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~¶XwK  

     ~¶_{lK{{ ß i•_{A ·•¶X_{A B_¢RZKvA ßK{A ™¶O¢ }{A xs• b•ZX{A §Y° L}}e

    ™ _a{A XB_eKvºA • Z¶¶_aK{A ™Ilc{ X¶XO{A QB¢ }{{ ’BwIi • XlI ·k ·¶•yK{A•

™¶ BM{A .      LX_}KkA ß_K{A ™_¶•IZK{A ™_}•j }{A TΩ_eG ZBiG ßs |UX¶ ®Y{A •

     ́ _{G ´l_aK ß_K{A LA≠B_ty{BI ™_IZBw}{A ™w¶Zi ´{k B¢K¶O¢ }    ~{lK_}{A m_g•

™¶}¶{lK{A ™¶{}l{{ ’AZ•R}/   ´_{k ’AZXB_v £{lOK LAZXv JBaKyA hZp{ ™¶}{lK{A

©X•O{A • ©ZB¢}{A ·} ™OZXI B} |ls ≠AXC.  

          LX_}KkA N_¶R X_lI ·_k ~{lK_}{A ™¶l_g• b•ZX_{A §Y_° XAX_kG ßs ßk•Z

    ™__O{Bl}{A • Z__¶IlK{A ß__s T•__g•{A• ™iB__aI{A B__ ¶U•K YG ,£I__aB K ™__¶O¢ }

ZXK}{A |a{aK{A• ™sX¢Ka}{A uZBl}{A ßs LBI•le{A |¶{YK • ~¶°Bt}{A ßs Q

™¶}¶{lK ©XR• |y ·}g.  

   ’B_I¶ZwK ß_ip¶ |BaZG |y LºBaZA ™MΩM ´{G ZZw}{A QB¢ }{A ~¶awK ~K Xv •

ß{et{A ßkBa{A ~OR{A ZBIKkºA ·¶lI YUC m} ’B¶}¶°Bt} ’ºBO}.  

ß{BK{A |yc{A ´{k ·• Bw{A b•ZX L}}e Xv •:  

1 .XIK ©XR• |y™{yc} ™¶lg• ~¶XwKI C.  

2 .QB¢ }{A B°XXR¶ ßK{A ·¶}Bg}{A ™O{Bl}.  

3 .©XR•{{ ™eΩU  

4 .~¶•wK{A ™{ÆaC  

5 .ßKAY{A ~¶•wK{A ™¶•OC.  
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™sX¢Ka}{A LA≠Bty{A: 

·• Bw{A Z•X X¶XRK _ m}KO}{A XAZsC LBvΩk• z•{a ~¶j K ßs.  

   
 ßkBa{A ~OR{A :2  ·BKkBa  

mOAZ}{A :©ZZw}{A ™¶aZX}{A JKy{A  

  

bZX{A ~¶}eK 
  

X¶¢}K 

1  ™¶ • Bw{A ©XkBw{A _:  

2 ·• Bw{A _:  

 ™eΩU{A: 
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 ßvBI ·k º`l } §XZt}I d¶l¶ ·C m¶iKa¶ º ßkB}KOA ·ÆBy ·Ba ¬A

ZcI{A^ m}KO}{A XAZsDs £KB¶R ~¶wKaK{ §Z¶o m} |}BlK{A ·} £{ XI Ωs

 ~°Z¶o m} ·•{}BlK¶• LΩÆBk z{YI ·•{yc¶s Xº•æA ·•IO ¶• ·•O•A`K¶

™¶kB e{A• ™¶ZBOK{A LºBO}{A ßs ^• m} ·•wtK¶ Xv• ™¶{B}{A• ™¶RΩt{A

AY° ~¢{}BlK ≠B MC ~¢ ¶I uΩU{A mw¶ Xv• hlI{A ~¢glI ^ JZBgKK N¶R

~¢glI ßpI¶• ~¢R{Be} ´{k  £KR{e}{ ~¢ } XRA• |y{ Ω¶gtK hlI

™eBU{A Xv• |e¶ B}¶s Z}æA ´{G ~¢ ¶I ™vZa{BI ≠AXKkºA •C JZg{A |Kw{A •C. 

K{{ iIA•g zB ° ·•yK ·C JO• AY¢{•m}KO}{A XAZsC ·¶I |}Bl ^ jtRK

m}KO}{{ B¶{l{A ™R{e}{A z{YI jtRK• £v•wR XZs |y{. §Y° x¶IiK{•

 z{Y ´{k uZcK ™¢O zB ° ·•yK ·C JO• iIA•g{A ^ xR{A B¢{ ·•y¶ •

 ®XKl¶• B¢t{BU¶ ·} ™IvBl} • iIA•g{A §Y° Y¶t K ´{k ·¶t{BU}{A ZBIOG ßs

 m}KO}{A ™R{e} ´{k z{YI.  

g{A §Y° ß° B}s ß° B}•  ? m}KO}{A• XAZsæA x•wR B¢I jtRK ßK{A iIA•

 ? xΩUæA• xR{BI B¢KvΩk  B}• ? B¢eÆBeU  

 §Y° ´{k ™IBO¬A  ©XR•{A §Y° ™¶B¢  ßs m¶iKaK ´KR J{Bi{A ®`¶`k

B¢eÆBeU• ™¶ • Bw{A ©XkBw{A u¶ZlK ´{G xZiK   ™{ÆaæA ^ PK Ka •

 xΩUæA• xR{BI £KvΩk• ·• Bw{A ~•¢t}    .   



1  ™¶ • Bw{A ©XkBw{A _ : 
 
1  _1  ™¶ • Bw{A ©XkBw{A u¶ZlK:  

m}KO}{A XAZsC ´{G £O•} JBiU |y ß° ™¶ • Bw{A ©XkBw{A ^I ~°Z}D¶ ~B¶w{B

 z•{a z{YI ~j ¶s ~A`{¬A £O• ´{k B} |}k ·k nB K}ºA •C B} |}lI

 m}KO}{A AY° XAZsC LBvΩk•.  

  Y¶t K ´{k m}KO}{A AY° XAZsC ~A`{HI ™{•X{A ßs ™{M}K} ™}Bk ™i{a ~•wK•

 ~¢{ £O•}{A JBiU{A ~AZKRA• ^z{Y u{BU¶ ·} |y ´{k ≠A`O{A m¶v•K• .  

 

1 _2 Bw{A ©XkBw{A fÆBeU ™¶ •: 

 ·¶l} m}KO} ßs z•{a ©XkBv B¢ •yI ™¶ • Bw{A ©XkBw{A `¶}KK ^ B¢Kp¶e

©XZO}  ™}Bk ^ B¢I ·¶IiBU}{{ ™}`{} ß° •.  

™¶kB}KOA ©XkBv _ C  :™ ¶l} ™¶kB}KOA ™Æ¶I ßs ™¶ • Bw{A ©XkBw{A Dc K ^ ·}

 m}KO}{A AY° ßs XAZsæA z•{a ~¶j K |OC . §Y¢I ©ZMDK} z{YI ·•yK •

 ™Æ¶I{A B¢¶s ©B¶R{A ™l¶IiI• ^ uΩKUBI ™¶ • Bw{A XkA•w{A u{KUK •

 ·B}`{A uΩKUBI m}KO}{A bt  ßs u{KUK Xv• B By} LBl}KO}{A.  

 ZwK º ß¢s m}KO}{A XAZsC £y{a¶ ·C JO¶ B} ·B¶I  ™¶ • Bw{A XkA•w{A ™¶Bo•

 ™¶IYBO{A ·• Bv |M} ™¶l¶Ii{A XkA•w{A z{Y |ltK B}y mvA• •° B} ucyK º•

G• XAZsæA z•{a £¶{k ·•y¶ ·C JO¶ B} ·¶IK B}  

 m}KO}{A z•{a £¶{k ·•y¶ ·C JO¶ B} ß{BK{BI•.  

 ~°B¶A•  ´{G Zj K º• XAZsø{ ßOZBU{A z•{a{BI ™¶ • Bw{A XkA•w{A ~K¢K•

¶ iBI{A™  ucy¶ Z°Bj ®XB} z•{aI z{Y ·ZKvA AYG ºG £¶s ·•Zyt¶ B}•



ZBysæA• B¶A• {A §Y° ·k ZIl¶• .A AY°• JOA•{A ßOZBU{A z•{a{{ ·B¶I{

™R¶Ze ©ZBIk ßs • ZcBI} |ycI ßKD¶ Xv £kBIKG ^ XZ¶ ·C ·y}¶ B}y

   ™w¶Zi{A §Y° ·yK B}¢} •  ©XkBw{A ·•}g} ·} XBtKa¶ ®C ™¶ }g ™w¶ZiI

 ©Z•e{BI ≠A•a £kBIKG JOA•{A z•{a{A ´{G A•kXK º ™¶ • Bw{A XkA•w{Bs

 • Se {A |¶Ia ´{k ™¶ }g{A •C ™R¶Ze{A Z}æA ©Z•eI B} G• XBcZ¬A

 £{ls ·k ß¢ {A •C  B} ≠ßc |ltI.  

 |M} B°B l} ßs B} •C |lsA |M} Z}æA ™p¶eI ßKDK Xv ™¶ • Bw{A ©XkBw{A •

z{Y £IBc B} •C JO¶ •C ~`{¶  .|BM} : ©XB}{A66  Z•KaX ·}96   " JO¶

™}Bl{A ™¶y{}{A ß}R¶ ·C ·iA•} |y ´{k ^ ™¶ i•{A ™k•}O}{A S{Be} •

R¶• Z¶p{A ™¶y{} ~ZK"  

 J OKI Z}æA •C |ltK º |M} ß¢ {A ™p¶eI ™¶ • Bw{A ©XkBw{A ßKDK Xv B}y

|ls . |BM} :  ©XB}{A39  Z•KaX ·}96   " ·iA•}{A ™}ZR zB¢K A `•O¶ º

 ·• Bw{A B¢¶}R¶ • £sZc ™}ZR•  ™eBU{A "  

     

©XZO} ™}Bk ©XkBv _ J :£KAYI B ¶l} BeUc JiBUK º ®C.ZiKK º • x

BUcæA N¶R ·} ß¢s B¢ ¶lI ©XXR} ™lvA• ´{Gf  i•Zc{A ZyYI ßtKyK

 x¶IiK{{ ™{IBv B¢ C B}y ™lvA• |y ßs ~¢¶{k xIiK ·¶Y{A ßs B°Zs•K JOA•{A

BUcæA |y ´{k XXOK} |ycIf  ™I•{i}{A  i•Zc{A LZs•K AYG mÆBv•{A •

 ^ B¢I º•}l} ~AX B} ©XkBw{A x¶IiK Z}Ka¶ •  .  

·C •° X¶ZOK{A ·G  fBUcæA ´{G ™¶ • Bw{A ©XkBw{A ßs JBiU{A £O•¶

 ~¢KBteI ^ B¢i•ZcI mÆBv•{A ©XkBw{A |•B KK ·C• . ´{G £O•K º ß¢s

 B¢ ¶lI ™lvA• |•B KK º • £KAYI  ·¶l} fUc.  



  LIMK fUc |y ´{k ©XkBw{A xIi Ks B¢w¶IiK ~•}k ´{G ®Xª¶ X¶ZOK{A•

s•KK ™lvA• |y ´{k ®ZaK• ©ZZw}{A LBte{A £{ ™I•{i}{A i•Zc{A B¢¶s Z

 . B¢w¶IiK ßs ™}Bk SIeK • B¢Æ•c  X k ©XZO} ©XkBw{A ·•yK AYy°•.  

 m}KO}{A XAZsC z•{a ~¶j K •° ©XZO} ™}Bl{A ©XkBw{A mg• ·} hZp{A•

 ~¢ ¶I B}¶s ©A•Ba}{A bBaC ´{k ^ bBaC ´{k ©A•Ba}{A ~•wK ·DI z{Y •

O ´{G ™Ia {BI J{Bp{A mg•{BI YUD¶ ®Y{A |Xl{A ´{k º fBUcæA m¶}

 ©XR ´{k fUc |y u•Zj ´{G B¢¶s Zj ¶ ßK{A ™{AXl{A bBaC^ ~yR{Bs

Ia {BI XR•} B °™ fBUcæA m¶}O ´{G . ß lK º X¶ZOK{A• ™¶}•}l{A ™te•

 m}KO}{A XAZsC |y{ B¢IBiU ™¶ • Bw{A ©XkBw{A £¶O•K J•O• ^ ´{G £O•K Xws

 •C JBIc{A ™Æty m}KO}{A XAZsC ·} ™ ¶l} ™ÆsZBOK{A •C zΩ}{A... §Y°• ,V{A

 fUc ´{G ™¢O•} L By •{• ´KR ™¶ • Bw{A ©XkBw{BI ™w¶e{ ´wIK ™te{A

 ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ´{G ™¢O•}{A Z•KaX{A XA•} |M} XRA•.  

|BM} : ©XB}{A50  Z•KaX ·}96  " ™¶ • Bw{A i•Zc{A £¶s Zs•KK ·iA•} |y{

 JUK ¶ • JUK ¶ ·C"  

XXRK ~{ ©XB}{A §Y° ·C jRΩ  ·¶¶ l}{A ≠B}aC º • XXk º. LXXR  B¢ y{•

 ·• Bw{A B°XXR¶ ßK{A i•Zc{A ß° • B°Zs•K JOA•{A LBte{A) r•{I |M}

 ·a18  ™ a ^ ™¶aB¶a{A x•wR{BI mK}K{A... V{A .( 
  

 ™}`{} ©XkBv _ _O:  

 ≠A`OI ™ ZKw} ®C ™¶}A`{G B¢ •y ß° ™¶ • Bw{A ©XkBw{A fÆBeU ~°C ·}

ZKRA ·}g¶ ®Y{A Z}æA SIe¶ ≠A`O{A ·•XI• ,B¢I ·¶IiBU}{A |Iv ·} B¢}A



 ,m}KO}{A ßs ´g•t{A ´{G ®Xª¶ B}} Ω¢a AZ}C ™¶ • Bw{A XkA•w{A ™t{BU}

 B¶{l{A m}KO}{A ™R{e} z{YI xwRKK º• .  

 ™¶ • Bw{A ©XkBw{{ u{BU}{A ´{k ™i{a}{A ™I•wl{A •° ≠A`O{A• ^ ZBIO¬A •C

A ·•y¶ •, B¢¶s ≠BO B}I ~A`K{ºA ´{k |M}K ßK{A ©•w{A |B}lKaBI ZBIO¬

B}°Z¶o• ™¶ÆBgw{A ™iZc{A • zZX{A |M} ™{•X{A.  

 ·¶I ZB¶U{A £{ fUc{A ·C |A•RæA ·} |BR ®DI ß l¶ º ≠A`O{A X•O• ·G

 B¢I ©XZA•{A ™I•wl{{ hZlK{A ·¶I• ,™¶ • Bw{A ©XkBw{A ßs ≠BO B}I ~A`K{ºA

B°ªA`O ®C .´{k ≠BO ≠A`O{A• |eæA ß° ©XkBw{Bs  iB¶KRºA |¶Ia

B¢w¶IiK ·B}g{.  

 m} • ·By}{A • ·B}`{A N¶R ·} ™¶ • Bw{A ©XkBw{A uΩKUBI ≠A`O{A u{KU¶

 |tyK ™te ™¶ • Bw{A ©XkBw{A ≠BikG ®C ´ l}{A bt  |}R¶ ≠A`O{Bs z{Y

B¢w¶IiK• B¢}AZKRA.  

 ß° fÆBeUI ≠A`O{A `¶}K¶•:  

 AZ°Bj • B¶OZBU ·•y¶ ®C Ba•}{} • B¶XB}  ·•y¶  _  .  

 ™¶ • Bw{A XkA•w{{ ·¶t{BU}{A ZBIOG xR z{K}K ßK{A ™}Bl{A ™i{a{A £lv•K _

m}KO}{A ·k ™IB¶   z{Y ßs uZeKK ß° • ™t{BU}{A N•XR ·} XyDK{A XlI .

 fBeKvºA x¶Zi ·k £at I ZBIO¬A mv•¶ ·C  XZt{{  z{YI xR¶ º •

 ®XZt{A.  

 b¶{ • B¶ X{A ßs mv•¶ ®C |Oª}I b¶{ • |BR ≠A`O •° _ ©ZU¡{ By•ZK}

 ®•ZUæA ≠A`O{A ·k u{KU} £ C ®C. 
 
 



1  _3  ™¶ • Bw{A ©XkBw{A nA• C: 

 ™R{e} • ´cB}K¶ B}I XAZsæA £¶O•K • ~¶j KI ™¶ • Bw{A XkA•w{A ~•wK

 ≠ºª° J{aK º ™¶ • Bw{A XkA•w{A §Y° ·Hs Lv•{A bt  ßs • m}KO}{A

 LºBO} ßs ~¢¶{k x¶gK B} G • x{i} |ycI ~¢K¶ZR fUK ™ ¶l}

 ™eBU{A S{Be}{BI Z}æA x{lK¶ N¶R ~¢¶{k ma•K • m}KO}{{ ~Bl{A S{Be{A

 ·} • ©Z}E XkA•v ß° |•æA n• {A ·} ™¶ • Bw{A XkA•w{Bs AYy° • XAZsø{

 ™{}y} ß° ß BM{A n• {A)©Zat}.( 
  

 ©Z}¿A XkA•w{A  _ C :  

  

B¢Kt{BU} XAZsø{ `•O¶ º ßK{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A B¢I Xew¶  ´{k xBtKºA •C

 ΩiBI xBtKºA z{Y ·By B¢Kt{BU} ´{k XAZsæA ·¶I xBtKºA mv• AYG • B¢ayk .  

 º N¶R ™vZa{A •C |Kw{A ·k ß¢ K ßK{A ©XkBw{A ©Z}¿A XkA•w{A ™{M}C ·}

|BR{A ·By B}¢} z{Y ´{k xBtKºA •C B¢Kt{BU} `•O¶.  

  

™{}y}{A XkA•w{A _ J )©Zat}{A: (  

  

kA•w{A B¢I Xew¶ B¢}ByRC ´{k Q•ZU{A xR XAZsø{ ·•y¶ ßK{A ™¶ • Bw{A X

 ~¢ ¶I B}¶s xBtKºBI ~¢KXAZHI ^ B¢}ByRC ™t{BU} ´{k xBtKºA ~K¶ ~{ AYHs

 ©Z}¿A XkA•w{A |M} ™}`{} LRIeC.  

  ~•w¶ ·C ZOª }{A ~`{K ßK{A ™¶ • Bw{A ©XkBw{A ™{}y}{A XkA•w{A ™{M}C ·}

 ßgw¶ ~{ B} ™¶Z•Zg{A LB}¶}ZK{BI z{Y Z¶pI xBtKºA ^ º ©XkBw{A §Y° ·G

m}KO}{{ B¶{l{A ™R{e}{BI x{lKK ^ ßs ™¶ZR{A ·¶XvBlK}{{ ·C ß l¶ AY° •



 LB}¶}ZK{BI ZODKa}{A ~•w¶ ·DI ~¢ ¶I B}¶s xBtKºBI z{Y• ,©XkBw{A §Y° ™t{BU}

ZOª}{A ·k ºXI.  

•v B¢ } |lO¶ º B¢Kt{BU} ´{k xBtKºA `•O¶ ™{}y}{A XkA•w{A ·•y • XkA

 ™¶ • Bw{A XkA•w{A ßvBI |M} ~A`{¬A ™te B¢{ ™¶ • Bv XkA•v ß° |I ™¶ZB¶KUA

 B¢Kt{BU} ´{k  xBtKºA ~Xk B¢w¶IiK i•Zc ·} ·C zB ° B} |y•.  

  

Q  ™{}y}{A • ©Z}¿A XkA•w{A ·¶I ™vZtK{A ZB¶l} _:  

  

 Q.1 ßjt{{A ZB¶l}{A  : ©XB}{A jt{ •° ™{BR{A §Y° ßs ™vZtK{A ZB¶l} ·G

N¶R  B¢jt{ |ΩU ·} ™{}y}{A • ©Z}¿A XkA•w{A ·¶I ™vZtK{A ~K¶ ^ ©XkBw{Bs

 ·ΩiI ´{k f {BI • ©Z}E B¢ DI BRZe} B¢e  ßKD¶ ©Z}¿A ™¶ • Bw{A

 B¢t{BU¶ B} ´{k xBtKºA `A•O ~Xk •C ,B¢Kt{BU}  

 |BM} : ™¶{BK{A ™¶ • Bw{A ©XB}{A": X¶v ´{k ·Ba G ™yZK ßs |}BlK{A ·C Z¶o

iBI ©B¶R{A§BgZI ·By •{ • | "  

 ´{k ·Ba G ™yZK ßs |}BlK{A ·ΩiI ´{k ™RAZeI Le  B¢ æ ©Z}E ß¢s

 ©XkBw{A ™t{BU} ´{k xBtKºA `•O¶ º ®C §BgZI •{ • ©B¶R{A X¶v  .  

 ·} B¢Kt{BU} `A•O ´{k BRZe} Bg¶C B¢e  ßKD¶ Xv ™{}y}{A ©XkBw{A•

z{Y Z¶pI  xBtKA ßgw¶ ~{ B} ©ZBIl{A |¶Iv . f  •C xBtKA XO•¶ ~{ B} •C

 z{Y Z¶pI ßgw¶ ß • Bv... V{A.  

 Lv•{A• ·By}{A ßs ≠Bs•{A xRKa} ·•y¶ ·}M{A ·C ZZwK ßK{A ©XB}{A ΩM}s

O•¶ ~{ B} m¶I}{A £¶s ~{a¶ ®Y{A ß° ,z{Y Z¶pI ßgw¶ uZk•C xBtKA X

 ©ZBIk ´{k ®•KR¶ B¢e  ·æ ™{}y} ©XkBv " uZk •C xBtKA XO•¶ ~{ B}

 z{Y Z¶pI ßgw¶ f  •C " ©Z}E La¶{ • ™{}y} B¢ DI ™RAZe X¶t¶ B}}.  



Q  .2 ®• l}{A ZB¶l}{A :  

  

 ™{}y} •C ©Z}E B¢ DI X¶tK ©ZBIk ®C ·} B¶{BU ™¶ • Bw{A ©XkBw{A f  ßKD¶ Xv

™}Bl{A JAX¿A • ~Bl{A ~Bj {A ZB¶l} ´{G ≠•O{{A ~K¶ ™{BR{A §Y° ßs.  

 • ~Bl{A ~Bj {A:  m}KO}{{ ™¶aBaæA S{Be}{A n•}O} •° ^ n•}O} •C

 m}KO}{A AY° ·B¶y ≠BwI Z•eK¶ º N¶RI m}KO}{A B¢¶{k ~•w¶ ßK{A baæA

 B¢¶{k §ZAZwKaA ·•X ^ •C ßkB}KOA mIBi LAY ·•yK Xv baæA §Y°•

KvA ßw{U •C ®XBe.... V{A .  

 ™}Bl{A JAX¿A:  n•}O} ®C m}KO}{A ßs xΩUø{ ™¶aBaæA |•eæA ß°

 |ΩR ºA ·} B}¶{a £ÆBwI • m}KO}{A ·B¶y{ ™¶Z•Zg{A ™¶vΩUæA baæA.  

 •C ©Z}E B¢ C X¶t¶ S¶Ze f  ·} ™¶{BU L≠BO ™¶ • Bv ©XkBv |y AYy° •

}{ ®• l}{A ZB¶l}{A ´{G B¢¶s Zj ¶ ™{}y} ™w{lK} L By AYHs  B¢k•  ™sZl

 L By AYG• ©Z}E L By ™}Bl{A JAX¿A •C ~Bl{A ~Bj {A J A•O XRC ~¶j KI

 x•wR{A• LB¶ZR{BI ™w{lK}{A ™¶ • Bw{A XkA•w{Bs £¶{k• ™{}y} ß¢s z{Y Z¶o

 ~Bj {BI ™w{lK} B¢ æ ©Z}E XkA•v ß° m}KO}{A XAZsæ Z•KaX{A B¢{ty¶ ßK{A

 ~Bl{A.  

XkA•w{A z{Yy•  ßK{A • ©CZ}{A m} |OZ{A ™vΩk ~¶j KI ™w{lK}{A ™¶ • Bw{A

 QA•`{A x¶Zi ·k ·•yK . ´{k xBtKºA • ΩiBI ZIKl¶ z{Y{ ™t{BU} |ys

 JAX¿BI x{lK¶  £ æ n•Zc} Z¶o ZIKl¶ QA•`{A ZBiG QZBU ™vΩk ™}BvG

 `•O¶ º ©Z}E XkA•v ß° ™vΩl{A §Y¢{ ™}j }{A XkA•w{Bs ß{BK{BI• ™}Bl{A

ºA B¢Kt{BU} ´{k xBtK.  

 
 



2  ·• Bw{A _ : 
 
2  _1   ·• Bw{A u¶ZlK:  

   ®•p{{A u¶ZlK{A _ C ) ~Bl{A u¶ZlK{A (  

 ™¶ B •¶{A  ™}{y{A ·} ™¶IZl{A ™p{{A ´{G ·• Bv ™}{y L{wK A "kanun " ß°•

 AY° B°B l}I z{Yy ¨ZUæA LBp{{A ´{G L{wK A Xv • ™}¶wKa}{A Bel{A ß lK

 ™¶a Zt{A ßs ß¢s ΩM}droit  ™¶ B}{æA ™p{{A ßs z{Yy • ~¶wKa} ®C

 ™¶{Bi¶¬A•. ©ZwKa} ©XZi} XkA•v •C ©XkBv |y •° ™p{ ·• Bw{Bs ^ ©Z}Ka}

 ~Bj {A ´ l} |}RK. LºBO} ßs ™{}lKa} ´ l}{A AY¢I ·• Bv ™}{y •

 ©B¶R{A ·} ™t{KU} . LB¶gB¶Z{A• ·•y{A ~•{k• ≠B¶`¶t{A ßs ™{}lKa} ß¢s

ºA ~•{l{A ßs• ·K•¶ { ™¶IYBO{A ·• Bv ΩM} |Bw¶s ™¶kB}KOºA• ™¶XBeKv

 AYG hZæA ´{k ≠B¶cæA i•wa ßs ™{M}K}{A ™¶ÆB¶`¶t{A ©Z°Bj{A ·k Z¶IlK{{

hZæA ™¶IYBO |BO} ·}g ≠Bgt{A ßs B°B ¶w{C.  

  

 ·• Bw{{ ßRΩieºA u¶ZlK{A _ J:  
   

w{A XkA•w{A ™k•}O} £ C ´{k ´ l}{A AY¢I ·• Bw{A u¶ZlK ·y}¶ ßK{A ™¶ • B

 ~A`{¬A £O• ´{k m}KO}{A ßs fBUcæA LBvΩk • z•{a ~j K .

 ™{}y}{A • ©Z}¿A ™¶ • Bw{A XkA•w{A n•}O} |}c¶ ´ l}{A AY¢I ·• Bw{A•

 m}KO}{A XAZsC z•{a ~j K ßK{A. 
 
 
 
  



 ·• Bw{{ ™¶kZt{A ß Bl}{A _ _O:  

B¢{B}lKaA |M} Bg¶C ™¶kZt{A ß Bl}{A hlI ßs ·• Bv ™}{y |}lKaK  Z¶IlK{{

 ·¶ wK{A ·kcode  ·¶l} nZt{ ™}j }{A ™¶ • Bw{A f•e {A ™k•}O} •° •

 ß X}{A ·• Bw{A • ßÆB O{A ·• Bw{A |M} m}KO}{A LBvΩk ·}.  

 ™i{a{A B°ZXeK ßK{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A ™k•}O} Bg¶C ·• Bw{BI Xew¶ B}y

 ™ ¶l} ™{Da} ~¶j K XewI ™¶l¶ZcK{Aloi v ,LBIBUK ºA ·• Bv |M} ·• B

 ß}•}l{A u¶j•{A.... V{A   .  

 

2  _2  xR{A• ·• Bw{A: 

 bt  ßs XXR¶ z{YI £ Hs m}KO}{A ßs XAZsæA LBvΩk ·• Bw{A ~j ¶ B}X k

 ™¢O ·}• ™¢O ·} B¢I ~A`K{ºA m}KO}{A XAZsC ´{k ßK{A LBIOA•{A Lv•{A

 XAZsæA ·} ¨ZUC ™k•}O}{ ™k•Zc}{A ™¶XZt{A S{Be}{A XXR¶ ¨ZUC . ®C

 AXk B} ·¶ZU¿A XAZsæA ™sBy ´{k mw¶ ~Bk JOA• £{IBw¶ xR |y ·C

 xR{Bs ·• Bw{A •° LBIOA• ·} £{IBw¶ B}• xR{A Zw¶ ®Y{A• ,xR{A JRBe

£¶}R¶ • ·• Bw{A §Zw¶.  

 

2  _3  xΩUæA • ·• Bw{A:  

 ·•y¶ ·C JO¶ B}{ B¶{l{A |M}{A |M}K ßK{A XkA•w{A ™k•}O} ß° xΩUæA

{a £¶{k m}KO}{A XAZsC z• ^ JO¶ ™}`{} XkA•v B¢ C bB {A XwKl¶ N¶RI

§ZBy KaA• m}KO}{A iUa{ A•gZlK ºG • B¢I ~A`K{ºA ~¢¶{k  . XkA•v•

 ,b•t {A ßs ™{eDK}{A LAXBl{A• X¶{BwK{A• LAXwKl}{A ·k Dc K xΩUæA

 ~¢y•{a • ~¢KBvΩk ~yRI ßIXC n`A•{ ™O¶K  m}KO}{A XAZsC B¢I ~`K{¶•.  



 ·} xΩUæA XkA•v ™{M}C : u•Zl}{A• ·BaR¬A• |Xl{BI Z}DK ßK{A XkA•w{A

 Zy }{A • ≠BcRt{A ·k ´¢ K•.  

 ´{G ´laK B¢ •y ßs BaBaC ™¶ • Bw{A XkA•w{A• xΩUæA XkA•v zZKcK _

 B¢t{BU¶ ·}{ ≠A`O{BI ™ ZKw} B¢ C • m}KO}{A XAZsC z•{a ~¶j K.  

Bw{A XkA•w{A ·k xΩUæA XkA•v u{KUK _ B¢}°C J A•O ßs ™¶ •:  

 B¢}yRK ßK{A |BlsæA ·} BvBi  ma•C xΩUæA B¢}yRK ßK{A |BlsæA _

 B} ¶I ,™¶ iBI{A• ™¶Z°Bj{A bB {A |B}kC ~yRK xΩUæBs ™¶ • Bw{A XkA•w{A

BwIBa B ZyY B}y bB {A B°Z¢j¶ ßK{A |BlsæA ´{k ·• Bw{A ZeKw¶ .  

 A ´{k ZeKw¶ ·• Bw{{ ™Ia {BI ≠A`O{A _ ™i{a{A £lv•K ®Y{A ®XB}{A ≠A`O{

 ·• Bw{{ u{BU}{A ´{k ©•w{BI ™¶}•}l{A ^ ´{k ZeKw¶s xΩUø{ ™Ia {BI B}C

 ™i{a ·} ZIO{BI z{Y ·ZKw¶ º• m}KO}{A ZBy KaA • Z¶}g{A J¶ DK

™¶}•}k.  

  ®C §ZAZwKaA ·B}g• m}KO}{A ~Bj  jtR ß° ·• Bw{A XkA•v ·} ™¶Bp{A _

 XAZsæA z•{a ~yRK B¢ C xΩUæA XkA•v B}C m}KO}{A ßs ≠BgkC ~°ZBIKkBI

 •C m}KO}{A ßs ≠BgkC ~°ZBIKkBI XAZsæA z•{a ~¶j K ´{G z{Y ¨XlKKs

 ´{G m}KO}{A XAZsDI |•e•{{ ´laK z{YI ß¢s ~¢KA•Y ßs ~¢¶{G Zj {BI

™¶{BM}{A   .  

  
 
 
 
 
 
 



 ™eΩU{A:  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

™¶ • Bw{A ©XkBw{A u¶ZlK:  Z}æBI ·¶¶ l} fBUcC ´{G £O•} JBiU ß°

 £I ~B¶w{A ~Xk •C |}k |ltI JBiU{A AY° ~°Z}D¶.  

 ™¶ • Bw{A ©XkBw{A fÆBeU _ :  

 ´{•æA ™¶eBU{A : fBUcæA z•{a ~j K ©XkBv B¢ C ®C ™¶kB}KOA ©XkBv

{}K ßK{A ™{•X{A ©XB¶a{ mgU¶ ·¶l} m}KO} ßs ßOZBU{A ~°ZBIOG xR z

 ~¢KIvBl}•.  

™¶ BM{A ™¶eBU{A : B ¶l} BeUc JiBUK º B¢ C ®C ©XZO} • ™}Bk ©XkBv

 X¶XRK{A £O• ´{k ·¶l}  n•g•}I x{lKK º •,£KAYI .  

 ™M{BM{A ™¶eBU{A : XAZsæA ~`K{¶ ·C JO¶ £¶t¶{yK B¢ C ®C ™}`{} ©XkBv

{A JO•¶ B°Z}æ ™t{BU} |y • J•O•{A |¶Ia ´{k B¢kBIKHI ®XB}{A ≠A`O

 m}KO}{A ·k ™IB¶  uZeKK ßK{A ™¶}•}l{A ™i{a{A £lv•K ®Y{A.  

 ™¶ • Bw{A XkA•w{A nA• C :  

 ©Z}¿A ™¶ • Bw{A XkA•w{A _:  ´{k Q•ZU{A `•O¶ º ßK{A XkA•w{A ß°

B¢}ByRC •C xBtKºA ´{k B¢Kt{BU} §ZAZwKaA• m}KO}{A ·B¶yI ™w{lK} B¢ æ z{Y• .

Bw{A XkA•w{A _ ™{}y}{A ™¶ •)©Zat}{A : ( XAZsø{ `•O¶ ßK{A XkA•w{A ß°

 º• B¢I ·¶IiBU}{A uAZiæA S{Be}I x{lKK B¢ æ B¢Kt{BU} ´{k xBtKºA

 B¶{l{A m}KO}{A ©XAZG |M}K.  

 ·• Bw{A u¶ZlK:  XAZsæA z•{a ~j K ßK{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A ™k•}O} •°

 ≠A`O{BI ™ ZKw}• ™}`{} ·•yK • B} m}KO} ßs ™i{a{A §Yt K ®Y{A ®XB}{A

™¶}•}l{A .  



 

{ÆaC ßKAY{A ~¶•wK{A ™:  

  

b1 (¶ • Bv ©XkBv ™p¶e ·} XXR  ·C ·y}¶ u¶y™  ™}`{} B¢ C.  

b2 (ZÆA`O{A ßs ™wIi}{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A hlI ß{¶ B}¶s  

 ™¶eUc{A £K¶ZR ·k |`B K{A XRæ b¶{ _  

 ßK{A ™{BR{A ´{k ´wIK{ ©ZOª}{A ·¶l{A ™ B¶eI X¢lK¶ ·C ZOª}{A ´{k _

 ~¶{aK{A Lv• B¢¶{k L By  

£¶{k• ¶Z•Zg{A LB}¶}ZK{A m¶}OI ~•w¶ ·C™ ·X  ™eBU{A LB}¶}ZK{A

 z{Y uΩUI ßgw¶ xBtKA XO•¶ ~{ B} AY° |y ,ZODKa}{BI  

 ß i•{A JAZK{A ·} ≠`O ®C ·k ß{UK{A •C |`B K{A ™KI{A `•O¶ º _  

™¶kB}KOºA ™{AXl{A • ßiAZw}¶X{A ~¶j K{A ∫XBI} ´{k ™{•X{A ~•wK _.  

  

 J•{i}{A |}l{A :  

 ßs £¶{k LX}KkA ®Y{A ZB¶l}{A ©Z} |y ßs B ¶I} ©XkBv |y n•  XXR _

 zt¶ eK.  

• Bw{A ·¶I xZt{A •° B} _·  ßRΩieºA• ~Bl{A §B l}I.  

  

  

  

 
 
 
  



ßKAY{A ~¶•wK{A ™I•OC:  

  

A•O{AJ æA•| :  

   

¶ • Bw{A ©XkBw{A ·C XXR  ·C ·y}¶™  B¢jBt{C ™p¶e  ·} ©Z}E.  

Zw} ™p¶e{A  L≠BO AYG _• ™C , |lsA |M} Z}DI•  ~`{¶.... V{A.  

C , |ltK º |M} ß¢ I ™ •Zw} ™p¶e{A L≠BO AYG _• O¶ º•`...V{A.  

  

A•O{AJ  ß BM{A:  

  

 ©XkBw{A1 : ©ZBIl{A ´{k Le  B¢ æ ©Z}E "|`B K{A XRæ b¶{"  

 ©XkBw{A2 : ©ZBIl{A ´{k Le  B¢ æ ™{}y} "¶ ~{ B}• Z¶pI ßgw¶ xBtKA XO

 z{Y"  

 ©XkBw{A3:  ´{k Le  B¢ æ ©Z}E "O¶ º• ™KI{A ` "  

 ©XkBw{A4 : ~Bl{A ~Bj {BI x{lKK B¢ æ ©Z}E )X{A ~¶j K ∫XBI}• ™{(  

A•O{AJ  N{BM{A :  

• Bw{A·  XkA•w{A •¢s ßRΩieºA ´ l}{BI B}C ~Bj {A •° ®•p{{A ´ l}{BI

 ™ ZKw} ·•yK ßK{A • B} m}KO} ßs XAZsæA z•{a ~j K ßK{A ™}`{}{A

A`O{BI ≠ .  

      



|•æA ß}¶°Bt}{A |BO}{A :·• Bw{A ßs ™¶aBaC ∫XBI}  

 ~vZ ©XR•{A2 :·• Bw{A LB}¶awK 
 
 
  

™sX¢Ka}{A LA≠Bty{A: 

B}¢ } |y n• Zs ·¶I¶ • fBU ·• Bv • ~Bk ·• Bv ´{G ·• Bw{A u e¶ _.  

 ßkBa{A ~OR{A :3 LBkBa  

mOAZ}{A :©ZZw}{A ™¶aZX}{A JKy{A 
 
 
 

bZX{A ~¶}eK  

 
 

X¶¢}K 

1 |UX} _ :  

2 ~Bl{A ·• Bw{A  _  

3 fBU{A ·• Bw{A _:  

 ™eΩU{A: 

 ßKAY{A ~¶•wK{A ™{ÆaC: 

ßKAY{A ~¶•wK{A ™I•OC: 
 

 
 
  



X¶¢}K 
 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·k m}KO}{A ·}g LBvΩl{A u{KU} ·• Bw{A ~j ¶ ™¶ • Bw{A XkA•w{A x¶Zi ^

 B¢Kl¶Ii ßs ™ ¶BIK} ™¶ • Bv LBvΩk ´{k xIi K XkA•w{A §Y°• . ·¶BIK{A AY°•

£k•Zs • ·• Bw{A ~BavC ßs XXlK £{IBw¶ LBvΩl{A n•g•} ßs.  

 J{oC ßs uZeKK  ™{•X{A ßs ™{M}} ™i{a X•O• bBaC ´{k m}KO}{A ~•w¶

,©XB¶a{A• ™i{a{A ™IRBe B°ZBIKkBI LºBR{A  ™w¶Zi{A §Y¢I uZeKK ß°•

 m}KO}{{ B¶{l{A S{Be}{A ™¶B}R{ . uAZiC m} LBvΩk ~¶wK ZBi¬A AY° ßs•

 m}KO}{A fBUcC• ,©XB¶a ™IRBe B°ZBIKkBI ¨ZUæA |•X{By ©XXlK}

™eBU{A LByZc{By ·¶¶ZBIKkºA• ·¶¶l¶Ii{A . LBvΩk ~•wK ¨ZUC ™¢O ·}•

ZBIKkBI ™{•X{A• XAZsæA ·¶I• XAZsæA ·¶I B°ZBIKkBI b¶{• B¶XBk BeUc B°

™}Bk ™i{a ™IRBe . ·• Bw{{ SIeC LBvΩl{A §Y° ™l¶Ii bBaC ´{k•

 B}BavC• Bk•Zs.  

 £k•Zs• £}BavC ·¶I ™vZtK{A ZB¶l} •° B}• ? £k•Zs• ·• Bw{A ~BavC ß° B}s

  ? B}¢ } |y u¶ZlK•  

™{ÆaæA §Y° ´{k ™IBO¬A ©XR•{A ™¶B¢  ßs m¶iKaK ´KR J{Bi{A ®`¶`k 

 £k•Zs • fBU{A ·• Bw{A• £k•Zs•  ~Bl{A ·• Bw{A u¶ZlK ´{G xZiK. 



 

1  |UX} _: 
 

 ·C PK Ka  m}KO}{A ßs Dc K ßK{A ™¶ • Bw{A LBvΩl{A ™l¶Ii ´{G Zj {BI

 ·¶}av ´{G ~aw ¶ ·• Bw{A   :  

                w{A _fBU{A ·• Bw{A _                ~Bl{A ·• B  

 ™¶ • Bw{A ™vΩl{A ™l¶Ii •° fBU{A• ~Bl{A ·• Bw{A ·¶I ™vZtK{A ZB¶l}•

• Bw{Bs·  m}KO}{A ßs  ©XB¶a{A xRI ™{eK}{A LBvΩl{A ~yR¶ ®Y{A •° ~Bl{A

 ^ ™i{a •C ©XB¶a JRBe §ZBIKkBI uZeK¶ ™vΩl{A ßsZi XRC ·By B}{ys

}{A ·• Bw{A ·By~Bl{A ·• Bw{A •° xIi.  

 ™R{e} JBReC ~°ZBIKkBI ·•sZeK¶ ™¶ • Bw{A ™vΩl{A uAZiC ·By AYG B}C

 fBU{A ·• Bw{A •° ™{BR{A §Y° ßs xIi}{A ·• Bw{Bs ™eBU.  

 ßs ·}yK fBU{A ·• Bw{A• ~Bl{A ·• Bw{A ·¶I `¶¶}K{A ™¶}°C ·G:  

•  B¢w¶wRK ´{k |}l¶• ™}Bl{A ™R{e}{BI ~Bl{A ·• Bw{A ~K¢¶^  ´kZ¶ B} ¶I

 B¢K¶B}R ´{k Z¢a¶• ™eBU{A S{Be}{A fBU{A ·• Bw{A . `¶}KK AY¢{•

 x¶wRK ·} B¢ y}K  LBi{a ·} ™{•X{{  £¶ilK B}I ~Bl{A ·• Bw{A XkA•v

 z{Y ™{M}C ·}• ,™t{KU}{A LºBO}{A ßs ™}Bl{A ™R{e}{A : LBi{a{A

 JÆAZg{A |¶eRK ßs• ,~ÆAZO{A ´{k JBwl{A ßs ™{•X{{ ™{•U}{A

s• ™lt }{{ ™¶y{}{A n`  • ·¶ iA•}{A ´{k ™¶Zyal{A ™}XU{A hZ

 ™}Bl{A.  

•   ´{k xBtKºA `•O¶ º XkA•v ®C ©Z}E XkA•v XlK ~Bl{A ·• Bw{A XkA•v

 x¶wRK uX¢I BaBaC ™k•g•} B¢ æ z{Y• ,§ZZwK ®Y{A ~yR{A uΩU



 ™}Bl{A ™R{e}{A ^ fBU{A ·• Bw{A ©ZÆAX ßs maK¶ |BO}{A XO  B} ¶I

XkA•w{{  ™{}y}{A. 
 
 
2 ~Bl{A ·• Bw{A _: 
 
2  _1  ~Bl{A ·• Bw{A u¶ZlK:  

  

 B°ZBIKkBI  BsZi B¢¶s ™{•X{A ·•yK  ßK{A LBvΩl{A ~j ¶ ®Y{A ·• Bw{A •°

 ©XB¶a• ™i{a ™IRBe ®C B¶{l{A £R{Be} • m}KO}{{ ΩM}} B¶• l} BeUc.  

  

2  _2  ~Bl{A ·• Bw{A ~BavC :  

  

l{A JaRI ~Bl{A ·• Bw{A ~aw ¶ B¢¶s BsZi ™{•X{A ·•yK ßK{A ™¶ • Bw{A LBvΩ

 B}° ·¶}av ´{G  ©XB¶a • ™i{a ™IRBe B°ZBIKkBI:  

C (ßOZBU{A ~Bl{A ·• Bw{A  : B¢glI m} |•X{A ™vΩk ~j ¶ ®Y{A

 m} |•X{A §Y° ™vΩk z{Yy • JZR{A • ~{a{A ß }` ßs hlI{A

{A ß{•X{A ·• Bw{A ~aA Bg¶C £¶{k x{i¶ • ™¶{•X{A LB}j }{A |BO}s ~Bl

 ™{•X{A QZBU •° ~aw{A AY°.  

