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 مقدمة:

هنيتققيناالتامينةأساسنيابمختلفأصنااه ووراالعقارأوتكتسيالملكيةالعقارية

األسنا اذوعلن  نالمستوامة،بقكمارتباطاألاشطةالتامويةباألرضارتباطناأللينا،

التننيالو ننر علنن مننرالتنناريبتميننل ب بننا الوتننعيةهنن ااألمننموالقتننارا 

القااوايةللملكيةالعقارية،بوجووآليا قااوايةتسا مهنياسنتقرارالعقنارا هنيأينو 

العقارينةهنياطنارمنورو  األمنوالهذمالكها،وتقكمصيغةاستغاللواسنتعمال ن

اايمكاااا سنتو لبمعناو   بالمصلقةالعامةو الخاصة،وما المساال يؤو 

شنروطمكرالجلائر والعربنيممالنببناابنيمهنيكتابن فالقتار التيوتعهاالم

ااسننناارتنننرا روقننن  انننات مننناخننناللصنننيادت للمعاولنننةالتالينننة مالاهتنننة

قتننار ،والتننييقصننومنناخاللهنناتننرور تننوهرالعقننارلكننلهننروكفيننلمنن الننلما

اقتصاو .لتققياالو ار

الملكيةبصفةعامةوهيالميوااالعقار بصفةخاصةتعكن هالعالقةالتيتلعبها

و  نيواقن قتنارت ،بصواعالقةاإلاساام بيئت ،هالملكيةأل شع مناالشنع

كنننااموتنننوكالملكينننةيبنننووهنننيننننا رهموتنننوعاقااواينننااذواوو يقنننةوجنننووه،

تبرموتوعاسياسيا،وأا يكفيلمعرهةصنفةالاننامهيجو رهيعأا ا واقتصاويا،

،ا قتصاو السائوهيبلوما
 

ا طالكعل التانيمالقااوايلهذهالملكية.
(1)

شسناعةمسناقتهاممنايتنماتانوكأصناافبوالجلائرتعوماالنوولالتنيتتمينل

جاان ال الملكيةالعقاريةالتيتمار عل ترابهابياملكيةعامة،وخاصة،ووقف،

وكنلقترية،أوصااعيةأوسياقيةأوطبيعةالعقارا المستغلةماهالقيةاختالف

هالمميننلا منناقيننوال ننرو العقاريننةجعلنن منناالجلائننر ننوهاألطمنناكالننوولذ نن

 عمنو قكومتن ذهالقمال ا ستعمارالفراسي،النذا ستعمارية،والتيكااآخر 

وطأ أقنوامهاالتنرا الجلائنر علن سناالاصنونالقااواينةالعقارينةأك نرأاذما

                                                           
(1   ) هي ا جتماعية ونيفتها وموى الملكية انام اوري   ويوااهاتلي الجلائر ، القااوا

 .0202المطبوعا الجامعية،الجلائر،




  
 

لننب سننتهواههاالملكيننةوالعمننلعلنن تفتيتهنناأو بتغييننرذمنناالتعليمننا العسننكرية،و

هروينةيمكنالهنا ققناا سنتيالهعليهنابطرينناملكينا الن طبيعتهنامناملنبعنر 

بسيطة.

المرقلةا ستعماريةالتيمر بهاالجلائرخلق جملةماالمشاكلالتنيأاكما

نلنن تعنناايماهنناالملكيننةالعقاريننةالخاصننةلقننواليننوم،اتيجننةلتعننووأصنناافالننانم

بشنكلجلنيهنيصنيتااتقننالهناتلنبالفتنر ،و نومنااالقنن بالقااواينةالتنيأقاطن 

الملكيننةأينناتتاننوكبننياالتننيكاانن توتنن هننيشننكلرسننيوتشننهربمصننلقةالشننهر

اب،وبياالمعامال ديرالرسميةالتيبوشنر مناطنرفاألهنراووالتنيذالمعتمو آا

.اإلسالميةكااأساسهاالعرفوأقكامالشريعة

األمنالبالعقارينةالخاصنةهنيهالعواملكاالهاكبينراأل نرعلن وتنعيةذكل 

اعرهن طريقنةاسنتغاللها،والتعمينرأقنوذاا الجلائر،هالعقار رو  تانت  مار نا

تشننع الاصننونالقااوايننةالتننيتقكننمأاا أووا ا سننت مارهننيالقطنناكالعقننار ،

الملكيننةالخاصننةسننا م هننيتننياكاسننبةكبيننر منناالعقننارالموجنن للعمننراا،بسننب 

