظقاجـبمممممممممم79أعامسيماظؼاغقنماظؾؾـاغلمصإنماٌـادةممم (60)

تقاصرػامسيماٌؤدلنيمأذارتمإديمأغفم"متطؾؼمغػسماظشروطمسؾكمممـؾلماألذكادماٌعـقؼنيماظذؼـمؼشرتطقنمسيمتأدـقسمم

إديمجقازمأنمؼؽقنماٌؤدسمذكصًامععـقؼًام،موتطؾقؼًامٌامتؼدممصؼدمأصدرماٌشّرعماظؾؾــاغلمماظشرطةم"موػذهمإذارةمصرحيةم

اظعدؼدمعـماٌرادقؿماظيتمغظؿتمعلاػؿةماظدوظةمسيمتأدقسماظعدؼدمعـماظشرطاتماٌلاػؿةم)اٌغػؾة(موغذطرمعـفاماٌردقمم

م22سيمم2537ؾةمخمؿؾطـةم،مواٌردـقممرضـؿمممماًادمبإغشاءم)تؾػزؼقنمظؾـان(مذرطةمعغػم1977طاغقنماألولمم30سيمم770

مـمذرطةمسؼارؼةمعغػؾةم،مواٌردقمممم1992متقزم سيمم8937اًادمبإغشاءماظشرطةماظؾؾـاغقةمظؿطقؼرموإسؿارمودطمبريوت

م360اًادمبإغشاءماظشرطةماظؾؾـاغقةمظؿطقؼرماظلاحؾماظشؿاظلمٌدؼـةمبريوتم.موطذظؽمأجازماظؼاغقنمرضؿمم1996ربمم9

اًادمبؿشفقعماندؿـؿاراتمسيمظؾـانمظؾدوظةم"ماٌلاػؿةمسيمرأسمعالمذرطاتمعغػؾةمسيمحؼؾماإلسـالمممم16/8/2001سيم

وم/أوماٌعؾقعاتقةمأومععـقةمبؿقضـقبمو/مأوموؿقـعمو/مأومإغؿـاجم/مأومتصــقعمو/مأومهقؼـؾماٌـؿفـاتماظزراسقـةمو/مأومممممممم

شرتطماٌؤدلاتماظدوظقةمعشارطةماظدوظةمسيمعـؾمػذهماظصـاسقةمو/مأومايققاغقةموشريػامعـماٌـؿفاتماظؾؾـاغقةمسـدعامت

ممعـماظؼاغقنمأسالهم.مم6/اٌادةم10اٌشارؼعم..."م 

 صاظؽـريمعـماظشرطاتماٌلاػؿةمشاظؾًامعامتؤدسمعـمذرطاتمعلاػؿةمدابؼةم)ضدمية(. (61)

(62) de societes Par actions sont constituees Par des societe's 

anciennes . Hemard . Terre. Mabilat . Op.Cit., No. 627.    
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(63)   Cass.Civ. 1/7/1930 . Sirey. 1931. 1.305. 
 وسيماظػؼفمؼـظرم:مم (64)

،ماظدطؿقرماظشـرضاويم)دؿـقدممسـري(م،ممممم28-27اظدطؿقرمسقدم)أدور(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدمم (65)

اٌـاحلممم،ماظـدطؿقرمم407،ماظـدطؿقرمسؾـدماظـرحقؿم)ثـروت(م،معصـدرمدـؾؼمذطـرهم،مدممممممممم132عصدرمدؾؼمذطرهم،مدم

م.255،ماظدطؿقرماظعؽقؾلم)سزؼز(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدمم223)حلني(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم

ؼـظر:ماظدطؿقرةماظؼؾققبلم)مسققة(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،موباٌعـكمغػلفم،ماظدطؿقرمدرزم)أريدمدؿد(،م (66)

ؾماظقاضـعموظـقسمعــمعلـاهؾممممم.موسيماظػؼفماإلغؽؾقزيمصإنمتقاصرمصػةماٌؤدسمػلمعـمعلاهم407عصدرمدؾؼمذطرهم،مدم

 اظؼاغقنم.م

 " is amatter of Fact Not of Law "م (67)
 .Smith & Keenan, Op.Cit., P. 22ؼـظر:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  (68)

 م  .Topham & Ivamy , Op.Cit., P. 42وضربمػذاماٌعـك  (69)

ؿقرمصرخقةم)ؼعؼقب(،معصدرمدؾؼمذطرهم،م،ماظدطم253اظدطؿقرماظعؽقؾلم)سزؼز(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (70)