J (ß{UAX{A ~Bl{A ·• Bw{A  : ™}j }{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A £I Xew¶

 ™{•X{A |UAX ßs ©XB¶a{A • ™i{a{BI ™eBU{A LBvΩl{{ . nZtK¶ •

 B¢}j ¶ ßK{A LBk•g•}{A JaRI n•Zs ´{G ß{UAX{A ~Bl{A ·• Bw{A     ^

 ß° n•Zt{A §Y° •: 

  



•KaX{A ·• Bw{A _®ZAX¬A ·• Bw{A _                   ®Z  

ßÆB O{A ·• Bw{A _                       ß{B}{A ·• Bw{A _  

  

2  _3 ß{UAX{A ~Bl{A ·• Bw{A n•Zs :  

  

 ®Z•KaX{A ·• Bw{A _ C:  bBaæA ·• Bw{A •C ™{•X{A Z•KaX £I Xew¶ •

IK• ™{•X{A ßs ~yR{A ~Bj  XXRK ßK{A XkA•w{A ™k•}O} •°• ,B¢¶s ·¶

 hlI{BI B¢glI B¢KBvΩk• B¢ } |y fBeKUA • B¢¶s ™}Bl{A LBi{a{A

ZU¿A ^ ™{•X{A |Iv x•wR• ™}Bk LB¶ZR ·} XAZsø{ B} ´{k z{Yy f K•

 B¢K¶B}R• B¢}AZKRBI ~`K{K ßK{A . ß°C ™{•X{A |yc XaO¶ ·YG Z•KaX{Bs

¶l¶ZcK ™i{a ´{G ~aw K ßK{A ™}Bl{A LBi{a{A ·¶I¶ • ™¶y{} ~C ™¶Z•¢}O ™

 LBvΩl{A• B¢ } ©XRA• |y fBeKUA• ™¶ÆBgv  ™i{a• ™¶Y¶t K ™i{a•

 B¢ ¶I B}¶s. X•lK ßK{A XAZsæA x•wR• ™}Bl{A LB¶ZR{A Z•KaX{A ZZw¶ B}y

©A•Ba}{A• ™¶ZR{A B}° ·¶aBaC ·¶wR ´{G BaBaC . |}cK ™}Bl{A LB¶ZR{A•

¶wl{A• ·¶X{A ™¶ZR• ·ya}{A ™¶ZR• ,z{}K{A ™¶ZR• ,™¶eUc{A ™¶ZR{A ,©X

 B}¶s ·•yKs ©A•Ba}{A B}C ~¶{lK{A ™¶ZR• ,LBkB}KOºA ™¶ZR• ®CZ{A ™¶ZR•

 |M} LBIOA• ·} £I ~¢}`{K B} • B¶A`} ·} m}KO}{A XAZsæ ™{•X{A £{•UK

 ™}XU{A ≠AXC ßs• ™}Bl{A JeB }{A u{KU} ßs u¶j•K{A ßs ©A•Ba}{A

A XAZsC ·¶I `¶¶}K{A ~Xk• JÆAZg{A msX ßs ©A•Ba}{A • ™¶ i•{A m}KO}{

 ®CZ{A •C b O{A •C xZl{A •C X{•}{A JIaI.  



 Z•KaX B¢}yR¶ ZÆA`O{A•1996  £¶{k Jlc{A ™vXBe} • §ZAZvG ~K ®Y{A

 V¶ZBKI ≠BKtKaA ßs28  ZI}s•1996  V¶ZBKI ™¶}aZ{A ©X¶ZO{A ßs ZXe •

7  ZI}a¶X1996  .  

  

 ®ZAX¬A ·• Bw{A _ J :  

  

{A ~j K ßK{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A n•}O} •° B¢iBc  ~yRK• ™¶Y¶t K{A ™i{a

 ™¶ZAX¬A B¢Kt¶j•{ B¢ÆAXC X k.  

 ~B¢}{A ·} ≠`O ß° ™¶Y¶t K{A ™i{a{A B¢I ~•wK ßK{A ™¶ZAX¬A ™t¶j•{A•

 B¢{ ™{y•}{A ^ ~B¢}{A ·} ·¶k• I ~•wK ß¢s ^ ~B¶w{A •° |•æA n• {A

B}kæA §Y°• LAX°Bl}{A ~AZIG |M} ©XB¶a{BI ™w{lK}{A ™¶}•yR{A |B}kæBI |

 ®Z•KaX{A ·• Bw{A B¢}yR¶. ™¶ZAX¬A |B}kæA ßs |M}K¶ ZUE n•  zB ° •

 £I ~•w¶ ®Y{A ·i•{A ·k nBsX{By ™{•X{A ßs ™}Bl{A xsAZ}{A ©ZAXHI ™w{lK}{A

 ,™Re{A• ~¶{lK{A• ,™iZc{A £I ~•wK ®Y{A ~Bj {A• ·}æA jtR• ,d¶O{A

 m}KO}{A XAZsæ ™¶Z•Zg{A LB}XU{A ßvBI•.  

Bw{A ·C N¶R• |}c¶ £ Hs ™¶Y¶t K{A ™i{a{{ ™¶ZAX¬A ™t¶j•{A ~j ¶ ®ZAX¬A ·•

 ß{¶ B}¶s B°`BO¶G ·y}¶ ßK{A• ™t¶j•{A §Y° ≠AXDI x{lK¶ B} |y ´{k:  

 B¢ ¶•yK ™¶t¶y• ™¶ZAX¬A |B}kæA ZcBIK ßK{A LBÆ¶¢{A• fBUcæA XXR¶ _

¶`yZ}{A ™}•yR{A ™vΩk ·¶I¶• B¢ ¶I LBvΩl{A ~j ¶• B¢KBeBeKUA ·¶I¶• ™

 LB¶X{I{A • LB¶º•{A ßs LAZAX¬A m¶}OI.  

 ≠AXC ™¶t¶y• B¢KZAXG xZi• ,B¢{ ™}j }{A XkA•w{A• ™}Bl{A xsAZ}{A XXR¶ _

 B¢Kt¶j•      .  



 ™¶t¶y• ™eBU ™¶y{} B¢{ ™y•{}}{A |A•}æA• ™{•X{{ ™}Bl{A |A•}æA ·¶I¶ _

B¢I nBtK ºA • B¢KZAXG.  

 N¶R ·} B¢¶tj•}I ™{•X{A ™vΩk ~j ¶ _ ~¢{es• ~¢I¶XDK• ~¢K¶vZK• ~¢ ¶¶lK

 §BOKA ·¶tj•}{BI ™eBU{A LBIOA•{A• x•wR{A ·} z{Y Z¶o• ~¢K{BwKaA•

™{•X{A.  

 ß{B}{A ·• Bw{A _ Q :  

  

 ·B¶I N¶R ·} ™{•X{A ™¶{B} ~j K ßK{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A ™k•}O} •°

 ©ZBIlI •¢s B¢vBt G £O•C• B¢KBwt • LAXAZ¶¬A §Y° ZXBe} • B¢KAXAZ¶G

 ~aw K  ™¶ A`¶}{A §Y° ZBIKkBI ™{•X{A ™¶ A`¶} ~yRK ßK{A XkA•w{A ·¶I¶ ¨ZUC

 LBwt • LAXAZ¶G ´{G.  

 ≠Bw{ ~•aZy ™{•X{A §Bw{KK B}• ,™t{KU}{A JÆAZg{A LAXAZ¶¬A |}cK•

 h•Zw{A XÆA•s ·}•  m}KO}{A  XAZsæ ™}Bl{A xsAZ}{A B¢}XwK ßK{A LB}XU{A

 B°Z¶o•.  

} |y |}cKs LBwt {A B}C ·}æA• nBsX{By ™}Bl{A xsAZ}{A ´{k ™{•X{A £wt K B

~¶{lK{A• ™Re{A•... V{A  

  

 ßÆB O{A ·• Bw{A _ X:  

  

 ´{k ≠A`O{A m¶v•K ßs ™{•X{A ™i{a ~j K ßK{A XkA•w{A ™k•}O} •°

·¶}ZO}{A . |y{ ©ZZw}{A LBI•wl{A • ~ÆAZO{A XXR¶ ßÆB O{A ·• Bw{Bs

{A ™¶ÆB O{A LA≠AZO¬A XXR¶ B}y ,™}¶ZO N•XR Lv• ·} B¢kBIKG JOA•

 ™I•wl{A Y¶t K ·¶R ´{G ™}¶ZO{A.  



 B}° ·¶}av |}c¶ ßÆB O{A ·• Bw{Bs £¶{k•:  

                                 LBI•wl{A ·• Bv _  

                 ™¶ÆA`O{A LA≠AZO¬A ·• Bv _  

 LBI•wl{A ·• Bv:  ·¶lK • ~ÆAZO{A XXRK ßK{A XkA•w{A ·}gK¶ •° •

wl{A ß • Bv f I ºG ™I•wk º • ™}¶ZO º £ A N¶R B¢¶{k LBI•.  

™¶ÆA`O{A LA≠AZO¬A ·• Bv  : ™¶{yc XkA•v ·}gK¶ •°•)™¶ÆAZOG ( ·¶IK

 £l} x¶wRK{A• £¶{k hIw{A • ~¢K}{A iIg{ B¢kBIKG JOA•{A LA≠AZO¬A

 £¶{k B¢I ~yR¶ ßK{A ™I•wl{A Y¶t K ™¶t¶y•. ·¶IK ßK{A XkA•w{A ·YG •¢s

AZO¬ALBI•wl{A ·• Bv x¶IiK{ B¢kBIKG JOA•{A LA≠ .  

 
 

3  fBU{A ·• Bw{A _: 
  

3  _1  fBU{A ·• Bw{A u¶ZlK :  

  

 m}KO}{A ßs LBvΩl{A ~j K ßK{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A ™k•}O} •° ^ º N¶RI

 B¢¶s ©XB¶a{A xRI º• ,™{•X{A ßs ™}Bl{A LBi{a{A ~¶j KI XkA•w{A §Y° x{lKK

.  

YG fBU{A ·• Bw{Bs ™{•X{A• XAZsæA ·¶I ~•wK ßK{A LBvΩl{A ~j ¶ ·

 ~¢ ¶I B}¶s XAZsæA ·¶I •C B¶XBk B¶• l} BeUc B°ZBIKkBI. ·• Bw{A n•Zs•

©XXlK} fBU{A ^ ™l¶Zc{A •C n•Zt{A §Y° |eC •° ß X}{A ·• Bw{A ZIKl¶

B¢{ ™}Bl{A. XkA•v mg• ´{G ™OBR{A LZ¢j ™t{KU} n•Zs £ k L{wKaA Xv•

AZj  B¢I ™eBU  LBiBc  Z•iK{ B¢K¶I{Bo ßs n•Zt{A §Y°• ™ ¶l} ·¢}•



 ·• Bw{A• ®ZRI{A ·• Bw{A• ®ZBOK{A ·• Bw{By ™¶k•g•} XkA•v ·}gKK

 |}l{A ·• Bv• ®•O{A . LA≠AZO¬A ·• Bv ß X}{A ·• Bw{A ·k |wKaA B}y

 ™¶ X}{A)LBlsAZ}{A ·• Bv ( •° ZUE nZs Z¢j n•Zt{A §Y° ´{G ™sBg¬BI•

y¶ ®Y{A fBU{A ß{•X{A ·• Bw{AB¶I OC B¢}j ¶ ßK{A ™vΩl{A uAZiC XRC ·• .  

  

3  _2  fBU{A ·• Bw{A n•Zs:  

  

 ·• Bw{A ©XB} P}B ZI{ Bws• fBU{A ·• Bw{A n•Zs ~°C ~¶XwK ´{k ZeKw a

 XBeKvA• Z¶¶aK _ ™¶ BM{A ™ a{{.  

 ß X}{A ·• Bw{A _ C:  ~•wK ßK{A LBvΩl{A ~j K ßK{A XkA•w{A ™k•}O} •°

 m}KO}{A XAZsC ·¶I.  

  •C m}KO}{A XAZsC ·¶I ™¶{B}{A LBvΩl{A ~j ¶ ®ZÆA`O{A ß X}{A ·• Bw{A•

 ,£kA• C XXRK• |B}{A ·¶IK ßK{A ß° §XkA•ws ™¶ ¶l{A |A•RæA ¨ZUC ©ZBIlI

 ™i{a Dc K B°BgKw}I ßK{A ™¶ ¶l{A x•wR{A u{KU} • X•wl{A • LB}A`K{ºA•

B}lKaA xR z{Y JO•}I £{ ·•y¶ ·¶l} fUc{|  ≠ßc{A z{Y uZeK{A •C

 JO•}I ß X}{A ·• Bw{A ZXe ZÆA`O{A ßs • £{ΩpKaA •C £¶s ) Z}æA

75_85  ßs WZª}26/09/1975 ( ·• BwI B}¶a º ~}K}{A• |Xl}{A05_10 

 ßs WZª}{A20  •¶ •¶2005  Z Q42 (  ™¶}aZ ©X¶ZO78  /1975  .  

BvΩl{A ®C Bg¶C ™¶eUc{A |A•RæA |eæA ßs ß X}{A ·• Bw{A ~j ¶ B}yL 

 iIA•Z{A• B¢gZA•k• ™¶{°æA ~j K ßK{A XkA•w{A ßs ™{M}K}{A ™¶eUc{A

 xΩi{A• ™wt {A• Z¢}{A |M} ™¶O•`{A x•wR{A • QA•`{A • ©• I{By ™¶{ÆBl{A

B°Z¶o• ™¶e•{A• NAZ¶}{A ~ByRC ´{G ™sBg¬BI ™kBi{A• . ZÆA`O{A ßs•

wKaA| fBU ·• Bv ßs J BO{A AY° •°  ~vZ ©ZaæA ·• Bv84 _11 A WZª}{



 ßs09/06/1984 |Xl} JO•}I ~}K}• ·• Bv 05 _ 09 WZª} ßs 04  •¶B}

2005.  

  

J_ • Bw{A·  ®ZBOK{A:  ™¶ZBOK{A LBvΩl{A ~yRK ßK{A XkA•w{A ™k•}O} •°

 x{lKK ßK{A z{K •C AZBOK ~¢KteI ZBOK{A ·¶I Dc K ßK{A LBvΩl{A ®C

 ™¶ZBOK{A |B}kæBI.  

• Bw{Bs·  ´{k ·YG ®•KR¶ ®ZBOK{A ZOBK{A uZlK ßK{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A

 |M} ™¶ZBOK{A xAZ•æA• ™¶ZBOK{A X•wl{A • ™¶ZBOK{A |B}kæA XXRK•

  P{BlK B}y ©XXlK}{A §Z°Bj} ßs ®ZBOK{A iBc {BI x{lK¶ B} |y • LBy¶c{A

 z{Y ´{k ™IKZK}{A ZBM¿A • ZBOK{A bΩsG £KA≠AZOG   .  

O•}I ®ZBOK{A ·• Bw{A  ZXe ZÆA`O{A ßs• Z}æA J75_59  ßs WZª}

26/09/1975 )~}K}{A • |Xl}{A.(  

  

 ™¶ X}{A LA≠AZO¬A ·• Bv   _ Q:  

  

 ~yBR}{A ~B}C B¢kBIKG JOA•{A LA≠AZO¬A ·¶IK ßK{A XkA•w{A ™k•}O} •°

B¢{•R XAZsæA ·¶I nA`  ~B¶v X k x•wR{A ™¶B}R ´{G |•e•{{ . |}c¶ •

•w{A ·} ·¶Kk•}O} ™¶ X}{A LA≠AZO¬A ·• Bv XkA:  
  

• ßÆBgw{A ~¶j K{A ™k•}O}:  ·} ™¶ÆBgw{A ™i{a{{ ™}j }{A XkA•w{A ß°•

ßk• {A fBeKUºA N¶R b{BO}{A• ß{R}{A• ™¶ÆBgw{A  ·¶¶lK i•Zc•

 ~¢v•wR• ~¢KBIOA• • ©Bgw{A. 
  

•  LA≠AZO¬A ™k•}O} : JOA•{A LA≠AZO¬A ·¶IK ßK{A XkA•w{A ß° •

¶ZBOK{A • ™¶ X}{A ¨•BkX{A msZ ßs B¢kBIKG ·} B¢¶s ZXe¶ B} Y¶t K • ™



 x•wR{A ™¶B}R |OC ·} Llg• B} G XkA•w{A ·} ™k•}O}{A §Y° • ~ByRC

 n•Zs ·} B}°Z¶o • ®ZBOK{A• ß X}{A ·• Bw{A ·} |y  B°Zw¶ ßK{A

fBU{A ·• Bw{A. 
  

 5 fBU{A ß{•X{A ·• Bw{A _:  LBvΩl{A XXRK ßK{A XkA•w{A ™k•}O} •°

 ßI OæA Ze l{A LAY ™¶ • Bw{A ·y}¶ fBU{A ß{•X{A ·• Bw{A n•g•}•

ß{¶ B}¶s §X¶XRK:  

 ßI OæA Ze l{A LAY LBvΩl{{ ™eKU}{A ™}yR}{A X¶XRK _.  

 £w¶IiK JOA•{A ·• Bw{A X¶XRK _.  

 ™{•X{A ßs J BOæA `yZ}• ·i•}{A • ™¶a O{{ ™}j }{A XkA•w{A _.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ™eΩU{A: 
 
    

  

  

  

  

  

  

™eΩU{{ mIBK  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

 fBU ·• Bv • ~Bk ·• Bv ´{G ·• Bw{A ~aw ¶ _.  

  ßK{A LBvΩl{A ßs BsZi ™{•X{A ·•yK Z}C •C ©Zi¶a ·• Bv ~Bl{A ·• Bw{A _

 ™i{a • ©XB¶a ™IRBe B°ZBIKkBI B¢}j ¶.  

·Bi{a •C ™¶ZR ·• Bv •° fBU{A ·• Bw{A _  XAZsæA ©XAZG ^ uAZiC uZeK¶

 ™eBU ™R{e} JBReC ~°ZBIKkBI B¢}j ¶ ßK{A LBvΩl{A.  

 £k•Zs • ·• Bw{A LB}¶awK fU{¶ ß{BK{A ßR¶g•K{A iiU}{A:  

  

 
·• Bw{A  

fBU{A  ~Bl{A  

ßOZBU{A  ß{UAX{A  
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 ßKAY{A ~¶•wK{A ™{ÆaC: 

  

 b1  (? fBU{A ·• Bw{A • ~Bl{A ·• Bw{A ·¶I ™vZtK{A ZB¶l} •° B}  

b2 (  TZc{A m} ? ßÆB O{A ·• Bw{A LB •y} ß° B}.  

b3 (  z{Y• £KB¶R ´{k ≠Bgw{{ ≠A•X £ÆBikG ´{k h¶Z} m} J¶Ii xtKA

 h¶Z}{A B¢ } ß Bl¶ ßK{A ~º¡{ AZj ^ z{Y B}¢{ xR¶ |¢s xIi AYG ?

 ? AYB}{ • ? xIi}{A ·• Bw{A •° B} xBtKºA J¶Ii{A  

b4(  £k•Zs • ·• Bw{A LB}¶awK{ Bws• LBoAZt{A |}yC.  

1(  ·• Bv ´{G ~aw ¶ ~Bl{A ·• Bw{A ............. ´{G nZtK¶  §Z•XI •°•

·• Bv........... ^ ·• Bv •........... ·• Bv• .......... ·• Bv•

 ............Bv• ·•..............  

2(·• Bw{A fBU{A   ß{UAX{A  nZtK¶

´{G.......•...............• ..............  

• ..............• .................. ·• Bv •................  

3(  ·• Bv ´{G ~aw ¶ ·• Bw{A ............. ·• Bv •..............  

4( •X{BI |•X{A ™vΩk ~j ¶ ®Y{A ·• Bw{A • ~{a{A ·}` ßs ¨ZUæA |

 ·• Bw{A •° JZR{A..........  

5(  ·• Bw{A •° B¢KBwt  • ™{•X{A XZA•} ~j ¶ ®Y{A ·• Bw{A..............  

  

  



ßKAY{A ~¶•wK{A ™I•OC: 

  
  

Q1(  ZB¶l} ·C PK Ka  fBU{A ·• Bw{A u¶ZlK • ~Bl{A ·• Bw{A u¶ZlK ·}

yK ßK{A ™¶ • Bw{A ™vΩl{A ™l¶Ii •° ™vZtK{A AYHs ,B¢¶s BsZi ™{•X{A ·•

 ·•yKs m}KO}{A ™R{e}{ • ©XB¶a{A • ™i{a{A ™IRBe B¢KteI ™{•X{A L{UXK

 XAZsC ·¶I ™vΩl{A L By AYG B}C ~Bl{A ·• Bw{{ ™lIBK B ° ™ÆcB {A ™vΩl{A

 BeUc B¢KteI ™vΩl{A ßs BsZi ™{•X{A L By AYG •C ·¶¶• l} •C ·¶¶XBk

ÆcB {A ™vΩl{Bs B¶XBk B¶• l}fBU{A ·• Bw{A mIKK B ° ™.  

  

 Q2(  ·} ·•yK¶ ®ZÆA`O{A ßÆB O{A ·• Bw{A:  

 LBI•wl{A ·• Bv _ C : ßk•g•} ·• Bv •°• ^ XkA•w{A ™k•}O} •¢s

 ~ÆAZO{A XXRK ßK{A ™¶ • Bw{A.  

 B¢{ ©ZZw}{A LBI•wl{A • ^ß • Bv f I ºG ™I•wk º • ™}¶ZO º YG.  

 ™¶ÆA`O{A LA≠AZO¬A ·• Bv _ J )O{A™¶ÆB : (  ·}gK¶ ,ß{yc ·• Bv •°•

 n•v• Lv• ·} B¢kBIKG JOA•{A LA≠AZO¬A ·¶IK ßK{A XkA•w{A ™k•}O}

 ß BO{BI JBwl{A m¶v•K ·¶R ´{G  ™}¶ZO{A.  

Q3(  

 1  z{Y  ´{k xBtKºA h¶Z}{A• J¶Ii{{ xR¶ º _.  

 2 ßÆB O{A ·• Bw{A •° ß l}{A ·• Bw{Bs xBtKºA AY° J¶Ii{A xIi AYG _.  

 3  _ ´ l} º• m}KO}{A ·B¶yI bBa}{BI ™w{lK} ™}¶ZO §Y° ·æ ? AYB}{

 •{• JAYl{A ·} h¶Z}{BI ™}RZ  z{Y |lt¶  B} G £ DI J¶Ii{A ¨•kX{



 ™}¶ZO LRIeC• m}KO}{A ´g•t{A L}l{ |•w¶ B}¶s J¶Ii{A AY° B ¶ZBO

Ω¢a B¢ } JZ¢K{A• ,™lÆBc |Kw{A.  

 Q4 (  

1 ·• Bv ´{G ~aw ¶ ~Bl{A ·• Bw{A _ AX ß{U ´{G nZtK¶ §Z•XI •°• ·• Bv

®Z•KaX •®ZAXG ·• Bv •ß{B} ·• Bv •LBI•wk ·• Bv •LA≠AZOG ·• Bv 

™¶ÆA`O.  

2  ´{G nZtK¶ ß{UAX{A fBU{A ·• Bw{A _ß X}{A ·• Bw{A , ®ZBOK{A ·• Bw{A

^|}l{A ·• Bv ,®ZRI{A ·• Bw{A ,®•O{A ·• Bw{A   LA≠AZO¬A ·• Bv•

™¶ X}{A.  

3  ~aw ¶ ·• Bw{A _´{G ~Bk ·• Bv • fBU ·• Bv.  

4  ~{a{A ·}` ßs ¨ZUæA |•X{BI |•X{A ™vΩk ~j ¶ ®Y{A ·• Bw{A _

•° JZR{A• ~Bl{A ·• Bw{A  ßOZBU{A  

5 •° B¢KBwt  • ™{•X{A XZA•} ~j ¶ ®Y{A ·• Bw{A _  ß{B}{A ·• Bw{A.  

  

  



|•æA ß}¶°Bt}{A |BO}{A:·• Bw{A ßs ™¶aBaC ∫XBI}  

 ~vZ ©XR•{A3  :·• Bw{A ZXBe} 
 
 
  

™sX¢Ka}{A LA≠Bty{A: 

 ™¶}A`{¬A B¢K•v JaR B¢IKZ¶ • ·• Bw{A ZXBe} ·¶I `¶}¶ _.  

    ßkBa{A ~OR{A :4 LBkBa 

mOAZ}{A :©ZZw}{A ™¶aZX}{A JKy{A 

  

  

bZX{A ~¶}eK  

 
 
 

X¶¢}K 

1  ™¶}aZ{A ZXBe}{A _  

2  ™¶Z¶atK{A ZXBe}{A _:  

™eΩU{A 

 ßKAY{A ~¶•wK{A ™{ÆaC: 

 ßKAY{A ~¶•wK{A ™I•OC: 

  

  

  



X¶¢}K 

  

  

  

 
 
 
  

O• ·G §Y° Dc C ®Y{A JIa{A ®C ,ZXe} ·} £{ XI º ™¶ • Bw{A ©XkBw{A X•

 JIa{A ™sZl} Z¶pI ™¶ • Bv ©XkBv X•O•I |•w{A ·y}¶ Ωs ,™¶ • Bw{A ©XkBw{A

 B¢{ Øc }{A . B} G • B°XR•{ ©XkBv |y ZXe}  b¶{ ZXBe}{BI X•ew}{A•

•C BsZk •C Bl¶ZcK ·•yK Xws ©XXlK} ZXBe}{A §Y° • ·• Bw{A |y{  B}°Z¶o

 B} ´_{k ®Z_ÆA`O{A ß X_}{A ·• Bw{A ·} ´{•æA ©XB}{A f K ZÆA`O{A ßs•

ß{¶ " : B¢jt{ ßs £e•e  B¢{•B KK ßK{A |ÆBa}{A m¶}O ´{k ·• Bw{A ®Za¶

 ∫XBI} ´gKw}I ßgBw{A ~yR ßl¶ZcK f  XO•¶ ~{ AYG • ,B°A•Rs ßs •C

~{ AYHs ,uZl{A ´gKw}s XO•¶ ~{ AYHs ,™¶}Ωa¬A ™l¶Zc{A  ´gKw}Is XO•¶

 ™{AXl{A XkA•v• ßl¶Ii{A ·• Bw{A . "  

®ZÆA`O{A ß X}{A ·• Bw{A ·} ´{•æA ©XB}{A• ·• Bw{A u¶ZlK |ΩU ·}  . _

? ·• Bw{A ZXBe} ß° B}  

? B¢ } ™¶}aZ{A ZXBe}{A ß° B} _  

 ? ™¶Z¶atK{A ZXBe}{A ß° B} _  



1  ™¶}aZ{A ZXBe}{A _: 

  

1.1   m¶ZcK{A :  

  

¶ZcK{A u¶ZlK _ Cm : ™eKU}{A ™i{a{A ·k ©ZXBe{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A •°

 m¶ZcK{A• ,z{Y{ ©ZZw} ™eBU LA≠AZO¬ Bws• z{Y • ,·¶ A•w{A ZAXeHI

£ DI `¶}K¶ ~•¢t}{A AY¢I:  

™eKU}{A ™i{a{A ·} BI•Ky} ZXe¶ _.  

 ™{•X{A ßs ·• Bw{A ©XR• ´{G ®Xª¶ £ C _.  

G N¶R ·} m}KO}{A LAZ•Zg{ ™IBOKaºA m¶Za £ C _ ™¶ • Bv XkA•v ≠Bc

 ©X¶XO   .  

m¶ZcK{A nA• C _ J:  N¶R ·} ™t{KU} nA• C ™MΩM ´{G m¶ZcK{A  ~aw ¶

ß° ™¶}A`{¬A ©•w{A ßs QZXK{A• ™¶}°æA:  

   Z•KaX{A _.  

  ®XBl{A m¶ZcK{A _.  

  ßkZt{A m¶ZcK{A _.  

´ XæA m¶ZcK{A xsA•¶ ·C  ßkXKa¶ J¶KZK{A AY°•  Ωs £ } ´{kæA m¶ZcK{A

¶ JO¶s hZBlK{A ™{BR ßs• £ } ´{kC m¶ZcK ™t{BU} ´ XC m¶ZcK{ `•O

 ´{kæA m¶ZcK{A J¶{pK.  

 
 
 
 
  



 Z•KaX{A _:  

  

Z•KaX{A u¶ZlK  : ™{•X{A ≠B I bBaC mg¶ •¢s ,™{•X{{ ´}aæA ·• Bw{A •°

 m}KO}{A• XAZsø{ ™}Bl{A LBi{a{A• B¢¶s ~yR{A |yc• ,B¢}Bj  XXR¶•.  

k nΩiºA |ΩU ·} z{Y Z¢j¶• ®Z_ÆA`O{A Z•KaX{{ ™lIZæA JA•IæA ´{

)1996 (ß° • :  

 ßta{s• ßU¶ZBK X¶¢}K ß°• ™OBI¶X{A _.  

|•æA JBI{A _:  ™Ka ®•KR¶•  ®ZÆA`O{A m}KO}{A ~yRK ßK{A ™}Bl{A ∫XBI}{A

 LBIOA•{A,LB¶ZR{A• x•wR{A,™{•X{A ,Jlc{A ,ZÆA`O{A ß° |•es.  

ß BM{A JBI{A _:  ´{k ®•KR¶• LBi{a{A ~¶j K ™i{a{A ß° |•es ™MΩM

™¶Y¶t K{A ^ ™¶ÆBgw{A ™i{a{A ·™¶l¶ZcK{A ™i{a{A.  

N{BM{A JBI{A _:  B}° ·¶{es ´{k ®•KR¶• ™¶ZBcKaºA LBaaª}{A• ™IBvZ{A

™¶ZBcKaºA LBaaª}{A• ,™IBvZ{A.  

mIAZ{A JBI{A _: ®Z•KaX{A |¶XlK{A  

®ZÆA`O{A Z•KaX{A mg• _ :ws ,Jlc{A ·k ZXBe ®ZÆA`O{A Z•KaX{A  X

 |¶XlK ·C B}y ,©Z} |•æ §ZAZvG |Iv Jlc{A |Iv ·} £¶{k ≠BKtKaΩ{ TZi

 ™wsA•}{{ Jlc{A ≠BKtKaA ´{k hZl¶ ·C XlI ºG AYsB  SIe¶ º Z•KaX{A

£¶{k . ©XB}{A £¶{k Le  B} AY°•174  Z•KaX ·}96  : b¶ÆZ{

 b{O}{A £¶{k L•e¶ ·C XlI• ®Z•KaX{A |¶XlK{BI ©ZXBI}{A xR ™¶Z•¢}O{A

c{A ßK{A B¢at  i•Zc {A JaR ™p¶e{A bt I ™}æA b{O}• ß i•{A ßIl

Jlc{A ≠BKtKaA ´{k |¶XlK{A hZl¶ ßl¶ZcK f  ´{k xIiK |ΩU 50 



 ®Y{A ®Z•KaX{A |¶XlK{A ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ZXe¶ ,§ZAZv¬  ™¶{A•}{A B}•¶

 Jlc{A £¶{k xXBe."  

 ©XB}{A z{Yy•175  Z•KaX{A bt  ·} " :¶ ®Y{A ·• Bw{A SIe¶ ·}gK

 £gZk ·y}¶ º• ,Jlc{A £gsZ AYG ,B¶oº ,®Z•KaX{A |¶XlK{A n•Zc}

 ™¶l¶ZcK{A ©ZKt{A bt  |ΩU Jlc{A ´{k X¶XO ·}"  

Z•KaX{A |¶XlK _:  ®ZÆA`O{A Z•KaX{A f)96 ( ´{k mIAZ{A £IBI ßs

®Z•KaX{A |¶XlK{A ™¶t¶y.  

 ™¶{BK{A LA≠AZO¬A ßs |M}KK ßK{A • :  

A xR ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ{ _ b{O}{A ™wsA•} XlI  ®Z•KaX{A |¶XlK{BI ©ZXBI}{

 ZXe¶• ßIlc{A ≠BKtKaºA ´{k £gZk•  ™}æA b{O}• ß i•{A ßIlc{A

Jlc{A £{Iv ®Y{A ®Z•KaX{A |¶XlK{A f  ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ) ©XB}{A174 

Z•KaX{A ·}. (  

 ∫XBI}{A  ™KI{A b}¶ º |¶XlK{A n•Zc} ·C ®Z•KaX{A b{O}{A ¨CZ AYG _

A  ™}Bl{A ·iA•}{A• ·Ba ¬A x•wR• ®ZÆA`O{A m}KO}{A ~yRK ßK{

 LBaaª}{A• LBi{a{{ ™¶aBaæA LB `A•K{A ™¶t¶y ®DI b}¶ º• B}¢KB¶ZR•

 ´{k |¶XlK{A `ZRC•    ™¶Z•KaX{A3/4  ßIlc{A b{O}{A ≠BgkC LA•eC

 ©ZcBI} |¶XlK{A ZXe¶ ·C ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ  ·y}C ™}æA b{O}• ß i•{A

A ´{k £gZl¶ ·C ·•X ßIlc{A ≠BKtKaº) ©XB}{A176 Z•KaX{A ·}.(  

 ·¶Kl}KO}{A ·B}{ZI{A ßKsZo ≠BgkC ®Z•KaX{A |¶XlK{BI ZXBI¶ ·C ·y}¶  _

  ©XB}{A  z{Y ´{k Le  B}y Bl}177   B¢e  ßK{A•  Z•KaX{A ·} " ·y}¶

  nBIZC ™MΩM3/4  A•ZXBI¶ ·C ,Bl} ·¶Kl}KO}{A ·B}{ZI{A ßKsZo ≠BgkC



KaX{A |¶XlK TAZKvBI ´{k £gZk £ y}¶ ®Y{A ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ´{k Z•

ßIlc{A ≠BKtKaºA."  

 m}KO}{A B¢¶{k ~Bv ßK{A baæA b}¶ ·C ·y}¶ º ®Z•KaX{A |¶XlK{A ·C ºG

 ©XB}{A B¢K }gK ßK{A• ®ZÆA`O{A178   B¢e  ßK{A• Z•KaX{A ·} " º

 b}¶  ·C ®Z•KaX |¶XlK ®C ·y}¶:  

  

 1  ™{•X{{ ®Z•¢}O{A mIBi{A _.  

 2  ™¶I`R{A ™¶XXlK{A ´{k ~ÆBw{A ßiAZw}¶X{A ~Bj {A _.  

 3  ™{•X{A ·¶X §ZBIKkBI ~Ωa¬A _.  

 4  ™¶}aZ{A• ™¶ i•{A ™p{{A B°ZBIKkBI ™¶IZl{A _.  

 5  ·iA•}{A • ·Ba ¬A x•wR •  ™¶aBaæA LB¶ZR{A _  

 6 £KXR• • ß i•{A JAZK{A ™}Ωa _.  

  

 ®XBl{A m¶ZcK{A _:  

  

• XBl{A m¶ZcK{A u¶ZlK® :¶l¶ZcK{A ™i{a{A §ZXeK ®Y{A m¶ZcK{A •°™ 

Z•KaX{A f { Bws• ™{•U}{A .  ©XB}{A Le  Xv•98  Z•KaX ·}96  ´{k

 ™i{a{A §Y° "   B}°• ·¶KsZo ·} ·•yK¶ ·B}{ZI ™¶l¶ZcK{A ™i{a{A bZB}¶

 ·• Bw{A  XAXkG ßs ©XB¶a{A £{• ™}æA b{O}• ß i•{A ßIlc{A b{O}{A

 £¶{k L¶•eK{A•. "  

¢O ·}• ·¶KXB}{A Le  ¨ZUC ™122  •123  Z•KaX ·}96  ´{k

 B¢¶s m¶ZcK{A |OC ·} b{O}{{ Z•KaX{A B¢{•U¶ ßK{A LºBO}{A  .  



™¶XBl{A ·¶ A•w{A mg• |RAZ}:   ·C |Iv |RAZ} ©XlI ®XBl{A m¶ZcK{A Z}¶

 ß°  |RAZ}{A §Y°• |•lt}{A ®ZBa SIe¶:  

 _TAZKvºA ™{RZ}  :I  ™}•yR{A b¶ÆZ ~XwK¶ ·C ß°• •C ·• Bv n•Zc}

 Le  N¶R m}KO}{A ~¢¶ B} Bk•g•} fU¶ ·• Bv TAZKvBI BIÆB  ·•Zck

©XB}{A119  ß{¶ B} ´{k Z•KaX{A ·} " JA• {A• ™}•yR{A b¶ÆZ ·} |y{

 ·¶ A•w{BI ©ZXBI}{A xR. B¢}Xv AYG ™cvB }{{ ™{IBv ·¶ A•w{A LBRAZKvA ·•yK

BIÆB  ·•Zck .Z`•{A b{O} ´{k ·¶ A•w{A m¶ZBc} hZlK YUæA XlI ≠A

 ßIlc{A b{O}{A JKy} ™}•yR{A b¶ÆZ B¢kX•¶ ~M ™{•X{A b{O} ®CZI

 ß i•{A ."  

 fRt{A ™{RZ} _ : XAXkG• fRtI ·B}{ZI{BI ™eeUK}{A ·BO{{A ~•wK

´{k ™{BR}{A m¶ZBc}{A |•R Z¶ZBwK  JA• {A ´{k B¢gZk• ·B}{ZI{A.  

x¶XeK{A• L¶•eK{A ™{RZ} _ : ´{k LBl¶ZcK{A LBk•Zc} hZlK ™Æ¶¢{A

 ©XB}{A ·¶IK • B¢¶{k L¶•eK{{ ™¶l¶ZcK{A20  B}y B¢e • L¶•eK{A ™w¶Zi

 ß{¶ " : ·} ™cvB } n•g•} ·• Bv TAZKvA •C n•Zc} |y ·•y¶ ·C JO¶

 ~KK ´KR ß{A•K{A ´{k ™}æA b{O}• ß i•{A ßIlc{A b{O}{A uZi

 £¶{k ™vXBe}{A . uZi ·} ·¶ A•w{A LBRAZKvA •C m¶ZBc} ™cvB } Je K

}{A £¶{k h•Zl}{A f {A ´{k ß i•{A ßIlc{A b{O.  

 ß i•{A ßIlc{A b{O}{A £¶{k L•e ®Y{A f {A ™}æA b{O} dvB ¶

 nBIZC ™MΩM ™¶I{oDI £¶{k xXBe¶•3/4  £ÆBgkC . N•XR ™{BR ßs•

 ™¶•BaK} ™ O{  ™}•yR{A b¶ÆZ ·} J{iI m}KOK ·¶KsZp{A ·¶I uΩU

·} ·¶KsZp{A BK{y ≠BgkC ·} ·•yKK ≠BgkæA  x{lK¶ f  TAZKvA |OA



uΩU{A |R} ~ByRæBI . ·¶KsZp{A ´{k f {A AY° ™}•yR{A hZlK

 ßs• ™}•yR{A ™wsA•}I ºG £¶{k |¶XlK ®C |BUXG ·y}¶ º• £¶{k ™vXBe}{{

 f {A JRa¶ uΩU{A ZAZ}KaA ™{BR . ™¶{B}{A ·• Bv ´{k ·B}{ZI{A xXBe¶

 B}•¶ ·•lIa• ™a}U B°BevC ©X} ßs)75 (¶G V¶ZBK ·} BwIi ,£kAX

™wIBa{A LAZwt{{ . BwIBa XXR}{A |OæA ßs £¶{k ™vXBe}{A ~Xk ™{BR ßs•

Z}DI ™}•yR{A n•Zc} ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ZXe¶ . LA≠AZO¬A XXRK

 ©XB}{A ßs Z•yY}{A ®•gl{A ·• Bw{A JO•}I ¨ZUæA115  Z•KaX{A ·}."  

£K{•AX}{ £¶{k L•e ®Y{A ·• Bw{A X¶l¶ ·C ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ{ ·y}¶•  ©Z}

 ©XB}{A Le  N¶R ™¶ BM127  z{Y ´{k Z•KaX{A ·} " b¶ÆZ ·y}¶

 ßs £¶{k L¶•eK{A ~K  ·• Bv ßs ™¶ BM ™{•AX} ≠AZOG J{i¶ ·C ™¶Z•¢}O{A

 B}•¶ ·¶MΩM{A ·•go)30 (§ZAZvG V¶ZBK{ ™¶{A•}{A . ~K¶ º ™{BR{A §Y° ßs•

ßM{M ™¶I{oDI ºG ·• Bw{A ZAZvG)2/3 (•{A ßIlc{A b{O}{A ≠BgkC ß i.  

ZAXe¬A ™{RZ} _:  ´{G Z}æA ZAXeHI ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ~•w¶ ·DI z{Y •

 £¶s  ~¢¶{k JO•¶ • X¶XO{A ·• Bw{A Z•XeI £¶s B¢}{l¶ ™¶Y¶t K{A ™i{a{A

 §Y¶t K. ©XB}{A Le  Xv•126  z{Y ´{k Z•KaX{A ·} " b¶ÆZ ZXe¶

 ·¶MΩM |OC ßs ·• Bw{A ™¶Z•¢}O{A30 {aK V¶ZBK ·} ≠AXKIA , B}•¶ §B¶G £}

".....  

Zc {A ™{RZ} _:   ™IaB } ©ZKs ßg} XlI ™}Bk ©XkBwy m¶ZcK{A Y¶t K ZZwK¶

 XAZsæA ·¶y}K{ ™eZt{A TBKK ´KR ™¶}aZ{A ©X¶ZO{A ßs §Zc  V¶ZBK ·}

 ©XB}{A £¶{k Le  B} AY° • £I ~{l{A ·}4  ß X}{A ·¶ wK{A ·}  



 "}¶X{A  ™¶ZÆA`O{A ™¶Z•¢}O{A  JAZK ßs ·¶ A•w{A xIiK ™¶Ilc{A ™¶iAZw

 ™¶}aZ{A ©X¶ZO{A ßs B°Zc  ·} ≠AXKIA . " ZÆA`O{BI |•lt}{A ©YsB  ·•yK

 XlI ¨ZUæA ßRA• {A ßs• B°Zc  V¶ZBK ·} |}By ~•¶ ßg} XlI ™}eBl{A

  X¢c¶• ©ZÆAX{A Zw} ´{G ™¶}aZ{A ©X¶ZO{A |•e• ·} |}By ~•¶ ßg}

 ©X¶ZO{A ´{k n•g•}{A ©ZÆAX{A ~KU V¶ZBK z{Y ´{k. "  

  

®XBl{A m¶ZcK{A ≠Bp{G : ßK{A ™Æ¶¢{A uZi ·} ®XBl{A m¶ZcK{A ≠Bp{G ~K¶

B¶ }g •C BR¶Ze B}G ≠Bp{¬A ·•y¶ Xv • £KZXeC  

S¶Ze{A ≠Bp{¬A _  : ≠Bp{G ™RAZe ·}gK¶ X¶XO m¶ZcK ZAXeG ~K¶ ·DI

 z{K L¢K A AYHs ©XXR} ©X}{ BKvª} m¶ZcK{A ·•y¶ B}X k •C ~¶Xw{A m¶ZcK{A

Bw{A SIeC ©X}{AB¶oº ·•.  

  

ß }g{A ≠Bp{¬A _  : ZAXeG ~K¶ ·BI •C X¶XO ·} n•g•} ~¶j K ~K¶ ·DI

~¶Xw{A m¶ZcK{A m} hZBlKK B}ByRC ·}gK¶ X¶XO ·• Bv.  

  

Q ßkZt{A m¶ZcK{A _ : ™i{a{A ·k ©ZXBe{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A ™k•}O} •°

 XXR} ßl¶ZcK fBeKUA ·} B¢{ B}I ™¶Y¶t K{A ^•{{A ~aA B¢¶{k x{i¶ • SÆA

 ™sByI ueK¶ •¢s ™¶XZt{A LAZAZw{A ·k u{KU¶ m¶ZcK{A ·} n• {A AY°•

BwIBa B°B aZX ßK{A ™¶ • Bw{A ©XkBw{A fÆBeU.  

  

 ßkZt{A m¶ZcK{A nA• C _ : ß° nA• C ™MΩM ´{G ßkZt{A m¶ZcK{A ~aw ¶:  

™¶Y¶t K SÆA•{ _ : Y¶t K • x¶IiK ßs ©XkBa}{{ ™¶{¶etK SÆA•{ ß° •

ZXBe{A ·¶ A•w{A™¶l¶ZcK{A ™i{a{A ·} ©.  

  



 ™¶}¶j K SÆA•{ _ : LBl¶ZcK ·} ™¶Y¶t K{A ™i{a{A §ZXeK B} £I Xew¶

 ™IRBe B°ZBIKkBI ™}Bl{A xsAZ}{A • S{Be}{A J¶KZK • ~¶j K{

fBeKUºA.  