 المواطاياماالقصولمسبقاعل تنراخينالتعمينروالباناههنيشنكلقااواينةتهر

االشأا،والاتيجنةكاان عبنار ذ اعوامال قاهةالقااوايةهي أولغيا ساوا الملكية،

 هنيكبرينا المنواالوطاينة بنعاوجووقتير عقارية يستهاابمساقتهاوتتر

والتعمير.تتوهرعل أوا قواعوالتهيئة

العاكسننةهميننوااالتعميننراليننومأصننبهأك ننرا تمامننا المشننرك،باعتبننارهالمننرآ 

الننتقكمهينن يسننتوعيوجننوومانومننةقااوايننةتتننبطمختلننفأاشننطةأاا للقتننار ،

لبتعنوعقنووالتعمينرآلينةأساسنيةذالتعميرالتييقومبهناالخنوانعلن ممتلكناتهم،لن

ألمالبالعقاريةالخاصة.لتبطوتسويةوتعيةا









 ج
 

منناخنناللمنناسننبايمكنناالقننولبننأاموتننوكالوراسننةيتمقننورقننولا ليننا 

القااوايةلتبطوتسويةوتعيةاألمالبالعقاريةالخاصةهيالجلائر،و نوموتنوك

يكتسيأ ميةبالغةانراللوتعيةالعقاريةالتيتمربهابالوانا،والتنيانت عاهناتعنوو

يةالعقاريةالخاصنة،مناقينوطريناتنواولالملكينةلألانمةالقااوايةالتيتقكمالملك

جاان تنبطاسنتغاللالعقنارالخنانمناالن والساوا الم ب لهاهنيافن الوقن ،

وذاللوتننعيةالخطيننر التننييعنناايماهنناالعقننارالخننانذمرااننيو ننعقيننوالجاانن ال

يقومبهاالخوان.الطبيعةالقتريةماقيوا اتهاكا والتجاولا التي

وبانناهعلنن منناسننبا بننومنناوراسننةللمانومننةالقااوايننةالتننيتقكننماألمننالب

العقاريةالخاصةهيبالواا،والوقوفعل ا ليا التيوجنوهيهناالمشنركالجلائنر 

القلإلقكاموتعيةالملكيةالعقارينةالخاصنة،سنوهامناقينواننامالقفننالعقنار 

قنائلاأوةلمناينهنرعلن العقناربصنفت مالكناهنياعطناهالشنرعيه يؤو وورذال

وقجينةمطلقنةكالنوهترالعقنار بعنومنرورهنراالمسنهذسواهكاايمتلبساوملكية

يقنولسناوملكينةبعنواجنراهتققيناعقنار هنيأوبالماطقةالتنييتواجنوبهناالعقنار،

أ علن المااطاديرالممسوقة،وبمقتت شنكلسناوالملكينةيمكناللفنروالقصنول

و يقةتمكا ماتاميةعقارههياطارقنااوايعناطريناعقنووالتعمينرالتنيتعنو ني

األخرىاقوىا ليا القااوايةالمسا مةهيتبطوتسنويةوتنعيةاألمنالبالعقارينة

الخاصةهيبالواا.

ولإلقاطةبموتوكالوراسةبشكلمتقاووالب ارتئيااا اطالامنااإلشنكالية

تالية ال

هيمنناتتم ننلا ليننا القااوايننةالتننيوتننعهاالمشننركالجلائننر لتننبطوتسننوية

ها لينا هاعليتهناهنيقماينةذوتعيةاألمالبالعقاريةالخاصة؟وأل منوىأ بتن  ن

الجلائر؟بالملكيةالعقاريةالخاصة







 و
 

التالية وعاأسبا اختيارموتوكالبقويمكااجمالهاهياألسبا 

 األلما ا قتصاوية م  خاصة المستوامة التامية هي العقار  القطاك أ مية

القكومة ومقاولة البترول، أسعار تراج  م  خاصة بالواا بها تمر التي

والعقارالخانيشكلأهتل للتامية، جويو باستمرارعل البقوعامورو

  هي بتبطذاست مار كفيلة سبل ايجاو المشرك عل  يقتم مما النروف، ه

ا ستئ ار ما األهراو لتمكيا الخاصة الملكية وتعية وتسوية

 لب.ذب رواتهم،والخصولعل تراخينالتعميرالتروريةماأجل

 ال غرا ال المساعو هيالبقووايجاوالقلولالتيتلف ااتباهجها القرار

والعملعل صيادةةالتيتعياتبطوتسويةوتعيةالعقارالخان،القااواي

الميواا هي الخان ا ست مار بترقية كفيلة وتانيمية تشريعية اصون

 العقار .