 م.33دم

(71) Ripert et Roblot Par German, Op.Cit., No. 1403.م 
عشـارمإظقـفمسيمصـادرمبـنيماظؿشـرؼعممممممم11/4/1996سيمم385ادؿؽـا مبريوتم،ماظغرصـةماٌدغقـةماألوديم،مرضـؿمممم (72)

 م.م19،مدمم2006وانجؿفادم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،معؽؿؾةمصادرمغاذرونم،مبريوتم،م

 م.511،مدمم1968،ماظعدلمم11/11/1967بداؼةمبريوتم،م (73)

(74) Hemard. Terre . Mabilat, Op.Cit., No. 626. 
 .1966عـمضاغقنماظشرطاتمظعاممم74وػؿمؼشريونمبذظؽمإديمحؽؿماظػؼرةماألوديمعـماٌادةمم (75)

(76) Ripert et Roblot Par German, Op.Cit., No.1403. 
اضلمعـمتعرؼػماٌؤدسم،مملمندمأحؽاعًامتصّدتمظؿقدؼـدماٌػفـقممممصقؿامؼؿعؾؼممبقضػماظؼضاءماظؾؾـاغلمواظعر (77)

 اٌذطقرم.م

وػذامعامدساماظؾعضمعـماظػؼفماظؾؾـاغلمإديموصػماٌقضـػمأسـالهمبأغـفم"مؼشـؽؾمثغـرةمضاغقغقـةمؼشـؽقمعـفـامممممممممم (78)

قةم،ماظؿشرؼعماظؾؾـاغلم"ماظـدطؿقرمسطـقيم)صـقزي(م،ماظشـرطاتماظؿفارؼـةمسيماظؼـقاغنيماظقضـعقةمواظشـرؼعةماإلدـالعممممممممم

 .م122،مدمم2005عـشقراتمايؾيبمايؼقضقةم،مبريوتم،ماظطؾعةماألوديم،م

،ماىاععـةمم2صابقام)ذارل(م،مصػا)بقار(م،ماظقجقزمسيمضاغقنماظؿفارةماظؾؾـاغلم،ماىزءماألولم،موثاهؼمػُػـؾـم (79)

مـمظؾـانم،مت/معـادةمممم ؾؿـًامبـأنماظـرأيمممم،مس169وـارةم،مدمم79اظقلقسقةم،مطؾقةمايؼق مواظعؾقممانضؿصادؼةم،مبريوت

ـماظـيتمطاغـتممممم1948تشـرؼـماظــاغلمممم23عـمضاغقنماظؿفارةمـماٌعدظةممبقجـبمضـاغقنممممم80أسالهمطانمسيمزؾمأحؽامماٌادةم

،م1976حزؼرانمم16سيمم54تشرتطماظرتخقصمايؽقعلمإلغشاءماظشرطةماٌغػؾةم،مواظذيمُأظغلمباٌردقممانذرتاسلمرضؿم
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مـماٌؿعؾؼةممبلـؤوظقةماٌؤدلـنيمإديمأغـفم"جيـبمأنممممممم95اٌادةمإّنمأغفؿمذػؾقامسيمععرضمحبثمأحؽامم عـمضاغقنماظؿفارة

ؼعؿضمطؿؤدلنيمظؿطؾقؼمػذهماٌادةمظقسمصؼطماألذكادماظذؼـموّضعقامسؾكماظـظاممورؾبماظرتخقصم،موظؽـمأؼضًامذيقعم

راجعـاتمأومسيماظدساؼـةمظؿقزقـػمممماألذكادماظذؼـمظعؾقامدورًامصّعاًنموراجقًامسيماظؿأدقسموسيماظؼقـاممباٌعـاعالتموسيماٌمم

 .م205وارةم،مدمم95األدفؿم"مت/معادةم

اظدطؿقرماًقظلم)أطـؿ(م،مضـاغقنماظؿفـارةماظؾؾــاغلماٌؼـارنم،ماىـزءماظــاغلم،ماظشـرطاتماظؿفارؼـةم،مدارممممممممم (80)

 م.233،مدمم1967اظـفضةماظعربقةم،ماظؼاػرةم،م

رؼـةم،مأرروحـةمدطؿـقراهم،مطؾقـةمايؼـق م،مممممماظدطؿقرماىلرم)غدؼؿ(ماظشكصقةماٌعـقؼةمسيماظشـرطاتماظؿفام (81)