  

™iZc{A • ·}æA SÆA•{ _  : ·}æA ´{k ™jsBR}{A ´{G uX¢K ßK{A ß°•

ÆA•{ B¢K{M}C ·}• ,™}Bl{A ™Re{A• ™ ¶ya{A• ™IvAZ} SÆA•{•,Z•Z}{A S

 ™¶Y¶t K{A ™i{a{A ·k ZXeK SÆA•{{A §Y°• ,™¶YoæA.  

 
 1 _2   ™¶}Ωa¬A ™l¶Zc{A ∫XBI}:  

  

  ™l¶Zc{A ·•y ´{k ®ZÆA`O{A ß X}{A ·• Bw{A ·} ´{•æA ©XB}{A Le

 Be  ßgBw{A XO¶ ~{ AYG |•æA  ßiB¶KRºA ZXe}{A ß° ™¶}Ωa¬A

 £¶X¶ ·¶I ßK{A ™¶gw{A ´{k ®Za¶ B¶l¶ZcK.  

 ©ZaæA ·• Bw{ ™Ia {BI ZIKlK ¨ZUC ™¢O ·} ™¶}Ωa¬A ™l¶Zc{A ·C Z¶o

° ß I YG |•æA ßU¶ZBK{A ZXe}{A ™l¶Zc{A ´{k £}ByRC ßs ·• Bw{A AY

 ©ZaæA ·• Bw{ ™lIBK LRIeC ßK{A ™¶ X}{A LΩ}Bl}{A hlI zB °•

 B°Z¶o• NAZ¶}{A•  uv•{A |M} ™l¶Zc{A •° ßU¶ZBK{A B°ZXe}s ß{BK{BI•.  

 ∫XBI}{A ´{G n•OZ{A •° ßiB¶KRA ZXe}y ™¶}Ωa¬A ™l¶Zc{BI XewI

I B°Z°•O  u{KU¶ º ßK{A ™}Bl{A |•eæA• b¶{ •  J°AY}{A uΩKUB

 J°AY}{A ·¶I ≠AZ¿A B¢¶s u{KUK ßK{A |¶eBtK{A ´{G n•OZ{A.  

 LAXBIl{A• XÆBwl{A ·} §XBIl{ £{{A £kZc B} ß° ™¶}Ωa¬A ™l¶Zc{A•

 ßs ~¢KXBla x¶wRK{ ™t{KU}{A B¢Ilc ßs ©B¶R{A ~j • LΩ}Bl}{A• xΩUæA•



X k B¢¶{k xtK}{A ™l¶Zc{A ZXBe}• ©ZU¿A• B¶ X{A  ≠B}{l{A Z•¢}O

 ß° • ™lIZC ß° ·¶}{a}{A : ~¶Zy{A ·EZw{A ^™ a{A ^nB}O¬A• bB¶w{A.  

•  ~¶Zy{A ·EZw{A : X}R} £¶I  ´{k |` }{A £¶R•• `Ol}{A £{{A ~Ωy •°

 ZKA•K{BI £ k |•w }{A uRBe}{A ßs J•Ky}{A ~{a• £¶{k £{{A ´{e

 ©•ΩK{BI XIlK}{A•. 

•  ™ a{A :{k  £{{A |•aZ ·k ZXe B} ß° |•v ·} ~Ωa{A • ©Ωe{A £¶

 Z¶ZwK •C |ls •C. 

• nB}O¬A : ·} Zek ßs ·¶}{a}{A ·} ·¶X¢KO}{A m¶}O xBtKA •°

 ßs ßkZc ~yR ´{k ~Ωa{A • ©Ωe{A £¶{k |•aZ{A ©Bs• XlI Z•el{A

 £lvA•. 

• bB¶w{A : B¢}yRI f  XZ• ™lvA•I B¢}yRI f  XZ¶ ~{ ™lvA• ™¶•aK •°

{ f {A £¶s XZ• ®Y{A ~yR{A ßs ~yR{A AY° ™{k ßs ·¶KlvA•{A ®•BaK .  

 §Y° ßs ™¶}Ωa¬A ™l¶Zc{A ~ByRC ´{G n•OZ{A ·C ™jRΩ} JO¶ B}y

 ßs ™}Bl{A ∫XBI}{A m} hZBlK¶ º ®Y{A ZXw{BI ·•yK N¶RI ©X¶w} |ÆBa}{A

 £K{}O ßs ßlg•{A ·• Bw{A ^ £a BOK ßlg•{A ·• Bw{{ ´wI¶ ´KR z{Y •

~ByRæA ßs.  

  

1  _3   uZl{A :  

C  uZl{A u¶ZlK _ : nBIKG ·} Dc K ßK{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A ™k•}O} •°

 m} ™{¶•i ©X}{ ·¶l} z•{a{ f•eU{A ´{k ~¢ } ™Æs •C ™}Bk bB {A

®XB}{A ≠A`O{A m¶v•K mIKKaK B¢Kt{BU} ·DI • B¢}A`{HI ~°XBwKkA.  

 
  



uZl{A ·ByZC _ J : ·¶ yZ ´{G £{¶{RK ·y}¶:  
  

 _®XB}{A ·yZ{A :z•{a nBIKG •°  ´{k ™ ¶l} ™{Da} ßs ·¶l} z•{a bB {A

XAZiºA• ZAZyK{A £O•.  
  

 _®• l}{A ·yZ{A : AY° ·k LDc C ßK{A ©XkBw{A ·C bB {A XBwKkA •°

 nBIK¬A ™IOA• ™}`{} ©XkBv z•{a{A.  
  

Q  ™¶sZl{A XkA•w{A i•Zc _ :  

 ~°Z¶o ·•X fBUcæA ·} ™k•}O} ´{k ©ZeKw} Z¶o ™}Bk ·•yK ·C  _

ZO} ·•yK ·C• ©X.  

 ·C ®C ßgBw{A §XXR¶ |¶•i ·}` Y } B¢I º•}l} ®C ™}¶Xv ·•yK ·C  _

 m}KO}{A ßs VaAZ • ZwKa} z•{a{A.  

 ™KIBM ·•yK ·C _ : •R  ´{k £}BjK A• £{eA•K • z•{a{A ZAZ}KaA ®C

 nBiw A ©ZKs £{{UK¶ º ·C ¨ZUC ©ZBIlI • §ZAZwKaA Zs•¶.  

¢I ~A`K{ºA • B¢}AZKRA bB {A u{D¶ ·C _ B¢Kt{BU} ´{k ©A`BO}{A• B.  

 ºG• ßl¶ZcK f { •C ™}Bl{A JAX¿A• ~Bl{A ~Bj {{ ™t{BU} ·•yK ºC _

™¶ • Bw{A ™te{A B¢ k LtK A  .  

 ·• Bw{A LºBO} u{KU} ßs uZl{A ™¶}°C _ X:  

 ™¶ZBOK{A LΩ}Bl}{A |M} ·• Bw{A LºBO} hlI ßs ©Z¶Iy ™¶}°C uZl{{

®ZBOK{A ·• Bw{A X•O• ~oZ ßK{A  ®ZBOK{A |}BlK{A XkA•v ™¶I{oC ·C ºG

 ™}¶Xv ™¶ZBOK uAZkC ß° ^ uZl{A |B}lKaA B¢¶s x¶g¶ LºBO} zB ° •

 B¢{ XI º |I uZl{{ B¢¶s |BO} º §Y¢s ~ÆAZO{A ·k ™OKB {A LBI•wl{A |M}

ßl¶ZcK f  ·}.  



  

 1 _4  ßl¶Ii{A ·• Bw{A • ™{AXl{A XkA•v  _ :  

 ßl¶Ii{A ·• Bw{A u¶ZlK _ C:  

  

 u{KU} ßs • ~}æA m¶}O ·¶I ™yZKc}{A baæA |M}K ßK{A ∫XBI}{A

 |wl{A ~{a¶ ßK{A B¶{l{A ∫XBI}{A ™k•}O} ß° ¨ZUC ©ZBIlI •C Z•el{A

 m}KO} ®C ßs XAZsæA ·¶I LBvΩl{A ~¶j K{ B¢KZ•ZgI ~¶{a{A ß Ba ¬A

ß Ba G.  
  

™{AXl{A XkA•v u¶ZlK _ J  :{A ·¶I ~yR{A ßs ™¶•aK{A ©Z•Zg ß lK LºBR

 ™¢IBcK}{A Z¶o LºBR{A ßs £sΩKUA • ™¢IBcK}{A ^ JZvDI YUæA z{Yy •

XRA• n•g•}{ |•{R{A LXXlK AYG ™¶ Ba ¬A LAZBIKkºA ´{G |•{R{A ^ •

 i¶RK ßK{A ™¶eUc{A u•Zj{A ©BkAZ} JO¶ B} ™{BR ´{k ~yR{A X k

™{BR |y ßs fUc{BI . |wl{A• ™l¶Ii{BI ·•y¶ ™{AXl{A ´{G ≠AXK°ºA•.  

 ·¶¶{BK{A ·¶IIa{{ ·¶ZXe}{A ·¶Y° ´{G  ßgBw{A ≠•O{  ·•y¶:  

 B¶Bgw{A |y ßs ~yR¶ ·C £¶{k JO¶ ™{AXl{{ AZy } ßgBw{A ·•y¶ º ´KR _

 £¶{k ™g•Zl}{A.  

 £ Dy• £at  mg¶ ¨ZUæA ZXBe}{A ßs Be  ßgBw{A XO¶ º ·¶R _

 £¶{G X¢k •{ ·¶ A•v ·} £lg¶ ·By B} xs• ~yR¶ ß{BK{BI• nZc}{A

 ™eBU{A £KAXwKl} bBaC ´{k £}yR ß I¶ º ·C ´{k m¶ZcK{BI  

 ß • Bw{A ~Bj {A X•aK ßK{A ∫XBI}{A £}yR ßs u{BU¶ º ·C £¶{k B} G•

£I |•}l}{A.  

 
 
 



2 ·• Bw{{  ™¶Z¶atK{A ZXBe}{A _: 
  

¶Z¶atK{A ZXBe}{A™  ßs B} S¶g•K ´{k  XkBaK ßK{A mOAZ}{A B¢I Xew¶

C ~B¢IG ·} ™¶ • Bw{A ©XkBw{Ah•}o •.  

  

£wt{A _ C  : ·• Bw{A ©XB} ßs ≠B}{k ~°ZBIKkBI ≠B¢wt{A  ·k ZXe¶ B} •°

 u{KU} ßs ~¢ÆAZE ·•XI¶• ~¢KBIBKy ßs ·• Bw{A ·•Zat¶• ·•RZc¶

·• Bw{{ ß}{l{A ®Zj {A J BO{A •° £wt{Bs  m¶gA•}{A.  
  

≠Bgw{A J  : B¶Bgw{A fUK ~ByRC ·} ~yBR}{A ·k ZXe¶ B} •°

¶R B¢¶{k ™g•Zl}{A·• Bw{{ ZXe}y ≠Bgw{A Z•X ·k ~{yK  ·  ß l  º

 ZAZwKaA ß l  ·y{• ™¶XZt{A LºBR{A ßs ©ZXBe{A ©X¶Xl{A ~ByRæA z{Y¶

·¶l} §BOKA ´{k B¢k•}O} ßs ~ByRæA §Y° . B¶{l{A ™}yR}{A ZÆA`O{A ßs •

 ZBIKkºA AY¢I §Z¶atK • ·• Bw{A x¶IiK JvAZK ß¢s ·• Bv ™}yR} ß°  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



™eΩU{A 
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 ßKAY{A ~¶•wK{A ™{ÆaC: 

  

1  LBIaB }{A ßs B¶AX¢{A ~¶XwK ´{k ZÆA`O{A ßs bB {A XBKkA _)bAZkæBy (

 XB¶kæA• ^? BsZk AY° ZIKl¶ |°  

2  ©B¶R{A ßs hZæA ™¶}°æ AZj • ®ZÆA`O{A u¶Z{A xiB }{A hlI ßs _

A ¨•kXI NAZ¶}{A ·} ©CZ}{A ·B}ZR ~K¶ zB ° hZæA ©XR• ´{k ™jsBR}{

 ©CZ}{{ xR{A ßil¶ ©ZaæA ·• Bv ·C ~oZ• ,™{ÆBl{A QZBU B¢{BwK A ~Xk•

 ™¶}Ωa¬A ™l¶Zc{A ∫XBI}{ Bws• NAZ¶}{A ßs^ AZj • ™aZB}}{A §Y° |¢s

? BsZk ZIKlK B°ZBcK º  

3  |ÆBIw{A ™wi } ßs _^ ™¶Zw{A b{O} £Ic •°• ™kB}O{BI ´}a¶ B} zB °

´{k bB {A XBKkA  ™t{KU} |ÆBa} ßs ßgBwK{{  £¶{G ≠•O{{A.  

 ·¶O•`{A ·¶I S{e{A |ÆBa} ßs ™kB}O{A ß{G ≠•O{{A ™{Da} ZIKlK |¢s _

?xiB }{A §Y° ßs BsZk  

? ™wi }{A uAZkC ·} ZIKlK |Kw{A |ÆBa} ßs ™kB}O{A ´{G ≠•O{{A |° _  

4 ? B°ZAXeHI fKU}{A ·} • m¶ZcK{A nA• C ß° B} _  

5 {A ·• Bw{A •° B} _ |¶XlK ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ{ ·y}¶ u¶y ? ®Z•KaX

 Z•KaX ßs XZ• B}y ≠BKtKaA ·•X Z•KaX{A96 ?  

6  ZB¢c¬A ZIKl¶ |° ? ·• Bw{A ZAXeG ´ l} B} ? ·• Bw{A YBt  ´ l} B} _

? §Zc  ~K Xv §ZBIKkº B¶sBy B} ·• Bw{ ©`t{K{A ßs  

  

 
 



 ßKAY{A ~¶•wK{A ™I•OC: 

  

JA•O{A)1:(  

  BsZk ZIKl¶ º Zs•K ~oZ • X¶{BwK{A • LΩ}BO}{A ßs |UX¶ AY° ·æ

 ®XB}{A ·yZ{A.  

 ~`{} •° B¶AX¢{A ~¶XwK ·DI XwKl¶ XRC Ωs Zs•K} Z¶o ®• l}{A ·yZ{Bs

≠A`O{A JO•KaK £Kt{BU}•  

 ) X•XR} •¢s ZBy KaA zB ° ·By ·G • ´KR ( ~A`{G zB ° b¶{ ·y{

BwIBa  ™}Xw}{A B¶AX¢{A ´{k h¶•lK{BI.  

JA•O{A)2(:  

 m¶ZcK{{ B¢Kt{BU}{ AZj  BsZk ZIKlK º ™aZB}}{A §Y° ^ ZIKl¶ h¶•lK{A

 ™¶vBtKA ©XBk.  

JA•O{A)3 :(  

 ·¶K{ÆBl{A ·¶I uΩU ·} £ k Dc ¶ B} • ·¶O•`{A ·¶I S{e{A ™¶{}k _  

 ™kB}O{A ´{k f ¶ º ·• Bw{A:  

  ´{k XB¶KkºA •°• ®XB}{A ·yZ{A £¶s Zs•KK uZk ™kB}O{A ´{G ≠•O{{A _

AY°  nBiw A ·•X • X¶lI ·}` Y } z•{a{A.  

 ®• l}{A ·yZ{A _ : ™kB}O{A ~ByRC ™¶}A`{HI XBwKkºA •° •.  

|Kw{A _ : b¶{s £¶{k• ™¶ÆBgw{A ~yBR}{A ~B}C ßgBwK{A hZt¶ ·• Bw{A ·Hs

 ™t{BU} £¶s AY°• |ÆBa}{A §Y° |M} ßs ™kB}O{A ´{G ≠•O{{A uZl{A ·}

·• Bw{{.  

 



 mIAZ{A JA•O{A)4:(  

 C ß° m¶ZcK{A nA•:  

•  Z•KaX{A : Jlc{A ·} mI ¶. 

• ®XBl{A m¶ZcK{A : ™¶l¶ZcK{A ™i{a{A ·} mI ¶. 

•  ßkZt{A m¶ZcK{A : ™¶Y¶t K{A ™i{a{A ·} mI ¶. 

 JA•O{A)5:(  

 x•wR{A • B¢}Bj  • ™{•X{A ≠B I bBaC ·¶I¶ ®Y{A ·• Bw{A •° Z•KaX{A _

fBeKUA • ~yR{A |yc • ™}Bl{A LB¶ZR{A • LBIOA•{A•  LBi{a{A

 ™t{KU}{A. 

 ≠BKtKaºA ·•X |¶XlK{A _ :  

•  ß i•{A ßIlc{A b{O}{{ n•Zc}{A ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ~Xw¶. 

•  ´{k `BR AYG3/4  ~Xk m} ≠BKtKaºA ´{k hZl¶ º ≠Btk¬A LA•eC

 ®Z•KaX{A b{O}{A ™gZBl}. 

 JA•O{A)6:(  

U}{A |RAZ}{A ´{k §Z•Z} XlI x¶IiK{A JOA• SIe¶ ·C ·• Bw{A YBt  _ ™t{K

 Zc {A ´KR TAZKvºA ·}.  

 ™i{a{A ·} ·¶¶ l}{A ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ Z}D¶ ·DI •°• ·• Bw{A ZAXeG _

 §X•O•I ~°ZIU¶ • X¶XO{A ·• Bw{A Y¶t KI ™¶Y¶t K{A.  

 ™¶}aZ{A ©X¶ZO{A ßs ZXe AYG ºG B¶ • Bv Zc {A ZIKl¶ º _. 

   



|•æA ß}¶°Bt}{A |BO}{A:·• Bw{A ßs ™¶aBaC ∫XBI}  

 ©XR•{A4 :®ZÆA`O{A ßÆBgw{A ~¶j K{A 
 
 
 

 ™sX¢Ka}{A LA≠Bty{A:  

ZÆA`O{A ßs ß{y¶¢{A £}¶j K XXR¶ • ≠Bgw{A uZl¶ _.  

ßkBa{A ~OR{A :4 LBkBa  

mOAZ}{A :©ZZw}{A ™¶aZX}{A JKy{A 
  

  

bZX{A ~¶}eK  

  

X¶¢}K  

1 £ÆXBI}• ≠Bgw{A u¶ZlK _.  

2  ™¶ÆBgw{A ™i{a{A _.  

3  x¶wRK{A ©Bgv  _:     

™eΩU{A 

 ßKAY{A ~¶•wK{A ™{ÆaC: 

 ™I•OC ßKAY{A ~¶•wK{A:  

  

  

  



X¶¢}K 

  

      

     

      

   

      

        

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

l{A LZ•iK LZwKaA • ™t{KU}{A LBl}KO}{A XAZsC ·¶I LBvΩ ^ SIeC•

 m}KO}{A x•wR• ©A•Ba}{A • |Xl{A ß{k ™jsBR}{A • LBvΩl{A §Y° ~¶j K

 ™i{a{A • ©XB¶a{A ™IRBe B°ZBIKkBI ™{•X{A ´{G º•y•} ^ ZXeK ßK{A ß¢s

 x•wR{A B¢IO•}I ·¶IKs m}KO}{A XAZsC m¶}O{ ™}`{}{A ™¶ • Bw{A XkA•w{A

A•{A• LBk`B }{A ßs |et{A ™}¢} ßs m}KO}{A ·k J• K ßK{A ß° • LBIO

 ™¶ • Bw{A XkA•w{{ u{BU}{A ´{k AZIO ≠A`O{A Y¶t K•.  

 ~¢ ¶I B}¶s LBvΩl{A Z•iK• B°XAZsC ©XB¶`• LBl}KO}{A nBaKº AZj •

 ~Bj  £OKA ,·• Bw{{ LA`•BOK• LBkA`  ·} z{Y ·k ~O  B} • B¢k• K•

eUK ´{G N¶XR{A ™{•X{A ≠Bgw{{ fBU `B¢O f¶ ^ uZl¶ SIeC B}I

 |Xl{A ™}BvG• LBk`B }{A ßs |et{A ™}¢} B¢{ LX aC ßK{A ™¶ÆBgw{A ™i{a{BI

 x•wR ™¶B}R• ·B}g |OC ·}• ,`¶¶}K •C x¶ZtK ·•X Bl¶}O bB {A ·¶I

·• Bw{A uZi ·} ©ZZw}{A XAZsæA • m}KO}{A. |•X{A ßvBIy LsZk ZÆA`O{A•

¶e•eU{ Bws• ≠Bgw{A ~¶j K®ZÆA`O{A m}KO}{A LB.  

 ZAZwKaA ·}g¶ B}I |ΩwKaºA Y } ßÆBgw{A `B¢O{A ~¶j K Z•iK B}y

§XAZsC ·¶I |Xl{A xwR¶• m}KO}{A .  

 ~¶j K{A XkA•v ~°C ß° B}• ?®ZÆA`O{A ≠Bgw{A ∫XBI} ~°C ß° B}s

 ™¶B¢  ßs m¶iKaK ·C |OC ·} bZAX{A ®`¶`k ?ZÆA`O{A ßs ßÆBgw{A

 §Y° ´{k ™IBO¬A ©XR•{A ´{G•,£ÆXBI}• ≠Bgw{A u¶ZlK ´{G xZiK a ™{ÆaæA

 ®ZcI{A `B¢O{A • ™t{KU}{A £K`¢OC • ®ZÆA`O{A ≠Bgw{A ~¶j K.  



  

1  £ÆXBI} • ≠Bgw{A u¶ZlK _: 
  

1  _1 ≠Bgw{A u¶ZlK:  

  

 m}KO}{A XAZsC ßs |eæA ^j I ~A`K{ºA ,£¶s ·•c¶l¶ ®Y{A m}KO}{A ~B

 •C m}KO}{A AY° ßs XZty £KB}A`K{A • £v•wR ~¢ } XRA• |y uZl¶ N¶RI

 £¶s Dc K ™¶ • Bv ™vΩk ®C ßs uZiy.  

 Z¶atK ßs uΩKUºA JIaI m}KO}{A XAZsC ·¶I LBk`B }{A ·C Z¶o

xR{A ™}¶v X¶XRK ßs uΩKUºA •C,·• Bw{A ^ ™R¶Ze{A ™t{BU}{A X k •C

• Bw{{ ™vΩl{A uAZiC XRC uZi ·} ·^ ß°• ßgBwK{A ´{G ™OBR{A LX{•

 ßs ~°BaK ™kZa• ™vXI LBk`B }{A §Y° ßs |etK ™¢O ´{G ≠•O{{A

≠Bgw{A ß° ™¢O{A §Y° • §XAZsC ™ D}i• m}KO}{A ZAZwKaA.  

 Bws• m}KO}{A XAZsC ·¶I x•wR{A ZAZvG • LBk`B }{A ßs |et{A •°•

 ·• Bw{{.  

 ·} xsZ} •° ≠Bgw{Bs ·Hs ´ l}{A AY¢I• ,™{•X{A B¢I ~•wK ßK{A xsAZ}{A

 ·Bi{a iaI ™t¶j• ·¶}DK ´{k ~•w¶ ™{•X{A ©`¢OC ·} `B¢O •° ≠Bgw{A

 ™RAZ{A bB {{ Zs•¶ B}} ≠AXKkºA m }• ·• Bw{A ~AZKRA ·¶}D_K• ™{•X{A

 ~¢{A•}C• ~¢KB¶R ´{k ·B Æ}iºA•.  

v ·•y¶s £¶{k h•Zl}{A nA` {A ßs §ZAZv ≠Bgw{A ZXe¶ ·A• k §ªBg

 £¶s ™k`B }{A X•Bl¶ ·C ~•eU{A ·} ®æ ·•y¶ Ωs ,nA` {A AY° ßs ™w¶wR{A

 ´}a¶ B} AY°• ™¶w¶wR{{ ·A• ly £{•Iv ´{k ·•ZIO¶ • " ≠ßc{A ™¶OR

£¶s ßgw}{A " ≠Bgw{A ©Zys J{ ß° ™¶OR{A §Y° : ·¶k`B K}{A ·C z{Y



£}yR Z•XeI ~¢Kk`B } ß¢K K .o ·} ™}ÆB° x•wR{A L¶wI{ ºG• Z¶

 ß¢K K º uΩU{A |R} L{j{• ZAZwKaA ^ zB ° ·•yK ·C |væA ´{k JO¶s

nA`  |y{ ™}¶{a ™¶B¢  mg• ™}¢} ≠Bgw{BI i¶ C Xv • nA`  |y{ ™¶B¢    .  

        

1  .2  ( ≠Bgw{A ∫XBI}:  

  

 ßK{A ™¶aBaæA XkA•w{A S¶g•K ´{G uX¢K ™¶aBaC ∫XBI} ´{k ≠Bgw{A ~•w¶

 ™i{a{A ~¶j K B¢¶{k ´ I¶ ™vΩl{A ·¶IK ßK{A XkA•w{A •C B} X{I ßs ™¶ÆBgw{A

 X{I{A AY° ßs LBi{a{A ßvBI• ™i{a{A §Y° ·¶I.  

 ´{G ≠•O{{A ßs xR{A CXI} ßs ∫XBI}{A §Y° ~°C XXR  ·C ·y}¶ ZÆA`O{A ßs•

 ´{k ßgBwK{A CXI} ,≠Bgw{A ~B}C ©A•Ba}{A CXI} ,≠Bgw{A

≠Bgw{A ™¶OA•X`A • ™¶ÆBgw{A ™¶`yZ}Ω{A,·¶KOZX .  

C (≠Bgw{A ´{G ≠•O{{A xR:  

 ©XB}{A f K YG fUc |y |•B K} ßs ®Z•KaX xR •°140  Z•KaX ·}

1996 ß{¶ B} ´{k:  

 ©A•Ba}{A • ™¶kZc{A ∫XBI} ≠Bgw{A bBaC. ,≠Bgw{A ~B}C ™¶aA•a |y{A

 ·• Bw{A ~AZKRA §XaO¶ • m¶}O{A |•B K} ßs •°•.  

 ·} ·•tl} ·¶gBwK}{A ·C ®C ,ß BO} •° xR{A AY°• ~¢Æ•O{ |IBw} msX

 |IBw} ™{•X{A ™ ¶`U{ msXK ßK{A ©X¶°`{A ~•aZ{A hlI ·} ºC ≠Bgw{{

 º ~Bk xR •° ßgBwK{A xR ·C ~oZ• ™¶ÆBgw{A LB}XU{A ·} ~¢KXBtKaA

 ~Xk ´{k xBtKºA `¶O¶ ·• Bw{A ·C ºG ,x{i} |ycI £ k |`B K{A `•O¶

´{G ™k`B K}{A uAZiæA ≠•O{I z{Y• ≠Bgw{A ´{G ≠•O{{A  ·DI z{Y• ~¶yRK{A



 nA`  ·} ~¢ ¶I mv• B}¶s ~¢ •}yR¶ BeBUcC •C BeUc ~¢at æ A•ZBKU¶

 ≠Bgw{A ·} ™IBvZ •C |UXK ·•X.  

 £¶{k JKZK¶ º ¨•kX{A ßs |ct{A XZO} ·•y ßs xR{A AY° X•O• Z¢j¶ •

 ·By ¨•kX{A msZ ·æ ZU¿A J BO{{ h¶•lK{A ßs £¶{k ´kX}{A xR

 ~Bk xR{ ºB}lKaA .  

 _ J≠Bgw{A ~B}C ©A•Ba}{A:  

 ©XB}{A Le170  Z•KaX ·}96  ™¶kZc{A ∫XBI} ≠Bgw{A bBaC ·C ´{k

 ©A•Ba}{A• ^≠Bgw{A ~B}C ™¶aA•a |y{A • . ©XB}{A LZas Xv•29  ·}

 z{Y Z•KaX{A ": nZYK¶ ·C ·y}¶ º • ,·• Bw{A ~B}C ™¶aA•a ·¶ iA•}{A |y

{A •C xZl{A •C X{•}{A ´{G £IIa X•l¶ `¶¶}K ®DI ®C •C ®CZ{A •C b O

 ßkB}KOA •C ßeUc ZUE uZj •C iZc ."A•Ba}{A §Y°•©  ≠Bgw{A ßs

 ©XR• • ,™eKU}{A ™¶ÆBgw{A LB¢O{A X•O• JIaI xwRK ~•eU{A ·¶I

 ~¢KBI{i ~¶XwK{ ™¶sBy{A ©X}{A ~•eU{A ≠BikG• nA` {A ~yR¶ ®Y{A ·• Bw{A

A LA≠AZOG• LBIM¬A ßs ™¶•BaK} BeZs ~¢ÆBikG • ,~¢k•sX• x¶wRK{

 ßs ™¢OA•}{A ,¨•kX{A ßs ™}Xw}{A LAX Ka}{A • xAZ•æA ´{k nΩi¬A•

 XRæ m B} L•IM ™{BR ßs ¨•kX{A Zj  |¶ODK ,~•eU{A |A•vC nB}a

 ~•eU{A.... V{A .  

     

Q  ·¶KOZX ´{k ßgBwK{A _:  

  

 |•æ nA` {A B¢¶{k TZi¶ ™¶ÆAXKIA ™¶ÆBgv ™¢O ´{G £O•K{A •° X•ew}{A

 £¶s |etK ©Z} ™¶ÆBgv ™¢O ´{G £O•K{A ™¶ By}G m} ™ ¶l} LA≠AZOG xs•

 ~yR{A AY° ™lOAZ} |OC ·} z{Y • ©Z} ß BM{ nA` {A B¢¶{k TZi¶ ™¶sB ÆKaA



 ´{k B¢w¶IiK • ·¶k`B K}{A ~•eU{A ·} ™}Xw}{A |ÆBa•{A ßs Zj {A ©XBkHI

 |}l{A B¢I ®ZBO{A ™¶ • Bw{A f•e {A.XI}{A AY° S}a¶ •C   ·¶gBwK}{{

zZAXK¶  ´{•æA ™OZX{A ßs nBsX{A £O•C ·} ~¢KBs B}. AY° x¶IiK ßgKw¶•

 ßs ©Z} |•æ nA` {A ßs |es ®Y{A ßgBw{A ™yZBc} `A•O ~Xk CXI}{A

uB ÆKaºA ¨•Ka} ´{k ™¶gw{A Zj.  

  

 ™¶ÆBgw{A ™¶`yZ}Ω{A _ X:  

  

 ßÆBgw{A ~Bj {A X}Kl¶ ·C ´kXKaA ·¶gBwK}{A ·} ≠Bgw{A J¶ZwK ·G

j  ´{k ®ZÆA`O{A |y ¨•Ka} ´{k ©X•O•}{A ~yBR}{A £KXkBv ß}Z° ~B

 ™sBMy{A JaR |XBk |ycI ™k`•} ·i•{A ≠BR C ·} ™wi } |y •C ©ZÆAX

 ™MΩM |ΩwKaºA ™_¶AXI ßs L By ßK{A• uB ÆKaºA ßs ™eKU}{A ™¶ Bya{A

)3 ( LRIeC• ™¶ÆBgv b{BO}31  Y } B¶ÆBgv Ba{O}1974  Z•iK Xv •

 ~¶awK{A m} B¶cB}K B°XXk ≠Bc ¬ £O•K zB ° • B¶Bgw{A ™sBMy • ®ZAX¬A

  ™¶º• |y ¨•Ka} ´{k ßÆBgv b{O}.  

  

§  ≠Bgw{A ™¶OA•X`A _:  

 Y } ZÆA`O{A L By1965  LBk`B }{A ·C ®C ≠Bgw{A ™¢O ©XR• CXI} xIiK

 LA≠AZOG ´{G mgUK• XΩI{A ßs ©XRA• ™¶ÆBgv ™¢O ´{G mgUK B¢{y

 ©XRA• ™IBvZ ™¢O• ©XR•}.  

X ZvC Xv• Z•Ka96  ™¶XXlK CXI} |UXC ·DI z{Y• ≠Bgw{A ™¶OA•X`A CXI}

 ≠Bgw{A• ®XBl{A ≠Bgw{A B}° ·¶k•  LRIeC ·DI  ™¶ÆBgw{A LB¢O{A

 B¶{l{A ™}yR}{A ß°• £I ™eBU ™IvAZ} ™¢O n•  |y{ SIeC Xv•  ,®ZAX¬A



 ™{•X{A b{O} • ™¶XBl{A ™¶ÆBgw{A b{BO}{A • ~yBR}{A ~¶•wK ßs ™eKU}{A

 ßs ™eKU}{A™¶ZAX¬A ™¶ÆBgw{A LB¢O{A |B}kC ~¶•wK.  

 n`B K LºBR ßs |et{A ´{•KK n`B K ™}yR} Z•KaX{A ZvC B}y

 ·BK }Bg{A B}°ZBIKkBI ™{•X{A b{O}• B¶{l{A ™}yR}{A ·¶I fBeKUºA

 £eBeKUA |BO} ßs B}¢ } |y ßÆBgw{A XB¢KOºA X¶R•K{.  

 ·¶KXB}{A £¶{k Le  B} AY° •152 •153  Z•KaX ·}96 {A ©XB}152  " :

~yBR}{A • ™¶ÆBgw{A b{BO}{A |B}kæ ™}•w}{A ™Æ¶¢{A B¶{l{A ™}yR}{A |M}K.  

 ™¶ZAX¬A ™¶ÆBgw{A LB¢O{A |B}kæ ™}•w} ™Æ¶¢y ™{•X b{O} baª¶.  

 m¶}O ßs ßÆBgw{A XB¢KOºA X¶R•K ™{•X{A b{O}• B¶{l{A ™}yR}{A ·}gK

·• Bw{A ~AZKRA ´{k ·AZ¢a¶ • XΩI{A ≠BR C.  

} baªK ·¶I fBeKUºA n`B K LºBR ßs |et{A ´{•KK n`B K ™}yR

™{•X{A b{O} • B¶{l{A ™}yR}{A.  

 ©XB}{A153 : ,™{•X{A b{O}• ,B¶{l{A ™}yR}{A ~¶j K ®•gk ·• Bv XXR¶

¨ZUæA ~¢KBeBeKUA• ,~¢{}k• ,n`B K{A ™}yR}•.  

  

2  _2  ≠Bgw{{ ß{y¶¢{A ~¶j K{A:  

  

A ßs ≠Bgw{A ™¶OA•X`A |•R ™}Xw} _ CZÆA`O{:  

 Q•X`}{A ~Bj {BI ´}a¶ B} ´{G ®ZÆA`O{A ßÆBgw{A ~Bj {A XBk ^ £I Xew¶•

 ~Bj {A |IBw¶ ~Bj {A AY°• ®ZAX¬A ≠Bgw{A ·k ®XBl{A ≠Bgw{A |es

 B¶Bgw{{ ™Ia {BI ≠A•a ™Æ¶¢{A bt  ßs ßgBwK{A ~K¶ £ C ®C XR•}{A ßÆBgw{A

¶ ≠Bgw{A ·¶I |et{A ~K Xv • ™¶ZAX¬A •C ™¶XBl{A· Zj |y ™¶e•eU{ A

B}¢ }.  



  

®XBl{A ≠Bgw{{ ß}¶j K{A |y¶¢{A _ J:  

  

ß° LB¶•Ka} NΩM ·} ®XBl{A ßÆBgw{A ~Bj {A ·•yK¶:  

 _ J1 ~yBR}{A:  ¨•BkX{A ßs Zj K ßK{A ™¶ÆBgw{A ™¢O{A B¢I Xew¶

 ,ßgBwK{A LBOZX ·} ´{•æA ™OZX{A ßs ≠Bgw{{ B¢lsZ X k ™t{KU}{A

 uZo ·} ~yBR}{A ·•yKK• |M} B¶Bgw{A ·} n•  |y ßs ™eeUK}

 Z¶o ß°• ™¶ÆB O{A ™sZp{A ,™¶eUc{A |A•RæA uZo ,™¶ X}{A uZp{A

~yBR}{A |y ßs ©X•O•} ^™¶ZBOK{A ™sZp{A ,™¶kB}KOºA ™sZp{A . B} ©XBk•

©Z¶Iy ©ZÆAX ¨•Ka} ´{k •C ZÆA•X ©Xk ¨•Ka} ´{k ~yBR}{A ·•yK .

Bgw{A ·} XXk §XkBa¶• hBv ™}yR}{A bCZ¶•£}B¢} ≠AXC ßs © . ~ByRæA•

B ÆKaΩ{ ™{IBv ~yBR}{A B°ZXeK ßK{Au b{BO}{A ~B}C .  

  

_ J2 b{BO}{A:  

  

 ·li{A ~K AYG ~yBR}{A B¢¶s L{es ßK{A ¨•BkX{A Zj I b{BO}{A fKUK

 uB ÆKaΩ{ ™{IBv ·•yK ·C iZc ´{k nA` {A uAZiC XRC uZi ·} B¢¶s

 B¶ • Bv ©XXR}{A |BO¿A ßs z{Y ~K¶ ·C•.  

 B¢KsBMy L By AYG LB¶º• ©Xk •C ™¶º• |y bCZ ´{k ·•yK b{BO}{A •

 ™¶ZBOK• ™¶ X} uZo ·} ¨ZUæA ß° ·•yKK b{BO}{A• ,™t¶lg ™¶ Bya{A

 ~B¢KΩ{ ™sZo• ™¶ÆA`O•.  

 ·¶eeUK}{A ©Bgw{A ·} ™k•}O} £ •Bl¶ • ßgBv b{O}{A bCZ¶ •.  



 w{A |y ß¢s b{BO}{A B¢¶s Zj ¶ ßK{A B¶Bgw{A n•  B}C L By ≠A•a B¶Bg

 ™¶ZBOK •C ™¶ X} ) ™¶ZAX¬A B¶Bgw{A AXkB} ( ™¶ÆA`O{A ™¶ÆBgw{A b{BO}{A•

MΩM ·} |ycKK™  ß° ZeB k:  

•  |•æA Ze l{A:  ©Bgv ™MΩM • LBt{BU}{BI Z}æA x{lK AYG XRA• ßgBv

 ~ÆAZO{A • S O{BI Z}æA x{lK AYG ZMyDs. 

•  ß BM{A Ze l{A: A |¶y• ·æ ™}Bl{A ™IB¶ {A ™¶Z•¢}O{A |¶y•  •C ™{•X{

 ·¶}¢K}{A ´{k ™I•wl{A ´evC m¶v•KI J{Bi¶ • m}KO}{A |M}¶. 
 

•  N{BM{A Ze l{A:  ™a{O{A JKBy •° •. 

 uB ÆKaºA ™{¢} _ J :  

  

 ™}yR}{A £KZXeC ®Y{A ~yR{A ßs ·li{{  fUc{{ ™R• }}{A ™{¢}{A ß°

 ™¶ÆAXKIºA . ß° uB ÆKaºA ™{¢} ·Hs ™¶ X}{A B¶Bgw{A ßts ≠AXKIA XRA• Z¢c

 £{ £p¶{IK V¶ZBK ·} •C Z}æBI ß l}{A ZgR AYG ~yR{A Z•Xe V¶ZBK ·}

§Z•gR ~Xk ™{BR ßs . ™¶ÆB O{A B¶Bgw{A ßs B}C ) S O{A• LBt{BU}{A (

~yR{A Z•Xe V¶ZBK ·} ~B¶C ©Zck ß¢s.  

  

 _ J3 B¶{l{A ™}yR}{A:  

  

©XRA• ™}yR} ß°• ,hw {A ™}yR}I |•X{A hlI ßs B¢¶{k x{i¶  ´{k

 ßs ™¶ÆBgw{A LBÆ¶¢{{ ß}Z¢{A ~¶j K{A bCZ ZIKlK • ß i•{A ¨•Ka}{A

™{•X{A . Z¶atK ™}Ωa ·}  XyDK{{ ~yBR}{A m¶}O JvAZK• uZcK ß¢s

™¶ÆBgw{A LB¶•Ka}{A u{KU} ´{k B¢w¶IiK ™Re • ·¶ A•w{A.  

  

B¶{l{A ™}yR}{A uZo _ C:   



  

BeKUA B¢ } |y fKUK uZo La ·} B¶{l{A ™}yR}{A ·•yKK B¶k•  Be

ß{BK{A £O•{A ´{k:  

•  ™¶ X}{A ™sZp{A. 

•  ™¶eUc{A |A•RæA ™sZo. 

•  ™¶ZRI{A • ™¶ZBOK{A ™sZp{A. 

•  ™¶kB}KOºA ™sZp{A ) |}l{A ≠Bgv •C |}l{A LBk`B }{.( 

•  ´{•æA ™¶ÆB O{A ™sZp{A:  ·} ©ZXBe{A ~ByRæA ßs Zj {A ßs fKUK •

~B¢KºA uZo• ™¶Zyal{A ~yBR}{A • LB¶B O{A ~yBR}  ~¶{aK B¶Bgv•

 ·¶}ZO}{A. 
 

•  ™¶ BM{A ™¶ÆB O{A ™sZp{A:  ™¶ÆA`O{A ~ByRæA ßs Zj {A ßs fKUK•

 LBt{BU}{A ~yBR} • NAXRæA ~yBR} • S O{A ~yBR} ·} ©ZXBe{A. 
 

 B¶{l{A ™}yR}{A ™{¶ycK _ J:  

  

 ·¶ZBcKa} ™Ka • b¶ÆZ JÆB  • |•C b¶ÆZ ·} B¶{l{A ™}yR}{A |ycKK

ΩM• ™lIa• uZo ≠BaªZ bZB¢t{A |}lI ~°XRC u{y¶ AZBcKa} ·¶M

 ßs |}lK ßK{A ™Ka{A uZp{A ·• •y¶s ≠BgkæA ßvBI B} ¶I ™¶l¶ZcK{A

™}yR}{A . XkBa} JÆB  • B¶{l{A ™}yR}{A ¨X{ ~Bk JÆB  b{O}{A ~g¶ B}y

™}Bl{A ™IB¶ {A ©Bgv ·} Bl¶}O ~°• ,·¶}Bk ·¶kX} ™Ka • . ™}yR}{A ~gK•

 JBKy ™Ka• iBIg{A JBKy b¶ÆZ ZgBR} Z¶ZRKI ·•}•w¶ ™IKy{A ·} XXk•

™}yR}{A ßs x¶wRK{A ZgBR}• La{A uZp{A ßs LBa{O{A.  

 B¶{l{A ™}yR}{A LBeBeKUA _ Q:  

  



 B¢¶{G msZK ßK{A ·•li{A ßs Zj {A ßs ™}yR}{A ßs La{A uZp{A fKUK

 ~yBR}{A •C ™¶ÆBgw{A b{BO}{A ·} ©ZXBe{A ~ByRæA ·k. ßK{A ·•li{A•

•  ™}yR}{{ msZK B}° ·Bk : ™w¶ZiI ·li{A• ,hw {A ™w¶ZiI ·li{A

 Zj {A ©XBkG bB}K{A.  

 ™¶XBl{A Z¶o ·li{A xZiI ·•li{A §Y° ´}aK• ^ n•v• ´{k ™aaª} B¢ æ

 ·} ©ZXBe ~ByRC hZBlK X k•C B°Z¶atK •C ·¶ A•w{A x¶IiK ßs DiU

·¶Kt{KU} ·¶K}yR} . ·•y¶s B¢gsZK ·C B}G ™}yR}{{ ~XwK ßK{A ·•li{Bs

yR{A ·•li}{A ~yR{A ≠Bp{HI ßgwK ·C B}G • AYsB • BR¶Re £¶s ·•li}{A ~

 £¶s.  

|iBI •¢s ß • Bv Z¶o ·By ~yR{A ·C z{Y ´ l} • . `•O¶ ™{BR{A §Y° ßs •

  ™OZX{A bt  ·} ¨ZUC ™}yR} £¶s Zj K{ ¨•kX{A u{} X¶lK ·C ™}yR}{{

 ™}yBR}{A XBlK Ωs £¶s ·•li}{A ~yR{A AY° ´}a¶ •  §≠Bp{G •C.  

  

 § hw {BI ·li{A ™{¢} _:  

  

 ™}yR}{A £KZXeC ®Y{A ~yR{A ßs ·li{{ fUc{{ S }K ßK{A ™{¢}{A ß°

 £¶s u DKaA B}X k ßÆBgw{A b{O}{A §ZvC • ™¶ÆAXKIºA . §Y° `•BOK AYHs

 ~yR{A ßs ·li{A £wR ·} Xl¶ ~{ ™{¢}{A . ™{¢} ™¶ X}{A B¶Bgw{{ ™Ia {BI

A ™¶ÆBgw{A ~ByRæA ßs hw {BI ·li{A q¶{IK V¶ZBK ·} ·¶Z¢c ß° ™¶ÆB¢ {

 ~yR{BI ~eU{A.  

Z¢cC ™MΩM ß¢s QZBU{A ßs B}¶w} ~eU{A ·By AYG • . B¶Bgw{A ßs B}C

 ~yR{A Z•Xe ·} ~B¶C ™¶ B}M ß° ~yR{A ßs hw {BI ·li{A ™{¢}s ™¶ÆB O{A

 QZBU{BI B}¶w} ¨•kX{A uAZiC XRC ·By  AYG Z¢c ©X}{A ·•yK• ßÆB¢ {A.  