  االمجال،وااوجو ههي تأتيبالجويووتاقلذقلةاألبقاوالقااوايةهي

 تقليل.أوالانالقااوايوواوراسة

 التطرالموت المقاورمقاولة وراسة ماخالل جويو  بطريقة الوراسة وك

 وا ليا الفعالةهقطهيتبطوتسويةوتعيةاألمالبالعقارية.

  التطرا يفرضعلياا بفرعااال التخصنالوراسي تم  التي المواتي 

 وتخصصااالمسجلياب .

 التطراللموتوكماأجلالعملعل ايجاوال ق الماو العقاريةكااسببا

 قلولللوتعيةالعقاريةالقااوايةالتيتعيشهابالواا.







 



 ه
 

عل الماه التقليليبالورجةاألول هيوراسةموتوك اعتمواا ه ااا م العلم

بالتقليل وتااولها عالقة، لها التي القااواية الاصون استقراه خالل ما البقو،

 وا ستاتا ذج، الماه ال ا متقار م ل عل بعضالماا  بشكل جاا ا عتماو

بعضالبقوووالوراسا التيلهاعالقة،والماه المقاراال الوصفيعاوا ستااو

ماخاللاجراهبعضالمقاراا للسياسةالتشريعيةهيالجلائرودير اماالوول،

بعضالمراقلالتاريخيةالسابقةوالتيتسا مهيال الرجوكوالماه التاريخيعاو

.ا راهموتوعاا

والمراج  المصاور ما مجموعة عل  ا عتماو ما  بو كاا البقو وإلاجال

والبقووالعلميةمامقا  ووراسا تتاوكمابياالوطايةواألجابية،والتيتربطها

جاا ا عتماوعل الاصونال ديرمباشر بموتوكالبقو،أوعالقةمباشر 

سواه والخاصة، الجامعية المكتبا  مستوى عل  والمتواجو  كبير، بشكل القااواية

األجابي.أوعل المستوىالوطاي

ااساذ  أا ووا ماا عليها المتقصل والولارية والتعليما اإلوارية المااشير

ترب التي المصاله مستوى عل  البق ية الليارا  بالموتوكخالل عالقة طها

كالمقاهنةالعقاريةومويريةالقفنالعقار ومصالهأمالبالوولة،ومويريةالتعمير،

ودير اماالمصالهالتيسا م هيلياو المعرهةبالماو العلميةللبقو.

لب قيااصعوبا كبيرهيسعيااإلاجالالبقولقلةالمراج القوي ةذردمكل

تعك  والتي العقارية، للملكية القالية التيال الوتعية بعضالصعوبا  جاا 

التيقم بليارتها.اإلوارا وجهاا اعل مستوى













 و
 

،كلبا مقسمبعوالمقومةص البقوهيقال أكاويميعلميقسمااهلبابيالو

وتسويةعالقةآليا القفنالعقار بتبطهصليا،البا األولخصنإلبرالال 

الخاصة األمالبالعقارية ماخاللوتعية لألراتيهيابرال، وورالمسهالعام

اجراهوورال ،والتطرااألولهيالفصلتبطوتعيةاألمالبالعقاريةالخاصة

هيالفصلال ااي.الخاصةالعقاريةاألمالبوتعيةتسويةهيالعقار التققيا

ال ااي البا  أما وتسويةبتبطوالتعميرالتهيئةآليا عالقةهخصنإلبرال

لالخاصةالعقاريةاألمالبوتعية األول بتخصينالفصل البااهرخصتيوور،

ال اايهخصنالخاصةالعقاريةاألمالبوتعيةتبطهيوالتجلئة الفصل أما ،

العقاريةالملكيةوتعيةتسويةهيااجال اواتمامالباايا مطابقةتققياوورل

.الخاصة

وأاهيااالوراسةبخاتمةتتتماأ مالاتائ والتوصيا المستمو ماالموتوك.
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 الفصل األول: دور المسح العام لألراضي في ضبط وضعية األمالك العقارية الخاصة

ال بد من إجررا  عميٌرا الديدٌرد والديرٌرر  الشهر العٌنًلوضع عقار فً ظل نظام      

مررا وضررعا القررانونً بهررل  ضرربيلهندسررًو ولاشررهيا بوضررعا اليبٌعررً ولدعٌررٌن العقررار 

صريدا بالماضرًو وٌولرد  عوما ٌعود لا مرن يقرو و بيٌرن دنقير ٌدردب عيٌا من أعبا و

 ووالدة جدٌدة
(1) 