 م.135،مدم1983اىاععةماظؾؾـاغقةم،م

أبقمسقدم)اظقاس(م،مضاغقنماظؿفارةماظضؼةمبنيماظـصموانجؿفادمواظػؼفماٌؼارنم،ماىـزءماظـاظـثم،مدونمذطـرمممم (82)

 م.42،مدم2008دارماظـشرم،م

نماظؿفاريم،ماىزءماظـاغلم،ماظشـرطاتمماظدطؿقرمسقدم)أدور(م،ماظدطؿقرةمسقدم)طرؼلؿقان(،ماظقدقطمسيماظؼاغق (83)

 م.م239،مد2009اظؿفارؼةم،ماٌـشقراتمايؼقضقةم)صادر(م،مبريوت،م

 .238اظدطؿقرمسقدم)أدور(م،ماظدطؿقرةمسقدم)طرؼلؿقان(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدم (84)

وبـػسماٌعـكم،ماظدطؿقرمغاصقػم)اظقاس(م،ماٌقدقسةم،معصدرمدؾؼمذطرهم،ماىزءماظلـابعم،مدممم (85)

89. 

م397،مدمم2000طؿقرمخريم)سدغان(ماظؼاغقنماظؿفاريماظؾؾـاغلم،ماٌؤدلةمايدؼـةمظؾؽؿابم،مررابؾس،ماظد (86)

.مضّربمػذاماٌعـكماظدطؿقرماظؾلؿاغلم)دعقدمؼقدػ(م،مضاغقنماألسؿالمواظشـرطاتم،معـشـقراتمايؾـيبمايؼقضقـةم،ممممم

 .م354،مدم2004بريوتم،م

 م.354هم،مدماظدطؿقرماظؾلؿاغلم)مدعقدمؼقدػ(م،معصدرمدؾؼمذطر (87)

 .89اظدطؿقرمغاصقػم)اظقاس(م،ماٌقدقسةم،معصدرمدؾؼمذطرهم،ماىزءماظلابعم،مدم (88)

 .354وباٌعـكمغػلفم،ماظدطؿقرماظؾلؿاغلم)مدعقدمؼقدػم(م،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدمم (89)

،معشارمإظقفمسيمصادرم16/2/1999سيمم229دؽؿةمبداؼةمبريوتماظؿفارؼةم،ماظغرصةماظـاظـةماظؿفارؼةم،مرضؿم (90)

.موميؽـماندؿـؿاجمبشؽؾمضؿينمعـمايؽـؿمأسـالهمأنماظؼضـاءممممم163اظؿشرؼعموانجؿفادم،معصدرمدؾؼمذطرهم،مدمبنيم

اظؾؾـاغلمؼشرتطمنطؿلابموصػماٌؤدسم"موجقبماذرتاطفمسيمأسؿالماظؿأدقسمأوماطؿؿابفمبأدفؿماظشرطةم"م،موػذامعام

 نمؼؿقاصرمسيماٌدسنيم.

 .242،مدم1950/ماحملاعلم4/4/1950دؽؿةماندؿؽـا ماٌدغقةمسيمم (91)
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م137،مدمم1975اظدطؿقرمعقدكم)راظبمحلـ(م،ماٌقجزمسيماظشرطاتماظؿفارؼةم،ماظطؾعةماظـاغقةم،مبغدادم،م (92)

 .127،مدم1969،ماظدطؿقرمغصرماهللم)عرتضك(م،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،مبغدادم،م

.مم99،مدمم1967بغـدادم،ممماظدطؿقرماظؾلامم)مأريدمإبراػقؿم(م،ماظشـرطاتماظؿفارؼـةمسيماظؼـاغقنماظعراضـلم،مممم (93)

اٌؾغلماظيتمغصتمم1957ظلـةمم31عـمضاغقنماظشرطاتماظؿفارؼةمرضؿمم37عـماٌادةمم1وػذاماظرأيمؼلؿـدمإديمحؽؿماظػؼرةم

سؾكمأغفم"مؼؼّدمماٌؤدلقنمرؾبماإلجازةمبؿأدقسماظشرطةمإديماظـقزارةموؼرصـؼمػـذاماظطؾـبمبـلـكةمعــمسؼـدماظشـرطةممممممممم

ؾكمأنمؼصد ماظؿقاضقعماظؽاتـبماظعـدلمأوماٌقزـػماٌكـقلمبـذظؽمسيمعدؼرؼـةماظؿفـارةمممممممموغظاعفامعقضعنيمعـماٌؤدلنيمس

 ماظعاعةم"م.