{A |y¶¢{A _ _O®ZAX¬A ≠Bgw{{ ß}¶j K:  

  

 B¢KteI B¢¶s BsZi ™{•X{A ·•yK ßK{A B¶Bgw{BI ®ZAX¬A ≠Bgw{A fKU¶

 ™i{a{A • ©XB¶a{A ™IRBe^ ,®ZAX¬A ≠Bgw{A B¢I fKU¶ ßK{A LBkA` {A ®C

 Z¶a ·k ™{•ªa} B°ZBIKkBI B¢¶s BsZi B¢k•Zs XRC •C  ™{•X{A ·•yK N¶R

LBi{a{{ ™{M}} • ,™¢O ·} ™}Bl{A S{Be}{A  B}} ¨ZUC ™¢O ·} ™}Bl{A

 ·aR ©BkAZ}{ Bw¶wRK z{Y• ™¶ZAX¬A LBk`B }{BI BeKU} ≠Bgv JO•Ka¶

 ©ZAX¬A ualK ·} XZt{A ™¶B}R• ™}Bl{A ©ZAX¬A  .  

 ß{¶ B}y ®ZAX¬A ≠Bgw{A ·•yK¶ •:  

Q  _1 ®ZAXG b{O}:  fKU}{A •° • ®ZAX¬A ßgBwK{A LBOZX |•C

 XRC ·} ™}Xw}{A B¶Bgw{A ßs Zj {BI ™{•X{A ·•yK B} X k nA` {A uAZiC

 ©XB¶a •C ™i{a ™IRBe B¢KteI B¢¶s BsZi.  

Q _2 ™{•X{A b{O}: ®XBl{A ≠Bgw{A ßs B¶{l{A ™}yR}{{ |IBw}{A •°• ^ •

 ©XB}{A £¶{k Le  B} AY°152 Z•KaX ·}96  " ™Æ¶¢y ™{•X b{O} baª¶

 ™¶ZAX¬A ™¶ÆBgw{A LB¢O{A |B}kæ ™}•w} "©XB}{A bt  L ¶I B}y  Z•X

 ßs ßÆBgw{A XB¢KOºA X¶R•K ·}gK B¢ C ´{k Le  N¶R ™{•X{A b{O}

 bt I ~•w¶ £ Hs ß{BK{BI• ·• Bw{A ~AZKRA ´{k Z¢a¶ • XΩI{A ≠BR C m¶}O

®ZAX¬A ≠Bgw{{ ™Ia {BI ·y{ • B¶{l{A ™}yR}{A Z•X . ·• Bw{A ZXe Xv •

 ~vZ ®•gl{A98/01  ™{•X{A b{O} LBeBeKUA ~¶j K{.  

  

Q  _4 K{A®XBl{A • ®ZAX¬A ≠Bgw{A ·¶I n`B:  ≠Bgw{A ·¶I mw¶ ·C ·y}¶

 ßs Zj {BI fKU}{A ·} ®C fBeKUºA n`B K ®ZAX¬A ≠Bgw{A • ®XBl{A

 msX{BI B}G z{Y • ®ZAX¬A ~C ®XBl{A ≠Bgw{A •° |° ™ ¶l} ™¶gv



 ™{BR{A §Y° ßs fBeKUºA ~XlI msX{BI •C ·¶¶ÆBgw{A XRC ·} fBeKUºBI

 X•O• ·} XIº  ©XB}{A LXXR Xv• nA` {A AY° |etK ™¶ÆBgv ™¢O152  ·}

 Z•KaX96 ß{¶ B} ´{k f K N¶R n`B K{A ™}yR}I ™¢O{A §Y°:  

 " ·¶I fBeKUºA n`B K LºBR ßs |et{A ´{•KK n`B K ™}yR} baªK

™{•X{A b{O} • B¶{l{A ™}yR}{A"  

  

™{•X{{ B¶{l{A ™}yR}{A _ X:  

  

 ®ZÆA`O{A ßÆBgw{A ~Bj {A ·}e ©Dc {A ™M¶XR• ™eBU ™}yR} ß°•

 Z•KaX m} LZ¢j96  ©XB}{A Le  N¶R158 ß{¶ B} ´{k £ } : " baªK

 ßK{A |BlsæA ·k ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ™}yBR}I fKUK ™{•X{{ B¶{k ™}yR}

 S O{A• LB¶B O{A ·k LB}•yR{A b¶ÆZ• ,´}jl{A ™ B¶U{BI B¢te• ·y}¶

I B¢ BIyKZ¶ ßK{A B}¢}B¢} B}¢K¶XDK ™IaB }"  

  

§  ≠Bgw{{ ´{kæA b{O}{A _:  

  

 ßs ™¶ÆBgw{A ™i{a{{ ·aR{A Z¶a{A ´{k Z¢a{A £K}¢} ®ZAXG b{O} •°•

 ßt¶j•{A B¢I BO.  

 XΩI{A ßs |•æA ßgBw{A §ZBIKkBI b{O}{A AY° ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ bCZ¶

 |Xl{A Z¶`• £I• ¶•.  

 ©Bgw{A ·¶¶lK ≠Bgw{{ ´{kæA b{O}{A ZZw¶ ßt¶j•{A ~¢}{a Z¶a• ~¢{w  •

 iBIg A ™IBvZ ´{k• ≠Bgw{{ ßaBaæA ·• Bw{A ~ByRC ~AZKRA ´{k Z¢a¶•

 B¶{l{A ™}yR}{{ |•æA b¶ÆZ{A ™aBÆZ LRK ©Bgw{A  



) ~155 Z•KaX ·}96 ( ´{kæA b{O}{A ~B}C º•Æa} ßgBw{A ZIKl¶ •

 ßs B¢¶{k f•e }{A |BycæA JaR £K}¢}I £}B¶v ™¶t¶y ·k ≠Bgw{{

A ·• Bw{ ) ~149  Z•KaX96  ( £¶CZ ≠Bgw{{ ´{kæA b{O}{A ®XI¶•

•tl{A xR ™¶Z•¢}O{A b¶ÆZ ™aZB}} ßs B¶{Iv ®ZBcKaºA. 
  

2  _3 ≠Bgw{{ ®ZcI{A `B¢O{A:  

  

 ®ZcI{A `B¢O{A ·•yK¶ • ,≠Bgw{A `ÆByZ ~°C ·} ®ZcI{A Ze l{A ·G

}B¢} ™¶XDK ßs ~¢ •XkBa¶ ~¢{ ·A•kC • ,©Bgw{A ·} ≠Bgw{{~¢.  

  

 ©Bgw{A _ C:  

©Bgw{A u¶ZlK _ :  

 ßs ~yR{BI z{Y• ·¶ A•w{A x¶IiKI ·¶t{y}{A ßÆBgw{A z{a{A ≠BgkC ~°

 ßs ™Æ¶° ~°ZBIKkBI z{Y• m}KO}{A ßs Dc K ßK{A LB}•eU{A• LBk`B }{A

 ~ByRæA ZAXeHI ™t{y}{A ™¶ÆBgw{A ™¢O{A ) ™}yR}{A ^ßÆBgw{A b{O}{A ( •C

B¶ {A ßs  ≠BgkC ~°ZBIKkBI ™¶ÆBgw{A ™i{a{{ ™{M}}{A ™}Bl{A ™I.  

 ©Bgw{A nA• C _ :·¶k•  ©Bgw{A ·C PK Ka  u¶ZlK{A ·}:  

  

•  ~yR{A ©Bgv:  b{BO}{A •C ~yBR}{A ßs ~yR{A ™Æ¶° ~¢ } |ycKK ·¶Y{A ~°

b{BO{A ≠Bgw{A ~aA ~¢¶{k x{i¶ • ™¶ÆBgw{A . ßgBw{A ·C ZBIKkBI •

 £¶{k ™g•Zl}{A LBk`B }{A ßs ~ByRæA ZXe¶  z{YI §ªBgv ·•y¶s

 Z•XeI ~¢K}•eU ß¢K K ·¶k`B K}{A ·C• nA` {A AY° ßs ™w¶wR{A ·A• k

 |ΩwKaA CXI} ZvC• ©Bgw{A ´}R Xv ·• Bw{A ·Hs AY¢{• ßgBw{A ~yR



 Le  N¶R B¶Z•KaX CXI} z{Y |lO • ~ByRø{ ~°ZAXeG ·¶R ©Bgw{A

 XA•}{A £¶{k138  ,147 ,148  Z•KaX ·}96.  

 ©XB}{A138  :a{A ·• Bw{A ZBiG ßs bZB}K • ,™{wKa} ™¶ÆBgw{A ™i{.  

 ©XB}{A147  : ·• Bw{{ ºG ßgBw{A mgU¶ º.  

 ©XB}{A148  : LΩUXK{A• i•pg{A |BycC |y ·} ß}R} ßgBw{A

 £}yR ™°A`  b}K •C ,£K}¢} ≠AXDI ZgK Xv ßK{A LAZ•B }{A•.  

ºBR{A ßs ßgBw{A ™¶{ΩwKaº LB B}g{A ~°C f¶U{K ·y}¶ AYy°• L

™¶{BK{A:  

£{}k ßs |UXK{A ~Xk ·B}g _.  

  i•pg{A • LAX¶X¢K{A ·} £K¶B}R _.  

  ™¢O ®C |UXK ~Xk• ≠Bgw{{  ´{kæA b{O}{A x¶Zi ·k J¶XDK{A _

 z{Y ßs ¨ZUC.  

 ™{BwKaºA • |w {A ßs xR{A _.  

  N¶R ßgBw{{ ualK ®C ·} ·¶gBwK}{A ·• Bw{A ß}R¶ ¨ZUC ™¢O ·}•

 ©XB}{A Le150 KaX{A ·}  ß{¶ B} ´{k Z•" ·} ßgBwK}{A ·• Bw{A ß}R¶

 ßgBw{A ·} ZXe¶ uAZR A •C ualK ®C. "  

 ™¶{BK{A  LºBR{A ßs ·¶gBwK}{A ™¶B}R  LB B}g ~°C f¶U{K ·y}¶ •:  

 ™¶IB¶ {A ~B¢}{A ß{•K ·} ©Bgw{A m } _.  

™{AXl{A ™{vZk £ Dc ·} |}k ®C ™aZB}} ·}  ©Bgw{A m } _.  

}K ºA ·} ©Bgw{A m } _ ßaB¶a mIBi LAY ™¶l}O ®C ´{G ≠B.  

 ©Bgw{A ™}eBU}{ fBU x¶Zi J¶KZK _.  



•  ™}Bl{A ™IB¶ {A ©Bgv:  

    `B¢O{A ßs ~¢KB}XU ·•Xª¶ N¶R ™}Bl{A ™IB¶ {A  ßs ≠BgkC ©Bgv ~°•

 º ~¢ y{•  ©Bgw{A ·} z{YI ·•ZIKl¶s m}KO}{A • ™{•X{A ~aBI ßÆBgw{A

XIG •C ™lsAZ}{{ ·•tw¶ |I ~yR{A ·•y{}¶™}yR}{A ~B}C ®CZ{A ≠A.  

 i•Zc N¶R ·} ·¶ZU¿A ©Bgw{A |M} ©Bgv ~° ™}Bl{A ™IB¶ {A ©Bgv ·G

 LA≠AZOG• fIZK{A •C J¶ZXK{A ©ZKs ´{G ~¢k•gU N¶R ·}• ~¢t¶j•K

J¶XDK{A• ™¶vZK{A . x•wR{BI x{lK¶ B}¶s ZU¿A ·k u e ®C u{KU¶ º•

wRK{A ©Bgv ·k ™IB¶ {A ©Bgv u{KU¶ B} G • LBIOA•{A• ·} ~yR{A ©Bgv• x¶

 ~¢ } XRA• |y LBeBeKUA N¶R.  

 ·k ™IB¶ • Jlc{A ~aBI ™}Bl{A ¨•kX{A ·•yZR¶• ·•ZcBI¶ ~¢ C B}y

™ ¶l} ™}¶ZOI ~¢K} fUc |y Xg ®ZÆA`O{A m}KO}{A . ·•ZgR¶•

™¶ÆBgw{A ~ByRæA Y¶t K • ·• Bw{A x¶IiK ´{k ·•Z¢a¶• LBa{O{A . B}}•

  ·BKXB}{A £¶{k Le36  _37 v ·} ·C •° ™¶ÆA`O{A LA≠AZO¬A ·• B

 JÆB {A •C ™¶Z•¢}O{A |¶y• ™IKZI ·By ≠A•a ™}Bl{A ™IB¶ {A ßgBv ´{•K¶

 ™iZc{A ZgBR}• Z¶ZBwK• ·¶ iA•}{A ®•Byc ßw{K B}¢{ XkBa} •C ~Bl{A

 ™¶ÆBgw{A . NRI{{ ™}`Ω{A LA≠AZO¬A ·} B¶Z•Zg §AZ¶ B} B¢ DcI YUK¶•

• Bw{BI ™w{lK}{A ~ÆAZO{A LBIMG• ·¶}ZO}{A iIg{ ™}`Ω{A •C ßIBwl{A ·

™{XæA m}O• .™¶ÆBgw{A ™iZc{A ·A•kC ™iaA•I •C £at I B¢I ~•w¶ N¶R .

C ZgBR}{A z{K |¶R¶ z{Y XlI ~M•  x¶wRK{A ™¢O ©Bgv ´{G B}G ¨•Byc{A

 ·} X¶`}{A J{iKK• B} Bk•  ©Xwl} ™¶ÆA`O{A ¨•kX{A •C ™¶gw{A L By AYG

Bgv ´{G B}G• ®ZRK{A• NRI{A J{iKK º ™¶gw{A L By AYG ~yR{A ™¢O ©



 |M} ©Bgv ~° ™}Bl{A ™IB¶ {A ©Bgv ·G x¶wRK{A ©Bgv ™iaA•I ZUE Bw¶wRK

 N¶R ·}• ~¢t¶j•K i•Zc N¶R ·} ·¶ZU¿A ©Bgw{A  

  

J¶XDK{A• ™¶vZK{A LA≠AZOG• fIZK{A •C J¶ZXK{A ©ZKs ´{G ~¢k•gU . º •

• x•wR{BI x{lK¶ B}¶s ZU¿A ·k u e ®C u{KU¶ u{KU¶ B} G• LBIOA•{A

 |y LBeBeKUA N¶R ·} ~yR{A ©Bgv • x¶wRK{A ©Bgv ·k ™IB¶ {A ©Bgv

 ~¢ } XRA•. 
 
3  x¶wRK{A ©Bgv  _: 
  

 ©Bgv ·¶I ·} ™}¢}{A §Y¢{ ~°ZB¶KUA mw¶•  x¶wRK{A ~B¢} ™aZB}}{ ·• ¶l¶

 x¶wRK{A ßgBwI iB K• ,X¶XOK{{ ™{IBv LA• a NΩM ©X}{ z{Y • ,™}yR}{A

 ™}¢}·¶}ZO}{A ucy • ~ÆAZO{A ·k ®ZRK{A • NRI{A.  

LBIM¬A ™{XC ·} £l}O ·y}¶ B} m}O • . ·} b¶{ x¶wRK{A |B}kDI ~•w¶•

 |¶y• •° ®Y{A ™}Bl{A ™IB¶ {A |M}} ·} J{i ´{k ≠B I B} G • £at  ≠Bw{K

 ™¶Z•¢}O{A ^ x¶wRK{A ßgBw{ `•O¶ º•  ,B} fUc ·} ¨•yc{ BlIK •C

 ™¶gv ßs ~yR{{ b{O¶ ·CΩiBI ~yR{A ·By ºG• B¢¶s xwR ·C £{ xIa .

 ™sZo b¶ÆZ ™IBvZ LRK ~¢tÆBj• • ~¢{B}kDI ·•}•w¶ ©Bgw{A ≠ºª°•

 £KB¢¶O•KI ·•}`K{¶• x¶wRK{A Z¶aI x{lK¶ B} |y ßs ~B¢KºA..  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ≠Bgw{{ ©XkBa}{A zΩaæA _ J:  

  

 iIg{A JBKy _ : ·¶X•O•}{A ™IKy{A n•}O} ß lK iIg{A ™IBKy ·G

}yR}{BI XAXkG• ~yBR}{A LBa{O ~¶j K ßs ©Bgw{A ©XkBa}I ·¶t{y}{A• ™

ßgBw{A J BO ´{G B¢¶{k m¶v•K{A• ~ByRæA Z¶ZRK• LBt{}{A.  

 ™¶ X}{A ¨•BkX{A  TBKKsA hÆAZk ~ΩKaBI ·•t{y} z{Y J BO ´{G ~°•

 ,™¶Y¶t K{A ~ByRæA ·} BUa  ·¶¶ l}{A ~¶{aK• ,fBU |Oa ßs B¢{¶OaK•

e{A ™¶Y¶t K{A Z¶o•B¢¶{G  ·•}K ¶ ßK{A ™}yR}{A ·k ©ZXB.  

 ™¶ÆA`O{A •C ™¶ X}{A LBa{O{A Z•gRI Bg¶C ·•t{y} ~¢ C B}y . ~°Z•gR•

 ~yR ™¶OR• ™}Ωa{• LA≠AZO¬A ™Re{ £ } XIº ®Z•Zg Z•gR AY°

 LA≠AZOG ©ZcBI} • ™}yR}{A LBa{O ·} ,B} ™a{O XBwl A ·C YG  ,™}yR}{A

 Z•gR ·•X ~yR{BI xi {A• ™lsAZ}{A |B}kC |y |lO¶ iIg{A JKBy

 JKBy iIg{A ™IBKy ´{k uZc¶ • ,·ΩiI{BI ·¶I•c} B¢}yR • ™}yR}{A

 • JBKy{A ·} £ÆΩ}` |}k x¶a KI ~•w¶ ™}yR}{A iIg JBKy b¶ÆZ ´kX¶

™}yR}{A ©Bgv ·¶I • ~¢ ¶I |e• ©AXC ·•y¶ .  

     

 _ J1  ©B}BR}{A z{a _ :  ~Bj {A ßs B¶aBaC AZe k ß}BR}{A ZIKl¶

{A xR nBsX{A • ~¢at C ·k nBsX{A ßs ·¶gBwK}{A XkBa¶ £ C YG ßÆBgw

 Z•KaX{A ßs £I uZKl} ) ©XB}{A151 / X96 ( nBsX{A ßs xR{A ·C B}y

 N¶R ™¶ÆA`O{A B¶Bgw{A ßs ~BR} |¶y•KI £KB¶ By}G £{ S}aK º ·}{ ·•}g}

N¶RI ©B}BR}{A z{a ~j ¶ ·• Bw{A• |IBw} ·•XI B¶}BR} ™}yR}{A £{ JXK K 

 ™¶a O{A ®ZÆA`O ·•y¶ ·C  B¢ } ·¶}BR}{A ßs ™ ¶l} LBteA•} iZKc¶

LA• a b}U Y } . ·k §Z}k |w¶ º •19  ™ a . ©`BO¬A ©XB¢c{ A`ÆBR•



 x•wR{A ßs  ^ ~B¶w{A i•Zc ßs•Ka} • ,™¶ X}{A• ™¶ i•{A £v•wRI BlK}K}

 b{O}{A fBeKUA ©ZÆAXI B}¶w}• ,B¢ } ≠Btk¬A •C ™¶ X}{A ™}XU{BI

gw{A B¢I JKy} £{ ·•y¶ ·C ·¶lK¶ N¶R ßÆB.  

 ´{k JO¶ £ C B¢}°C ·}• ·¶}BR}{A LBIOA•• x•wR ·• Bw{A ·¶I¶ B}y

 §BOK z{Y• ,™ ¢}{A X¶{BwK • ™}j æA • ·¶ A•w{A ~AZKRBI ~`K{¶ ·C ß}BR}{A

 ™{AXl{A ©XkBa}{ X•¢O} |y |YII ~`K{¶ ·C• ·¶gBwK}{A £ÆΩ}` • ©Bgw{A

 |yI ·¶ iA•}{A ©XkBa}• ZaI jtKR¶ £¶{k• xXe• fΩUG• ™°A`

 ©XkBa}{A ~¶XwKI ~`K{¶ ·C• uAZiæA LAX Ka}• xÆBM•I x{lK¶ B}¶s ™ ¢}{A

 B • Bv £ } J{iK B}X k ™¶ÆBgw{A.  

 uAZiæA |¶M}K bZB}¶ ·C ß}BR} |y{ xR¶ £ C ·¶}BR}{A x•wR ·}•

ß i•{A JAZK{A ≠BR C m¶}O ßs ~¢v•wR ·k nBsX{A• .¢O{A m¶}O ~B}C• LB

 XlI •C ™¶RB {A ·¶}C Z•gR ·•X ~¢IKy} d¶KtK `•O¶ º £ C• ™¶ÆBgw{A

 ~¢R } ©Z•Zg• ~¢IBlKC ·} LFsBy} |•Iv ~¢v•wR ·}• B¶eUc §ZBlcG

 ~¢K ¢} ~B¢}{ ~¢KaZB}} ≠B MC ~¢{ ~`Ω{A ~AZKRºA.  

 J.2 ·•wM•}{A : x¶M•K |M}K¶ ßÆBgw{A ~Bj {A ßs ~B° Z•XI ·•}•w¶ ~°•

KK ßK{A X•wl{A ™¶ZBOK LΩR} •C ,™¶ZBwk x•wR • LAZBwl{A ™¶y{} ·}g

 X•wk •C QA•` X•wk x¶M•K •C ™yZc ßs ~¢aC ·k ß{UK{A •C ™¶kB e •C

 B¶Be•{A • ,LByZc{{ ™{Xl}{A •C ™aaª}{A X•wl{A ·} B°Z¶o •C ZBO¶G

 LBI¢{A•.  

 ~¶{aK • B¢{•eC jtR • X•wl{A §Y° |M} Z¶ZRK ßs z{Yy ™{M}K}{A •

 ·¶¶ l}{A XlI• ,·• Bw{{ Bws• B°Z¶ZRK ~K Xv ·•y¶ ·C XlI B¢ k BUa



£at  xM•}{A• X•¢c{A• uAZiæA |y ·}• ·¶XkBa}{A ·} B¢¶{k m¶v•K{A .

x•wR{{ ·}Bg ~¢{}k ZBIKkA ~K¶ z{YI•.  

J .3 ZgR}{A : ™¶ÆBgw{A ~ByRæA Y¶t K ßs ~B° Z•XI ZgR}{A ~•w¶

~¢R{Be{ ~•yR}{A x•wR ·B}g{ ßla{A•.  

 _I.4 ≠AZIU{A : ≠Bgw{A m} ·•{}l¶ ·¶Y{A fBeKUºA  A••Y ~°•

 ~¢¶{k ™g•Zl}{A B¶Bgw{{ ™t{KU}{A J A•O{A `AZIG ßs ©Bgw{A ·•XkBa¶•

≠BIiæA •C ™IaBR}{A • ™¶{B}{A ≠AZIU |M}.... V{A.  

 XA•}{A ·}  ™ ¶l} ©XB}I x{lKK ™eeUK} LB}•{l} £{ fUc •° Z¶IU{Bs

 ßgBw{{ Zs•KK º ßK{A ™¶}{l{A  

 ´{G B B¶RC ßgBw{A QBKR¶ fUc •° • ,£ ¶•yK º• £{}k B¢{}c¶ º•

 ©XXR} xÆBM• fRs •C ™ ¶l} mÆBv• |¶{RK{ £KB}•{l} ´{G • £KZIU

Ω¶¢aK z{Y • B¢R¶g•K• . ´{G |•eR{A |OA ·} £at  ßgBw{A |}l{

 ™IoZ ´{k ≠B I •C ~•eU{A J{i ´{k ≠B I Z¶IU{A ·¶¶lK ~K¶• ,™w¶wR{A

J{i •C ßgBw{A  ™IB¶ {A.  

  

  

  

  

  

  

  

  



™eΩU{A 
  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  B¶{l{A ™}yR}{A _ :  

 ·k B¢¶{G msZK ßK{A ·•li{A ßs Zj {A B¢K}° •,ßÆBgw{A ~Z¢{A ßs mwK

 ~yBR{A•  ™¶ÆBgw{A b{BO}{A ·} ©ZXBe{A ~ByRæA . B¶{l{A ™}yR}{A |}k ·G

ZKRA ™lIBK} ßs |M}K¶ ~AZKRA ®C ©Bgw{A uZi ·} ·• Bw{A x¶IiK ~A

 |y ßs Zj K ß¢s ,¨•kX{A n•g•} ßs Zj {A b¶{ • ™¶ • Bw{A LA≠AZO¬A

 B¢k•g•} ßs b¶{ • ¨•kX{A.  

  

2  ™¶ÆBgw{A b{BO}{A _:  

 ~Z¢{A ia•KK ß°• ,n•g•}{A ~yBR} •C ™¶ BM{A ™OZX{A ~yBR} ´kXK •

 ßK{A ¨•BkX{A ßs Zj {A B¢K}¢} • ßÆBgw{A ,™¶ÆAXKIºA ~yBR}{A B¢¶s L{es

 uB ÆKaºA x¶Zi ·k ~yR{A ßs ·li ~•eU{A XRC ·y{•  

¨•kX{A n•g•} • |y ßs Zj K ß°•.  

  

3  ™¶ÆAXKIºA ~yBR}{A _:  

 ßÆBgw{A ~¶j K{A ©XkBv ßs ßKDK • ´{•æA ™OZX{A ~yBR}I ´kXK • ^ fKUK •

 fBUcæA B¢lsZ¶ ßK{A ¨•BkX{A ßs Zj {BI ) ™¶ X} B¶Bgv ™¶ZBOK •C(  

4  ™{•X{A b{O} _:  

  LAZAZw{A •C ™¶}¶j K{A LAZAZw{A ßs ·ΩiI{BI ·•li{A ßs Zj {A ßs fKU¶

 ™¶ZAX¬A LBi{a{A ·} ©ZXBe{A ™¶XZt{A ) XZi{A ´{G hZlK uj•} ΩM} (  

 n`B K{A ™}yR} : B¶{l{A ™}yR}{A ·¶I fBeKUºA n`B K ßs |et{A ´{•KK

 ™{•X{A b{O}•.  



  

 ßKAY{A ~¶•wK{A ™{ÆaC: 
  

  ™¶{BK{A LBoAZt{A ø}G:  

 ß° ßgBwK{{ ™OZX |•C ßs ™¶XBl{A B¶Bgw{A B¢¶{k hZlK ßK{A ™Æ¶¢{A _

 ........... ~B}C ~yR{A uB ÆKaA ~K¶ • ........... ·Hs hw {A ™{BR ßs •

YI ~•wK ßK{A ™Æ¶¢{A ß° z{ ..............  

 ©Bgv ~° • ·•a{BO{A ©Bgw{A ~° nA• C ©Bgw{A _ ............. ·¶Y{A

 ©Bgw{A • ~ByRæA ·•X¶e¶ ............. ™}Bl{A ™IB¶ {A ≠BgkC ~° •

 ©Bgv ~° ·•ZUE zB °•.................  

 CXI} ´{k ~•w¶ ®ZÆA`O{A ≠Bgw{A _  ........ ≠Bgv XO•¶ N¶R ≠Bgw{A

..... ..... ≠Bgv • ......... ™IRBe B°ZBIKkBI £¶s BsZi ™{•X{A ·•yK

 ©XB¶a{A.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ßKAY{A ~¶•wK{A ™I•OC: 
  

   ß° ßgBwK{{ ™OZX |•C ßs ™¶XBl{A B¶Bgw{A B¢¶{k hZlK ßK{A ™Æ¶¢{A _

™}yR}{A  ~B}C ~yR{A uB ÆKaA ~K¶ •ßÆBgw{A b{O}{A  hw {A ™{BR ßs•

~•wK ßK{A ™Æ¶¢{A ·Hs  ß° z{YIB¶{l{A ™}yR}{A .  

 ©Bgv ~°• ·•a{BO{A ©Bgw{A ~° nA• C ©Bgw{A _~yR{A   ·•X¶e¶ ·¶Y{A

 • ~ByRæA·•tvA•{A ©Bgw{A  ~° ·•ZUE zB ° • ™}Bl{A ™IB¶ {A ≠BgkC ~°•

 ©Bgv x¶wRK{A.  

 CXI} ´{k ~•w¶ ®ZÆA`O{A ≠Bgw{A _ ™¶OA•X`A ≠Bgv XO•¶ N¶R ≠Bgw{A

®XBk   ≠Bgv• ®ZAXG ·•yK ©XB¶a{A ™IRBe B°ZBIKkBI £¶s BsZi ™{•X{A.  



 

 

 
 

 
 
 

 ٢االرسالفهرس
 يالقانون المدن: المجال المفاهيمي الثاني    

 
  .) الحقأطراف(األشخاص :الوحدة الخامسة -  
 
 .القانونيمميزات الشخص  : السادسة الوحدة-   
 

 .الحقوق ):٧(الوحدة -   
 

 .ءاألشيا و األموال ):٨(الوحدة  -   
 

 . االلتزام:الوحدة التاسعة -   
 

 .قد الع:الوحدة العاشرة -   
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 

 تصميم الدرس
 
 .القانونيتعريف الشخص  -١ 
 
 .القانونيةأنواع األشخاص  -٢
 
 .أسئلة التقويم الذاتي -٣
 
 . التقويم الذاتيجوبةأ -٤
 

 القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني                 
 )أطراف الحق(شخاص األ:الخامسةالوحدة 

 

  : المستهدفة الكفاءة
 .ـ يميز بين الشخص الطبيعي و الشخص االعتباري  

  سا ٢: الحجم الساعي
  الكتب المدرسية المقررة:المراجع

 القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني                 
 )أطراف الحق(شخاص األ:الخامسةالوحدة 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبذلك فإن تطبيق القانون مرتبط . القانون يضع قواعد إلقرار حقوق و واجبات األفراد في المجتمع 
 وثيقا ارتباطا ترتبط التي بالحقوق تعلق األمر من يطبق عليه القانون، سواءعموما بمعرفة ماهية 

معينة عليهم القيام بها  بالتزامات تربط األشخاص الواجبات التي أو معين يسمى صاحب الحق بشخص
. 

والشخص في نظر العلوم المختلفة من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع هو اإلنسان وحده غير أن مفهوم 
 . في نظر القانون هو أوسع من ذلكالشخص 

 فما هو الشخص القانوني ؟ و ما هي أنواعه ؟
 .   عزيزي الطالب لإلجابة على هذه األسئلة نتناول المواضيع التالية 



 

 

 تعريف الشخص القانوني  -١
 

و يقال له ، فهو يشمل اإلنسان . الشخص القانوني هو كل كائن صالح ألن تكون له حقوق وواجبات 
كما يشمل جماعة من األفراد أو مجموعة من األموال يسبغ عليها القانون الشخصية . الشخص الطبيعي

ال يشترط لثبوت وصف الشخص لكائن معين أن تتوفر و.القانونية  فتصبح شخصا اعتباريا أو معنويا 
بل يكفي لذلك أن تتوفر الصالحية لكسب ، وااللتزام بجميع الواجبات، له الصالحية لكسب جميع الحقوق

 .حق واحد 
و يتبين من . ومن ثم تكون الشخصية القانونية صالحية كائن معين ألنه تكون له حقوق وعليه واجبات 

فثم جماعات .كما يشمل الشخص االعتباري ، ر القانون يشمل الشخص الطبيعي هذا أن الشخص في نظ
تعتبر أشخاصا ، والمؤسسات أو مجموعات من األموال كاألوقاف، من األفراد كالشركات والجمعيات

 . في نظر القانون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  القانونية أنواع األشخاص -٢ 
 

 :الشخص الطبيعي . ١
 : أ ـ تعريف 

سان فكل إنسان له شخصية قانونية وثبوت الشخصية لكائن معين يكفي فيه أن هو اإلن الشخص الطبيعي
و من ثم تثبت الشخصية اإلنسانية لإلنسان بصرف النظر عما . تتوفر الصالحية و لو لكسب حق واحد

كما ال يشترط لثبوت الشخصية أن تتوفر لإلنسان القدرة . يكسبه من حقوق أو يلتزم به من واجبات 
 .سب حق أو للتحمل بواجباإلرادية لك

 . كما تثبت للطفل غير المميز والمجنون رغم كونهما فاقدي اإلرادة النعدام التمييز
 :ب ـ بداية الشخص القانوني 

 :  فيشترط لكي تبدأ هذه الشخصية شرطان ،تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا
فال يكفي خروج جزء منه و لو ، صاال تاما  أن تتم والدته و يتحقق ذلك بانفصاله عن أمه انف:األول

فقبل تمام الوالدة ال .  أن تتحقق حياته عند تمام الوالدة و لو مات إثر ذلك مباشرة :الثانيو. كان أكثره
 .وإذا ولد ميتا اعتبر كأنه لم يكن . تتأكد شخصيته 

والدته حيا وتنتهي بموته تبدأ شخصية اإلنسان بتمام " وقد نصت المادة من القانون المدني الجزائري 
أما الجنين فثبوت شخصيته القانونية يكون "  أما إذا ولد الطفل ميتا فال تثبت له الشخصية القانونية 

وإذا ولد ميتا اعتبر كأنه ، فإذا ولد اإلنسان حيا اعتبر شخصا من وقت الحمل . متوقفا على والدته حيا 
، ن من حقوق يكون موقوفا على شرط تمام والدته حيا و يتفرع عن ذلك أن ما يكسبه الجني. لم يكن 

و إذا ولد ميتا اعتبر كأنه لم ، فإذا ولد حيا استقرت له هذه الحقوق من وقت الحمل ال من وقت الميالد 
 . يكن و بالتالي ال يعتبر أنه قد استحق شيئا مما تقرر له من حقوق

 :  ـ نهاية الشخص الطبيعي ج
 . فمعنى ذلك أن انقضائها رهن بموته ،مة لإلنسان في حياتهإذا كانت الشخصية مالز

والوفاة بمعنى الهالك أو الموت تضع حدا لحياة اإلنسان و وجوده القانوني وبتعبير آخر نقول أن 
مع مالحظة أن تركة الهالك ال تقسم بين الورثة ، الشخصية القانونية لإلنسان تنقضي أي تنتهي بموته

وهذا ويمكن تعريف الوفاة بأنها .  وتنفيذ الوصية في حدود ثلث الباقي،د الديونالشرعيين إال بعد سدا
 توقف القلب والرئتين توقفا تاما و دائما

وقد ، وهذا ما يسمى نهاية الشخص بالموت الحقيقي الطبيعي  وهي نهاية الشخصية القانونية للشخص
 .لغائب أو المفقود ينتهي الشخص الطبيعي بالموت الحكمي أو التقديري بالنسبة ل

وال شك فيها ألنها معلومة كالمسجون ،  ولكن حياته تكون متحققة، الغائب هو الشخص الذي تنقطع إقامته
وكالمهاجر إلى دولة أخرى للعمل أو الدراسة أو غير ذلك و يعرفه قانون األسرة كما ،  عاما مثال٢٠لمدة 



 

 

إلى محل إقامته أو إدارة شئونه بنفسه أو بواسطة الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع : " يلي 
 وتسبب غيابه في ضرر للغير يعتبر كالمفقود والقاضي يعين مقدما لتسيير أموال المفقود أو ،مدة سنة
 وإذا ،والمفقود هو الشخص  الذي غاب عن محل إقامته وانقطعت أخباره فال تعلم حياته وال وفاته" الغائب 

نسان ال تنتهي إال بالموت الحقيقي إال أنه إذا طالت غيبة المفقود فليس من كان األصل أن شخصية اإل
ومركز زوجته وال سيما إذا غلب احتمال  المصلحة أن يترك أمره معلقا دون أن يعرف مصير أمواله

والمفقود .  و بذلك تنتهي شخصيته، ولهذا يقضى بموت المفقود حكما ال حقيقة على خالف األصل،وفاته
 فال يتزوج زوجته أحد إال إذا ،وهي التي تتوقف على ثبوت موته، حيا في حق األحكام التي تضرهيعتبر 

حكم القاضي بالتطليق بناء على طلبها لتضررها من غيبته وال يقسم ماله على ورثته و يعتبر ميتا في حق 
ال باستحقاقه الوصية فال يرث من غيره و األحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقعة على ثبوت حياته

 .إذا أوصى له بوصية بل يوقف نصيبه في اإلرث وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته
و المفقود هو من .  وهذه األحكام الخاصة  بالمفقود لها حد زمني فهناك وقت يحكم فيه بموت المفقود

ق أو حريق أو زلزال أو نحو ذلك غاب في حالة يغلب عليه الهالك كمن فقد عند وقوع حرب أو غر
من الكوارث ففي هذه الحالة يحكم القاضي بموت المفقود بناء على طلب ذوي الشأن بعد أربع سنوات 

أما إذا كان المفقود قد غاب في ظروف ال يغلب فيها الهالك كما إذا هجر . على األقل من وقت فقده 
عت أخباره ففي هذه الحالة يترك األمر المدة التي موطنه إلى مكان غير معلوم أو سافر في مهمة وانقط

 .   يحكم بموت المفقود بعدها إلى تقدير القاضي
 :الشخص االعتباري . ٢

 :أ ـ تعريف الشخص االعتباري 
القانون لها    ويعترف،إلى تحقيق غرض معين  هو مجموعة األشخاص أو األموال التي تهدف

زم لتحقيق ذلك الغرض ومن التعريف الذي أوردناه نلحظ أنه يقوم على بالشخصية القانونية بالقدر الال
 :ثالثة عناصر هي 

ـ الشخص االعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال أو مجموعة أموال وأشخاص 
 .معا 

 .ـ أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة من المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون
 . قيام الشخص االعتباري لتحقيق هدف اجتماعي يتحدد في قانون إنشائهـ أن يكون

 :ب ـ أنواع الشخص االعتباري 
تنقسم األشخاص االعتبارية إلى أشخاص عامة وأشخاص خاصة و يرتد هذا التقسيم إلى تقسيم القانون 

العام  انونالق العامة من أشخاص إلى قانون عام وقانون خاص حيث يعتبر األشخاص االعتبارية
االعتبارية الخاصة من أشخاص القانون الخاص فتسري عليها  فتخضع ألحكامه وتعتبر األشخاص

 .أحكامه



 

 

 :األشخاص العامة  •
هي الدولة و فروعها مع كذلك تدخل في عداد األشخاص االعتبارية العامة كافة المؤسسات والدواوين 

نون الداخلي و يعترف لها عليها القانون الداخلي و العامة و الهيئات و المرافق التي ينص عليها القا
يعترف لها باستقالل ذاتي و ميزانية خاصة تساعدها على تحقيق أهدافها كالجامعات و المرافق العامة 

 .مثال وغيرها كثير مما تنص عليه قواعد القانون اإلداري بوجه عام
 : األشخاص الخاصة  •

ات والشركات المدنية والتجارية التي تعترف لها الدولة بشخصية يقصد بها الهيئات والمؤسسات والجمعي
و يستخدم تعبير . اعتبارية لتحقيق أهداف خاصة بالمجموعات من األشخاص  واألموال المكونة لها

األشخاص  على كل من الجمعيات والشركات و يطلق تعبير مجموعات األموال على المؤسسات 
 :الخاصة و هي 
ل جماعة تتكون من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية تكون لها صفة الدوام هي ك: ـ الجمعيات 

 .وتهدف لغرض اجتماعي دون الحصول على ربح مادي 

هي شخص اعتباري ينشأ بناء على تخصيص مبلغ من المال لعمل اجتماعي سواء : ـ المؤسسات 
 .كان خيريا أو علميا أو رياضيا أو فنيا 

اتفاق شخصين أو أكثر على أن يساهموا في مشروع عن طريق تقديم تتكون الشركة ب: ـ الشركات 
 .  مع اقتسام الناتج ربحا كان أو خسارة ،كل منهم حصة من المال أو العمل

ـ فالشركة مجموعة أشخاص تتضافر جهودهم لتحقيق كسب مالي و هي بهذا تختلف عن الجمعية التي 
ركات إلى مدنية وتجارية ومحاصة ومساهمة تسعى لتحقيق غرض اجتماعي غير الربح وتتنوع الش

 .وشركة تضامن وذات المسؤولية المحدودة والتوصية وغيرها

 : ـ بداية ونهاية الشخص االعتباريج
 :بداية و نهاية  الشخص االعتباري العام  ) ١ .ج

 :تبدأ الشخصية االعتبارية العامة  كما يلي 
 يوم تكامل عناصرها الثالثة من شعب وإقليم و بالنسبة للدولة تبدأ شخصيتها االعتبارية من •

 .حكومة ذات سيادة واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي 

بالنسبة للوالية والدائرة والبلدية من تاريخ إصدار قانون إنشائها الذي يحدد اسمها ومركزها  •
 .واستقاللها المالي وشخصيتها القانونية 

 والشركات والدواوين والجمعيات العامة تبدأ حياتها القانونية بالنسبة للمؤسسات والتعاونيات •
 .بصدور قانون إنشائها

 :  أما نهاية الشخصية االعتبارية العامة فهي على النحو التالي 
 . بالنسبة للدولة تزول شخصيتها بزوال أحد عناصرها الثالثة  •



 

 

دماجها في وحدة إدارية أخرى بالنسبة للوالية والدائرة والبلدية بصدور قانون إلغائها أو إ •
 .وتصدر قوانين اإللغاء واإلدماج من السلطة المختصة باإلنشاء 

بالنسبة للمؤسسات العامة وما في حكمها تنقضي الشخصية القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة  •
 .أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها

 : الخاص بداية و نهاية الشخص االعتباري) ٢ .ج
بالنسبة للجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها 

طريق تسجيلها في السجالت الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري وكذلك نشر  عن القيام بشهرها
نتهي وت. قانون إنشائها وتسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن االحتجاج بها في مواجهة الغير

 :حياتها بأحد األسباب التالية 
 .ـ حلول أجل انقضائها السابق تحديده في قانون إنشائها 

 .ـ اتفاق الشركاء على حلها . ـ تحقيق الغرض من إنشائها 
 .ـ إشهار إفالسها 

 .ـ صدور حكم قضائي بحل الشخص االعتباري 
  .ـ صدور قانون  بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها

 :الخالصة
نسان أو مجموعة من أألفراد أو من األموال تكون صالحة الكتساب الحقوق و الواجبات تعتبر شخـصاً                 إـ كل   
 .قانونياً

 .ـ الشخص الطبيعي هو اإلنسان و تبدأ شخصيته بوالدته حياً وتنتهي بوفاته
  .ةخصية قانونيهو مجموعة من أألفراد أو من األموال تتمتع بش) االعتبار(ـ الشخص المعنوي 

ـ واألشخاص االعتبارية إما أن تكون عامة وهي الدولة وما يتبعها من هيئات وتنظيمات وقد تكون خاصة مثل                  
 .الشركات األشخاص و غيرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي -٣
 
 :إليك األشخاص التالية. ١س

   ـ عمر       ـ شركة أفراح لمالبس األطفال
      ـ والية بشار ـ بلدية الجزائر الوسطى 

  ـ عبد الرحمان  ـ المجلس الشعبي الوطني   
  ـ مؤسسة فريد وإخوانه     ـ علي وأفراد عائلته     

 .اعتبارية عامة وخاصة  وأشخاص، صنف األشخاص السابقة إلى أشخاص طبيعيون: المطلوب 
 متى تنتهي الشخصية االعتبارية لبلدية ما ؟. ٢س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  تقويم الذاتيأجوبة ال -٤
 
 :تصنيف األشخاص المذكورين يكون كما بلي . ١ج
 مر

 عبد الرحمان
 على و أفراد أسرته

 بلدية الجزائر الوسطى
 والية بشار

 المجلس الشعبي الوطني

 شركة أفراح
 مؤسسة فريد و إخوانه

 
ها في بلدية أخرى وذلك بصدور تنتهي الشخصية االعتبارية لبلدية ما إذا تم إلغاؤها أو إدماج) ٢ج

 .قانون اإللغاء أو اإلدماج من طرف السلطات المختصة التي أنشأتها
 



 

 

 
 تصميم الدرس

  .مميزات الشخص الطبيعي -١
 
  . مميزات الشخص االعتباري-٢

 

 
 .أسئلة التصحيح الذاتي -٣
 
 
 . التصحيح الذاتيوبةجأ -٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني                 
 مميزات الشخص القانوني: الوحدة السادسة

     : المستهدفة الكفاءة
 .ـ يحدد مميزات الشخص القانوني

 . ساعة ١٢: الحجم الساعي 
  الكتب المدرسية المقررة :المراجع



 

 

 
 

والشخص قانوناً . تباريارأينا سابقاً أن الشخص إما أن يكون طبيعياً أو اع
 .هو كل كائن صالح ألن تكون له حقوق وعليه واجبات

وحتى يستطيع الشخص أن يمارس ماله وما عليه، وجب أن يتميز عن 
 .غيره، وأن يعرف بخصائص و مميزات تميزه عن غيره

 فما هي مميزات الشخص القانوني ؟
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  :االسم

 : ـ تعرف االسم ١
ي يتميز بها الشخص عن غيره وهو يتكون من االسم الشخصي واللقب وهو اسم االسم هو العالمة الت