مما ٌؤدي إلى ضبي وضرعٌا اممر ا العقارٌرا الةاصراو إال أن ي رظ 

 وعرام العقارات ودسجٌيها فرً السرجل العقراري ٌجرب أن دسربقا عميٌرا مسرق فنرً د ٌر 

و وامهرراو ويرردودواو ونوعهرراو وأسررما  مالهٌهرراو  ومو عهررامررن ة لهررا دبررٌن ٌليعقررارات 

وأسباب الدمياو واليقو  العٌنٌا المدردبرا ليعقرار أو عيٌرا عيرى نيرو نهرابً ويابرت فرً 

مرن إجررا ات فنٌرا و انونٌرا ورً  دقدضرٌاوعميٌا المسق وره  بهرل مرا و يالسجل العقار

ٌر.المقصودة باسم الديدٌد والدير
 (2)
   

العميٌررات الدررً ٌرردم مررن المسررق العقرراري وررو مجموعررا وبالدررالً فررٌمهن القررول أن      

إليصرا  مرا ٌوجرد داةيهرا مرن العقرارات وضربي مرا  الب دوإجرابها فً جها معٌنا من 

هرا يروزا وادبرا مسردمرا مشراودال نمرن امشرةاا اليرابزٌ بها ٌنزل
(3)
بصر ا شررعٌا  

 و انونٌا.

ديدل أومٌا بالؽا فً ي ظ الميهٌا العقارٌا  لألراضً المسق العام عميٌاتوبما أن      

الةاصاو البد أن درصد لهرا هافرا اإلمهانٌرات المادٌرا والبشررٌا ال زمرا لديقٌر  الؽاٌرا 

 لشهر العٌنً الهي ٌقوم عيى المسق العرام لألراضرًوالدً من ورابها دم امةه بنظام او

ا اممررر ا العقارٌرررا الةاصرررا فرررً الجزابرررر فرررً ضررربي وضرررعٌولمعرفرررا دور المسرررق 

 لألعمرررال الدمهٌدٌرررا والديضرررٌرٌا الفددرررا ال صرررل  ورررها ةصصرررنا المبيرررن امول مرررن

ديقٌقررات الالمسررق العررام لألراضررًو أمررا المبيررن اليررانً فسررندير  فٌررا إلررى  عميٌررات

                                                           
 .8?/ عيى عصام ؼصن: المرجع الساب و اد(  1)
 .@:و ا=?@8الشهر العقاريو الدار الجامعٌاو بٌروتو يسٌن عبد الييٌؾ يمدان: أيهام (  2)
الهادي سعٌد: ديور الميهٌا العقارٌا وأير  فً دونسو مرهز الدراسات القانونٌا والقضابٌاو (  3)

 .9;;و ا@900دونسو 
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المسررق العررام لألراضررً الدررً ٌرردم اسرردهمالها عيررى مسرردو  الميافظررا ال يقررا لعميٌررات 

 ارٌا.العق

 المرتبطة بالمسح العقاري الميدانية األعمالوالمبحث األول: اإلجراءات التمهيدية 

إيصرا  ديجأ الدولا بمبادرة منها وبدون أي ييب من أصياب اليقو  إلرى دقرٌرر      

          يررررردود ليعقرررررارات الموجرررررودة عيرررررى الدرررررراب  عرررررام لألمررررر ا العقارٌررررراو ووضرررررع

اليقو  الجارٌا عيٌهرا بهردؾ  ٌردوا فرً السرجل العٌنرًوالوينًو باإلضافا إلى بٌان 
(1)
 

دعدبر االني  ا ال عيٌا فً ي رظ  وهلا عن يرٌ  عميٌات المسق العام لألراضًو الدً

الميهٌا العقارٌا الةاصرا همرا ددعرد أول إجررا  ليشرروت فرً دعرٌرؾ العقراراتو وديدٌرد 

ميافظرا العقارٌرا المةدصرا هافا البٌانرات ال زمرا لشرهر وره  اممر ا عيرى مسردو  ال

  إ يٌمٌا دمهٌدا لضبي وضعٌدها القانونٌا. 