اظدطؿقرماظـاػلم)مصالحماظدؼـم(م،ماظقدقطمسيمذرحماظؼاغقنماظؿفاريماظعراضـلم،ماىـزءماظـاظـثم،ماظشـرطاتممممم (94)

 م.158،مدم1963اظؿفارؼةم،مبغدادم،م
ؿةمسيماظعرا مأغفم،موبػضؾماظدساؼـةماظـيتمبـذهلامعؤدلـقمممممأصرزتماظؿفاربماظعؿؾقةمظؿأدقسماظشرطاتماٌلاػ (95)

اظشرطةمسـمعشروعماظشرطةماٌلؿؼؾؾلم،ماغدصاعماىؿفقرمسؾكمانطؿؿابمبأدفؿماظشـرطةماىدؼـدة،مبـؾمأنماٌضـارباتممممم

وصؾتمإديمايدماظذيمأصؾ مصقفم)إؼصالمانطؿؿاب(مـموػـقمعـامؼلـؿؾؿفماٌؽؿؿـبمعــماٌصـر مظؼـاءمضقاعـفمبانطؿؿـابممممممممممم

مـمؼؾاعمبلعرمؼؿفاوزمسشرةمأضعا مضقؿؿفمأومعامؼزؼدمسؾكمذظؽم،مبقـؿـاماظشـرطةمنمتـزالمسيمرـقرممممممباألد فؿماٌطروحة

اظؿأدقسم،موعامأنمتؽؿؿؾمإجراءاتماظؿأدقسمحؿكمتـقطمضقؿةمأدفؿفامإديمعامدونماظؼقؿةمانمسقةمبلؾبمدقءماخؿقارم

 داعمأوماظؿضؾقؾماظيتمعقردتمعـمضؾؾمػؤنءم.ممماٌؤدلنيمظـؿطماظـشاطماظذيممتاردفماظشرطةمأومبػعؾمسؿؾقاتماً
ؼرىماظؾعضمأنمػـاظؽمأذكادمؼؼدعقنمبدورمعؤثرمسيموؿقـعماألذـكادمسيمعرحؾـةماظؿأدـقسم،موألدـؾابمممممم (96)

خمؿؾػةم،مؼـلقؾقنمعـمسؿؾقةماظؿأدقسمضؾؾمتقثقؼماظعؼدمعـمضؾؾمعلفؾماظشرطاتم،معـؾمػؤنءماألذكادمنمميؽــمم

رشؿمعـماظدورماظذيمضاعقامبفمسيمسؿؾقةماظؿأدـقسم،مإذمطـاغقاماظــقاةماألدادـقةمىـذبمممممممشقهلؿممبػفقمماٌؤدسمسؾكماظ

ععظؿماٌؤدلنيماآلخرؼـم،مسيمحنيمغرىمأنمػـاظؽمأذكادمرخـرؼـمملمؼؽــمهلـؿمدورمسيمسؿؾقـةماظؿأدـقسم،مونمأثـرممممممم

سؼدمتأدقسماظشـرطةم.ممؼذطرمألذكاصفؿمأومعرطزػؿم،موععمذظؽمؼـطؾؼمسؾقفؿموصػماٌؤدسمراٌامأغفؿمضدموّضعقامسؾكم

ؼـظرماظدطؿقرماظرصقعلم)سؾل(،ماٌلؤوظقةماظؼاغقغقـةمٌؤدلـلماظشـرطةماٌلـاػؿةم،موؾـةمطؾقـةماإلدارةموانضؿصـادم،مممممممم

 م.103،مدمم1998،مم25اىاععةماٌلؿـصرؼة،ماظعددم

م
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مصادرماٌ

مأوًنم:معصادرماظؾقثمباظؾغةماظعربقة

 ،مدارماظػؽرماظعربلم،ماظؼاػرةم،مبدونمذطرمتارؼقمغشرم.اظدطؿقرمؼقغسم،مسؾلمحلـم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم -1

اظدطؿقرمصرخقةم،مؼعؼقبمؼقدػم،ماألدفؿموتداوهلامسيماظشرطاتماٌلاػؿةمسيماظؼاغقنماظؽقؼيتم،مدارماظـفضةماظعربقةم -2

 .1982،ماظؼاػرةم،م

وتعدؼالتـفمبدوظـةمممم1984ظلــةممم8اظدطؿقرمرضقانم،مصاؼزمغعقؿم،ماظشرطاتماظؿفارؼةموصؼًامظؾؼـاغقنمانهـاديم،مرضـؿمممم -3