يجب أن يكون لكل شخص لقب "  من القانون المدني الجزائري على أنه ٢٨األسرة و قد نصت المادة 
 يجب أن تكون األسماء جزائرية وقد يكون خالف ذلك بالنسبة ،واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أوالده

 ن الطبيعييص إذن فاالسم وسيلة أساسية للتمييز بين األشخا."ودين من أبوين غير مسلمينلألطفال المول
فالطبيعة . عن طريقه يمكن تحديد الحقوق والواجبات بالنسبة لكل فرد بصورة سهلة ال غموض فيها إذ

داخل على استقرار المعامالت  وحرصا المدني على األمن حفاظا الدولة القانونية لالسم واجب تفرضه
 .المجتمع 

 :  ـ خصائص االسم ٢
 :أ ـ عدم قابلية االسم للتصرف فيه أو التنازل عنه للغير 

 وتجنب الخلط بينهم فال يجوز صما دام االسم يعتبر عالمة للشخصية  ووسيلة للتمييز بين األشخا
 .التصرف فيه أو السماح للغير باستعماله

 :  أو السقوط بالتقادم ب ـ عدم قابلية االسم لالكتساب
مهما طالت مدة استعماله لهذا ، ال يكتسب الشخص اسما غير اسمه الحقيقي المثبت بالسجالت الرسمية

االسم ومهما شاع هذا االسم بين الناس كاسم شهرة  كذلك ال يسقط حق الشخص في اسمه مهما طالت 
 .   مدة عدم استعماله لهذا االسم

 :غييره بمحض  اإلرادة و استقاللها  ـ ثبات االسم و عدم تج
اعتبار االسم واجبا يجعله غير قابل للتغيير والتعديل بمحض إرادة الشخص وحده مما ينعكس أثره 

من أجل ذلك يجب أن يخضع تغيير االسم إلجراءات . السلبي على استقرار المعامالت في المجتمع 
ا قد يكمن وراء هذا التغيير من تحايل أو احتيال معينة تضمن جدية التغيير المطلوب وحماية الغير مم

 .ويسرى على اكتساب األلقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية 
 : ـ أنواع االسم ٣

 :أ ـ اسم الشهرة 
 .وهذا االسم ال يكون الشخص مقيدا به في الحالة المدنية بل يخلعه عليه الجمهور فيشتهر به بين الناس

  .مميزات الشخص الطبيعي -١



 

 

 : المستعار ب ـ االسم
 . هذا االسم يختاره الشخص ليتميز به في مجال معين من مجاالت الحياة المختلفة كالنشاط األدبي والفني

 : ـ االسم التجاري ج
 اسما يمارس تحته التجارة و يكون مميزا لمحله التجاري فهذا االسم هو عنصر من ر قد يستخدم التاج

 .ابال للتنازل عنه والتصرف فيهعناصر المحل التجاري ومن ثم يكون ق
 :الحالة المدنية   
 :  ـ تعريف الحالة ١

يقصد بالحالة المدنية للشخص مركز هذا الشخص من حيث االنتساب ألسرة معينة ينتمي إليها أصال 
 .قبل الزواج ومركزه كزوج في أسرة جديدة ينشؤها بالزواج عن طريق مصاهرة أسرة أخرى

 : ـ قرابة النسب ٢
 تنشأ  هذه القرابة بطرق النسب أي بصلة الدم القائمة بين أفرادها  نتيجة ألن أصال مشتركا يجمع بينهم 

 . وقرابة النسب قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة ،جميعا
 :أ ـ القرابة المباشرة 

و قد نصت . خر وهي قرابة تقوم بين أفراد يجمعهم أصل مشترك ويعد أحدهم  فرعا أو أصال لآل
كما حددت " القرابة المباشرة هي الصلة  ما بين األصول و الفروع "  من القانون المدني ٣٣المادة 
يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة "  من ترتيب درجة القرابة  إذ نصت على ما يلي ٣٤المادة 

كن حساب درجة قرابة شخص ما  و يم......." اعتبار كل فرع درجة عند الصعود ما عدا  هذا األصل 
 :إلى جده كما يلي

 )األصل المشترك(الجد  °٠ال تحسب له درجة 

 )كفرع بالنسبة لألصل المشترك(االبن  °١تحسب له درجة 



 

 

 )الفرع المراد حساب درجة قرابته(ابن االبن  °١تحسب له درجة

  درجة° ٢= المجموع

 .ن الدرجة الثانيةلجده قرابة م) الحفيد(إذن قرابة ابن االبن 
 : ب ـ القرابة غير المباشرة  أو قرابة الحواشي 

وهي قرابة بين أفراد يجمعهم أصل مشترك ولكن  ال يعد أحدهم فرعا أو أصال لآلخر وقد نصت المادة 
 و قرابة الحواشي" ....... على ٣٣

  "  هي ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا أو أصال لآلخر
وعند ترتيب  " ......           ترتيب درجة قرابة الحواشي إذ نصت على أنه٣٤كما حددت المادة 

 ثم نزوال منه إلى الفرع اآلخر وكل ،درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لألصل المشترك
 " فرع فيما عدا األصل المشترك يعتبر درجة 

 إلى ابن عمه حساب درجة قرابة شخص  : رسم توضيحي 
 

 )األصل المشترك(الجد   °٠ال تحسب له درجة

 العم  األب °١تحسب له درجة
 ° ١تحسب له 

 )فرع بالنسبة لألصل المشترك(

 االبن °١تحسب له درجة
الفرع المراد  (

حساب درجة 
 )قرابته

 ابن العم 
 °١ تحسب له 

الفرع المراد حساب درجة القرابة  (
 )بالنسبة له

 درجات° ٤=° ١+°١+°١+° ١= ات مجموع الدرج
و أبناء ، ومن أمثلة قرابة الحواشي أبناء الخال،إذن قرابة الشخص البن عمه قرابة من الدرجة الرابعة

 .العمات وأبناء الخاالت
 



 

 

 : ـ قرابة المصاهرة ج
نسبة فال.  وهي القرابة الناشئة من الزواج وتقوم قرابة المصاهرة بين كل زوج وأقارب الزوج اآلخر 

للزوج يكون قريبا ألقارب زوجته وبالنسبة للزوجة تكون قريبة ألقارب زوجها ولكن أقارب الزوجة ال 
 ٣٥وقد نصت المادة . يعدون أقارب ألقارب الزوج كما ال يعد أقارب الزوج أقارب ألقارب زوجته 

 "  اآلخريعتبر أقارب الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج" على ما يلي 
 : ـ آثار القرابة ٣

 ومن أهم  هذه اآلثار ما يترتب على القرابة من حقوق مختلفة ،يرتب القانون آثارا عديدة على القرابة
وكذلك ينظم القانون والوصاية على . من أهمها الحق في النفقة والحق في الحضانة والحق في الميراث

وأيضا بعض . تربطه بمن تقرر له الوالية أو الوصاية نفس الصغير وأمواله على درجة القرابة التي 
 فمثال يجوز رد القاضي عن النظر في الدعوى إذا ،القواعد القانونية تأخذ درجة القرابة في االعتبار

قامت قرابة ومصاهرة بينه أو بين زوجته وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكالء الخصوم كما 
ت المدنية ويتعين على القاضي في هذه الحالة تقديم  طلب تنحيته من نص على ذاك قانون اإلجراءا

 .القضية
 : الجنسية 

 :  ـ تعريف ١
 .الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة

 : ـ أساس منح الجنسية ٢
 . تتخذ الدول المختلفة أحد األساسين لمنح جنسيتها

 : أ ـ حق الدم 
ى أساسه تمنح الدول جنسيتها لكل من يولد ألب حاصل على هذه الجنسية فاألبناء يكتسبون في هذه وعل

 .الحالة بحكم صلة الدم والنسب التي تربطهم بأبيهم جنسية األب ولو ولدوا فوق إقليم دولة أجنبية
 :ب ـ حق اإلقليم 

ها سواء كان مولودا ألب يتمتع  وعلى هذا األساس تمنح الدولة جنسيتها لكل من يولد على إقليم
 .بجنسيتها أو ألب يتمتع بجنسية دولة أخرى

 : ـ أنواع الجنسية ٣
 : أ ـ الجنسية األصلية 

 .وهي الجنسية التي تثبت للشخص ابتداء سواء على أساس حق الدم أو حق اإلقليم 
 
 
 



 

 

 :ب  ـ الجنسية المكتسبة أو الطارئة
بالتجنس  بجنسية دولة أخرى متى رغب في تغيير جنسيته األصلية وهي الجنسية التي يكتسبها الشخص 

 .إلى جنسية دولة أخرى
 : ـ تعدد الجنسية و انعدامها ٤

 : أ ـ تعدد الجنسيات 
 في هذه الحالة تثبت للشخص جنسيتان أصليتان في وقت واحد ويتحقق ذلك عندما يولد شخص ألب 

يولد في دولة تتخذ حق اإلقليم أساسا لكسب جنسيتها  ،تأخذ دولته بحق الدم كأساس لكسب جنسيتها
 .ويترتب على ذلك حصول الشخص على جنسيتين األولى  بحق الدم و الثانية بحق اإلقليم

 :ب ـ انعدام الجنسية 
 قد يحدث عكس الفرض السابق حيث يولد شخص ألب تأخذ دولته بحق اإلقليم في دولة أخرى تأخذ 

 . عدم حصول المولود على أي جنسية بحق الدم ويترتب على ذلك
 : الموطن -
 :تعريف و أهمية الموطن . ١ 

الموطن هو المكان الذي يعتبره القانون مقرا للشخص وعليه فإن مكان تحديد موطن  الشخص أهمية 
 :كبرى من حيث أن 

 ). الدعاوى صحف ،مثل األحكام القضائية(ـ كافة األوراق القضائية تعلن و تسلم للشخص في موطنه 
 .ـ المحكمة المختصة بالفصل في بعض الدعاوى تحدد بموطن المدعى عليه

 .ـ مكان الوفاء في بعض االلتزامات  يحدد بموطن المدين
 :أنواع الموطن  . ٢

 :أ ـ الموطن العام 
صفة  وهو المكان الذي يعتبره القانون مقرا للشخص يعتد به في عالقاته القانونية وشؤونه القضائية ب

 :  وهو على نوعين ، عامة
 أي يترك الشخص تحديد موطنه باختياره ويطلق على هذا التحديد :الموطن العام االختياري  •

موطن كل جزائري هو المحل الذي "  مدني ٣٦بالتحديد الواقعي للموطن و قد نصت عليه المادة 
فالموطن العام " مة العادييوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محلها مكان اإلقا

للشخص يتحدد أساسا بمحل السكنى الرئيسي باعتبار أن هذا المحل هو مكان إقامة الشخص عادة 
أما حالة الشخص الذي ال يكون مستقال بمسكن رئيسي ففي هذه الحالة يعتبر مكان اإلقامة العادي 

 .موطنا عاما كأن يكون مقيما في مسكن أسرته األصلية بعد زواجه

 
 :الموطن العام اإللزامي  •



 

 

موطن  " ١ مدني الفقرة ٣٨و هو الموطن أو المكان الذي يفرضه القانون كما جاء في نص المادة 
 "القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤالء قانونا 

 :ب ـ الموطن الخاص 
النسبة لنوع معين من أعماله و نشاطاته على و هو المكان الذي يعتبره القانون مقرا للشخص يعتد به ب

 :وجه التحديد والتخصيص ويتخذ الموطن الخاص صورتين رئيسيتين 
 : الموطن المختار : الصورة األولى  •

 ٣٩يسمح القانون لألفراد باختيار موطن خاص يعتد به بالنسبة لعمل قانوني معين كما جاء في المادة 
 " يجب إثبات اختيار الموطن كتابة ، تنفيذ عمل قانوني معين يجوز اختيار موطن خاص ل" مدني 

 :موطن األعمال أو الموطن المهني أو الحرفي : الصورة الثانية  •
 ٣٧ وقد نصت المادة ،وهو موطن خاص يحدده القانون بالنسبة لألعمال المتعلقة بالتجارة أو الحرفة

و حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعامالت يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أ" مدني 
 " .المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة 

 : األهلية القانونية -
 :تعريف األهلية . ١

هي صالحية الشخص لكسب الحقوق وتحمل االلتزامات ومباشرة التصرفات القانونية التي ترتب له 
 .الحقوق أو ترتب له الواجبات

 :م األهلية إلى نوعين تنقس: أنواع األهلية . ٢
 :أ ـ أهلية الوجوب 

 يقصد بها صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات واليتصور اكتساب أهلية الوجوب 
دون وجود شخصية إذ شرط  كسبها هو الشخصية الطبيعية ذاتها فهي تثبت بثبوتها وتنعدم بانعدامها و 

 :ي تمر أهلية الوجوب بمرحلتين تكتمل باكتمالها وتنقص بنقصانها و بالتال
 :الحمل المستكن : المرحلة األولى  •

 سبق و أن أشرنا أن القانون يعترف ببعض الحقوق للجنين وفالجنين له شخصية ناقصة و عليه تكون 
أهلية الوجوب لديه ناقصة ألنه ال يستطيع التعبير عن رضاه في تقبل بعض الحقوق أو التحمل ببعض 

 كل ما يستطيع أن يكسبه هي حقوق ال يحتاج إلى التعبير عن رضاه عنها وهي حق  بل،االلتزامات
 .ثبوت النسب من أبيه أو حقه في الميراث أو الوصية

 :دور المولود بعد والدته حيا : المرحلة الثانية  •
 أن  على،بعد والدة الجنين حيا يكون له أن يكسب كل الحقوق وأن يتحمل كل االلتزامات كقاعدة عامة

القانون وضع بعض القيود على أهلية الوجوب وهذه القيود تصل إلى حد إعدامها أو اعتبارها ناقصة و 



 

 

 اإلسالمية من أن يرث قريبه الختالف الدين  أو إذا قتل ةهي تتمثل في حرمان الشخص و طبقا للشريع
 .الشخص مورثه عمدا بغير حق أو شهد شهادة زور أدت إلى إعدامه

كر أن أهلية الوجوب السياسية تتقيد بالجنسية والسن أي أن الحقوق السياسية تخص والجدير بالذ
 .المواطنين الراشدين فقط دون األجانب

 :  األداء ة ـ  أهلي٢
هي صالحية الشخص ألن يباشر بنفسه  التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله 

هلية الشخص ألن يبيع ماله أو يرهنه أو يؤجره و يجب عدم الخلط التزاماً على وجه يعتد به قانونا كأ
بين أهلية الوجوب وأهلية األداء  فأهلية الوجوب تعني صالحية الشخص ألن يكون صاحب حق أو 
مدين بااللتزام أما أهلية األداء فتعني صالحية الشخص ألن يباشر بنفسه التصرف القانوني الذي من 

 يحمله التزاما كما يفترض لقيام أهلية األداء بالضرورة تواجد أهلية الوجوب و شأنه أن يرتب له حقا أو
إدراك الشخص الذي يتوقف على سنه فالصبي "  اإلدراك" العكس غير صحيح و أساس أهلية األداء هو 

ولحماية . الذي لم يبلغ السابعة من عمره غير مميز له أهلية وجوب كاملة و لكنه معدوم أهلية األداء
لصبي غير المميز  أوجد القانون نظاما يسمى بالوالية و الوصاية والقوامة  على نفس الصغير وماله ا

 . أو على الشخص العديم األهلية أو المصاب بعارض من عوارض األهلية
إن أساس أهلية األداء هو اإلدراك وإدراك  الشخص و إدراك : تأثر أهلية األداء  بالسن  •

على سنه حتى يبلغ سن الرشد و يمر اإلنسان في حياته بأربع مراحل الشخص يتوقف في صغره 
 :تتراوح فيها أهلية األداء بين العدم و الكمال أو بين النقصان واالكتمال  وهي 

 .وليس له أهلية أداء بتاتا ناقصة وجوب أهلية له:  المستكن الحمل  أو  ـ الجنين
ن الصبي فاقد اإلدراك والتمييز و بالتالي فهو هنا يكو) :  سنوات٧ ـ ٠( ـ الصبي غير المميز 

 .معدوم أهلية األداء 
حسب القانون المدني الجزائري في هذه المرحلة يبدأ ) :  سنة ١٩ إلى ٧من ( ـ الصبي المميز 

اإلدراك يتوفر له تدريجيا وتثبت له أهلية أداء ناقصة تزداد تدريجيا بازدياد اإلدراك وفي هذه المرحلة 
 : بثالث مراحليمر الصبي

 . إلى  تكون له أهلية أداء ناقصة١٦ إلى ٧مرحلة الصبي المميز من  •
له أهلية كاملة  تكون  سنة تكون له أهلية أداء ناقصة ولكن١٨ إلى ١٦مرحلة الصبي المميز من  •

 .بالنسبة لألموال التي يكتسبها من عمله الخاص
نا تزيد بازدياد اإلدراك و لذلك تزداد األهلية األهلية  ه:  سنة ١٩ إلى ١٨ـ مرحلة الصبي المميز من 

 :عما كانت عليه في المرحلتين السابقتين وفي هذه المرحلة يكسب الصبي حقين آخرين هما 
 .ـ أهلية االتجار بإذن المحكمة

 .ـ أهلية إدارة كل أمواله أو جزء منها بشرط اإلذن له من المحكمة 



 

 

 حسب القانون المدني الجزائري يبلغ اإلنسان سن الرشد عند : سنة كاملة ١٩ـ البالغ سن الرشد      
 سنة كاملة وهكذا تنتهي حالة القصر ويستكمل الصبي أهلية كاملة بشرط أن يكون متمتعا بكل قواه ١٩

 .العقلية
 :  ـ عوارض  األهلية ٣

 أو ناقص العوارض هي أمور تصادف أو تدرك البالغ الراشد و بها  يصبح اإلنسان معدوم األهلية
األهلية و هي أنواع متعددة و متنوعة منها ما ينقص القدرة اإلرادية تماما فينعدم التمييز و اإلدراك 

 :ومنها ما ينقص أو يقلل من القدرة اإلرادية على التمييز و نعرضها فيما يلي 
  :ـ الجنون 

بر المجنون عديم األهلية و هو مرض يصيب العقل و ينعدم به اإلدراك والتمييز لدى الشخص ولهذا يعت
 .ُيحجر عليه ويعين له قيما يتولى شؤونه

 :ـ العته 
 هو خلل في العقل يعدم التمييز أو يضعفه إلى درجة كبيرة فتنعدم لدى المعتوه القدرة اإلرادية أو 

ون تضعفه إلى حد يجعله قليل الفهم مخلط الكالم فاسد التمييز و هكذا يكون حكم المعتوه كحكم المجن
 .تماما  فتنعدم لديه األهلية و ُيحجر عليه و يعين شخص يتولى أموره 

 : ـ السفه 
هو حالة من الخفة تدفع الشخص إلى  التصرف على خالف مقتضى العقل والشرع وتتمثل بوجه خاص 

إال أنها في تبذير أمواله أو تبديدها وإتالفها و هذه الحالة و إن كانت ال تفقد اإلدراك و التمييز للسفيه 
تضعه و تجعله غير قادر على الحرص والتدبير فيما يقدم عليه من تصرفات ولهذا اعتبره القانون 

 .ناقص األهلية
 : ـ الغفلة 

هي حالة من السذاجة تجعل الشخص ينخدع بأيسر الوسائل ويغبن في معامالته مع الغير غبنا فاحشا أو 
 .تعرض أمواله للضياع 

توقيع خاتمه على أوراق بيضاء ويستعملها شخص آخر في بيع بعض كأن يقوم شخص بوضع أو 
 .و لهذا السبب اعتبر القانون ذوالغفلة ناقص األهلية . أمالكه

 :نظام الوالية على األموال . ٤
 

) أب األب( إذا كان الشخص قاصرا أوجد القانون نظام الوالية القانونية التي يباشرها األب أو الجد 
ي كل منهما األهلية الكاملة  للحفاظ على أمواله و إجراء التصرفات القانونية التي بشرط أن تتوفر ف

 .تعود على القاصر بنفع محض



 

 

ـ وإلى جانب الولي الذي يتولى إدارة أموال الشخص القصر يوجد أيضا نظام والية الوصي الذي 
يكون من بين أقارب يعين من بين أقارب القاصر ليراعي أمواله إلى غاية بلوغه سن الرشد وقد 

 القاصر وقد تعينه المحكمة بشرط أن تتوفر فيه األهلية والكفاءة 
ـ وأخيرا يوجد نظام والية القيم للشخص الذي يصاب فجأة بعارض من عوارض األهلية ويحجر عليه 

 وأ للقاصر على الشؤون المالية فلإلشرا  وهذه األنواع الثالثة معناها أن القانون ينصب شخصا معينا
 .األهلية نيابة عنه معدوم

 : الذمة المالية 
هي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق وواجبات مالية فهي تعبر عن حقيقة مادية، بحيث ال يمكن 

 .أن نتصور شخصاً ال ذمة مالية له إال إذا افترضنا أن هذا الشخص ليس له حقاً أو عليه واجباً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     الشخص االعتباري مميزات -٢
 :  االسم 

يكون للشخص االعتباري اسما يميزه عن بقية األشخاص االعتبارية األخرى و مثال ذلك أن تطلق 
" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " أو" شركة النصر للمواد الغذائية " شركة على نفسها اسم 

 .باعتبار أن الدولة شخص اعتباري 
 : الجنسية 

 .اري في معظم القوانين يكتسب جنسية الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي  الشخص االعتب
 : الموطن

 . هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسية 
 : األهلية 

 للشخص االعتباري أهلية و لكن تكون محدودة ضمن الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها 
  ممارسة نشاط آخر غير المحروقات ال تستطيع فالقانون  يمنعها من" سوناطراك " كة القانون فمثال شر
 : الذمة المالية 

  . يكون للشخص االعتباري ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لألعضاء المكونين له 
 للمطالعة

  : الجنسية الجزائرية األصلية
  ٦سية الجزائرية األصلية طبقا ألحكام المادتين للحصول على شهادة الجن

  الموافق١٤٢٦ محرم عام ١٨ مؤرخ في ٠١-٠٥األمر رقم ( من قانون الجنسية المعدل و المتمـم ٧و
 ١٣٩٠ شوال عام ١٧ المؤرخ في ٨٦-٧٠، يعـدل و يتمـم األمـر رقم ٢٠٠٥ فبراير سنة ٢٧

 الوثائق ، فإنه يشترط تقديم)جنسية الجزائرية و المتضمن قانون ال١٩٧٠ ديسمبر سنة ١٥الموافق 
  :أدناه المبينة الحاالت حسب الالزمة

   .الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية) : ٦المادة ( بالنسب-)أ
 : حاالت، وهي ) ٠٣(لتمييز بين ثالث  ايمكن: نسبة لألب -١

 وتسلم شهادة الجنسية الجزائرية في. ليةالولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أص:  حالة أولى-   
مستخرجة من ) ة(المعني( شهادة ميالد الطالب -  :الثبوتية اآلتية الوثائق تقديم على الحالة، بناء هذه

 )كاملة نسخة(مكان تسجيل ميالده 
 ، )نسخة كاملة( شهادة ميالد األب صادرة من مكان ميالده - 
 . يالدهميالد الجد صادرة من مكان م شهادة - 
   .الولد المولود بعد اكتساب األب الجنسية الجزائرية:  حالة ثانية-

 : و تشترط الوثائق اآلتية 



 

 

 ،)ة( شهادة ميالد المعني- 
 .  نسخة من مرسوم اكتساب األب الجنسية الجزائرية- 
 . من أثبت القضاء ألبيه جنسيته الجزائرية األصلية:  حالة ثالثة-
 : تية و تشترط الوثائق اآل  
 ، )ة( شهادة ميالد المعني-  
  شهادة ميالد األب، - 
 .المثبت لألب جنسيته الجزائرية األصلية) النهائي( نسخة تنفيذية للحكم القضائي - 
 : حاالت ) ٠٣( و بها أيضا ثالث :نسبة لألم -٢
 . الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية:  حالة أولى -

 :اآلتيةوتشترط الوثائق 
 : شهادة الجنسية الجزائرية لألم أو الوثائق الثبوتية لذلك، وهي   شهادة ميالد المعنية، -  
 . جدها ميالد وشهادة أبيها شهادة ميالد ميالدها، شهادة - 
 . الولد المولود بعد اكتساب األم الجنسية الجزائرية:  حالة ثانية- 

 .: وتشترط الوثائق اآلتية     
 ،)ة(ميالد المعني شهادة - 
 .  نسخة من مرسوم اكتساب األم الجنسية الجزائرية-  
 : من أثبت القضاء ألمه جنسيتها الجزائرية األصلية، وتشترط الوثائق اآلتية:  حالة ثالثة-  
 . شهادة ميالد المعنية- 
 . شهادة ميالد األم- 
 . ها الجزائرية األصليةالمثبت لألم جنسيت) النهائي( نسخة تنفيذية للحكم القضائي - 
 ): ٠٧المادة ( الجنسية األصلية بالوالدة في الجزائر -)ب
  ٧المادة (األوالد المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين :  حالة أولى-   

 :يشترط تقديم الوثائق اآلتية) ١الفقرة       
 .فقط) ة( شهادة ميالد المعني- 
 . ي الجزائر من أم مسماة فقطاألوالد المولودين ف:  حالة ثانية- 

 :و تشترط الوثائق اآلتية). ٢ الفقرة ٧المادة (األطفال المسعفين
 .)ة( شهادة ميالد المعني- 
  شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت عدم - 

 ).ة(معرفة األم المذكور اسمها في شهادة ميالد المعني
 ): ٣٦المادة (ريق اإلثبات بحكم قضائي  الجنسية األصلية عن ط-)ج



 

 

 :وتشترط الوثائق اآلتية
 .)ة( شهادة ميالد المعني- 
 .المثبت له جنسيته الجزائرية األصلية) النهائي( نسخـة تنفيذية للحكم القضائي - 

ر أم. ( من قانون الجنسية الجزائرية١٠ مكرر، والمادة ٩تكتسب الجنسية الجزائرية طبقا ألحكام المادة 
، يعدل و يتمم األمر ٢٠٠٥ فبراير سنة ٢٧ الموافق ١٤٢٦ محرم عام ١٨ مؤرخ في ٠١ – ٠٥رقم 
 والمتضمن قانون ١٩٧٠ديسمبر سنة  ١٥ الموافق ١٣٩٠ عام شوال ١٧ المؤرخ في ٨٦ – ٧٠رقم 

 ).الجنسية الجزائرية
 :  مكرر٩المادة 

 .اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج 
 : ١٠المادة 

 . الجنسية الجزائريةاكتساب 
 .شروط التجنس 
 :  مكرر٩شروط اكتساب الجنسية الجزائرية طبقا ألحكام المادة -/١

يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت 
    : اآلتية الشروط

 . لى األقل، عند تقديم طلب التجنسسنوات ع) ٣( أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثالث-
 . اإلقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر-
 .  التمتع بحسن السيرة والسلوك- 
 . إثبات الوسائل الكافية للمعيشة-

 :  مكرر٩تشكيل ملف اكتساب الجنسية الجزائرية طبقا ألحكام المادة 
 .الميالد  نسخة من عقد-١
 . نسخة من سجل عقد الزواج-٢
 ,٠٣نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم  -٣
 ).الزوجة( شهادة الجنسية الجزائرية الخاصة بالزوج-٤
 . تسلمها المصالح المختصة٠٤ شهادة اإلقامة رقم -٥
 . ثالث صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية-٦
 . شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري-٧
 ).ع للضرائب مستخرج من مصلحة الضرائب شهادة عدم الخضو-٨
 : ١٠ شروط اكتساب الجنسية الجزائرية طبقا ألحكام المادة -/٢

     :يمكن لألجنبي الذي يقدم طلبا الكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط



 

 

 .  سنوات على األقل بتاريخ تقديم الطلب٧منذ  الجزائر مقيما في  أن يكون-١ 
 .على المرسوم الذي يمنح التجنس توقيعال الجزائر وقت  أن يكون مقيما في-٢
 .  أن يكون بالغا سن الرشد-٣
 . ل بالشرفخ أن تكون سيرته حسنة و لم يسبق الحكم عليه بعقوبة ت-٤
 . أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته -٥
 .  أن يكون سليم الجسد و العقل-٦
 .أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري -٧
 : ١٠لجنسية الجزائرية طبقا ألحكام المادة  تشكيل ملف اكتساب ا 
 . نسخة من عقد الميالد  -١ 
 . ٠٣ صحيفة السوابق العدلية رقم -٢
 .  تسلمها المصالح المختصة٠٤ شهادة إقامة رقم -٣

 . شهادة عدم الفقر -4 
 .ة طبية تثبت سالمة الجسم والعقلشهاد -٥
 .  من السجل التجاري شهادة العمل أو البطاقة المهنية أو صورة-٦ 
 .  نسخة من سجل عقد الزواج-٧
 ). الزوجة(شهادة الجنسية الجزائرية لألم وللزوج  . نسخ من عقود ميالد األوالد القصر-٨
 ). شهادة عدم الخضوع للضرائب( مستخرج من مصلحة الضرائب -١٠
 . صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية٠٣ -١١

 الدولة للفرد، وتقدم طلبات التجنس إلى وزير العدل الذي يستطيع تعتبر الجنسية الجزائرية مزية من
 .رفضه حتى وإن توفرت الشروط القانونية للتجنس

 : الخالصة

  
     

 
 

 
 
 

  أسئلة التصحيح الذاتي -٣
 

 :يتميز الشخص القانوني بما يلي
 .االسم الذي يميزه عن غيره .١
 .الحالة المدنية و هي انتماء الشخص إلى أسرة .٢

 ينةالحالة السياسية و هي انتماء الشخص إلى دولة مع .٣

 .الموطن و هم مقر الشخص قانوناً .٤

 .األهلية القانونية وهي أهلية الوجوب و أهلية األداء .٥

 . واجبات الذمة المالية و هي ما للشخص من حقوق و ما عليه من .٦



 

 

 أسئلة التصحيح الذاتي -٣
 اللقب ؟ـ ما الفرق بين االسم و ) ١س

 ـ ما الفرق بين أهلية والوجوب وأهلية األداء ؟) ٢س

 ـ ما هي شروط الجنسية المكتسبة ؟) ٣س

 ـ ما هي موانع األهلية مع مثال على كل حالة ؟) ٤س

 ذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  أجوبة التقويم الذاتي -٤
 
 أما اللقب فهو اسم العائلة. ـ االسم هو الذي يطلق على الشخص عند والدته لتمييزه عن غيره) ١ج

 .التي ينتسب إليها الشخص
. هي صالحية الشخص للتعبير بنفسه ولحسابه عن إرادة منتجة لآلثار القانونية: ـ  أهلية األداء ) ٢ج

 .وهي تختلف من شخص آلخر
 من حيث قصورها تهي مدى صالحية الشخص الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزاما: أهلية الوجوب 

 .اتأو شمولها لكل الحقوق و االلتزام
األب في العائلة له التزامات تختلف عن غيره من أفراد )األجنبي(المواطن بالنسبة لغير المواطن : مثال 
 .العائلة

 .ـ أخذ القانون الجزائري بحق الدم و حق اإلقليم كقاعدة لمنح الجنسية األصلية) ٣ج
 .ـ اكتساب الجنسية بالوالدة  أو اإلقامة في الجزائر

 شهراً لبلوغه سن ١٢ئرية و أب أجنبي إذا أعلن عن رغبته في الجنسية خالل من أم جزا: الوالدة 
 .الرشد

 العقل سليم  سنوات في الجزائر على األقل ، بالغاً، حسن السيرة، توفير الوسائل المعيشية،٧ـ باإلقامة 
 .يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري وأن والجسد

 )الغيبة(ـ المانع المادي ) ٤ج
 ).الحكم بعقوبة جنائية(القانوني ـ المانع 

 .أصم أبكم أو أعمى أصم) عاهة مزدوجة أوعجز جسماني شديد (ـ ما نع طبيعي 
 



 

 

 

 
 

 تصميم الدرس
 

 
 .الحقوقتعريف  - ١        

 
  .الحقوقأنواع  - ٢  
 
 .أسئلة التقويم الذاتي -٣    
 

 . التقويم الذاتيوبةجأ -٤    
 
 
 
 

 القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني                 
 الحقوق): ٧(الوحدة رقم 

 

  : المستهدفة الكفاءة
 .السياسية والحقوق المدنية العامة و الخاصة*ـ يميز بين الحقوق

 سا٥: لحجم الساعي ا
  الكتب المدرسية المقررة:المراجع



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن إال في جماعة، وهو بطبعه يفضل مصلحته على ال يعيش اإلنسا
فهو يسعى باستمرار للحصول على ما يريد وتحقيق . مصلحة اآلخرين

 .رغباته و لو على حساب اآلخرين
 .القانون ينظم المجتمع ليسود فيه العدل والمساواة واالستقرار لقد رأينا أن

 ولألفراد في وتنظيم القانون ألمور المجتمع يقتضي إثبات حقوق للمجتمع
 .مقابل ذلك يقرر التزامات و واجبات اتجاه أفراد آخرين من المجتمع

 فما هو الحق ؟ و ما هي أنواع الحق ؟



 

 

 تعريف الحقوق  -١
 

 رغم اختالف الفقهاء في مفهوم الحق فإنه يمكن أن نعرفه بأنه استئثار أو اختصاص شخص بقيم أو
 بهدف تحقيق مصلحة لهذا الشخص ،بأشياء معينة استئثارا يحميه القانون عن طريق التسلط واالقتضاء

 . جديرة بالرعاية والحماية ،والمجتمع
 :إذن الحق يتكون من عنصرين 

 االستئثار بشيء أو بقيمة معينة أي أن الحق يرد على األشياء المادية وعلى كل القيم اللصيقة  •
 .ي الحرية وسالمة الجسم بالشخص كالحق ف

استئثار يحميه القانون أي يكفل القانون لصاحبه الحق مباشرة السلطات الالزمة التي تمكنه من  •
 .تحقيق ذلك االستئثار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 أنواع الحق  -٢
 :الحقوق السياسية . ١

حق (ا  طائفة الحقوق التي تسمح للفرد المساهمة في الحياة السياسية للدولة التي تعيش في نطاقه
 ).الخ ..... حق تولي الوظائف، حق الترشح،االنتخاب

 : الحقوق المدنية. ٢
العرض ، حق المساواة أمام القانون ، هي الحقوق التي تثبت لكل فرد باعتباره إنسانا مثل حق الحياة 

 .الخ ......
 : الحقوق العامة . ١,٢

 .التي تثبت لكل الناس دون اختالف مثل حق الحياة 
 : الحقوق الخاصة . ٢,٢

 هي وإن كانت تثبت للناس كافة إال أنها من حيث المضمون والمدى 
 . واألثر القانوني تختلف من شخص آلخر

 :أ ـ الحقوق العائلية 
 . حقوق األسرة مثل اإلرث و طاعة الزوجة لزوجها 

  :ب ـ الحقوق المالية 
ها بالمال وهي محمية من طرف القانون المدني هي األموال ألنها تحقق ألصحابها مصالح يمكن تقويم

 :أساسا ويحميها القانون الجنائي في أغلب األحيان وتنقسم إلى 
 و هي سلطة اتجاه شخص آخر تعطيه الحقد في مطالبته بالقيام بعمل أو االمتناع :الحق الشخصي  •

 .عن عمل أي االلتزام بذلك 
 : وينقسم الحق العيني إلى قسمين ،ي معين لذاته وهي سلطة مباشرة اتجاه شيء ماد:الحق العيني  •

 . وهو الحق المستقل القائم بذاته دون االعتماد على حق آخر و هو عدة أنواع :ـ حق عيني أصلي

 و هو الحق الذي يعطي لصاحبه سلطة مباشرة على شيء معين الستخدامه فيما يسمح :ـ حق الملكية 
 :ثالث التالية به القانون وفقا إلرادته في السلطات ال

 .أي االستعمال في ما يوافق طبيعة الشيء : ـ االستعمال 
 .و هو الحق في الحصول على منفعة ما يملك مباشرة : ـ االستغالل
 .و يكون ذلك إما بالبيع أو الهبة أو اإلفناء : ـ التعرف

 :ن هما و هو الحق الذي يكون لشخص على شيء ما و ذلك بإمكانيته في سلطتي: حق االنتفاع  •



 

 

 ـ االستعمال        
 ـ االستغالل 

،  و هو االستفادة من منفعة عقار يملكه شخص آخر كحق المرور أو الطريق :حق االرتفاق  •
 .كحق تمرير قنوات صرف المياه 

 و هو سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على شيء مملوك لشخص آخر :ـ الحق العيني التبعي 
 .أمثلة ذلك حق للرهن الرسمي لضمان حق شخصي لألول من 
وهو المتعلق بالحقوق الناتجة عن نشاط ذهني كالكتابة و التأليف و : ج ـ الحق المعنوي أو الذهني 

 .الفنون المختلفة
 :الخالصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يمكن تلخيص الحقوق في المخطط التالي
الحقوق 

الحقوق الخاصة الحقوق العامة

 الحقوق المدنيةالحقوق السياسية

سرة
 األ
وق
حق

لية 
لما
ق ا
حقو

ال
 

العينية الحقوق
الشخصية الحقوق

الذ هنيةالحقوق



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي -٣ 
 

 ـ ما الفرق بين الحق العيني و الحق الشخصي ؟) ١س

 .الحقوق المالية و عرف كالً منهاـ أذكر أ،واع ) ٢س

 .ـ أذكر أنواع الحق العيني األصلي مع تعريف كل منها) ٣س

 :ـ من الدرس استنتج تعريف ما يلي) ٤س

 .الحق المطلق •

 .الحق النسبي •

 .الحق التام •

 .الحق الناقص •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي -٤ 
 
اه شخص آخر بينما الحق العيني ـ الفرق يكمن في كون الحق الشخصي هو سلطة شخص اتج) ١ج

 .هو سلطة قانونية على شيء مادي
 :ـ أنواع الحقوق المالية هي ) ٢ج
 

 .أو االمتناع عن عمل هي سلطة شخص اتجاه آخر تعطيه الحق في مطالبته بعمل :الحقوق الشخصية 
 . هي سلطة قانونية مباشرة على شيء معين لذاته:الحقوق العينية

 .ي الحقوق المتعلقة بالحقوق الناتجة عن نشاط ذهني ه:الحقوق المعنوية 
 :ـ أنواع الحق العيني األصلي هي ) ٣ج
 

 و هو الحق الذي يعطي لصاحبه سلطة مباشرة على شيء مادي ليستعمله وفقاً إلرادته في :حق الملكية
 .االستعمال ، االستغالل و التصرف فيه: السلطات الثالث 

 .ين هما االستعمال و االستغالل يكون للشخص سلطت:حق االنتفاع
 ).حق المرور( و هو االنتفاع أو االستفادة من منفعة عقار يملكه شخص آخر :حق االرتفاق

 ):٤ج
 هو حق يواجه به صاحبه كافة الناس بعدم التعرض لهذا الحق وهو التزام سلبي مثل حق :الحق المطلق

 .الملكية
أو مجموعة من األشخاص دون مواجهة كافة الناس  هو حق يواجه به صاحبه شخصاً :الحق النسبي 

 .مثل الحق الشخصي
 . هو حق ُيقره القانون و يحميه مثل حق الدائنية:الحق التام 

 هو الحق الذي يعترف به القانون و ال يحميه مثل الحق الشخصي الذي مضت مدة :الحق الناقص
 .المطالبة به

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 تصميم الدرس
 
  .تعريف األموال و األشياء -١      
 
  .تصنيف األموال حسب طبيعتها -٢     
 
 .أهمية التفرقة بين المنقوالت و العقارات  - ٣     

 
 أسئلة التصحيح الذاتي-٤
 
  أجوبة التصحيح الذاتي-٥
 

 القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني
 األموال و األشياء): ٨(الوحدة رقم 

  : المستهدفة الكفاءة
 . ـ يميز بين العقارات و المنقوالت

  سا٢ :الحجم الساعي 
  الكتب المدرسية المقررة :المراجع

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إذا كان للحق صاحب، فإن للحق موضوع أيضاً أو محل أي 
و موضوع الحق الشخصي أو العيني أو . األمر الذي يرد عليه الحق

 .الذهني هو األموال
 فما هي األموال ؟ و ما هي األشياء ؟
 و ما هو تصنيف األموال حسب طبيعتها ؟



 

 

 األشياء تعريف األموال و  -١
 

 .األموال هي الحقوق ذات القيمة المالية أيا كان نوع الحق سواء كان حقا عينيا أو شخصيا أو معنويا 
 تصبح لها قيمة مالية أي هي جزء من و يالحظ أن األصل في األشياء أنها قابلة للتعامل و بالتالي

 غير أن هناك بعض األشياء غير قابلة للتعامل أي خارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون ،األموال
 .كالمخدرات فهي ليست من األموال باعتبار أنها ليست قابلة قانونا ألن تصبح محال للحق 

ة كاألسلحة مثال وعليه فهي قد  تكون محال كما أن القانون قد يجيز حيازة بعض األشياء بشروط خاص
 .للحق في الحدود التي يسمح القانون بحيازتها أو تملكها لألفراد 

األشياء المباحة التي ال مالك لها كالطيور البرية وغيرها تعتبر مملوكة لمن يضع يده عليها أول مرة و 
 .متى حازها أصبحت شيئا قابال للتعامل

يتخلى عنها أصحابها بإرادتهم تصبح مملوكة لمن يضع يده عليها ألول مرة بعد األشياء المتروكة التي 
 .التخلي عنها وبالتالي تعتبر أشياء قابلة للتعامل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تصنيف األموال حسب طبيعتها -٢
 

  :التمييز بين العقار و المنقول . ١
قر بحيزه و ثابت فيه ال كل شيء مست: "  من القانون المدني الجزائري على ما يلي ٦٨٣نصت المادة 

غير أن المنقول الذي ، يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول 
لقد " يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغالله يعتبر عقارا بالتخصيص 

 .ة متعددة وال يمكن حصرهاعرف المشرع الجزائري العقار ولم يعرف المنقول ألن هذه األخير
 :العقارات . ٢

 :العقار بطبيعته . ١,٢
 : هو كل شيء ثابت في مكانه ومستقر فيه وال يتحرك منه ويشغل حيزا معينا ال يتغير منه وتشمل 

 األراضي بمختلف أنواعها و يشمل أيضا ما تحت األرض كالمناجم  •

ا أما المساكن القابلة للتحرك فهي ليست عقارا كل ما يبنى على األرض ما دام مثبتا فيه: المباني  •
 .فهي بحكم المنقول كما يعتبر البناء القديم الذي سيباع كأنقاض من األموال المنقولة 

 .األشجار و النباتات المتصلة باألرض اتصاال ثابتا مستقرا  •
 : العقار بالتخصيص . ٢,٢

 .تخصيصه لخدمة العقار أو استغاللههو كل منقول وضعه صاحبه مالك العقار فيه بنية رصده و
 :و عليه فإن هناك شرطين حتى يصبح المنقول عقارا بالتخصيص 

وهكذا إذا قام "  ق م ج ٦٨٣أن يكون مالك العقار والمنقول شخصا واحدا وهذا ما يستفاد من المادة  •
 " العقار المستأجر بوضع أشياء كاآلالت في العقار تبقى من المنقوالت باعتبار أنه ال يملك 

أي أن يكون التخصيص لخدمة العقار أو لفائدته و تسهيل االنتفاع به : رصد المنقول لخدمة العقار  •
 "و استثماره بصفة دائمة و قطعية 

هي كل األشياء غير العقارية فهي :المنقوالت.  ٣.مثال أن يضع صاحب الدار حاوية للماء فوق السطح
 :ت إلى أنواع هي من المنقوالت و تنقسم المنقوال

 المنقول بطبيعته. :١,٣
 هو كل شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن يتلف سواء كان تحرك الشيء ذاتي كالحيوان أو 

 .بإدارة شخص آخر أو بقوة عامل خارجي كالجماد مثال 

يصبح عليه في قد يصبح العقار منقوال بحسب المآل أي بالنظر إلى ما س: المنقول بحسب المآل . ٢,٣
 .مثال ذلك  البناء الذي يباع على أنه أنقاض.المستقبل القريب

هي األشياء التي ال تقع تحت حواس اإلنسان كاألفكار والمخترعات فهي من : ـ المنقول المعنوي 
 الملحقة قانونا بالمنقوالت ألنها أقرب إليه



 

 

 تفرقة بين العقارات و المنقوالت أهمية ال -٣
 

تساب الحقوق العينية العقارية و كذا انتقالها من شخص آلخر لمبدأ عام  و هو التسجيل في ـ يخضع اك
السجالت العقارية  الخاصة كبيع أرض أو مبنى أما المنقوالت فتنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد عقد 

رتفاع قيمتها البيع دون حاجة إلى التسجيل مع مراعاة االستثناء كالطائرات والسفن والسيارات نظرا ال
 .وأهميتها 