 .م2007اإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةم،مأطادميقةمذررةمدبلم،م

 .1982اظدطؿقرماىضم،مدؿدمحلـم،ماظؼاغقنماظؿفاريماظلعقديم،مجاععةماظرؼاضم،م -4

 .م1996اظدطؿقرمسـؿانم،مسؾدمايؽؿمدؿدم،ماظشرطاتماظؿفارؼةمسيمدوظةماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةم،م -5

 .1995،مسزؼزم،ماظشرطاتماظؿفارؼةمسيماظؼاغقنماألردغلم،مدارماظـؼاصةمظؾـشرمواظؿقزؼعم،مسّؿانم،مماظدطؿقرماظعؽقؾل -6

سـاؼةم،محلـمسؾدمايؾقؿم،معقدقسةماظػؼفمواظؼضـاءمسيماظشـرطاتماظؿفارؼـةم،مادؾـدماظــاغلم،مدارمدؿـقدمظؾـشـرمممممممم -7

 .م2008واظؿقزؼعم،ماٌؽؿؾةماظؼاغقغقةم،ماظؼاػرةم،ماظطؾعةماألوديم،م

ظدطؿقرمداعلم،مصقزيمدؿدم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،ماألحؽامماظعاعةمواًاصة،مدارماظـؼاصةمظؾـشرمواظؿقزؼعم،مسّؿـانمما -8

 .م2006،ماظطؾعةماألوديم،ماإلصدارماظلادسم،م

 .1983اظدطؿقرمرضقانم،مأبقمزؼدم،مذرطاتماٌلاػؿةمواظؼطاعماظعامم،مدارماظػؽرماظعربلم،ماظؼاػرةم،م -9

،مثروتم،مذـرحماظؼـاغقنماظؿفـاريماٌصـريماىدؼـدم،ماىـزءماألولم،مدارماظـفضـةماظعربقـةم،مممممممممماظدطؿقرمسؾدماظرحقؿ -10

 .2004اظطؾعةماًاعلةم،م

 .1986اظدطؿقرماظشرضاويم،مدؿقدممسريم،ماظشرطاتماظؿفارؼةمسيماظؼاغقنماٌصري،مدارماظـفضةماظعربقةم،ماظؼاػرةم،م -11

ؿفارؼةم،معـشأةماٌعـار م،ماإلدـؽـدرؼةم،ماظطؾعـةماظـاغقـةم،ممممماظدطؿقرمدرزم،مأريدمدؿدم،ماظقدقطمسيماظشرطاتماظ -12

2004. 

 .2006اظدطؿقرمايؽقؿم،مجاكم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،معطؾعةمجاععةمدعشؼم،ماظطؾعةماظرابعةم،م -13

 .م2007اظدطؿقرماظػؼلم،مسارػمدؿدم،ماظشرطاتماظؿفارؼةمسيماظؼاغقنماٌصريم،مدارماظـفضةماظعربقةم،ماظؼاػرةم،م -14

برؼريم،مدؿقدمخمؿارم،مضاغقنماٌعاعالتماظؿفارؼةم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،مدارماظـفضةماظعربقةم،ماظؼاػرةماظدطؿقرم -15

 .2006،ماظطؾعةماظـاغقةم،م

 .2003اظدطؿقرمأريدم،مسؾدماظػضقؾمدؿدم،ماظشرطاتم،مدارماظـفضةماظعربقةم،ماظؼاػرةم،م -16

ألولم،ماظـظرؼةماظعاعةمظؾشرطاتموذرطاتماألذـكادم،مماظدطؿقرةماظؼؾققبلم،ممسققةم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،ماىزءما -17

 .1993دارماظـفضةماظعربقةم،ماظؼاػرةم،ماظطؾعةماألوديم،م
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 .1970اظدطؿقرمسقدم،مأدورم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،مذرطاتماٌلاػؿةم،معطؾعةماظـفقى،مبريوتم،م -18

ارؼةم،معـشقراتمايؾيبمايؼقضقـةمماظدطؿقرماظعرؼينم،مدؿدمصرؼدم،ماظدطؿقرماظػؼلم،مدؿدماظلقدم،ماظشرطاتماظؿف -19

 .2005،مبريوتم،ماظطؾعةماألوديم،م

 .2003-2002اظدطؿقرماٌاحلم،محلنيم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،مدارماظـفضةماظعربقةم،ماظؼاػرة،م -20