ـ حيازة المنقول تعتبر سند الملكية ما دامت تلك الحيازة يحسن نية و قائمة على سبب صحيح ويستثنى 
 .منها بطبيعة الحال حيازة األشياء المسروقة والمفقودة من أصحابها 

 . ثمن المثلـ الغبن في بيع العقارات يجعل لصاحبه الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس
أما ، ـ االختصاص المكاني في الدعاوى العقارية يكون دائما المحكمة التي يقع العقار في دائرتها

 المنقولة يكون لمحكمة موطن المدعى 
 الخالصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .هـ الشيء هو نحل الحق المالي و لكن العمل أيضاً محل ل
 .ـ الشيء المادي هو محل الحق العيني و الشيء غير المادي هو محل الحق الذهني

:ـ تصنيف األموال حسب طبيعتها يمكن تلخيصه في المخطط التالي  
 

 األموال

 المنقوالت العقارات

المنقول 
 بطبيعته

المنقول 
 بحسب المآل

المنقول 
 المعنوي

العقار 
 بطبيعته

 العقار بالتخصيص



 

 

 

 .لمنقولـ حدد أهمية التمييز بين العقار و ا) ١س

 .ـ بين كيف يمكن للعقار أن يصبح منقوالً ، و كيف يمكن للمنقول أن ُيصبح عقاراً) ٢س

 لمدة سنة و نظراً النقطاع الماء المتكرر اشترى ٠١/٠١/٢٠٠٤ـ استأجر أحمد منزالً بتاريخ ) ٣س

 . اشترى المنزل الذي كان يستأجره٠١/٠١/٢٠٠٥حاوية وضعها فوق سطح المنزل ، وبتاريخ 

 .نف الحاوية ضمن تصنيف األموال إلى عقار و منقول مع التبريرص

 أسئلة التقويم الذاتي -٤



 

 

 :ـ أهمية التمييز بين العقار و المنقول) ١ج
 ماعدا عقد البيع  أما المنقول فتنقل الملكية بمجرد تحريرللتسجيل،ـ يخضع نقل ملكية العقار عند البيع 

 

 . والسياراتأنواع محددة مثل الطائرات والسفن
 .ـ الحيازة على المنقول هي دليل على الملكية أما العقارات فال يكفي الحيازة كسند لملكية العقار

 .ـ الغبن في بيع العقار يمكن الرجوع فيه، أما المنقوالت فال
ـ الدعاوى العقارية يكون االختصاص المكاني هو المحكمة التي يقع فيها العقار، أما المنقول فإن 

 .ة موطن المدعى عليه هي التي تنظر في القضيةمحكم
 .ـ يمكن للعقار أن ُيصبح منقوالً بالمآل كالمبنى الذي يتم تهديمه ليصبح أنقاضا) ٢ج

 .ويمكن للمنقول أن يصبح عقاراً بالتخصيص مثل تخصيص منقول لخدمة عقار
 .ـ تصنيف الحاوية التي يملكها أحمد) ٣ج

 كانت من المنقوالت رغم تخصيصها الستخدام عقار ٠١/٠١/٢٠٠٥ إلى ٠١/٠١/٢٠٠٤ـ من 
 .و سبب ذلك أن أحمد ال يملك المنزل) المنزل(

 . عقاراً بالتخصيص بعد شراء المنزل من طرف أحمد ، تصبح الحاوية٠١/٠١/٢٠٠٥ـ من 

 

   التقويم الذاتيأجوبة -٥



 

 

 
 تصميم الدرس

 
 .االلتزام -١
 
 .موضوع االلتزام -٢
 
 .مصادر االلتزام -٣ 
 
 .)التنفيذ(آثار االلتزام  -٤
 
 .أسئلة التقويم الذاتي -٥
 
 . التقويم الذاتيوبةجأ -٦

 القانون المدني: المجال المفاهيمي الثاني
 االلتزام: الوحدة التاسعة

:المستهدفةالكفاءات 
 .ـ يحدد آثار االلتزام

  ساعات ٤ :الحجم الساعي
  الكتب المدرسية المقررة:المراجع

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدى دراستنا للحق الشخصي بينا بأنه رابطة قانونية بين شخصين 
وبينا أن الحق الشخصي هو من الحقوق المالية أي أن هذا النوع ، 

أما إذا ، من الحق إذا نظر إليه من الجانب اإليجابي سمي حقا 
 .يه من الجانب السلبي سمي التزاما نظر إل

 فما هو االلتزام ؟ وما هي مصادره ؟  وآثاره ؟



 

  االلتزام-١
 :تعريف االلتزام. ١

 و يتضمن قيامه بأدائه أو امتناعه عن ،االلتزام واجب قانوني يتحمل به شخص معين يسمى المدين
 .الدائن يكون له سلطة إجباره على أدائهعمل ذي قيمة مالية لصالح شخص آخر يسمى 

 : خصائص االلتزام . ٢
 : نستخلص بعض خصائصه وهيممن تعريف االلتزا

 :  له طرفانمااللتزا. ١,٢
 ، وال يشترط وجود الطرفين إال عند تنفيذ االلتزام،طرف إيجابي وهو الدائن وطرف سلبي وهو المدين

 .هو المدين و يتصور عند نشأته وجود الطرف السلبي  و

 : محل االلتزام . ٢,٢

 قد يكون هذا األداء عمال معينا يقوم به المدين لحساب الدائن لصنع شيء أو ،هو قيام المدين بأداء ما
 . أو تسليم مبلغ من النقود وقد يكون عبارة عن االمتناع عن المنافسة ،إصالحه

 :االلتزام يجب أن يكون أداء ماليا . ٣,٢
فالخدمة الوطنية مثال هي ، مه بالنقود فإذا لم يمكن تقويمه بالنقود لم نكن بصدد التزامأي يمكن تقوي

 .ليست التزاما و إنما هي واجب قانوني و لهذا ورد في التعريف واجب قانوني خاص 

 :االلتزام واجب قانوني . ٤,٢
بكون االلتزام يتكون من  وهذا ما يعبر عنه ،بحيث إذا أخل المدين بتنفيذه أمكن جبره على التنفيذ

هي الواجب الواقع على المدين في القيام باألداء المطلوب والمسئولية وهي والمديونية : عنصرين هما 
 .إمكان إجبار المدين على القيام بما خوله القانون من سلطة للدائن على هذا اإلجبار 

 فينتقل عن طريق تحويل الدين :لموت االلتزام قابل لالنتقال من شخص آلخر أثناء الحياة وبعد ا. ٥,٢
 كما ينتقل إلى الورثة ، وكذلك عن طريق تحويل الحق ينتقل من دائن آلخر،بين مدين وآخر من األحياء

 .بوفاة أحد الطرفين 



 

 

  موضوع االلتزام -٢
 

ء شيء إلى االلتزام بإعطا، هناك عدة تقسيمات لاللتزامات من أهمها تقسيم االلتزامات من حيث محلها 
 . وااللتزام باالمتناع عن عمل،ما وااللتزام بعمل

 : االلتزام بإعطاء شيء ما . ١
 .هو االلتزام بإنشاء حق عيني و بنقله مثل البائع يلتزم بنقل الملكية و كذلك االلتزام بدفع مبلغ من النقود

 : االلتزام بالعمل . ٢
ه و قد يكون العمل ماديا كما في حالة إقامة  بناء أو ومحل االلتزام يكون عمال يلتزم المدين بالقيام ب

 كما قد يكون العمل قانونيا مثل قيام الوكيل بتصرف قانوني نيابة عن األصيل ،القيام بأداء خدمة معينة
 .و لحسابه 

 :االلتزام باالمتناع عن عمل. ٣
  ومثل ذلك ،وال التزامه عنهومضمون ذلك أن يمتنع الدائن عن القيام بعمل معين يستطيع أن يقوم به ل

 ومثاله أيضا االلتزام بعدم البناء ،التزام تاجر بعدم منافسة تاجر آخر في مكان معين أو في سلعة معينة
 .على مسافة معينة من منزل جاره



 

 

  مصادر االلتزام -٣
 

وحسب القانون  ، لكي يولد االلتزام البد من سبب يؤدي إلى إنشائه و يسمى هذا السبب مصدر االلتزام
 :المدني الجزائري فإن مصادر االلتزام هي على التوالي

 :القانون . ١
  و يرجع إلى القانون ، مدني جزائري على أن القانون مصدر من مصادر االلتزام٥٣ نصت المادة 

 فال يقوم أي التزام إال إذا أقره القانون واعترف به مثله في ذلك سائر الحقوق، نشأة االلتزامات 
 غير أن إنشاء القانون لاللتزامات يكون بشكل غير مباشر حيث ،والواجبات المالية منها وغير المالية

يعلق نشوئها على حدوث واقعة معينة يحددها وهي ما يسمى بالواقعة القانونية وهي التي يرتب عليها 
 ومن أمثلتها الواقعة  بغض النظر عن أن تكون اإلرادة قد اتجهت إلى إحداث هذا األثر،القانون أثرا

 .الطبيعية كالقرابة والميالد و الوفاة 
 :العقد. ٢

 في ذمة كليهما كالبيع و اإليجار هو توافق إرادتي طرفين على إنشاء التزام أو أكثر في ذمة أحدهما أو 
 : العمل المستحق للتعويض . ٣

إلى ضرر للغير إما عن قصد وهو العمل غير المشروع  ويقصد به ارتكاب فعل غير مشروع يؤدي 
 . أو عن غير قصد محدث الفعل،صاحبه

 :هي كما يلي و : شبه العقود . ٤
 : اإلثراء بال سبب. ١,٤

 ١٤١وهذا ما نصت عليه المادة . وهو عمل غير مشروع يقوم به صاحبه بإرادته و يعود عليه بالنفع 
، ية من عمل الغير أو من شيء له منفعة كل من نال عن حسن ن" من القانون المدني الجزائري بقولها 

" ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع اإلثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء 
وكان يجهل أجل الوفاء فإنه يكون للمدين الحق في ، ومثال ذلك إذا أوفى المدين بالدين وفوائده معجال 

 أي برد الفوائد ، أي أن يلتزم الدائن بتعويض ما افتقر به المدين،استرداد ما أثرى به الدائن بال سبب
 .عن الفترة السابقة ألجل الوفاء 

 : دفع غير مستحق. ٢,٤
 :  مدني جزائري في فقرتها األولى على ما يلي١٤٣نصت المادة 

لم من ويقصد به أن كل دائن يست" كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده"
 فإنه من حق المدين استرداد  ما أوى ،المدين على سبيل الوفاء بدين هذا األخير المبلغ المستحق مرتين

 .به عن غير استحقاق أي المبلغ المدفوع في المرة الثانية 



 

 : الفضالة . ٣,٤
دة  و يقصد بها أن يقوم شخص عن قصد وإرا١٥٩ إلى ١٥٠نص عنها القانون المدني في المواد من 

 . دون أن يكون ملزما بالقيام بهذا العمل قانونا أو اتفاقا ،بعمل لحساب آخر
 و يلتزم هذا األخير ،وتسري على الفضالة قواعد الوكالة إذا أجازها وقبلها صاحب العمل األصيل

ومن أمثلتها قيام شخص ببيع . بتعويض الفضولي عما لحقه من أضرار بسبب قيامه بعمل الفضالة 
 .لكها آخر في غيابه كانت على وشك التلف  دون أن يطلب منه صاحب البضاعة ذلك بضاعة يم

 .و يالحظ أن الفضالة هي عمل مشروع يقوم به صاحبه بإرادته و يعود نفعه على شخص آخر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )التنفيذ(آثار االلتزام -٤
 

لك الوسائل التي يضمن بها الدائنون دراسة آثار االلتزام يشمل موضوع تنفيذ االلتزام و يشمل كذ
 .حقوقهم اتجاه المدنين

 : تنفيذ االلتزام . ١
 إال في حالة استحالة ذلك يكون تنفيذ االلتزام عن طريق ،األصل في تنفيذ االلتزام التنفيذ العيني له

ن المذكورتين وهكذا فإن تنفيذ االلتزام يكون بإحدى الطريقتي) أو عن طريق التعويض ( التنفيذ بمقابل 
 .سابقا
 :التنفيذ العيني . ١,١

 ، وللدائن الحق في مطالبة المدين به، ويقصد به أن يوفي المدين بعين ما التزم به في مواجهة الدائن
 أما إذا ،فإن لم يوف المدين كان للدائن الحق في إجبار المدين عليه طالما كان في إمكان المدين القيام به

التنفيذ العيني ال يكون أمام الدائن إال المطالبة بالتعويض وشروط  التنفيذ العيني و استحال على المدين 
 :التي تتمثل في اآلتي 

 :الشرط األول
و . أن يكون التنفيذ العيني ممكنا من قبل المدين و في هذه الحالة يمكن للدائن مطالبة المدين بالتنفيذ 

و االستحالة قد ترجع إلى سبب أجنبي ، يكون التنفيذ العيني غير ممكن إذا استحال على المدين القيام به 
ي في هذه الحالة ينقضي التزام المدين كأن يهلك الشيء المباع بسبب ال يد للبائع فيه قبل تسليمه للمشتر

لكن إذا كانت االستحالة ترجع إلى المدين أي إلى خطأ المدين فال يكون أمام الدائن إال الرجوع . 
 .بالمطالبة بالتعويض على المدين

 : الثاني طالشر
عيني فإن المدين ليس ما دام األصل في تنفيذ االلتزام هو التنفيذ ال: أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين 

 . له أن يمتنع عنه طالما كان ممكنا وال يجوز له في هذه الحالة أن يتقدم بدفع التعويض
 وإذا تقدم المدين بالتنفيذ العيني فليس للدائن أن يرفض ذلك ويطلب ،و للدائن كذلك أن يجبر المدين عليه

 قام بالتنفيذ العيني رضي الدائن  بذلك أو  ويترتب على ذلك أن المدين تبرأ ذمته إذا،التعويض بدال عنه
 .لم يرضى

 :الشرط الثالث
و يقصد باإلعذار تسجيل تأخير المدين في تنفيذ االلتزام ويكون اإلعذار في هذه الحالة : إعذار المدين 

أما ، بمثابة تنبيه المدين لتنفيذ االلتزام لتالفي التنفيذ الجبري وما يتضمنه من قهر وهذا السبب أخالقي 
 حيث يستفاد من عدم إعذار المدين أن الدائن قد رضي أن يمتد ،السبب الثاني لالعذار فهو سبب قانوني



 

 وهي من قبيل ،وإعذار المدين يكون بإنذاره واإلنذار يكون عادة بورقة رسمية. أجل الوفاء بااللتزام 
 .  بحيث يبدي فيها الدائن رغبته لمدينه في استيفاء حقه،أوراق المحضر
 :الشرط الرابع 

 أي بأال يترتب على تنفيذ االلتزام العيني خسارة كبيرة تلحق المدين بشرط أال ، أال يكون مرهقا للمدين
يصيب الدائن من جراء عُدوله عن التنفيذ العيني ضررا جسيما ألنه ليس من العدالة أن نضحي 

 كان ابدال من تنفيذ االلتزام العيني إذ و لكن يجوز التعويض النقدي ،بمصلحة الدائن لمصلحة المدين
 .الضرر الذي يلحق بالدائن يسيرا

 ) :بطرق التعويض( التنفيذ بمقابل .٢,١
 :أ ـ حاالت التنفيذ بمقابل 

إذا استحال على المدين تنفيذ االلتزام تنفيذا عينيا في حالة ما تكون االستحالة راجعة : الحالة األولى 
 .إلى فعله شخصيا 

إذا طالب به الدائن ولم يعترض المدين فالتعويض في هذه الحالة يؤسس على االتفاق :  الثانية الحالة
 .الضمني بين الدائن والمدين على أن يحل التنفيذ بمقابل محل التنفيذ العيني لاللتزام 

غم الحكم و ر) رسام يرسم لوحة( إذا كان التنفيذ العيني مرتبطا بتدخل المدين شخصيا : الحالة الثالثة
 .عليه بالغرامة للقيام بالتنفيذ إال أنه لم يقم بالتنفيذ

 : ب ـ نوع التعويض
 : مدني جزائري نوعي التعويض كما يلي١٧٦حددت المادة 
 . التعويض عن عدم االلتزام أي تنفيذا عينيا : النوع األول

 .التعويض عن التأخير في تنفيذ االلتزام : النوع الثاني 
 :تعويض  ـ تقدير الج

إذا لم يكن "  من القانون المدني الجزائري كيفية تقدير التعويض كما يلي إذ تنص ١٨٢حددت المادة 
 " التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فإن القاضي هو الذي يقدره  

 :إذن تقدير التعويض يكون بالطرق التالية 
وعلى ما ،  رر من خسارة تقدير القاضي للتعويض على ما لحق الشخص المتض : ١ط  

 .فاته من كسب و يكون عادة مقدرا بمبلغ من النقود 
التعويض االتفاقي أو الشرط الجزائي وهو عبارة عن اتفاق سابق على تقدير  : ٢ط 

 .التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر في التنفيذ 
"  من القانون المدني الجزائري على أنه ١٨٦مادة و قد نصت ال: التعويض القانوني  : ٣ط 

إذا كان محل  االلتزام  بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في 
 "   الوفاء به فيجب عليه أن يعوض الضرر الالحق من هذا التأخير



 

ع هذا النوع من التعويض هو أن وهذا النوع من التعويض يسمى بالفوائد التأخيرية والشروط في دف
 وأن يكون المبلغ المتفق عليه معلوم المقدار وأن يتأخر المدين في ،يكون محل االلتزام مبلغا من النقود

 .الدفع و أن يطالب الدائن بالتعويض القانوني 
 :ضمان حقوق الدائنين . ٢

امنة لحقوق الدائن وهذا ما يسمى لضمان حقوق الدائنين قبل المدين جعل المشرع كل أموال المدين ض
بالضمان العام حيث منح المشرع حق الرقابة للدائن على جميع تصرفات المدين في أمواله حيث تنص 

أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي : "  من القانون المدني الجزائري على ما يلي١٨٨المادة 
 ".فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون 

 وهذا يعني أن الدائن يستطيع ،يتضح من هذا النص أن المشرع جعل كل أموال المدين ضامنة لديونه
أن ينفذ على أموال المدين للحصول على حقه ويستوي في ذلك التنفيذ العيني و التنفيذ بطريق 

 . التعويض
. ان الخاص الذي يتقرر للدائن على أحد أموال المدين بدون استثناء و الضمان العام يتميز عن الضم

بينما ، كما أن الحق العام من الحقوق الشخصية التي ال تعطي الدائن أفضلية على الدائنين اآلخرين
 .الضمان الخاص يمنح الدائن ميزة التقدم 

 :الخالصة
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ـ االلتزام واجب قانوني  يتحمله المدين و موضوعه هو االلتزام 
 .بإعطاء شيء ما أو االلتزام بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل

ض ـ مصادر االلتزام هي القانون و العقد و العمل المستحق التعوي
 . وشبه العقد

ـ آثار االلتزام تتمثل في تنفيذ االلتزام إما تنفيذاً عينياً أي بعين ما لتزم 
 .به المدين أو تنفيذاً بمقابل أي عن طريق التعويض



 

 ـ عرف االلتزام) ١س

 ـ صنف االلتزامات التالية حسب الموضوع) ٢س

 .أ ـ التزام الفنان عبد القادر برسم صورة أو لوحة معينة لعمر

 . أمتار من مبنى جاره فريد٣ب ـ التزام سعيد بعدم البناء على مسافة 

 .جـ التزام الدكتور عامر بإجراء عملية جراحية للمريض محمود

 .سعود ببيع أرض لعبد الحميدد ـ التزام م

.التنفيذ العيني و أذكر شروطه ـ عرف)٣س

  أسئلة التقويم الذاتي -٥



 

   

  أجوبة التقويم الذاتي -٦

االلتزام واجب قانوني  يتحمل به شخص معين يسمى المدين و ذلك بأداء عمل أو إعطاء شيء ذو ) ١ج
 .قيمة مالية لصالح شخص آخر هو الدائن الذي يكون له سلطة اإلجبار

 :ت المذكورة تصنف حسب الموضوع كما يليااللتزاما) ٢ج

 .التزام بأداء عمل أ ـ التزام عبد القادر

 .التزام بعدم القيام بعمل ب ـ التزام سعيد

 .التزام بأداء عمل التزام الدكتور عامرج 

 
 
 
 
 
 



 
 :المستهدفةالكفاءات 

 .ـ يحدد آثار العقد

 . ساعات ٥: الحجم الساعي  
  الكتب المدرسية المقررة:المراجع
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 .العقودتقسيمات  -٢ 
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العقد شريعة المتعاقدين، إنها عبارة شهيرة و متداولة بين الناس، 
وتعبر عن أهمية العقد في العالقات القانونية التي تنشأ بين األفراد حيث 

 .يعبر طل طرف عن إرادته بحرية و يلتزم في العقد بإرادته
 عقد ؟ و ما هي أركانه ؟ و شروط صحته ؟ فما هو ال

 .و آثاره ؟



  عريف العقدت -١
 

العقد هو اتفاق "  مدني العقد بأنه ٥٤العقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام معين فقد عرفت المادة 
يلتزم بموجبه شخص أو عدة  أشخاص اتجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل 

فال يجوز نقضه وال تعديله إال  شريعة المتعاقدين ١٠٦ويعتبر العقد كما جاء في المادة ". شيء ما 
 .القانونباتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  تقسيمات العقود -٢
تتنوع العقود و تختلف فهي ليست من نوع  واحد  و لها تقسيمات كثيرة طبقا للزاوية التي ينظر منها 

 حصرها ألن اإلرادة تنشئ ما ولبيان أقسام العقود أهمية كبرى إذ أن العقود ال يمكن. وفقا ألساس محدد
 :تريد من العقود تطبيقا لمبدأ سلطان اإلرادة و سنعرض أهم التقسيمات 

 :من حيث التكوين . ١
 :أي كفاية اإلرادة إلنشائها أو عدم كفايتها تنقسم العقود إلى 

 : أ ـ العقود الرضائية 
 دتين عليه مثل عقد البيع وعقد الوكالة و هي عقود يكفي النعقادها مجرد التراضي أي عدم توافق اإلرا

 :ب ـ العقود الشكلية
هي العقود التي يلزم النعقادها إفراغ رضاء المتعاقدين في شكل معين  يحدده القانون و مثاله عقد 

 .وعقد الشركة، الرهن الرسمي

 :  ـ العقود العينيةج
 تسليم التراضي بل يجب عالوة على ذلك عقود يعتبر التسليم ركنا فيها فال ينعقد العقد بمجرد وهي 

الشيء محل العقد وبعبارة أخرى هو عقد ال يتم انعقاده إال بالقبض ومن أمثلة  هذه العقود عقد القرض 
 .الوديعة ، 

 :من حيث تنظيم المشرع لها. ٢
 :أو من حيث عدم تنظيم المشرع لها تنقسم العقود إلى 

 :أ ـ عقود مسماة 
وضع لها القانون اسما خاصا وتكفل بيان أحكامه و ذلك لشيوع هذا العقد بين األفراد و هي العقود التي 

و انتشاره في معامالتهم  وهذا النوع من العقود يخضع للقواعد القانونية التي أوردها القانون بشأنه ومن 
 .أمثلة هذا النوع من العقود  عقد البيع و عقد الهبة

 : ب  ـ عقود غير مسماة
العقود التي لم يضع لها القانون اسما خاصا ولم ينص على قواعد تحكم انعقادها و آثارها و من وهي 

 . عقد نشر دور النشر لكتاب مؤلف ما،أمثلتها عقد  النزول في الفنادق
 :من حيث األثر المترتب عليها . ٣

 : أ ـ عقود ملزمة للجانبين
ئ التزامات على كل من طرفيه فيكون كل منهما دائنا و العقد الملزم للجانبين أو التبادل هو الذي ينش

 .مدينا في نفس الوقت كعقد البيع فكل من البائع والمشتري يكون دائنا و مدينا في نفس الوقت
 :ب ـ العقد الملزم لجانب واحد

 



هو العقد الذي ينشئ التزامات على جانب واحد فقط من طرفيه فيكون أحدهما دائنا غير مدين و 
عاقد اآلخر مدينا غير دائن ومن أمثلة هذا العقد الوديعة بدون أجر فالمودع يلتزم نحو المودع بأن المت

 .يتسلم  الشيء المودع و أن يحافظ عليه و يلتزم برده عينا دون التزام اتجاه المودع لديه بأي شيء
 : من حيث المقابل الذي يعطيه العاقد . ٤

 :  أ ـ عقود المعاوضة
التي يحصل عليها كل من المتعاقدين على مقابل ما يقدمه مثل عقد البيع فيحصل البائع هي العقود 

بموجبه على الثمن مقابل إعطاء الشيء المبيع في مقابل دفع الثمن ومن أمثلة عقود المعاوضة أيضا 
 .عقد اإليجار والعمل والوكالة و الوديعة بأجر وعقد المقايضة

 : ب ـ عقد التبرع 
الذي ال يحصل فيه أحد العاقدين على مقابل لما يقدمه و ال يقدم العاقد اآلخر مقابال  لما هو العقد 

 .يحصل عليه و من أمثلته عقد الهبة

 : من حيث التزام كل متعاقد . ٥
 : أ ـ عقود محددة القيمة

مدى ما يعطيه العقد المحدد القيمة هو الذي يمكن لكل من طرفيه أن يحدد وقت التعاقد مقدار ما يأخذه و
وذلك بصرف النظر عن التعادل بين هذين المقدارين و مثاله عقد البيع حيث يمكن عند إبرام العقد 

 .يمكن معرفة مقدار ما يعطيه و يأخذه كل من البائع والمشتري 
 :ب ـ العقد االحتمالي أو عقد الغرر

عطيانه أو يأخذانه أو على األقل  قيمة ما ي،هو العقد الذي ال يستطيع طرفاه أن يحددا وقت إبرامه
أحدهما ألن تحديد هذه القيمة يتوقف على أمر مستقبل غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت حدوثه 

 .أي أساسه االحتمال ومثال العقود االحتمالية عقد التأمين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 أركان العقد -٣
 

وع ومن تعريف العقد وهي الشروط الواجب توفرها في العقد حتى يكون صحيحا و غير فاسد ومشر
 األهلية القانونية وهذه تدعى باألركان العامة ،السبب، المحل، الرضا: نستنتج الشروط أو األركان التالية

 للعقد ويجب توفرها في جميع العقود كما هناك شروط شكلية 
 . وهو خاص بأنواع  معينة من العقود مثل عقد الشركة 

 : الرضا . ١
بقتين وكافيتين إلحداث العقد فيبدأ عادة  أحد المتعاقدين بعرض التعاقد على هو وجود إرادتين متطا

اآلخر فيبين طبيعة العقد وموضوع التعاقد وهذا هو اإليجاب فإذا قبل الطرف اآلخر فقد توافق القبول 
أن يتم العقد بمجرد "  من القانون المدني على أنه ٥٩مع اإليجاب وتطابقت اإلرادتين فقد نصت المادة 
والتعبير عن اإلرادة قد يكون بطريقة صريحة أو ...." يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين 

التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ  و الكتابة أو باإلشارة المتداولة عرفا  " ٦٠ضمنية وفقا لنص  المادة 
، الغلط: وعيوب اإلرادة هي .  لرضاويجب أن تكون اإلرادة خالية من العيوب وإال انعدم ا........" 
 . الغبن،اإلكراه، التدليس

 : أ ـ الغلط
يجوز "  على ٨١هو وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع وقد نصت المادة 

والغلط الجوهري هو ما بلغ حد " للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله 
 .يث يمنع المتعاقد من إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلطالجسامة بح

 :ب ـ التدليس
 .هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط  يحمله على التعاقد والتدليس يبطل العقد 

 :  ـ اإلكراهج
 . يولد في نفس الشخص رهبة تدفعه إلى التعاقد واإلكراه يبطل العقدأدبي أوهو ضغط مادي 

 : ـ الغبند
 الغبن لغة هو النقص وهو اصطالحا الضرر المالي الذي  يلحق أحد المتعاقدين مثال كأن يدفع 
المشتري ثمن سلعة بأكثر بكثير من ثمنها الحقيقي أو تكون التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في 

 .يبطل العقد النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد  من فائدة بموجب العقد و الغبن 

 : المحل . ٢
 : أ ـ تعريفه

 .هو  الشيء الذي يلزم المدين بإعطائه أو بعمله أو باالمتناع عن عمله
 .التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري:  مثال االلتزام بإعطاء ـ



 .معماري بعمل تصميمات ألحد المصانع التزام مهندس :ثال االلتزام بعمل مـ
 .التزام من يشتري قطعة أرض بعدم البناء فوقها : ل االلتزام باالمتناع عن عمل ـ مثا

 : ب ـ شروط المحل
 :هي من القانون المدني الجزائري وهذه الشروط ٩٣يلزم في المحل توفر شروط معينة تضمنتها المادة 

من القانون المدني  ٩٦ إلى ٩٢و هذا ما نصت عليه المادة :ـ أن يكون المحل ممكنا غير مستحيل 
و يقصد باالستحالة هنا " إذا كان محل االلتزام مستحيال في ذاته كان العقد باطال مطلقا " الجزائري  

عدم قدرة الناس جميعا القيام بمحل االلتزام و ليس المدين فقط ومن أمثلة االستحالة التزام شخص  بنقل 
أيضا كما إذا التزم  محام برفع استئناف عن حكم ملكية منزل تهدم تماما وزال ومن أمثلة االستحالة 

إن هذا النوع . انتهى ميعاد استئنافه أوال يجوز االستئناف فيه و هذه االستحالة هي االستحالة القانونية 
و ذلك إذا كانت ،و يالحظ أن هناك استحالة ال تحول دون قيام العقد . من االستحالة تجعل العقد باطال 

 . للمدين فقط ووجود شخص غيره يستطيع القيام باألمر االستحالة بالنسبة

يجب أن يكون محل االلتزام معينا أو على األقل قابال : ـ أن يكون المحل معينا أو قابال للتعيين 
حتى ال تثور المنازعات بشأنه وبالتالي ال يقوم العقد و تعيين االلتزام يختلف باختالف طبيعة ، للتعيين
 .المحل 

يجب تعيين العمل الواجب القيام به أو :  المحل هو االلتزام بعمل أو االمتناع عن عمل ـ فإذا كان
 .االمتناع عنه وبيان مواصفته 

ـ إذا تعلق المحل بشيء  فإذا كان الشيء معينا بذاته كمنزل محدد أو سيارة معينة يشترط أن يكون 
 بنوعه فإنه يتعين بنوعه و مقداره  ودرجة التعبير واضحا نافيا للجهالة أما إذا كان المحل شيئا معينا

 .جودته 

إذا كان محل "  من القانون المدني الجزائري على ما يلي ٩٥ـ إذا كان المحل نقودا فتنص المادة 
االلتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو 

 " تأثير النخفاضها وقت الوفاء أي 

 : ـ أن يكون مشروعا  أي غير مخالف للنظام العام و اآلداب العامة 
إذا كان محل االلتزام مخالفا للنظام العام أو "  من القانون المدني الجزائري على ما يلي ٩٦تنص المادة 

 "اآلداب كان العقد باطال 
 .ياسية أو أدبية أو اقتصاديةوالنظام العام هو المصلحة العامة سواء كانت مصلحة اجتماعية أو س

أما اآلداب العامة فهي ما يتأثر به الرأي العام من مثل عليا ومبادئ أخالقية و اجتماعية مبنية على 
 .الدين و العرف والتقاليد
 .اتفاق ناخب مع مرشح لبيعه صوته  : من أمثلة النظام العام

 .لغ نقدي                      اتفاق على ارتكاب جريمة مقابل مب



  

 االتفاق على إنشاء بيت للقمار: من أمثلة اآلداب العامة
 .                   االتفاق على إنشاء عالقات جنسية غير مشروعة 

 : السبب . ٣
 :أ ـ تعريفه 

هو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحمل بااللتزام و بمعنى آخر الغاية التي 
مثال في عقد البيع السبب عند البائع هو الحصول على الثمن . لتزم تحقيقها نتيجة التزامهيستهدف الم

 .الذي يلتزم المشتري بدفعه أما السبب فهو عند المشتري رغبته في الحصول على الشيء المبيع
 : ب ـ شروط السبب 

 
 فإذا وقع شخص على  فإذا لم يوجد كان العقد باطال،يجب أن يكون االلتزام سبب: ـ وجود السبب 

 أو تبرع دون نية التبرع لديه تحت إكراه كان العقد باطال النعدام السبب في ،سند قرض وهو غير مدين
 .الحالتين 

يجب أن يكون السبب صحيحا فإذا كان السبب موهوما أو صوريا فيكون السبب غير : ـ صحة السبب 
 .صحيح 

صي له على دفع مبلغ من النقود تنفيذا لوصية ثم يتضح و من أمثلة السبب الموهوم اتفاق وارث مع مو
أما من أمثلة السبب الصوري عقد .أن الموصي قد رجع في وصيته فالعقد هنا يبطل لعدم صحة السبب

 .بيع يستر هبة
 : ـ مشروعية السبب ج 

 .يجب أن يكون السبب غير مشروع إذا خالف النظام العام و اآلداب العامة

د بارتكاب جريمة مقابل مبلغ من النقود فالتزام من تعهد بدفع النقود يكون باطال لعدم مثال ذلك من تعه
 أما التزام ارتكاب الجريمة فهو باطل ألن ،مشروعية سببه وهو قيام  الطرف اآلخر بارتكاب الجريمة

 .المحل غير مشروع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :األهلية . ١
 ويقصد باألهلية هنا أهلية األداء أي قدرة الشخص على أن ،ة التعاقديشترط أن يتمتع أطراف العقد بأهلي

يصدر منه تصرف قانوني صحيح أي صالحيته ألن يقوم بإبرام العقد المذكور وال تكفي أهلية الوجوب 
 . أي مجرد صالحية الشخص لتحمل االلتزامات وتلقي الحقوق ولو لم يباشر ذلك بنفسه

 : ـ انعدام األهلية أ
أو بسبب ) دون السابعة من عمره( ن األهلية منعدمة بسبب السن في حالة الصبي غير المميز  تكو

 .عارض مثل الجنون والعته و هؤالء يعدون فاقدي األهلية و ال يصلحون لمباشرة أي عمل قانوني
 : ب ـ نقصان األهلية 

ومن في حكمه وهو السفيه ) من سن السابعة حتى التاسعة عشر( و يتحقق ذلك بالنسبة للصبي المميز 
وذي الغفلة وهؤالء يصلحون لمباشرة بعض التصرفات القانونية دون البعض اآلخر فالرضا بالنسبة لهم 

 .موجود و لكنه غير صحيح
، و القاعدة العامة هي أنه بالنسبة للتصرفات المالية النافعة نفعا محضا مثل قبول الهبات من الغير 

 أيهم أما بالنسبة للتصرفات الضارة ضررا محضا فإنها تقع باطلة بطالنا تعتبر صحيحة إذا قام بها
مطلقا و ذلك مثل التبرعات التي تصدر من الصغير أما عن التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر مثل 
 ،البيع و الشراء فإنها قابلة لإلبطال لمصلحة الصغير و يتمسك بالبطالن الممثل الشرعي لناقص األهلية

 .مكن إجازة التصرف عند بلوغ سن الرشد أو اكتمال األهليةو ي
 : الشكل . ٢

السبب إال أن القانون أو ، المحل ، لكي ينشأ العقد كما رأينا يجب أن تتوافر له األركان و هي التراضي
ا العقد المتعاقدين قد يضيفان إلى األركان الثالثة ركنا رابعا هو الشكل وهذا العقد هو العقد الشكلي وهذ

هو الذي يلزم النعقاده إفراغ رضاء المتعاقدين في شكل معين يحدده القانون ومثاله في القانون 
)  مدني جزائري٤١٨( وعقد الشركة )  مدني جزائري٨٨٣المادة ( الجزائري عقد الرهن الرسمي 

وظف مختص وفقا  وهذه قد تكون رسمية  أي أن يقوم بها م،وغالبا ما يكون الشكل المطلوب هو الكتابة
 .لألوضاع التي يحددها القانون ويسمى العقد الشكلي في هذه الحالة عقدا رسميا كالرهن الرسمي

 
 
 
 
 
 

  صحة العقد طشرو -٤



  

  العقد وسائل إثبات -٥
 

رأينا أن التصرفات القانونية و هي العقود هي مصدر لاللتزام و لكن بشرط فيها قيام اإلرادة لدى 
إن القانون غالبا ما يشترط شروطا خاصة لإلثبات في هذه   ونظرا لخطورة آثار العقود ف،أطراف العقد

إال أن هناك استثناء ورد في المادة ، والقاعدة العامة أن إثبات العقود ال يتم عن طريق الكتابة . الحالة 
يخص المعامالت التجارية ألنها تقوم على عنصر الثقة وكذلك التصرفات القانونية التي )  م ج٣٣٣(

 :هيوقد حدد القانون الجزائري طرق اإلثبات و .  دج١٠٠٠ من تكون قيمتها أقل
 :الكتابة . ١

والكتابة .وهي من أهم أدلة اإلثبات ويجيز القانون إثبات كل الوقائع والتصرفات القانونية بالكتابة 
 .كتابة رسمية وكتابة عرفية: نوعان 

ها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة هي التي يثبت في)  م ج٣٢٤( فالورقة الرسمية طبقا للمادة 
عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا لألوضاع القانونية في حدود سلطته و 

 ) .الموثق( اختصاصه 
 .أما الكتابة العرفية فهي تلك التي تتم بين األفراد دون تدخل أي سلطة

 :البينة. ٢
ي يدلي بها األشخاص أمام القضاء بشأن إثبات أو نفي يقصد بها شهادة الشهود ومجموع األقوال الت

وتقبل شهادة الشهود كدليل إثبات في المواد التجارية عموما وكذلك في المواد المدنية في . واقعة معينة 
 . دج١٠٠٠حدود 

 :القرينة القانونية . ٣
ديم الدليل المباشر قد يصعب إثبات العمل أو التصرف القانوني ولهذا قد يعفى المشرع الشخص من تق

على ذلك فنستخلص حقيقية هذا العمل أو التصرف من عمل أو تصرف آخر يسهل إثباته عندما يقال 
 م ج من أن الوفاء  بقسط من ٤٩٩و من أمثلة القرائن القانونية ما جاء في المادة .أنها قرينة قانونية 

 الدليل على عكس ذلك ومفاد النص في األجرة  يعتبر قرينة على الوفاء باألقساط السابقة حتى يقوم
حالة نزاع حول اإليجار الخاص بعين ما وقدم المستأجر ما يفيد قيامه بسداد اإليجار عن شهر ماي مثال 
من العام الحالي فهذا يعتبر قرينة على سداد جميع األشهر السابقة على هذا التاريخ وعلى المؤجر أن 

 .يثبت العكس
 :اإلقرار. ٤

 م ج على أن اإلقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ٣٤١تنص المادة 
و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة فإذا أقر المدعى عليه أمام المحكمة بمديونيته كان 

 .هذا اإلقرار من جانبه دليال على ثبوت حق المدعي 



ي المسائل المدنية ال يقبل إثبات العكس أما في المسائل الجنائية واإلقرار حجة قاطعة على المقر ف
 .فللقاضي حرية التقدير للبحث عن الحقيقة و التأكد من أن االعتراف لم يأت تحت تأثير اإلكراه

 :اليمين.٥
يقصد باليمين أن يحلف الشخص باهللا سبحانه وتعالى وعندما ال يجد المدعي دليال يقدمه إلثبات ادعائه 

هذه اليمين تنهي النزاع بين الطرفين ، في هذه الحالة يجيز له القانون أن يوجه خصمه اليمين الحاسمة
 .إذا حلفها الخصم فال يمكن اللجوء بعدها إلى أي دليل من أدلة اإلثبات األخرى ويتقيد القاضي بنتيجتها

 :  المعاينة و تقارير الخبراء . ٦
ان النزاع أو الواقعة للوقوف عليها قصد التوصل إلى معرفة يقصد بالمعاينة االنتقال إلى مك •

 .الحقيقة على ضوء المشاهدة 

أما تقارير الخبراء فهي لجوء القضاء إلى أهل الخبرة من أطباء ومهندسين و تقنيين إلجراء  •
الفحص والبحث في الدعاوى التي تثار فيها مشاكل تقنية و يجوز للقاضي لالستعانة بالخبراء 

 .ن تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم سواء م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  آثار العقد -٦
 :المسؤولية العقدية و التقصيرية. ١

يترتب على العقد إنشاء التزامات تقع على كاهل كل من طرفيه والقوة الملزمة للعقد تقضي بأن يقوم 
 القاضي إال الحكم كل طرف بتنفيذ التزامه العقدي فإذا لم ينفذ الطرف المدني التزامه فال يكون أمام

 العقدية و هي تقابل المسؤولية التقصيرية فاألولى كما سبق القول جزاء ةبالتعويض و هذه هي المسؤولي
مثال عن ) الفعل الضار(  التعاقدية أما الثانية فهي جزاء الفعل غير المشروع تعدم الوفاء بااللتزاما
 .مبيع مسؤولية البائع عن عدم تسليم ال: المسؤولية العقدية

 .كمسؤولية قائد السيارة عن إصابة أحد المارة بخطئه: مثال عن المسؤولية التقصيرية 
 :شروط قيام المسؤولية . ٢

 :يشترط لقيام أي نوع من أنواع المسؤولية ثالثة شروط هي 
 : أ ـ الخطأ 

ة اإلخالل بااللتزام هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عن عمد أو إهمال أو هو بصفة عام
 .القانوني إذا كنا بصدد المسؤولية التقصيرية

 :ب ـ الضرر
وهو األذى  الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه ماديا أو 

 .معنويا 
 : ـ عالقة السببية بين الخطأ و الضررج 

 . أي أن يكون الخطأ هو السبب في الضررأي أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن نتيجة لخطأ المدين
 : المسؤولية العقدية . ٣

 :أ ـ المسؤولية المدنية 
المسؤولية  المدنية تنشأ عن أي فعل أو واقعة تحدث ضررا للغير أي أنها تتعلق بمصلحة فرد من 

 .بائع لم يسلم البضاعة في وقتها المحدد:مثال. األفراد
 :ب ـ المسؤولية الجنائية 

ي التي تترتب على جريمة من الجرائم و التي تحدث ضررا بالمجتمع كله و لهذا يكون الجزاء و ه
: مثال . توقيع العقوبة  على الجاني باسم المجتمع زجرا وردعا لتوقيفه عند حده و ليمتثل الغير به 

 .القتل
 :  ـ المسؤولية المدنية الجنائية ج
 



لية الجنائية والمدنية في نفس الوقت كما في القتل والسرقة يمكن أن يترتب على الفعل الواحد المسؤو
غير أن المسؤولية الجنائية هي األقوى باعتبارها حق المجتمع تؤثر في المسؤولية المدنية فأي قضية 

 .اعتبرت جناية ال يمكن أن ننفي عنها المسؤولية المدنية
 :الخالصة

 .ينعلى إنشاء التزام معن لعقد هو توافق إرادتيا. ١
 :تقسيمات العقود. ٢

 .عقود رضائية و عقود شكلية وعقود عينية: أ ـ من حيث التكوين
 .عقود مسماة و عقود غير مسماة: ب ـ من حيث تنظيم المشرع لها

 .عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد:  ـ من حيث الثر المترتب عليهاج
 .ود المعاوضة وعقود التبرععق: د ـ من حيث المقابل الذي يعطيه المتعاقد

 ).عقد الغرر(عقود محددة القيمة و العقود االحتمالية :  ـ من حيث التزام كل متعاقده
 .الرضا، المحل، السبب:أركان العقد . ٣
 ).لبعض العقود(األهلية والشروط الشكلية : شروط صحة العقد . ٤
 .ليمين، المعاينة وتقارير الخبراءا ية،اإلقرار،القانون القرينة البينة، الكتابة، :إثبات العقد وسائل. ٥
و تتمثل في قيام المسؤولية العقدية الناتجة عن عدم تنفيذ العقد حيث  يترتب عن عدم : آثار العقد. ٦

 .تنفيذ العقد حدوث ضرر للدائن يجب على المدين تعويضه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  .ـ أذكر أركان العقد) ١س
 .ساب عدم صحة الرضاـ أذكر أ) ٢س

 ـ أذكر طرق اإلثبات) ٣س

 :ـ عرف ما يلي) ٤س

 عقد المعاوضة) أ 

 عقود غير مسماة) ب

 أسئلة التقويم الذاتي -٧



  
 .الرضا ، المحل ، السبب: أركان العقد هي ) ١ج
 :أسباب عدم صحة الرضا) ٢ج

 ـ عدم وجود اإلرادة
 و االستغاللالغلط و التدليس و اإلكراه : ـ عيوب الرضا و هي 

 :طرق اإلثبات هي) ٣ج
  ،ـ الكتابة

 ـ  البينة، 
 ـ القرينة القانونية،

  ـ اإلقرار، 
 ـ اليمين ، 
 ـ الخبرة،
 .ـ المعاينة

 .هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابالً لما أعطاهأ ـ عقد المعاوضة ) ٤ج
ألنه ال يوجد ،  تسمى بالعقود غير المسماةب ـ العقود التي لم يتكفل المشرع ببيان أحكامها الخاصة