 .م2000اظدطؿقرمغاصقػم،ماظقاسم،معقدقسةماظشرطاتماظؿفارؼةم،ماىزءماظلابعم،مدونمذطرمدارماظـشرم،م -21

ي(م،ماظشــرطاتماظؿفارؼــةمسيماظؼــقاغنيماظقضــعقةمواظشــرؼعةماإلدــالعقةم،معـشــقراتمايؾــيبماظــدطؿقرمسطــقيم)صــقز -22

 .م2005ايؼقضقةم،مبريوتم،ماظطؾعةماألوديم،م

ظـم،ماىاععةماظقلـقسقةم،ممڤصابقام،مذارلم،مصػام،مبقارم،ماظقجقزمسيمضاغقنماظؿفارةماظؾؾاغلم،ماىزءماألول،موثاهؼمػصيـ -23

 دؼة،مبريوتم.مطؾقةمايؼق مواظعؾقممانضؿصا

اظدطؿقرماًقظلم،مأطـؿم،مضاغقنماظؿفارةماظؾؾـاغلماٌؼارنم،ماىزءماظـاغلم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،مدارماظـفضةماظعربقةم -24

 .مم1967،ماظؼاػرةم،م

اظدطؿقرمسقدم،مأدورم،ماظدطؿقرةمسقدم،مطرؼلؿقانم،ماظقدقطمسيماظؼاغقنماظؿفاريم،ماىزءماظـاغلم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم -25

 .م2009ـشقراتمايؼقضقةمصادرم،ماظطؾعةماألوديم،م،ماٌ

أبقمسقدم،ماظقاسم،مضاغقنماظؿفارةماظضؼةمبنيماظـصموانجؿفادمواظػؼفماٌؼارنم،ماىزءماظـاظثم،مدونمذطـرمدارماظـشـرممم -26

 .م2008،مبريوتم،م

 .2000اظدطؿقرمخريم،مسدغانم،ماظؼاغقنماظؿفاريماظؾؾـاغلم،ماٌؤدلةمايدؼـةمظؾؽؿابم،مررابؾسم،م -27

 .م2004اظدطؿقرماظؾلؿاغلم،مدعقدمؼقدػم،مضاغقنماألسؿالمواظشرطاتم،معـشقراتمايؾيبمايؼقضقةم،مبريوتم،م -28

 .1975اظدطؿقرمعقدكم،مراظبمحلـم،ماٌقجزمسيماظشرطاتماظؿفارؼةم،مبغدادم،ماظطؾعةماظـاغقةم،م -29

 .1969اظدطؿقرمغصرماهللم،معرتضكمغاصرم،ماظشرطاتماظؿفارؼةم،مبغدادم،م -30

 .مم1967ؿقرماظؾلامم،مأريدم،ماظشرطاتماظؿفارؼةمسيماظؼاغقنماظعراضلم،مبغدادم،ماظدط -31

اظدطؿقرماظـاػلم،مصالحماظدؼـم،ماظقدقطمسيمذرحماظؼاغقنماظؿفاريماظعراضلم،ماىزءماظـاظـثم،ماظشـرطاتماظؿفارؼـةم،مممم -32

 .1963بغدادم،م

مثاغقًام:ماظؾققثمواظرداهؾموانرارؼ م

اظشكصـقةماٌعـقؼـةمسيماظشـرطاتماظؿفارؼـةم،مأرروحـةمدطؿـقراهم،مطؾقـةمايؼـق م،ممممممممماظدطؿقرماىلرم،مدؿدمغدؼؿم،م -1

 .1983اىاععةماظؾؾـاغقةم،م

اظدطؿقرماظرصقعلم،مسؾلم،ماٌلؤوظقةماظؼاغقغقةمٌؤدللماظشرطةماٌلاػؿة،موؾةمطؾقـةماإلدارةموانضؿصـادم،ممم -2

 .1988،م25اىاععةماٌلؿـصرؼةم،مبغدادم،ماظعددم
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لنيمؼقدػم،مضاغقنماظشرطاتماظؿفارؼةمسيمدوظـةماإلعـاراتماظعربقـةماٌؿقـدةم،مدرادـةمممممماظدطؿقرمشـاؼؿم،مح -3

 .1987غؼدؼةمعؼارغةم،موؾةماظشرؼعةمواظؼاغقنم،مجاععةماإلعاراتم،ماظعددماألول،م
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