 .غير أنها تخضع للمبادئ العامة للعقود، اسم خاص تعرف به
 
 
 
 

  أجوبة التقويم الذاتي -٨



 

 

 
 

 
 
 
 

 ٣االرسالهرس ف
 القانون التجاري: المجال المفاهيمي الثالث
 

 
 .رلتاج ا:)١١(  الوحدة-    

 
 . التجاريةاألعمال :)١٢( الوحدة-     

 
 . المحل التجاري:)١٣( الوحدة -      

 
 . التجاريةاألوراق :)١٤( الوحدة -       

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 تصميم الدرس
 

 .التاجر -١ 
 

 .رشروط اكتساب صفة التاج -٢
 

 .التزامات التجار -٣
 

 .أسئلة التقويم الذاتي -٤
 

 .أجوبة التقويم الذاتي -٥
 

 القانون التجاري:المجال المفاهيمي الثالث
 التاجر): ١١(الوحدة 

:المستهدفةالكفاءات 
 .جر والتزاماته المهنيةـ يحدد شروط اكتساب صفة التا

  ساعات ٣:   الحجم الساعي 
 الكتب المدرسية المقررة: المراجع



 

 

    
 فروع القانون الخاص الذي يتضمن مجموعة القواعد التي تضبط ُيعد القانون التجاري أحد

 . و عالقاتهم ببعضهم البعضدنشاط األفرا
والقانون المدني وهو أيضا أحد فروع القانون الخاص وُيعد الشريعة العامة التي تحكم نشاط 

 ن أما القانو.األشخاص في المجتمع ، فهو يشمل جميع األعمال القانونية كما يخضع له جميع األشخاص
التجاري فليست له عمومية القانون المدني و لكنه قانون فرضته المعامالت التجارية وطبيعتها الخاصة، 

 .منها تسهيل االئتمان بين التجار وتبسيط اإلجراءات القانونية وسرعة تنفيذها بما يالئم طبيعة التجارة
 .القانون المدنيكل ذلك جعل من القانون التجاري قانوناً استثنائياً عن 

فالقانون التجاري هو مجموعة القواعد  القانونية التي تخضع لها األعمال التجارية من جهة 
و من جهة أخرى تطبق أحكامه على فئة معينة هم التجار أي األشخاص الذين يتخذون التجارة مهنة 

 .لهم
 فمن هو التاجر ؟ و ما هي شروط اكتساب هذه الصفة ؟

 . التجار؟ وما هي التزامات 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ُيعد تاجراً كل شخص طبيعي أو معنوي << طبقاً لنص المادة األولى من القانون التجاري الجزائري 
 .>>يباشر عمالً تجارياً و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخالف ذلك 

 سواء  معتادة لهمهنةجارية ويتخذها تاجر كل من يشتغل باألعمال التالعتبر ت  أعالهنص المادة األولىف
بشرط أن يكون موضوع النشاط الممارس من طرف الفرد أو ) شركة(شخصاً طبيعياً أو معنوياً كان 

ويتبين من ذلك أّن تعريف التاجر ال يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة، . الشركة تجارياً
، و  التاجر احتراف العمل التجاري هو أساس اكتساب صفةوإنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أّن

 :يشترط العتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية 
 . هذه األعمال على سبيل االحتراف  الشخصأن يباشر •
 . باألعمال التجارية لحسابه الخاص الشخصأن يقوم •
 .بالتجارة تغالأن يكون الشخص متمتعا باألهلية الالزمة لالش •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  التاجر -١



 

 

  شروط اكتساب صفة التاجر -٢
 

 :ضح من نص المادة األولى أن المشرع الجزائري اشترط شرطان أساسيان الكتساب صفة التاجر همايت
 .اشرة الشخص ألعمال تجاريةمب •
 .خاذها مهنة معتادة لهات •

 الشخص وهو أن يكون هذا) ٥ و٤(ث يؤخذ من الموادليجب أن ُيضاف إلى هذين الشرطين شرط ثاو
 .و سوف نفصل ذلك في اآلتي. التجارةة مؤهالً لممارس

 :احتراف األعمال التجارية . ١
، إذا ما كان مؤهالً رتراف األعمال التجارية هو الشرط الجوهري الذي يكسب المحترف صفة التاجاح

قانوني لمزاولة النشاط التجاري، و نظراً ألهمية االحتراف في تحديد مركز الشخص من النظام ال
 :إننا سوف نتكلم عن ما يليف رةللتجا

 .نى االحترافمعـ 
 .اصر الحرفة التجاريةعنـ 
 .ضوع الحرفة التجاريةموـ 

 .ـ نهاية االحتراف
 أ ـ معنى االحتراف

تعبير يعني العن شرط االحتراف غير أن استعماله لهذا  للتعبير) مهنة(استعمل المشرع الجزائري كلمة 
تجارة ويتخذها مصدراً للكسب ومن ثم العيش من جراء ما يجنيه من أرباح من أن الشخص يمتهن ال
مارسة النشاط بصورة منتظمة ومستمرة وعلى سبيل م<<يقصد بالمهنة و. تلك المهنة المذكورة

 .>>االستقالل
  :ب ـ  عناصر الحرفة

 
 أن للحرفة التجارية عناصر ثالث ما كانت اآلراء حول تعريف االحتراف فالمستقر عليه فقها وقضاءمه
 :هي

 العتيادا 
كما يمكن أن . حرفة و معناه تكرار القيام بالعمل التجاري من وقت آلخرلدي لماهو بمثابة العنصر الو

يعد الخطوة األولى للدخول في عالم االحتراف التجاري، واالعتياد يختلف عن االحتراف في كون 
جة االستمرار والتنظيم، وعلى هذا األساس فمن يقوم باعتياد األعمال االعتياد ال يصل وال يرتقي إلى در
و ال ُيعد القيام بالعمل التجاري العارض أو المتقطع أساساً الكتساب . التجارية ال يلزم أن يكون تاجراً

 . و تقرير حالة االعتياد أو االحتراف مسألة موضوعية يقدرها القاضي.صفة التاجر
 



 

 

 
 لقصدا 

اد بقصد خلق حالة أو وضع معين وهو الظهور يالعت االمعنوي للحرفة، فيجب أن يكونهو العنصر و
 .بمظهر صاحب الحرفة

  :الستقالل في العمل التجاريا 
 يكفي الكتساب صفة التاجر أن يكون االعتياد بقصد الظهور بمظهر صاحب الحرفة بل ينبغي أيضاً ال

. ب غيرها لحسالالعمل التجاري لحسابه الخاص أن يقع ذلك على وجه االستقالل، فيمارس الشخص 
وعلى ذلك . ألن التجارة تقوم على االئتمان، واالئتمان ذو طبيعة شخصية، يقضي تحمل المسؤولية

فالموظفون والعمال في المحالت التجارية ال يعتبرون تجاراً ألنهم أجراء يقومون باألعمال التجارية 
كن االستقالل في إدارة العمل أو المشروع وهي من مميزات باسم و لحساب صاحب العمل و ينقصهم ر

 . صفة التاجر 
  :جـ ـ موضوع الحرفة التجارية

ا كان لها موضوعها عمالً من األعمال التجارية التي نصت عنها المواد إذ تكون الحرفة تجارية إال ال
لتجارية عمالً مشروعاً و يجب أن يكون موضوع الحرفة ا. من القانون التجاري الجزائري) ٢،٣،٤(

فمن يحترف تجارة ممنوعة أو مخالفة للنظام العام . ة أخرىهيخدم التاجر من جهة والمجتمع من ج
                          .واآلداب العامة ال يكتسب صفة التاجر إنما ُيعد مخالفاً للقانون

  :افرد ـ  نهاية االحت
 :تهي االحتراف في الحاالت اآلتيةين
 .الوفاة. ١
 .م للتجارةالعتزال التاا. ٢
 .الك أموال التاجره. ٣
لماً أن صفة التاجر ال تنتقل إلى الورثة، ولكن إذا استمر الورثة في مباشرة التجارة التي آلت إليهم ع
 .م يكتسبوا صفة التاجر ال على أساس أنهم ورثة بل على أساس االحترافنهفإ
  :.األهلية التجارية. ٢
خص صفة التاجر أن يقوم باألعمال التجارية و يتخذها مهنة ق و أن قلنا أنه يجب الكتساب الشسب

فضالً عن ذلك يجب أن و. معتادة له وهو ما نصت عليه المادة األولى من القانون التجاري الجزائري
يكون مؤهالً لممارسة العمل التجاري، فإذا لم تثبت للشخص أهلية االتجار فال يكتسب صفة التاجر مهما 

 .األهلية شرط الكتساب صفة التاجركان احترافه، إذن ف
والمقصود باألهلية التجارية هي صالحية الشخص لممارسة حرفة تجارية تستوجب إخضاعه 

ي يفرضها القانون على التجار، وهي مسألة لها أهمية بالغة بالنسبة للدولة التي تحصل لتمات االاللتز



 

 

 التجارية عن األهلية المدنية التي تكون إما و تختلف في ذلك األهلية. الممارسة التجارية على إقليمها
 .أهلية وجوب أو أهلية أداء

أما أهلية األداء فهي .  بااللتزاماتملالتحوهلية الوجوب هي صالحية الشخص للتمتع بالحقوق أف
وهي مسألة تستوجب حماية القاصر من نفسه . صالحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية الصحيحة

والمشرع الجزائري لم ينص في القانون التجاري على األهلية الالزمة كي .  الغير لهأو من استغالل
إال انه تعرض ألهلية . إلى القواعد العامة في القانون المدني يمارس العمل التجاري حيث ترك أحكامها

ض أيضاً كما تعر. من القانون التجاري الجزائري) ٥(القاصر المأذون له بالتجارة في المادة الخامسة 
ألحكام خاصة بأهلية المرأة المتزوجة فيما عدا ذلك يستوجب الرجوع إلى القواعد ) ٨و٧(في المادتين 

 .العامة
من القانون المدني الجزائري ) ٥٠(يل في هذا الموضوع تجدر اإلشارة هنا إلى أن المادة فصل التبق و

كون للشخص االعتباري أهلية في قد تكلمت هي كذلك عن أهلية الشخص االعتباري و نصت على أن ي
أنشأت من  فهي أهلية محدودة بالغرض الذي. الحدود التي يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون

 .و استناداً إلى ما سبق سوف نتكلم عن أهلية الشخص الطبيعي. أجله و ال يمكنها أن تتعداه أبداً
  :أ ـ الراشدون

م ينص عن حكم يحدد فيه سن الراشد التجاري و عليه يستوجب ق القول أن المشرع التجاري لسب
نون المدني و التي حددت سن الرشد قامن ال) ٤٠( التي وردت في المادة ةالرجوع إلى القاعدة العام

حسب و .و ال يختلف في ذلك سن الرشد المدني عن سن الرشد التجاري. سنة كاملة)  ١٩(بتسعة عشر
 كاملة ولكن أصيب بعارض من عوارض امتنع عليه مباشرة التجارة، النص من بلغ التسعة عشر سنة

من القانون ) ٤٤ و ٤٢(ية ما أوردته المواد هلومنه فلن يكتسب صفة التاجر، والمقصود بعوارض األ
 يكون أهالً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد  ال<<: ق م ج على ما يلي) ٤٢(فتنص المادة . المدني

تنص و. >>يعتبر غير ميز من لم يبلغ السادسة عشر سنة. و عته أو جنونأي السن التمييز لصغر ف
خضع فاقد األهلية و ناقصها بحسب األحوال ألحكام  ي<<: يليا من نفس القانون على م) ٤٤(المادة 

ن فهم مما سبق أن مي. >>الوالية أو الوصاية أو القوامة ضمن الشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون
 سنة كاملة دون أن تكون أهليته مصابة بعارض من العوارض التي ذكرتها المادة فإنه ١٩سن  بلغ

غير أنه قد يتعطل عن اكتسابها إذا ما أصيب . مل التجاري و يكتسب هذه الصفةلعيستطيع ممارسة ا
 .مدني) ٤٤(المادة . بعارض حينئذ تنتقل الصالحية والتصرف والممارسة من حوزتهم

 لممنوعون من الممارسة التجارية   ب ـ  ا
العتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ة موظفون العموميون والمحامون واألطباء تنظمهم قوانين خاصال

هؤالء رغم بلوغهم سن الرشد  إال أنهم ممنوعون من مباشرة التجارة فإن باشروها اكتسبوا صفة 
ها و يتحملون هذه اآلثار، أما جزاء مخالفة هذا مالهم التجارية صحيحة و تنشأ آثارعالتاجر وتظل أ



 

 

المنع فينحصر في فرض العقوبات التأديبية التي ينص عليها قانون المهنة التي يخضع لها الشخص 
و على ذلك فيخضعون ألحكام . المخالف، والهدف من ذلك يعود إلى حماية الجمهور المتعامل معهم

 .القانون التجاري ويلزمون بالتزاماته
 :ـ ـ األجانب ج
نستنتج انه يمكن لألجنبي الموجود على ) ٤٠ ، ٩(تناداً إلى نصوص القانون المدني ال سيما المواد اس

 سنة كاملة دون ١٩مستوى تراب الجمهورية الجزائرية أن يمارس العمل التجاري إذا كان قد بلغ سن 
 .أن تصاب أهليته بعارض من العوارض

  :د ـ القصر
وز للقاصر المرشد ذكراً أم أنثى ج ي ال<<امسة من القانون التجاري الجزائري على أنه ص المادة الختن

سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ العمليات التجارية، كما ) ١٨(البالغ من العمر ثمانية عشر 
 .برمها عن أعمال تجارية يال يمكن اعتباره راشداً بالنسبة للتعهدات التي

رار من مجلس العائلة مصادق عليه من ق يكن قد حصل مسبقاً على إذن والده أو أمه أو على إذا لم ـ
 استحال عليه مباشرتها أو المحكمة فيما إذا كان والده متوفياً أو غائباً أوسقطت عنه سلطته األبوية أو

لنسبة للقاصر أن ممارسة العمل التجاري با) ٥(ادة لمفهم من نص اي. >>في حالة انعدام األب واألم
 :مربوطة بشروط 

 .إلذن من الولي الشرعي ا:الًأو
لمصادقة على اإلذن من طرف المحكمة التي يريد القاصر ممارسة العمل التجاري في إطار  ا:نياًثا

 .اختصاصها
 ).٥/٣(لمادة ا. ن يكون اإلذن العائلي مرفقاً بطلب التسجيل في السجل التجاري أ:لثاًثا

 تزوجةهـ ـ المرأة الم
أة في ممارسة العمل التجاري واكتساب صفة التاجر، فقط مرالمشرع الجزائري سوى بين الرجل و ال

ن تحترف المرأة األعمال التجارية وأن تتخذ منها مهنة معتادة لها وأن تكون مؤهلة لممارسة العمل أ
لتزم المرأة  ت<<: ولهامن القانون التجاري الجزائري هذه الواقعة بق) ٨(وقد أكدت المادة . التجاري

: نصت على أن ) ٧( أن المادة ال إ. >>. .....ل التي تقوم بها لحاجات تجارتهاماالتاجرة  شخصياً باألع
ال تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة << 
ال يكسبها الصفة التجارية ألنها   من طرف الزوجةيفهم من ذلك أن المساعدة أو التطوع.  >>هازوج

تعمل لمصلحة زوجها، إال أن ذلك ال يمنع من اكتساب صفة العاملة و تخضع في ذلك ألحكام قانون 
 .العمل وتتمتع بكافة الحقوق التي يرتبها هذا القانون

 
 
 



 

 

  التزامات التجار -٣
 

 :تجار فيمثل االلتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على التت
 .ك دفاتر تجاريةمسـ 
 .قيد في السجل التجاريلـ ا
 :االلتزام بمسك الدفاتر التجارية . ١

  :أ ـ تعريف الدفاتر التجارية
 . دفاتر تجاريةأن يمسك تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر 9 المادة تنص
،  والتزاماتهإيراداته، مصروفاته، حقوقهمن ارية عبارة عن سجالت يقيد فيها التاجر عملياته التجوهي 

 .ومن هذه السجالت يتضح مركزه المالي و ظروف تجارته
  :ب ـ أهمية مسك الدفاتر التجارية

 .ظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجرتالدفاتر التجارية المن 
 .الدفاتر التجارية وسيلة لإلثبات أمام القضاء 
 .الضرائب ) فرض( ة لربط الدفاتر التجارية وسيلة عادل 
اإلفالس تساعد التاجر في الحصول على الصلح الواقي الدفاتر التجارية وسيلة أمان  

 .بالتقصير
   :واع الدفاتر التجارية أنجـ ـ 

تلفت التشريعات في تعيين الدفاتر التجارية الواجب على التاجر مسكها، فهناك من اكتفى بإلزام اخ
و هناك من عين حداً أدنى من . ة كافية للداللة على حالته التجارية دون تعييناجر بمسك دفاتر تجاريلتا

و . هذه الدفاتر التجارية و تركت الحرية للتاجر في أن يضيف ما يشاء حسب الحاجة الماسة لتجارته
 .سوف نتكلم عن ذلك في اآلتي

  :دفاتر التجارية اإلجباريةال) ١جـ ـ 
من القانون ) ٩(فقد نصت المادة . اريين هما دفتر اليومية ودفتر الجردالتاجر ملزم بمسك دفترين إجب
كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية << : التجاري الجزائري على أن

عليه أيضاً أن يجري سنوياً جرداً لعناصر  يجب<< منه على ) ١٠(ونصت المادة . >>. . .يقيد فيه
 .>>. . .ولتهأصول و خصوم مقا

  :دفتر اليومية: الًأو
 بسبب طبيعته للتاجريعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركز المالي 

 يوما بيوم من بيع أو شراء تجارتهالتاجر عمليات يقيد فيه التي فرضها المشرع واعتباره سجال يوميا 
 بضائع عينية إلى غير ذلك استالمألوراق نقدية أو أوراق تجارية أو  أو دفع أو قبض سواء اقتراضأو 

 .من األعمال المتعلقة بتجارته



 

 

 
  :دفتر الجرد: انياًث

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية وكذلك يقيد بدفتر الجرد 
 والسلبي في نهاية السنة وهي تشمل على خانتين الميزانية العامة للتاجر التي توضح مركزه اإليجابي

 الغير واألخرى مفردات علىإحداهما مفردات األصول وهي األموال الثابتة والمنقولة وحقوق التاجر 
الخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير وهي ديون المشروع للغير عالوة على رأس المال 

 . أول دين عليه باعتباره
  :ارية االختياريةتجدفاتر اللا) ٢جـ ـ 

 التجارة تقتضي أن يمسك التاجر دفاتر إضافية و يرجع ذلك يعة التعامل التجاري الواسع وحاجاتطب
ي دفاتر اختيارية لم ينص عليها هالختيار التاجر نفسه باعتباره أدرى من غيره بشؤون تجارته و

 : يمكن حصرها في اآلتيو. المشرع الجزائري بل ترك أمرها للتاجر و اختياراته
 .أو تخرج من الخزانة جل فيه التاجر كل المبالغ التي تدخليس): الصندوق(تر الخزانة دف 
 .اجل فيه التاجر كل البضائع التي يبيعها و يشتريهيس: تر المبيعات و المشترياتدف 
كمبياالت أو (سجل فيه مواعيد االستحقاق الخاصة باألوراق التجارية  ي:تر األوراق التجاريةدف 

 .لصالحه أو للغير) شيكات
يعد هذا الدفتر من الدفاتر التجارية الهامة نظراً الستعماله المتواصل وارتباطه  و:تر األستاذدف 

ث يعد سجل القيد النهائي التي تصب فيه جميع الدفاتر التجارية األخرى، وهو حيبالدفاتر األخرى 
 .علم المحاسبةمنظم تنظيماً دقيقاً تخضع هذه الدقة فيه ل

 : ظيم الدفاتر التجاريةتند ـ 
اً رمنه كيفية تنظيم الدفاتر التجارية اإلجبارية نظ) ١١(ضح القانون التجاري الجزائري في المادة أو

ويمكننا أن . ألهميتها من أجل توحيد طريقة تنظيمها لدى التجار والتقيد بكيفية تدوين المعلومات فيها
 : ما يلي)١١(نستشف من نص المادة 

ل المعلومات الخاصة بالعمليات التي يجريها التاجر بحسب تواريخها، كما أوجبت المادة أن سج تأن 
رك بعض األماكن على بياض وال محو ما كتب أو تحشية أو نقل تتخلو هذه الدفاتر من الفراغ أو 

 الدقة و على الهامش و أن ال تتضمن الشطب أو ما إلى ذلك، والهدف من كل ذلك هو مراعاة
 .الوضوح في تدوين العمليات وتفويت الفرصة على التاجر الذي يلجأ إلى تغيير البيانات المدونة

المصادقة عليها من طرف المحكمة المختصة قبل استعمالها والهدف من وب أن ترقم هذه الدفاتر يج 
 .هذا اإلجراء هو منع التاجر من أن يزيل بعض صفحاتها أو إبدال الدفتر برمته

 



 

 

  :ة االحتفاظ بالدفاتر التجاريةمدهـ ـ 
على التاجر االحتفاظ فيها ب لتي يجامن القانون التجاري الجزائري على المدة ) ١٢(ص المادة تن

) ١٠ و٩(يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين << : بدفاتره التجارية بقولها
ن ترتب وتحفظ المراسالت الواردة ونسخ المراسالت عشر سنوات، كما يجب أ) اليومية والجرد(

 أن المشرع الجزائري لم يحدد بداية سريان هذه المدة، مالمتتبع للنص يفه>> الموجهة طيلة نفس المدة 
ولكنه من البديهي أن تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر أي من تاريخ التأشير بانتهاء صفحات الدفتر، وكذلك 

 اردة و الصادرة تبدأ المدة نفسها من تاريخ إرسالها أو تسلمهابالنسبة للمراسالت الو
  :نتظامها ااتر التجارية أو عدمفجزاءات المترتبة على عدم مسك الدالو ـ 
) ١٤(ب المشرع الجزائري جزاءات مدنية وأخرى جزائية عن عدم المسك أو عدم التنظيم في المادة رت

 .من القانون التجاري الجزائري
  :المدنيةجزاءات ال 
هذه الدفاتر كوسيلة من وسائل اإلثبات أمام  ل جزاء مدني يترتب في حق التاجر هو حرمانه من تقديمأو

زيادة على ذلك فإن  . الذي غالبا ما يكون في غير صالحه للضريبة للتقدير الجزافيهخضوعو .القضاء
مه من إجراء تسوية قضائية معه التاجر المهمل أو المقصر في إمساك هذه الدفاتر أو عدم تنظيمها يحر

 .لعدم بيان مركزه المالي
  :جزاءات الجنائيةال 
 تجاري وما بعدها على أنه يعد التاجر مرتكبا لجريمة اإلفالس بالتقصير في حالة  370  المادةتنص

 .توقفه عن الدفع ولم يكن قد مسك حسابات مطابقة لعرف المهنة
 من قانون العقوبات على األشخاص الذين 383ها في المادة وتطبق العقوبات الجنائية المنصوص علي

، وتقضي تلك المادة بأن كل من قضى بارتكابه جريمة  أو التدليس تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصي
اإلفالس في الحاالت المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب عن اإلفالس البسيط بالحبس من 

لتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويجوز عالوة على ذلك شهرين إلى سنتين وعن اإلفالس با
على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنة على األقل  أن يقضي

 .وخمس سنوات على األكثر
  :القيد في السجل التجاري. ٢

  :ريف السجل التجاريتعأ ـ 
لدولة ومراكز محافظات السجل لتسجيل المعلومات الخاصة ورقة معدة من طرف ا<< سجل التجاري ال

أو هو ورقة . >>لصادرة بمقتضاها  االتي يتطلبها القانون و األنظمة) طبيعياً كان أو معنوياً(بالتاجر 
تفرد فيها لكل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً مجموعة من البيانات الخاصة به وبنشاطه 

 . إشراف الدولةالتجاري تحت رقابة و



 

 

وسنتناول . ج.ت. ق )٢٩ إلى ١٩(قد عالج المشرع الجزائري نظام السجل التجاري في المواد من و
 :في هذا المجال ما يلي

 .ملزمون بالقيد في السجل التجاريال 
 .ار القيد غي السجل التجاريآث 
 .جزاءات الجنائيةال 
 .ائف السجل التجاري في التشريع الجزائريوظ 
 :زمون بالقيد أ ـ  المل

التسجيل في السجل م بيلتز<< : من القانون التجاري الجزائري على ما يلي) ١٩(ص المادة تن
 .التجاري

 كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل ـ ١
 .القطر الجزائري

ياً، ومقره في الجزائر أو كان له ـ كل شخص معنوي تاجراً بالشكل، أو يكون موضوعه تجار ٢
 .>>مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت 

 :يطبق هذا اإللزام خاصة على<< : من نفس القانون و نصت على ما يلي) ٢٠(دة  جاءت المامث
 . كل تاجر، شخصاً طبيعياً أو معنوياًـ ١
فرعاً أو أي مؤسسة ـ كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو  ٢

 .أخرى
 >>.راب الوطنيالتأجنبية تمارس نشاطاً تجارياً على   كل ممثلية تجاريةـ ٣

 يارار القيد في السجل التجآثب ـ 
 :ترتب مجموعة من اآلثار الهامة عن القيد في السجل التجاري يمكن حصرها فيما يليت  

ولها كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بق) ٢١(ذا األثر حددته المادة  ه:اكتساب صفة التاجر 
. اريتترتب عنه كل اآلثار التي يحكمها القانون التج و…في السجل التجاري ُيعد مكتسباً صفة التاجر

كما أن عدم القيد في السجل التجاري بالنسبة للملزمين قانوناً بالقيد يسقط عنهم حقوق التجار دون أن 
 .ريعفيهم أو يخفف عنهم من التزامات التجا

القانون التجاري الجزائري على ما ن م) ٥٤٩(صت المادة  ن:اكتساب الشركة الشخصية المعنوية 
فالقيد في . >>ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال من تاريخ قيدها في السجل التجاري << : يلي

ية وتمتعها باألهلية السجل التجاري بالنسبة للشركات يعد بمثابة شهادة الميالد ونشوء الشخصية المعنو
 . القانونية

 :ورة ذكر رقم السجل في معامالت التاجر ضر 



 

 

ل مساره التجاري وجب أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو خالجر مع الغير اا تعامل التإذ
تعريفاته أو نشراته الدعائية أو مراسالته الرقم التسلسلي للسجل التجاري و كذا مقر المحكمة التي وقع 

يجب على كل شخص طبيعي أو << : تجارى بقولها) ٢٧(فيها السجل التجاري و هذا ما أكدته المادة 
معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية 

ع فيها السجل أو على كل المراسالت الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه، مقر المحكمة التي وق
 .>>بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه 

  :جزاءات الجنائيةالجـ ـ 
ري من جايه السجل التوادة على ما فرضه المشرع من أحكام سابقة تحقق إشهاراً قانونياً لما يحتزي

 .بيانات فقد فرض جزاءات و عقوبات جنائية للمخالف
 . اء عدم طلب القيد في السجل التجاريسو 
 . التأشير بالبيانات المعدلةأو 
 . طلب المحو في الميعاد القانونيأو 
 . إهمال ذكر المحكمة التي وقع السجل فيهاأو 
 .فواتيره و مراسالته  عدم ذكر رقم السجل على جميعأو 

 :من القانون التجاري الجزائري على عقوبات وجزاءات جنائية منها) ٢٩(دة ماصت الفن
 اشهر أو ١٠ أشهر و ٦ دج و بالحبس لمدة تتراوح بين ٢٠,٠٠٠ دج إلى ٥٠٠امة من غر 

 .بإحدى هاتين العقوبتين
 دج إلى ٥٠٠ دج و في حالة العود تكون الغرامة من ٢٠,٠٠٠ دج إلى ٤٠٠امة من غر 

المادة ( أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين ٦ أيام إلى ١٠بس لمدة تتراوح من لح دج و با٢٠,٠٠٠
٢٨.( 
 دج و هي خاصة بالشخص الذي لم يذكر في عنوان فواتيره ما ٣٦٠لى  دج إ١٨٠امة من غر 

 ).٢٧(حددته المادة 
  :يفة السجل التجاريوظد ـ 
 .ظيم المجتمع التجاريتن 
 .رم الثقة و االئتمان للمتعاملين مع التاجدع 
 .طاء صورة حقيقية عن النشاطات التجاريةإع 
 للعاملين في التجارة على مستوى التراب طي السجل صورة للدولة عن حقيقة المركز المالييع 

 .الوطني األمر الذي يساعد الدولة على وضع الخطط االقتصادية التي تهم البلد كلل

 
 



 

 

  :الخالصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يباشر عمالً تجارياً و يتخذه مهنة معتادة له) طبيعي أو معنوي(هو كل شخص :تعريف التاجر . ١
 :شروط اكتساب صفة التاجر . ٢

 .مباشرة األعمال التجارية على سبيل االحتراف 

 .توافر األهلية التجارية و خلوها من أي عارض من عوارض األهلية 

 :التزامات التجاري. ٣
اليومية   إلزاميين هما دفتر على التجار مسك دفترين فرض المشرع:مسك الدفاتر التجارية  

 .منتظمةو دفتر الجرد و أن يتم مسكهما بصورة 

 وهو وثيقة معدة من طرف الدولة وإدارات السجل التجاري :القيد في السجل التجاري 



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي  -٤
 

ـ مهنة شخص شراء و بيع السيارات و شخص آخر تحصل على سيارة عن طريق الميراث و ) ١س
 .أيهما ُيعد تاجراً و لماذا ؟. قام ببيعها

 .ـ أجب بكلمة صحيح أو خطأ عن األسئلة التالية مع التعليل ) ٢س
 .اعتياد العمل التجاري ليس شرطاً الكتساب صفة التاجر. ١

 .ال يجوز للقضاة و الموظفون ممارسة التجارة. ٢

 .يجوز للقاصر المرشد مباشرة التجارة. ٣

 .دفتر الصندوقالتجار غير ملزمين على مسك . ٤

 .يجوز للمرأة مباشرة العمل التجاري. ٥

 .ُيعتبر البائع في محل تجاري تاجراً. ٦

 .التجار ملزمون بالقيد في السجل التجاري. ٧
 .التاجر هو كل شخص طبيعي يباشر عمالً تجارياً و يتخذه مهنة معتادة له. ٨

 ـ ما هو جزاء عدم مسك أو انتظام الدفاتر التجارية ؟) ٣س
 ـ هل القيد في السجل التجاري شرطاً الكتساب صفة التاجر ؟) ٤س

 
 
 



 

 

 ـ ) ١الجواب 
الشخص الذي يمتهن شراء و بيع السيارات يعُد في نظر القانون تاجراً ألنه يمارس هذه المهنة على 

أما الشخص الذي ورث سيارة و فهو يكسب رزقه من ممارسته لهذه المهنة . سبيل االحتراف و االعتياد
 .قام ببيعها فال يعد تاجراً حتى و لو قام بعمل تجاري ألنه ال يحترف هذه المهنة

 ـ ) ٢الجواب 
 .اعتياد العمل التجاري ليس شرطاً الكتساب صفة التاجر .١

ج اعتبرت اعتياد العمل التجاري شرطاً الكتساب صفة .ت.من ق) ١(هذا صحيح ألن المادة
 ).مهنة(ط أن يكون على سبيل االحتراف التاجر بشر

 .ال يتمتع للقضاة و الموظفون ممارسة التجارة .٢
 .هذا صحيح ألنهم ال يتمتعون باألهلية التجارية فوظيفتهم تتعارض مع أهداف ممارسة التجارة

 .يجوز للقاصر المرشد مباشرة التجارة .٣
 على اإلذن من لمصادقةاوإلذن من الولي الشرعي ا: هذا صحيح و لكن تحت عدة شروط هي 

ن يكون أطرف المحكمة التي يريد القاصر ممارسة العمل التجاري في إطار اختصاصها و 
 .اإلذن العائلي مرفقاً بطلب التسجيل في السجل التجاري

 .التجار غير ملزمين على مسك دفتر الصندوق .٤
 . دفتر الجردهذا صحيح ألن دفتر الصندوق ليس دفتراً إلزاميا مثل دفتر اليومية و

 .يجوز للمرأة مباشرة العمل التجاري .٥
هذا صحيح ألن المشرع الجزائري لم يفرق بين الرجل و المرأة في أهلية االتجار فإذا بلغت 

 سنة و كانت غير مصابة بعارض من عوارض األهلية جاز لها أن تباشر العمل ١٩المرأة سن 
 . التجاري مثلها مثل الرجل

 .حل تجاري تاجراًُيعتبر البائع في م .٦
هذا غير صحيح ألن من شروط اكتساب صفة التاجر أن يعمل التاجر لحسابه الخاص و ليس 

 .لحساب غيره
 .التجار ملزمون بالقيد في السجل التجاري .٧

 .ج.ت.من ق) ١٩(هذا صحيح و هو ما نصت عليه المادة 
 

 .ادة لهعمالً تجارياً ويتخذه مهنة معت كل شخص طبيعي يباشر التاجر هو .٨
هذا صحيح و لكن ال يقتصر تعريف التاجر على الشخص الطبيعي فقط بل يتعداه إلى الشخص 

 . المعنوي الذي يباشر العمل التجاري
 ـ ) ٣الجواب 

  أجوبة التقويم الذاتي-٥



 

 

 :الجزاءات المترتبة عن عدم مسك أو انتظام الدفاتر التجارية هي
أو عدم التنظيم في المادة ب المشرع الجزائري جزاءات مدنية و أخرى جزائية عن عدم المسك رت
 .من القانون التجاري الجزائري) ١٤(
  :جزاءات المدنيةال

  .الدفاتر كوسيلة من وسائل اإلثبات أمام القضاء حرمان التاجر من تقديم 

 . للضريبة للتقدير الجزافييخضع التاجر 

م بيان يحرم التاجر المهمل أو المقصر في حالة إفالسه من إجراء تسوية قضائية معه لعد 
 .مركزه المالي

  :جزاءات الجنائيةال
 .إذا لم يكن قد مسك دفاتر تجارية يعد التاجر مرتكبا لجريمة اإلفالس بالتقصير  

 من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنة على األقل وخمس يحرم التاجر المفلس 
 .سنوات على األكثر

 
 ـ) ٤الجواب 

أي من آثار القيد في السجل . الكتساب صفة التاجر ولكنه أثراًالقيد في السجل التجاري ليس شرطاً 
 .التجاري هو اكتساب صفة التاجر
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فالجندي يقوم . زهيقوم المجتمع على تظافر جهود أعضائه كالً حسب وظيفته ومرك
بحراسة حدود الوطن فهو يقوم بعمل عسكري والطبيب يعالج المرضى  فهو يقوم بعمل إنساني 

الخ أما التاجر فهو يقوم بعمل . . .والموظف يقوم بعمل إداري والسياسي يقوم بعمل سياسي 
 .تجاري

عمالً تجارياً وقد رأينا في الوحدة السابقة أنه كي ُيعد الشخص تاجراً  عليه أن يباشر 
فالنشاط اإلنساني متعدد ومتنوع والتجارة اتسعت لتشمل أنشطة متعددة  . ويتخذه مهنة معتادة له

ولهذا تدخل المشرع من خالل القانون التجاري . وتمارس من طرف اآلالف من األشخاص
أعماالً تجارية لتنظيم مهنة التجارة وتحديد أوالً من هم التجار وثانياً ما هي األعمال التي تعتبر 

. 
من خالل هذه الوحدة سنرى مفهوم األعمال التجارية وأنواعها والفرق بينها وبين 

 . األعمال المدنية



 

 

 عرفة ماهية األعمال التجارية يجب علينا أوالً أن نتعرف على معيارلم
 .تعریف العمل التجاري ألن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى. التفرقة بين العمل المدني والتجاري

من هنا يجب أن نتكلم .  التي تعتبر تجاريةوذلك لعدم وجود تعريف واحد ينطبق على جميع األعمال
 . عن األعمال التجارية ومعيار التفرقة بينها وبين األعمال المدنية و ما يترتب على ذلك من نتائج

  :يةنتفرقة بين األعمال التجارية و األعمال المدالايير مع. ١
  :أ ـ  نظرية المضاربة

.  الهدف منها هو تحقيق الربح عن طريق المضاربةيرى أصحاب هذه النظرية أن األعمال التجارية
لقد تعرضت هذه النظرية . فكل عمل يهدف صاحبه من وراءه إلى تحقيق الربح ُيعد عمال تجارياً

إن هناك أعماال تعتبر تجارية دون أن يكون الهدف منها تحقيق الربح و بالمقابل : النتقادات شديدة منها
ئها تحقيق الربح ومع ذلك ال يعتبرها القانون من األعمال التجارية هناك أعماالً يسعى الشخص من ورا

 ).المهن الحرة(
  :ب ـ نظرية الحرفة

والعمل التجاري . تستند هذه النظرية على المعيار الشخصي و ليس المعيار الموضوعي للعمل التجاري
ي نطاق التجارة يعتبر قوم به التاجر ف يفكل ما. صدر من شخص احترف التجارةيهو ذلك العمل الذي 

كيف يمكن تحديد مفهوم الحرفة قبل : وانتقدت هذه النظرية بدورها لعدم وجاهتها منها. عمالً تجارياً
 تحديد مفهوم العمل التجاري ؟ 

  :جـ ـ نظرية التداول
يك التداول معناه تحرو، أي تداول النقود والبضائع والسندات، حسب هذه النظرية التجارة تعني التداول

وقد واجهت هذه . كانتقال البضاعة المصنعة من المنتج إلى التاجر ثم إلى المستهلك، السلعة وانتقالها
كبيع المزارع (هناك أعماالً يتحقق فيها تداول للبضائع دون أن تعتبر تجارية  :النظرية االنتقادات التالية

 ). ضائهاإنتاج مزروعاته أو قيام المؤسسات التعاونية ببيع السلع إلى أع
 :د ـ نظرية المشروع 

وعلى هذا . رار العمل ووجود تنظيم للعملتكتستند هذه النظرية حسب إلى عنصرين هما االحتراف أي 
وقد انتقدت . م على وجه متكرر وطبقاً لنظام معين عد ذلك العمل تجارياًااألساس إذا كان العمل قد ق

 .دأيضاً هذه النظرية لكونها لم تقم بالحل المنشو
تتمكن كلية من إيجاد م خالصة لما سبق ذكره فإن المعايير التي طرحت لتحديد مفهوم العمل التجاري لو

 على جميع األعمال التي تنص عليها معظم قتعريف محدد ومضبوط للعمل التجاري يمكن أن ينطب
ب إلى تعداد بعض و لهذا نجد أن القوانين قد تأخذ بأكثر من معيار أو أنها تذه. التشريعات التجارية

وإذا ما تتبعنا نصوص . األعمال التي تعتبرها تجارية و تترك الباب مفتوحاً للقاضي في أن يقيس عليها
القانون التجاري الجزائري في هذا الشأن نجد و أنه ابتعد عن الصراع الفقهي القائم واخذ بالمبدأ 

   تعريف األعمال التجارية-١



 

 

و . ياً في المواد األولى حتى الرابعةوهو ما يظهر جل) االتجاه الشخصي و الموضوعي معاً(المزدوج 
قبل أن نتناول بالتفصيل عرض األعمال التجارية في القانون الجزائري ينبغي أن نوضح أهمية و نتائج 

 .التفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري
  :نتائج التفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري. ٢
بيق القانون تطتين الموضوعية والشخصية حديد نطاق يلنظرم أن المشرع الجزائري قد أخذ بارغ

بل نراه قد اقتصر على ، إال انه لم يعط تعريفاً عاماً لألعمال التجارية بالرغم من أهمية ذلك، التجاري
و تظهر بعض اآلثار الجوهرية التي تترتب على التفرقة بين العمل .تعداد األعمال التجارية وتقسيمها

 :تجاري كما يليالمدني العمل ال
 اتثبأ ـ اإل

ومقتضاها انه ال يجوز إثبات ، ا هو معلوم فقد وضع المشرع قواعد خاصة لإلثبات في المواد المدنيةكم
 دينار جزائري و إذا كانت القيمة غير ١٠٠٠االلتزام أوعدمه بالشهادة إذا كانت قيمة االلتزام تزيد على 

 يجوز اإلثبات بغير الكتابة حتى وأن كان الف، فة دليل كتابيذلك الحال إذا كان المطلوب مخالك، محددة
 .١٠٠٠ D.Aموضوع النزاع تقل قيمته على 

ا في المسائل التجارية فال محل لسريان هذه القاعدة فيجوز اتباع كافة طرق اإلثبات كالقرائن و أم
 ت إال في الحاال١٠٠٠ D.Aزيد قيمته على  تلتزاماالالشهادة والدفاتر التجارية حتى وأن كان موضوع 

من القانون التجاري الجزائري تؤيد هذا ) ٣٠(ما نجد أن المادة ك. التي ورد فيها نص قانوني خاص
 يثبت كل عقد تجاري بـ<< : المسار بقولها

 دات رسميةسن .١
 دات عرفيةنس .٢
 تورة مقبولةاف .٣
 لرسائلاب .٤
 فاتر الطرفيندب .٥
 >>.لهابولمحكمة وجوب قإلثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت ااب .٦

 .تنتج مما سبق أن المسائل التجارية ال تعرف تلك القيود التي وردت في القانون المدنييس
  :ب ـ التضامن

تعد قاعدة التضامن بين المدينين في حالة تعددهم من القواعد التي استقرت في المسائل التجارية ، 
 . في المعامالت التجارية واالئتمانثقة وذلك تدعيما لعنصري ال. القضاء وطبقها فاحترمها

  .ال يمكن تقريرها إال بنص أو باتفاق األطرافما في المعامالت المدينة فإن قاعدة التضامن أ
 



 

 

 :جـ ـ االختصاص القضائي 
ذا التخصيص  ه. قضائية خاصة تتكفل بالفصل في المنازعات التجاريةجهاتتخصص بعض الدول 

ا على وجه السرعة هبطبيعة المعامالت التجارية، التي تستلزم الفصل في المتعلقة االعتباراتتمليه 
 .كون في هذه الحالة أمام محاكم تجارية نوبإتباع إجراءات غير تلك المتبعة أمام المحاكم العادية و

  :د ـ اإلعذار
فقد يسجل عليه و إال . عناه تنبيه المدين بأن آجال الدين قد حل و يجب عليه أن يبادر للوفاء م:اإلعذار 

 . ذلك التأخر ويتحمل ما قد يترتب عن ذلك التأخر و ما قد ينشأ عنه مستقبالً
المحضر  ( في المعامالت المدينة البد أن يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات القضاءو اإلعذار
ي أو أما في المواد التجارية فقد جرى العرف على أن اإلعذار يمكن أن يتم بخطاب عاد) القضائي

ببرقية أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق السرعة الالزمة 
 .التي تتسم بها المعامالت التجارية

   :هـ ـ مهلة الوفاء
من القانون ) ٢١٠(يجوز للقاضي أن يمهل المدين أجالً معيناً لينفذ فيه التزامه و هذا ما أكدته المادة 

ما القانون التجاري فال يعطي مثل هذه السلطة للقاضي آلن طبيعة المعامالت أ. الجزائريالمدني 
 التاجر ضرورة الوفاء بدينه في الميعاد وإال كان ذلك نتقتضي م) السرعة والثقة واالئتمان(التجارية 
 .ار إفالسه شهسببا في إ

  :و ـ اإلفالس
ا بعدها ترصدت كل تاجر توقف عن دفع ديونه  القانون التجاري الجزائري وممن) ٢١٥(مادة ال

يجعل التاجر حريصاً على تنفيذ ، التجارية في مواعيد االستحقاق و أوجدت له نظاماً ال يطبق إال عليه
ية وتوزع على دائنيه وفقاً لمبدأ عومن خالله تصفى جميع أمواله تصفية جما، التزاماته في مواعيدها

ء ليبعد التاجر المقصر والمهمل من الحياة التجارية ويضع حداً ونظام اإلفالس جا. قسمة الغرماء
ومثل هذا الحرص من المشرع على تنظيم الحياة التجارية و مراقبتها عن طريق النصوص ، لنشاطه

أما بالنسبة للمدين . الصارمة يجعل التجار من أحرص الناس على الوفاء بديونهم في مواعيد استحقاقها
ن سداد ديونه إلى نظام آخرـ يسمى نظام اإلعسارـ أقل قسوة و أخف وطأة المدني فيخضع عجزه ع

 .من القانون المدني الجزائري) ٢٠٢ إلى ١٨٨(من نظام اإلفالس وهو ما نستشفه من المواد 
  :تاجرلي ـ صفة ا

 لىاألو معتادة له، وذلك ما نصت عليه المادة مهنةباشر عمال تجاريا ويتخذه يلتاجر هو الشخص الذي ا
 التجار ، خاصة منها القيد في السجل تاللتزامان القانون التجاري ومن يصبح تاجرا، يخضع م

 .التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، كما يخضع لنظام اإلفالس 
 



 

 

  تصنيف األعمال التجارية -٢
 

ن القانون  المواد من الثالثة إلى الرابعة مفيأينا أن المشرع الجزائري قد عدد األعمال التجارية ر
ولم يعد ثمة شك في .  المشرع تحديد طبيعتها حاولالتجاري، ومعنى ذلك أن هذه األعمال هي التي 

صفتها التجارية ، حيث أصبغ عليها المشرع بنص صريح هذه الصفة وال يجوز لألفراد مخالفة هذا 
 .الوصف

فأحيانا يعتبر العمل . معيارا ثابتا ال أننا نالحظ أن المشرع الجزائري ، في التعداد الذي وضعه لم يتبع إ
تجاريا ولو وقع منفردا ، وتارة أخرى يشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة ، بحيث أنه لو تم 

 األعمال التجارية التي نص اعتبارلى أنه يجب  ع.عتبر تجاريا يمباشرة نفس العمل بصفة منفردة لم 
ل ال الحصر ، وذلك ما يفهم صراحة من نص المادة عليها المشرع الجزائري واردة على سبيل المثا

ألن المشرع لو أراد اعتبار األعمال التجارية ..." يعد عمال تجاريا بحسب موضوعه " الثانية من قولها 
. ، ...هو التجاري بحسب موضوعه العمل:يكما يلالتي عددها على سبيل الحصر ، لكانت الصياغة  

 في القياس على هذه األعمال وإضافة االجتهادوعليه فإن الرأي الراجح في هذا المجال هو جواز 
 .غيرها إليها

 اعتبرهاذا بالنسبة لألعمال التجارية حسب موضوعها ، ثم تناول المشرع الجزائري فئة من األعمال ه
 لمادةا (ل اعتبرها تجارية بالتبعية، وطائفة ثالثة من األعما) ٣المادة ( أعماال تجارية من حيث الشكل

٤. ( 
 :على ذلك تقسم األعمال التجارية في التشريع الجزائري على النحو التاليو

  . األعمال التجارية بحسب موضوعهاـ

  . األعمال التجارية بحسب شكلهاـ

 . األعمال التجارية بالتبعية ـ
 :موضوع الاألعمال التجارية بحسب  .١

  التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها ، ومعظم هذه األعمالهي تلك األعمالو
سنتناول و.  ، من مأكوالت وبضائع وأوراق مالية ، وتصدر بقصد تحقيق الربحالمنقوالتتتعلق بتداول 

لتجاري الجزائري، سواء تلك التي ا فيما يلي األعمال التجارية حسب موضوعها في نصوص القانون
 . المقاولةة أو تلك التي تتم ممارستها على سبيل تقع منفرد

 : ـ األعمال التجارية المنفردة أ

 :شمل األعمال التجارية المنفردة ت

  .راء المنقوالت إلعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلهاـ ش

  .راء العقارات إلعادة بيعهاـ ش

 .رة سلعمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمـ ا



 

 

  .ية والقيم العقارالتجاريةيات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحالت ملـ ع
 

 : ـ األعمال التجارية على وجه المقاولة ب

ددت المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري األعمال التي التكتسب الصفة التجارية إال إذا وقعت ع
جه المقاولة األعمال التي يعتبرها المشرع يقصد باألعمال التجارية على و و على سبيل المقاولة ،

 في شكل مشروع منظم بحيث تصبح حرفته االحترافتجارية إذا ما باشرها القائم بها على وجه 
 وهذا المشروع له مقومات اقتصادي فالمقاولة هي مباشرة نشاط معين في شكل مشروع ،المعتادة

 . األولية يضارب عليها صاحب المشروععدد من العمال و المواد راس المال وأساسية هي غالبا
 . أكثرأو اثنان  فيه و هو ما يطلق عليه المشروع الفردي وقد يشتركاً المشروع فردصاحبوقد يكون 

 :والمقاوالت التي اعتبرها المشرع الجزائري تجارية هي 

  .أجير المنقوالت أو العقاراتـ ت

  .لبناء أو الحفر أو تمهيد األراضيـ ا

  .المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو المنتجات األرض األخرى ـ استغالل

  .االنتقال النقل أو ـ استغالل

  .لتأميناتـ ا

  .يع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو األشياء المتعلقة بالتجزئةـ ب

  .إلنتاج أو التحويل أو اإلصالحـ ا

  .لتوريد أو الخدماتـ ا

  .مومية أو اإلنتاج الفكريي العه المالـ استغالل

  . المخازن العموميةـ استغالل
 
 :ألعمال التجارية بحسب الشكل ا. ٢
  :يعد عمال تجاريا بحسب شكله" ن القانون التجاري الجزائري على أنه م ٣ نص المادةت

  . التعامل بالسفتجة بين كل األشخاصـ

  . الشركات التجاريةـ

  .ان هدفها وكاالت ومكاتب األعمال مهما كـ

 . كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية ـ 
 :ل التجارية بالتبعية األعما. ٣
 : يعد عمال تجاريا بالتبعية: ن القانون التجاري الجزائري على أنه م ٤ نص المادةت

  .متجره األعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات ـ

  . بين التجارتااللتزاما ـ 



 

 

هي اعتبارها و مدنية ولكنها تفقد هذه الصفة وتكسب صفة جديدة أعماالًهي أصال إن هذه األعمال 
 بمناسبة أعماله التجارية و تسمى هذه األعمال باألعمال التجارية بالتبعية اًتجارية إذا ما بشرها تاجر

 بمعنى أنه إذا ما باشر هذه األعمال شخص نظرا ألنها تستمد أساس التجارية من تبعيتها لصفة القائم بها
 أعماله التجارية فهي مدني ظلت محتفظة بطابعها و طبيعتها المدنية أما إذا باشرها تاجر بمناسبة

 جوار أعماله التجارية بأعمال أخرى مدنية شأنه في ذلك شأن إلىفالتاجر يقوم تكتسب الصفة التجارية 
  .الخ...ج ويطلق ويرث و يشتري لوازم أسرته ويسافر ويعالج باقي األفراد فله حياته الخاصة يتزو

هذه األعمال تعتبر مدنية بطبيعتها وتخرج عن نطاق األعمال التجارية وتخضع أصال ألحكام القانون 
 جوار هذه إلىالمدني شأنها في ذلك شأن األعمال التي يباشرها أي فرد وال أهمية لصفة القائم بها و

وم التاجر ببعض األعمال التي تعتبر مدنية بحسب أصلها إال أنه يقوم بها بقصد األعمال المدنية يق
تسهيل وتكملة أعماله التجارية و زيادة أرباحه مثل قيامه بشراء سيارة لنقل البضائع أو تسليم 

ة  و الخزائن الحديديالزبائن عمال المحل ونقل وشراء األثاث الالزم الستقبال نقل أو للزبائنالمشتريات 
واآلالت الكاتبة و الحاسبة وإجراء عقود التأمين على المحل أو البضائع وتعاقده على توريد المياه و 

 هذه األعمال قد يقوم بها تاجر أو غير .الخ...  لمحله التجاري وعقوده مع شركات اإلعالنات الكهرباء
نون المدني أما إذا قام بها تاجر على السواء فإذا قام بها غير تاجر تظل مدنية و تخضع ألحكام القا

التاجر لشؤونه التجارية فأنها تفقد الصفة المدنية و تكتسب الصفة التجارية تبعا لحرفة القائم بها 
 .وتخضع بالتالي ألحكام القانون التجاري

 :الخالصة
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : األعمال التجارية.   ١
من الصعوبة بمكان إعطاء تعريف للعمل التجاري و لهذا اقتصر المشرع الجزائري على تعداد و ذكر 

 .ألنواع األعمال التجارية
 :أنواع األعمال التجارية. ٢

 :أ ـ األعمال التجارية بحسب الموضوع
من القانون التجاري على سبيل المثال ال الحصر و هي تلك ) ٢(عددها المشرع الجزائري في المادة 

األعمال  التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها و معظم هذه األعمال تتعلق بتداول 
 .المنقوالت

 :ب ـ األعمال التجارية بحسب الشكل 
ت التجارية و وكاالت ج و حصرتها في التعامل بالسفتجة والشركا.ت.من ق) ٣(و قد حددتها المادة 

 .و مكاتب العمال و عقود التجارة البحرية و الجوية
 :جـ ـ األعمال التجارية بالتبعية 

و هي األعمال التي تعتبر في أصلها مدنية و لكن إذا قام بها تاجر بهدف تسهيل تجارته عدت أعماال 
 .تجارية

 



 

 

 
 .ل المدنيـ كيف نفرق بين العمل التجاري و العم) ١س
 ـ ما هي أهمية التفرقة بين العمل التجاري و العمل المدني ؟) ٢س
 :ـ صنف في جدول األعمال التجارية التالية حسب نوعها ) ٣س

 .تأجير المعدات  
 .تحرير سفتجة 
 .أعمال البنوك 
 .أعمال مكتب الدراسات 
 .قيام التاجر بالتعاقد مع شركة الهاتف لتركيب خط هاتفي في لدكانه 
 .يام دار النشر بشراء حقوق التأليف من مؤلف كتابق 
 .شراء صاحب مقهى جهاز تلفاز لوضعه في المقهى لجلب الزبائن 
 .بنفسه) ب(بنقل البضاعة المباعة للتاجر )  أ(التزام التاجر 
 . نقل المسافرين من طرف مؤسسة النقل 
 ).السمسرة(التوسط في عمليات الشراء و البيع  
 . ممؤسسة استخراج الفح 

 
 

 أسئلة التقويم الذاتي  -٣



 

 

 ـ) ١الجواب 
 :عمل المدني و العمل التجاري منهاهناك عدة معايير للتفرقة بين ال

أما األعمال . أن أغلب األعمال التجارية الهدف منها هو تحقيق الربح عن طريق المضاربة 
 .المدنية فال تهدف إلى تحقيق الربح

 .ر من شخص احترف التجارةصديالعمل التجاري هو ذلك العمل الذي  

 .األعمال التجارية هي األعمال التي يتم فيها تداول النقود والبضائع والسندات 

 .األعمال التجارية هي األعمال التي تمارس على وجه االحتراف وتتطلب تنظيم معين 
 ـ) ٢الجواب 

 :تكمن أهمية التفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري من عدة نواحي هي
حيث يمكن . رية اإلثبات في القضايا التجارية و تقييده بقواعد محددة في القضايا المدنيةح 

 .اإلثبات في المسائـل التجارية بكافة طرق اإلثبات كالقرائن و الشهادة و الدفاتر التجارية

ما في المعامالت المدينة فإن قاعدة اعتماد قاعدة تضامن المدينين في المعامالت التجارية أ 
 .ال يمكن تقريرها إال بنص أو باتفاق األطرافتضامن ال

أي وجود محاكم خاصة بالمسائل التجارية وأخرى خاصة بالمسائل : االختصاص القضائي  
 .المدنية 

 في المعامالت المدينة البد أن يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات اإلعذار :اإلعذار 
جارية فقد جرى العرف على أن اإلعذار يمكن أما في المواد الت) المحضر القضائي (القضاء

أن يتم بخطاب عادي أو ببرقية أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك من الوسائل 
 .التي تؤدي إلى تحقيق السرعة الالزمة التي تتسم بها المعامالت التجارية

 
ما القانون امه أيجوز للقاضي أن يمهل المدين أجالً معيناً لينفذ فيه التز : مهلة الوفاء 

السرعة و الثقة (التجاري فال يعطي مثل هذه السلطة للقاضي آلن طبيعة المعامالت التجارية 
 ) و االئتمان

نظام اإلفالس يطبق فقط على التجار الذين يتوقفون عن دفع ديونهم في مواعيد  : اإلفالس 
لى نظام آخرـ يسمى استحقاقها أما بالنسبة للمدين المدني فيخضع عجزه عن سداد ديونه إ

 .نظام اإلعسارـ وهو أقل قسوة و أخف وطأة من نظام اإلفالس
مباشرة األعمال التجارية و اتخاذها مهنة معتادة تكسب الشخص صفة التاجر : تاجرلصفة ا 

 التجار ، خاصة منها تو متى ما اصبح الشخص تاجراً فقد وجب عليه الخضوع اللتزاما
 .سك الدفاتر التجارية ، كما يخضع لنظام اإلفالس القيد في السجل التجاري وم

 أجوبة التقويم الذاتي  -٤



 

 

 ـ ) ٣الجواب 
 األعمال التجارية 
 حسب الموضوع

 األعمال التجارية 
 حسب الشكل

 األعمال التجارية بالتبعية

 .تأجير المعدات . ١
قيام دار النشر بشراء حقوق التأليف . ٢

 .من مؤلف كتاب
نقل المسافرين من طرف مؤسسة . ٣

 .النقل
التوسط في عمليات الشراء و البيع . ٤
 ).السمسرة(
 . مؤسسة استخراج الفحم. ٥
 

 .تحرير سفتجة. ١
 .أعمال البنوك. ٢
أعمال مكتب . ٣

 .الدراسات
 

قيام التاجر بالتعاقد مع شركة . ١
الهاتف لتركيب خط هاتفي في 

 .لدكانه
شراء صاحب مقهى جهاز . ٢

تلفاز لوضعه في المقهى لجلب 
 .الزبائن

بنقل )  أ(لتزام التاجرا. ٣
) ب(البضاعة المباعة للتاجر 

 .بنفسه

 



 

 

 

 
 

 
 

 تصميم الدرس
 
 .تعريف المحل التجاري -١

 
 .عناصر المحل التجاري -٢

 
 .أسئلة التقويم الذاتي -٣

 
 .أجوبة التقويم الذاتي -٤

 
 
 
 
 

 القانون التجاري:المجال المفاهيمي الثالث
  المحل التجاري):١٣(الوحدة 

:الكفاءات المستهدفة
 .ـ يبين مفهوم المحل التجاري و يستخلص عناصره األساسية

  ساعات٣ :الساعي   الحجم 
 ررةالكتب المدرسية المق: المراجع



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن ممارسة العمل التجاري يتطلب في أغلب األحيان وجود مكان يزاول فيه التاجر تجارته 
 . نيعاً للمنتجاتسواء كانت بيعاً و شراًء للبضائع أو تأجير للمنقوالت و العقارات أو تص

كما ال ُيشترط لمزاولة التجارة وجود مكان محدد كحالة التاجر المتنقل مثالً  الذي يبيع 
 .بضاعته هنا و هناك

و لكن مهما يكن فإن للتاجر المستقر أو المتنقل محالً يجمع فيه عناصر تجارته التي تسمح له 
تشكل ما ُيعرف ) معنوية(ت مادية أو غير مادية هذه العناصر سواًء كان. باالستمرار في مزاولة التجارة

 .بالمحل التجاري 
 فما هو المحل التجاري ؟ 

 و ما هي عناصره ؟



 

 

  تعريف المحل التجاري -١
 

الستغالل تجاري أو صناعة معينة وقد يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص 
 لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل اًيسمى بالمتجر أو المصنع تبع

 التجاري والحق في  االسم وعناصر معنوية كالعنوان وو المعدات و اآلالتعناصر مادية كالسلع 
ق الملكية الصناعية إال أن له قيمة اقتصادية  بالعمالء والسمعة التجارية وحقو االتصالجار وياإل

منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على حده، فالمحل التجاري يمثل هذه العناصر 
 .المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة

 :يتميز المحل التجاري بالخصائص اآلتية و 
 :قولإنه مال من. ١

لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة 
 وغيرها فهو منقول وال يخضع بالتالي للقواعد القانونية بالزبائنللبضائع أو األثاث أو حق االتصال 

 .التي تحكم العقار
 :أنه مال معنوي . ٢

ن عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إال أنه هو ذاته مال المحل التجاري وان كان يتكون م
خصائصها التي تختلف عن  معنوي يمثل مجموعة هذه العناصر مستقال عنها ومكونا وحدة لها

الخاصة  خصائص كل عنصر من عناصره وباعتباره ماال منقوال فانه ال يخضع لألحكام القانونية
 .بالمنقول المادي

 :يةأنه ذو صفة تجار. ٣
 ألغراض تجارية فإذا كان استغالل المحل لغير هذه األغراض يستغلأن  يجب المحل تجاريا لكي يعتبر

 .فانه ال يعتبر محال تجاريا) كأغراض مدنية (
 : ضرورة أن يكون نشاط المتجر أو المصنع مشروعا. ٤

 استغالله في صناعة أي عدم استغالل المحل التجاري في تجارة محرمة قانوناً كالمخدرات مثالً أو
 .المختصة السالح بدون ترخيص من السلطات

 
 
 
 
 



 

 

 مجموعة األموال المنقولة الالزمة لالستغالل التجاري وقد نصت على ذلك  المحل التجاري علىيشمل
منقولة  بأنه تعد جزءا من المحل التجاري األموال المن القانون التجاري الجزائري 78المادة 

 وقد والمعدات واآلالتالمخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع 
جار والتسمية المبتكرة وكذلك ي واالسم التجاري والحق في اإلبالزبائنتكون معنوية مثل االتصال 

هذه العناصر التاجر فليست  براءات االختراع ويمكن دائما إضافة عناصر أخرى حسب طبيعة تجارة
 .المتجرسوى أمثلة لما يتضمنه 

  :العناصر المادية.١
 : البضائع أ ـ 

 في محل األلبسةعبارة عن مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل و هي 
 وكذلك السلع الموجودة بالمخازن التابعة للتاجر كما لألثاث في محل تجاري واألثاث لأللبسةتجاري 

تبر من قبيل البضائع المواد األولية التي سوف تستخدم في صناعة ما يقوم المتجر بيعه والتعامل فيه تع
 .كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب

 :ب ـ المعدات و اآلالت
يقصد بها المنقوالت التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من 

 الزبائن تستخدم في اإلنتاج واآلالت الحاسبة واألثاث المعد الستقبال استغالله مثل اآلالت التي
 .والسيارات التي تسهل أعمال المحل

  :العناصر المعنوية. ٢
يقصد بالعناصر المعنوية األموال المنقولة المعنوية المستقلة في النشاط التجاري للمحل وتلك العناصر 

 الناحية القانونيةعمالء والشهرة وال يقوم المتجر من الزمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري ال
 والشهرة واالسم بالزبائنبدونها على خالف العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في االتصال 

 .والرخص واإلجازات الصناعية الملكية اإليجار وحقوق التجاري وحق
 ):السمعة التجارية( والشهرة بالزبائن االتصال أ ـ 
 تاجر اتصاالته ومعامالته مع زبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري ويحرص التاجر على لكل

 بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق اإلقبال المنشود تطويرها ويعمل دائما على هذهأن تستمر عالقاته 
ل انه في  يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة ببالزبائنوعنصر االتصال . على متجره

تحقيق الغرض األساسي  على الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر األخرى إال عوامل ثانوية تساعد
 وهو دوام االتصال بزبائنه وإقبالهم على متجره ويترتب على ذلك آالالذي يهدف إليه صاحب المتجر 

 بالزبائنالتصال أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر وكلما توفر عنصر ا
 بالزبائنتوافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحدة مستقلة عن عناصره، ويعتمد عنصر االتصال 

 عنصر الشهرة أو السمعة التجارية التي تعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني متعلق بالمحل لىع

  عناصر المحل التجاري -٢



 

 

هر الخارجي للمتجر  كطريقة عرض البضائع والمظالزبائنالتجاري وتكون لها شأن في اجتذاب 
لتحقيق  والديكور الخاص بمواجهة المحل والموقع الممتاز والواقع أن كل عنصر منهما يكمل اآلخر

 والشهرة بالزبائن على المتجر وعنصري االتصال الزبائن إقبالهدف واحد هو المحافظة على استمرار 
 .منافسة غير المشروعةحق مالي يمكن التصرف فيه وينظم القانون حمايته عن طريق دعوى ال

 : االسم التجاريب ـ 
يعتبر االسم التجاري أحد عناصر المتجر وهو من العناصر المعنوية ويقصد به االسم الذي يتخذه 

 .التاجر لمتجره لتمييزه عن المحال التجارية المماثلة ويتألف االسم التجاري من اسم التاجر ولقبه
 :التسمية المبتكرة جـ ـ 

لتمييز محله التجاري  مية المبتكرة أو العنوان التجاري العبارات الجذابة التي يتخذها التاجريقصد بالتس
والعنوان التجاري يختلف عن االسم التجاري  فالش، ،الشيراتونعن المحال المماثلة مثل تسميته 

أن العنوان فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله في حين أنه ملزم باتخاذ اسم تجاري كما و
 .التجاري ال يتخذ من االسم الشخصي للتاجر

 :الحق في اإليجارد ـ 
في اإليجار حق صاحب المتجر أو المصنع في االستمرار في العقد كمستأجر واالنتفاع يقصد بالحق

  أهمية كبيرة إذا كان المحل التجاري يقع في منطقة معينةيجاربالمكان المؤجر ويمثل الحق في اإل
 بصناعة معينة أو لقرب الموقع من األسواق والمحال المماثلة حيث يسهل على العمالء إجراء اشتهرت

المقارنة واإلقبال على الشراء كما تظهر أهمية هذا العنصر في بعض أنواع النشاط التجاري التي تعتمد 
تغالل المتجر في ازدهارها على وجودها في موقع معين كالمقاهي والمطاعم والحلول محل البائع في اس

هو الذي يؤكد االستمرار في االتصال بالعمالء ونتيجة ذلك كان من الطبيعي أن التصرف في المتجر 
 تجاري على أنه في حالة 172يشمل أيضا التنازل عن الحق في اإليجار إلى المشتري وقد نصت المادة 
ة من قبل المتنازل إلتمام مدة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسب

 على أنه يجوز للمتجر أن يفرض تجديد اإليجار غير انه ينبغي عليه 176كما نصت المادة . اللغاالست
في هذه الحالة أن يسدد للمستأجر المخلى التعويض الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة 

 .عدم التجديد
 :ية و الفنحقوق الملكية الصناعيةهـ ـ 

الملكية الصناعية الحقوق التي ترد على براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية  يشمل تعبير
 .والعالمات التجارية والصناعية وجميع هذه الحقوق معنوية ذات قيمة مالية يجوز التصرف فيها

 : الرخص واإلجازاتو ـ 
 فتحمزاولة نشاط تجاري معين كرخصة ل التي تمنحها السلطات اإلدارية المختصة الرخصويقصد بها 

مقهى أو سينما ، وال تعتبر الرخص واإلجازات من عناصر المتجر المكونة لمقوماته إال إذا اشترط 



 

 

لمنحها ضرورة توفر شروط موضوعية غير متعلقة بشخص من منحت له وفي هذه الحالة يكون 
  ا يرد على المحل من تصرفالرخصه قيمة مالية وتعتبر عنصرا من عناصر المحل يرد عليه م

 :الخالصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحل التجاري . ١
هو مال معنوي منقول مخصص الستغالل تجاري أو صناعي وقد يسمى بالمتجر أو الدكان 

 .أو المصنع تبعاً لنوع النشاط الذي يزاوله التاجر
 :عناصر المحل التجاري . ٢

 .ناصر مادية وأخرى معنويةيتكون المحل التجاري من عدة ع
 :أ ـ العناصر المادية 

 .الخ. . .مثل البضائع و المواد األولية و األدوات واآلالت والمباني واألراضي 
 :ب ـ العناصر المعنوية 

مثل الشهرة أو السمعة التجارية و االتصال بالزبائن و حق اإليجار والتسمية المبتكرة 

 . والرخص و اإلجازاتوحقوق الملكية الصناعية و الفنية



 

 

 ـ عرف المحل التجاري و ما هي خصائصه ؟) ١س 
 ـ ما هي عناصر المحل التجاري ؟) ٢س
 .ـ   هل وجود المحل التجاري ضروري لممارسة العمل التجاري) ٣س
 
 

  أسئلة التقويم الذاتي -٣



 

 

 ـ) ١لجوابا
 .مال منقول معنوي مخصص الستغالل تجاري أو صناعة معينةهو 
 :يتميز المحل التجاري بالخصائص اآلتية و 

 .  منقولة مادية كانت أو معنويةألنه يتكون من عناصر أغلبها :مال منقول 

المحل التجاري بعضها مادي وبعضها معنوي إال أنه هو ذاته مال معنوي  :مال معنوي  
خصائصها التي تختلف عن  جموعة هذه العناصر مستقال عنها ومكونا وحدة لهايمثل م

 .خصائص كل عنصر من عناصره
 . ألغراض تجارية يستغل ألنه :ذو صفة تجارية 

 ـ ) ٢الجواب 
 .يتكون المحل التجاري من عدة عناصر مادية وأخرى معنوية

واآلالت و المباني واألراضي مثل البضائع والمواد األولية واألدوات : العناصر المادية  
 .الخ. . .

مثل الشهرة أو السمعة التجارية واالتصال بالزبائن و حق اإليجار : العناصر المعنوية  
 .و التسمية المبتكرة وحقوق الملكية الصناعية و الفنية والرخص و اإلجازات

 ـ) ٣الجواب
فالمحل التجاري كما . محل تجاريممارسة العمل التجاري و االستمرار فيه يستوجب بالضرورة وجود 

المكونة له و التي تعد ضرورية خاصة بعض العناصر المعنوية  رأينا يشكل وحدة مستقلة عن العناصر
مثل عنصر االتصال بالزبائن الذي يعد أهم العناصر الرتباطه باستمرار التاجر في تجارته وانعدام هذا 

 فوجود المحل التجاري هو تحصيل حاصل لممارسة .العنصر يؤدي إلى زوال تجارة التاجر من أساسه
 .العمل التجاري

 

   أجوبة التقويم الذاتي-٤



 

 

 
 

 

 تصميم الدرس
 

    
 .تعريف األوراق التجارية -١

 
 .أنواع األوراق التجارية -٢

 
 .أسئلة التقويم الذاتي -٣

 
 .أجوبة التقويم الذاتي -٤

 
 

 القانون التجاري:المجال المفاهيمي الثالث
  األوراق التجارية):١٤(الوحدة 

:المستهدفةالكفاءات 
 .ـ يحدد مفهوم األوراق التجارية ويوضح أهميتها في المعامالت المدنية والتجارية

  ساعات٥: الحجم الساعي
 الكتب المدرسية المقررة: جعالمرا



 

 

 
     
    

     
  

     
       

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرفت المبادالت التجارية منذ القدم تطوراً ملحوظاً في وسائل الدفع أو وسائل إثبات حق 
تطورت ) تبادل سلعة بسلعة أخرى(عن طريق المقايضة فبعدما كانت المبادالت تتم . الدائن على المدين

وأصبحت النقود تلعب دور الوسيط بين البائع و المشتري و مع ظهور عمليات البيع اآلجل واتساع 
المبادالت التجارية من حيث الحجم والمكان وظهور البنوك ظهرت وسائل دفع جديدة مهمتها تسهيل 

 .  الدائنين من جهة أخرىالتعامل التجاري من جهة و إثبات حقوق
 .هذه الوسائل تدعى باألوراق التجارية

 فما هي األوراق التجارية ؟ و ما هي أنواعها ؟



 

 

 تعريف األوراق التجارية  -١
 :تعريف. ١

تعرف األوراق التجارية بأنها صك قابل للتداول بالطرق التجارية و هو يقوم مقام النقود إذ يمثل مبلغاً 
 .معيناً يستحق الوفاء عند االطالع أو في ميعاد معين

 :خصائص األوراق التجارية. ٢
 :لألوراق التجارية عدة خصائص هي

 .ن تكون الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية أي بطريق التظهيرأ ـ أ
أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود و أن يكون هذا األخير معين المقدار على ب ـ 

 .وجه الدقة
 . يجب أن تتضمن الورقة االلتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحدجـ ـ

ك وجب اعتباره من األوراق التجارية بشرط أن يستقر العرف فمتى توافرت هذه الخصائص في ص
 .على قبوله كوسيلة وفاء تقوم مقام النقود في المعامالت

 :أهمية األوراق التجارية. ٣
 :لألوراق التجارية أهمية بالغة في الحياة العملية والمعامالت التجارية حيث لها وظائف عديدة منها

  :أ ـ أنها أداة لنقل النقود 
و تعد هذه أحد أهم الدوافع التي أدت إلى ابتكار السفتجة لتجنب خطر ضياع النقود أو سرقتها خاصة 

 . أثناء السفر
 :ب ـ أنها أداة ائتمان

بفضل األوراق التجارية يستطيع التجار شراء و بيع السلع على الحساب ألن الدائن يمنح المدين آجاالً 
أما الشيك فال يتحقق االئتمان بمقتضاه ) أداة ائتمان(ألمر بهذه الوظيفة و تقوم السفتجة و السند . للوفاء 

 .بمجرد االطالع) الدفع(ألنه اليتضمن آجالً للدفع و إنما يستحق الوفاء 
 :جـ ـ أنها أداة للوفاء

األمر  األوراق التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالديون ، رغم أن الوفاء البد أن يتم في نهاية أي أن
 .بالنقود عندما يتقدم الحامل األخير للورقة إلى المدين في ميعاد االستحقاق يطالبه بالوفاء

 
 
 
 
 



 

 

 :ذكر القانون التجاري الجزائري ثالثة أنواع من األوراق التجارية و هي
 .، السند ألمر و الشيك) الكمبيالة(السفتجة 

 Lettre de change) الكمبيالة(السفتجة .١
 :أـ تعريفها 

أمره يدفع يلسفتجة عبارة عن أمر مكتوب من شخص يسمى الساحب إلى شخص المسحوب عليه ، ا
 . شخص ثالث يسمى المستفيد ألمر إلذنه أو في ميعاد معين معينمبلغ 

 كان  على أنه تعتبر السفتجة عمال تجاريا مهما٣٨٩قد نص القانون التجاري الجزائري من المادة و
 التداول من حامل إلى آخر بالتظهير أو صفاتها، من أهم ائتمان أداة والسفتجة. شخاص المتعاملين بهااأل

 .، حتى تقدم للمسحوب عليه لقبولها ثم وفائها باالستالم

 .الساحب، المسحوب عليه والمستفيد: هم السفتجة وجود ثالث أشخاص تتطلب

  :الساحبـ 
 ويوقع عليه ، ويتضمن المحرر أمرا صادرا من الساحب إلى شخص هو الشخص الذي يحرر األمرو

 .آخر يكلفه فيه بالوفاء في تاريخ معين أو قابل للتعيين بمبلغ من النقود 
 :المسحوب عليهـ 

هو الشخص الذي يصدر إليه األمر من الساحب واألصل أن اإلنسان ال يكلف الغير بالوفاء أو القيام و
 . إلى عالقة بين اآلمر والمأمور تبرر إصدار هذا األمر يستندك بالعمل إال إذا كان ذل

 االستحقاقالغالب أن يكون الساحب دائنا للمسحوب عليه بمبلغ من النقود مستحق الوفاء في ميعاد و
ويترتب على حصول الوفاء من المسحوب . المذكور في السفتجة ، وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء 

 .لمديونية التي بينه وبين الساحب  عالقة اانقضاءعليه 
  : المستفيدـ
 . ويمكن أن يكون الساحب و نفسه المستفيد.هو الشخص الذي يتلقى الوفاء من المسحوب عليهو

 : البيانات اإلجبارية التي تتضمنها السفتجة ب ـ
 فتجة ، وهي  على البيانات التي يجب أن تتضمنها الس التجاري الجزائري من القانون٣٩٠ المادة نصت

 . في تحريرهةوباللغة المستعمل السند نفسه ، على مكتوباً" السفتجة " سمية ت * 

  .مر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معينأ * 

  ) .المسحوب عليه(  من يجب عليه الدفع اسم * 

  .االستحقاقاريخ ت * 

  .لمكان الذي يجب فيه الدفعا * 

 .)الساحب/المستفيد  (و ألمره  من يجب الدفع له أاسم * 

 أنواع األوراق التجارية  -٢



 

 

 .يان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه ب * 

 ) .الساحب ( وقيع من أصدر السفتجة ت * 
يتضح من هذا النص أن السفتجة لها صورة أو شكل معين ، يتكون من البيانات المذكورة ، ويترتب و

 .الحالة سندا عاديا على فقدان أحد عناصرها الصفة التجارية للورقة ، التي تعتبر في هذه 
 .إذا خلت السفتجة من تعيين مكان وفائها فيعد مكان إنشائها هو مكان الوفاء: مالحظة 

 :جـ ـ قبول السفتجة 
تنشأ السفتجة في بداية األمر دون أن يساهم فيها المسحوب عليه ومن ثم يظل أجنبياً عنها غير مدين 

 المستفيد و الحملة المتعاقبين من بعده قد يساورهم الشك ومادام ميعاد االستحقاق لم يحل بعد فإن. فيها
في قيام المسحوب عليه بالوفاء ، و لقطع السبيل على هذا الشك و تيسيراً للتداول تقدم السفتجة إلى 

فإذا وقع المسحوب عليه على السفتجة . المسحوب عليه قبل تاريخ االستحقاق للتوقيع عليها بالقبول
فالقبول إذن هو تعهد .  شخصياً بدفع قيمتها إلى المستفيد أو لحامل الورقةبالقبول أصبح ملتزماً

 .المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة في ميعاد االستحقاق
غير أن هناك أسباباً تجعل المسحوب عليه يمتنع عن قبول السفتجة لعدم تسلمه مقابل الوفاء أو عدم 

و في حالة االمتناع يحرر الحامل أو المستفيد . لسفتجةمديونيته للساحب أو عدم رغبته في االرتباط با
بعدم القبول لدى كتابة الضبط كي يحق له إقامة دعوى الرجوع على كل )  بروتستو(احتجاج رسمي 

 .موقع على السفتجة للمطالبة بقيمتها
 :جـ ـ التظهير 

ل سفتجة و إن لم ُيشترط ك<<  من القانون التجاري الجزائري بـأن   ٣٩٦من المادة ) ١(تنص الفقرة 
فالمستفيد في السفتجة ال ينتظر . >>تكون قابلة للتداول بطريق التظهير " ألمر " فبها صراحة لكلمة 

حلول ميعاد استحقاقها في أغلب األحوال ليقدمها للمسحوب عليه للوفاء بقيمتها بل يلجأ إلى التعامل بها 
أي بالكتابة على ظهر ) Endossement(ر    هذا التـداول بطريـق التظـهي ويـتم وتـداولها

 آخر هو الُمظهر السفتجة بما يفيد انتقال الحق الثابت فيها من المستفيد الذي يسمى بالُمظهر إلى شخص 
 .و التظهير عدة أنواع. إليه

ف إلى نقل ملكية الحق الثابت  و هو أكثر أنواع التظهير استخداماً و يهد:التظهير الناقل للملكية 
 .المظهر إلى المظهر إليهمن 

 و يعني توكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة السفتجة في ميعاد استحقاقها و :التظهير التوكيلي  
و يظهر ذلك على السفتجة بعبارة تفيد توكيل المظهر إليه في قبض . غالباً ما يكون الوكيل بنكاً

 ".لتوكيل ل" أو "  للقبض " أو " القيمة للتحصيل " السفتجة كأن يكتب 

 و هو رهن الحق الثابت في السفتجة ضماناً لدين المظهر إليه في ذمة :التظهير التأميني  
 ".القيمة موضوعة رهناً " أو " القيمة موضوعة ضماناً " كأن يكتب عبارة . المظهر



 

 

 
  :Billet à ordre: السند ألمر. ٢

 :أ ـ تعريفه 
 أو المحرر بدفع مبلغ معين من النقود ألمر هو محرر مكتوب يتعهد بموجبه شخص يسمى الساحب

 :فالسند ألمر يحتوى على طرفين هما. شخص ثاني هو المستفيد بمجرد االطالع أو في ميعاد معين
 . و هو منشئ السند و المدين األصلي فيه):الساحب(المحرر  

 .  و هو من يحرر السند لمصلحته عادة يكون شخصاً دائناً للمحرر:المستفيد 

 :البيانات اإلجبارية التي يتضمنها السند ألمرب ـ 
 تجاري على البيانات الواجب ذكرها في السند ألمر وإال فقد السند صفته المصرفية ٤٦٥نصت المادة 

 :هذه البيانات هي . و أعتبر سنداً عادياً
 .  في تحريرهةوباللغة المستعمل السند نفسه ، على مكتوباً " األمر أو السند" سمية تشرط  

  .غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين مرأ 

  .االستحقاقاريخ  تتعيين 

  .لمكان الذي يجب فيه الدفعا   تعيين 

 .)المستفيد ( من يجب الدفع له أو ألمرهاسم   

 . ومكانه السند ألمر تاريخ إنشاء يانب   

  ) .المحرر( حرر السند من وقيعت  

  :مالحظة 
 .يين مكان وفائه فيعد مكان إنشائه هو مكان الوفاءإذا خال السند ألمر من تع
 :ب ـ قبول السند ألمر

ال مجال هنا للحديث عن قبول السند ألمر من طرف المحرر ألن السند ألمر يمثل التزاماً بدفع قيمة 
و إذا كان . معينة في ميعاد االستحقاق و المحرر ليس أجنبياً عن السند ألمر و إنما هو الذي أصدره

د ألمر واجب الدفع بعد مدة معينة من اطالع المحرر عليه وجب تقديمه له ال للقبول بل للتأشير السن
 .عليه باالطالع

 :جـ ـ التظهير 
 و ما ينطبق على السفتجة من أحكام ينطبق على. السند ألمر مثل السفتجة قابالً للتداول بطريق التظهير

 ).لجزائـري من القانون التجاري ا٤٦٧المادة (السند ألمر
 :الشيك . ٣

 :أ ـ تعريفه
 



 

 

هو محرر مكتوب يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه 
أو ألمر شخص ) أي ألمر الساحب نفسه(بأن يدفع من رصيده الدائن لديه ألمره ) عادة ما يكون بنكاً(

 .آخر أو لحامل الشيك مبلغاً بمجرد االطالع
 : السفتجة يحتوى على ثالثة أطرف هي فالشيك مثل
 . و هو منشئ الشيك و المدين األصلي فيه:الساحب 

و عادة ما .  و هو من يصدر األمر له بدفع قيمة الشيك بمجرد االطالع:المسحوب عليه  
 .يكون المسحوب عليه بنكاً يودع الساحب فيه نقوده

حب نفسه أو أي شخص طبيعي  و هو من يحرر الشيك لمصلحته و قد يكون السا:المستفيد 
 .أو معنوي يعينه الساحب

 :ب ـ البيانات اإلجبارية التي يتضمنها الشيك
 )ج.ت. ق٤٧٢المادة (يحتوى الشيك على البيانات اآلتية 

 .ذكر كلمة شيك في السند و باللغة التي كتب بها 

 .أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين 

 )المسحوب عليه(اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع  

 .بيان المكان  الذي يتم فيه الدفع 

 .بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه 

 ).الساحب(توقيع من اصدر الشيك  
 :جـ ـ تظهير الشيك

يكون الشيك قابالً للتداول بطريق التظهير عندما يصدر باسم شخص معين سواء تضمن كلمة ألمر أو 
ال يكون الشيك قابالً ) ليس آلمر(عين و تضمن عبارة أمت إذا صدر الشيك باسم شخص م. لم يتضمنها
 .للتظهير

 ):الرصيد(د ـ مؤونة الشيك 
الرصيد هو المبلغ الذي للساحب في ذمة المسحوب عليه والذي نشأ بسبب إيداع النقود أو عن اعتماد 

قابالً ويشترط في الرصيد عند إصدار الشيك أن يكون جاهزاً و. فتحه المسحوب عليه للساحب) قرض(
للسحب ومساوياً على األقل لقيمة الشيك وإال اعتبرت عملية إصدار الشيك بدون رصيد جريمة يعاقب 
عليه القانون بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته 

 ). من قانون العقوبات٥٣٨المادة (



 

 

  :الخالصة
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعريف األوراق التجارية . ١
 .هي صك مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية وهي تقوم مقام النقود في الوفاء

 :أنواع األوراق التجارية . ٢
 ) :الكمبيالة(لسفتجة أ ـ ا

 المسحوب  آخر هو مكتوب من شخص يسمى الساحب إلى شخصصك عبارة عن هي
 شخص ثالث يسمى المستفيد ألمر أو ألمره في ميعاد معين معينأمره يدفع مبلغ يعليه ، 

 . و هي قابلة للتداول عن طريق التظهير.
 :ب ـ السند ألمر 

محرر بدفع مبلغ معين من النقود ألمر هو محرر مكتوب يتعهد بموجبه شخص يسمى ال
وهو قابل للتداول بطريق . شخص ثاني هو المستفيد بمجرد االطالع أو في ميعاد معين

 .التظهير
 :جـ ـ الشيك 

هو محرر مكتوب يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو 
أي ألمر ( لديه ألمره بأن يدفع من رصيده الدائن) عادة ما يكون بنكاً(المسحوب عليه 
والشيك قابل . أو ألمر شخص آخر أو لحامل الشيك مبلغاً بمجرد االطالع) الساحب نفسه

 .للتداول عن طريق التظهير



 

 

 

  أسئلة التقويم الذاتي -٣
 ـ) ١س

 :الوثائق التالية تمثل أوراقاً تجارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥,٠٠٠ D.A:                   المبلغ ١٥/١٠/٢٠٠٥الجزائر في 
 حبيلي كمال الدين: إلى 

: خمسة آالف دينار ألمر السيد: بموجب هذه السفتجة ادفعوا مبلغ 
  .٣٠/١٠/٢٠٠٦ائر بتاريخ ، نهج الجز٠١العزازي محمد 

 توقيع
 تينزار عبد القادر

 )١(الوثيقة 

 ٥,٠٠٠ D.A:                   المبلغ ٢٠/٠١/٢٠٠٦وهران في 
: ينار ألمر السيدخمسة آالف د: بموجب هذه السند سأدفع مبلغ 

  .٢٠/٠٣/٢٠٠٦، نهج الجزائر بتاريخ ٠١العزازي محمد 
 توقيع

 حبيلي كمال الدين

 )٢(الوثيقة 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المطلوب
 ماذا تمثل كل وثيقة ؟ .١
 استخرج و وضح البيانات األساسية لكل وثيقة ؟ .٢

 .ـ من خالل جدول بين أوجه الشبه و االختالف بين السفتجة و الشيك) ٢س
 لسند ألمر و الشيك للقبول ؟ـ هل يقدم ا) ٣س

 )٣(الوثيقة 



 

 

 

  التقويم الذاتي  أجوبة-٤
 ـ ) ١الجواب
 .تمثل السند ألمر و الوثيقة الثالثة تمثل الشيك) ٢(تمثل السفتجة و الوثيقة ) ١(الوثيقة  .١
 :البيانات األساسية في كل وثيقة موضحة في الجدول التالي .٢

 )٣(الوثيقة )٢(الوثيقة )١(الوثيقة 

 الشيك السند ألمر ةالسفتج اسم السند

 حبيلي كمال الدين حبيلي كمال الدين تينزار عبد القادر الساحب
 الصكوك البريدية / حبيلي كمال الدين المسحوب عليه

 العزازي محمد العزازي محمد العزازي محمد المستفيد

وهران في  ١٥/١٠/٢٠٠٥الجزائر  تاريخ و مكان اإلنشاء
٢٠/٠١/٢٠٠٦ 

 ١٥/١٠/٢٠٠٦الجزائر 

تاريخ و مكان 
 االستحقاق

 ٣٠/١٠/٢٠٠٦الجزائر 
 ٢٠/٠٣/٢٠٠٦الجزائر 

. 
 ١٥/١٠/٢٠٠٦الجزائر 

 
 ـ) ٢الجواب

 
 أوجه الشبه

 الشيك السفتجة

 يحتوي على ثالثة أطراف تحتوي على ثالثة أطراف
 يمكن أن يكون الساحب هو المستفيد يمكن أن يكون الساحب هو المستفيد

 تظهيرقابل لل قابلة للتظهير
 أوجه االختالف

 )االطالع(يوفى عند التقديم  توفى في ميعاد استحقاق معين
 ال يقدم للمسحوب عليه للقبول تقدم للمسحوب عليه للقبول

التعامل بالسفتجة ُيعد عمالً تجارياً مهما كانت 
 .صفة األطراف

التعامل بالشيك ال ُيعد عمالً تجارياً إال إذا صدر 
 .من تاجر

المسحوب عليه يكون بنكاً أو مركز الصكوك  . عليه يكون عادة شخص طبيعيالمسحوب
 .البريدية



 

 

 
 ـ ) ٣الجواب

ال يقدم السند ألمر والشيك للقبول ألنهما يعتبران التزاماً من الساحب للمستفيد بالوفاء بقيمة السند أو 
م بأداء قيمته في ميعاد فبالنسبة للسند ألمر ُيعد الساحب هو نفسه المسحوب عليه وهو ملز. الشيك

 .أما المسحوب عليه في الشيك فهو ملزم بدفع قيمته عندما يتقدم المستفيد لتحصيله. استحقاقه
 