المسررق العررام  لعميٌرراتت الجزابررري مررن ةرر ل دبنٌررا رالمشرر ومررن أجررل هلررا عمررد    

المعررردل  1975نررروفمبر  12المرررؤري فرررً  74-75اممرررر ر رررم  بموجررربلألراضرررً 

ووالمدمم
(2)
ييرب أصريابها  إلى إةضرات هافرا العقرارات بشرهل إجبراري وإلزامرً دون 

إلى نظام الشهر العٌنًو وال ٌردم هلرا إال بعرد القٌرام بجميرا مرن اإلجررا ات الدرً ددنروت 

عميٌرات المسرق العرام   برل انير  و وري ومٌدانً وبٌن ما وو إداريٌبٌن ما وو ديض

 .بشهل مدقنلألراضً ال بد أن ٌدم الديضٌر لهه  المرييا 

 

 

 

                                                           
د/ جورج شدراوي: الوجٌز فً الديدٌد والديرٌر والسجل العقاريو اليبعا اليانٌاو منشورات (  1)

 .?9و ا>908اليدٌيا ليهدابو لبنانو المؤسسا 
و المدعي  بإعداد مسق امراضً العام 1975نوفمبر  12المؤري فً  74-75اممر ر م (  2)

 11-17و المعدل بالقانون ر م 1975لعام  92ودأسٌس السجل العقاريو الجرٌدة الرسمٌا عدد 
الجرٌدة الرسمٌا العدد و 2018و المدضمن  انون المالٌا لسنا 2017دٌسمبر  27المؤري فً 

76. 
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 لمسح األمالك العقارية الخاصة اإلجراءات التمهيدية لمطلب األول:ا

ٌرات العقارٌرا جرد منظم ليمعيومات العامرا المردبيرا بالميهالمسق العام لألراضً      

و العقارٌرا ليدود وره  الميهٌرات عام و ووها الجرد ٌعدمد عيى مسقالوا عا ضمن بيد ما

وره   وٌدم عرادة دمٌٌرز وره  الميهٌرات باسردةدام مسرمٌات ةاصراو همرا ٌردم إظهرار إيرار

الميهٌررات مررع مسررمٌادها عيررى ةرررابي هات مقرراٌٌس هبٌرررةو وددظهررر ورره  الةرررابي لهررل 

بالميهٌا.و ٌمدهاو واليقو  القانونٌا المردبيا و ميهٌا يبٌعدهاو ويجمها
 
 

من أوم مرايل عميٌات الي ظ العقراري منهرا ورً المنيير  المسق مرييا ودعدبر       

نٌرراو وٌدردررب عيٌهررا إدمررام عميٌررا شررهر العقررارات الررهي ٌيبررت يالررا العقررار مادٌررا و انو

الممسويا فً السجل العقاريو وديبٌت الميهٌا العقارٌا ودص ٌا النزاعات المدعيقا بهرا 

مرييرا المسرق العرام مرييرا مادٌرا دقنٌرا ن إجانب هلا ف ىإلزمنٌا  صٌرةو ة ل فدرة 

المدضرمن  74-75من ة ل نا المادة اليانٌا من اممر ر م  ووها ما ٌسدشؾميضا 

 و بقولا: المعدل والمدمم إعداد المسق العام لألراضً ودأسٌس السجل العقاري

ٌدهون أساسا مادٌا ليسجل العقاري.( )إن مسق امراضً العام... 
 

دٌسررمبر  19المررؤري فررً 234-89مررن المرسرروم الدن ٌررهي ر ررم  04ونررا المررادة      

والمعررردل والمررردمم 1989
(1)

الدرررً أنررراي المشررررت مرررن ة لهرررا ليوهالرررا الوينٌرررا لمسرررق 

 امراضً مهما إنجاز العميٌات الدقنٌا المدعيقا بإعداد المسق العام. 

وجررب أن دسرربقها عميٌررا عميٌررات المسررق مرييررا انيرر   ونظرررا لضررةاما وأومٌررا      

 إشهار عام  بل ديبٌ  إجرا ادا عيى أرض الوا ع. 

 

 

                                                           
و المدضمن إنشا  وهالا 1989دٌسمبر 19و المؤري فً 234-89أنظر المرسوم الدن ٌهي ر م(  1)

و الجرٌدة 2001ماٌو  05و المؤري فً 110-01و المعدل والمدمم وينٌا لمسق امراضً
 .2001و الصادرة عام 26الرسمٌا العدد 
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 نفيذهاافتتاح عمليات المسح العام لألراضي والهيئات المتدخلة في تالفرع األول: 

لضرربي  هامرراال جعررل المشرررت الجزابررري مررن المسررق العررام لألراضررً أيررد الرردعابم     

الوضرررعٌا القانونٌرررا لألمررر ا العقارٌرررا الةاصررراو باعدبرررار  امسررراس المرررادي ليسرررجل 

ينيررا  اليبٌعررً ليعقررارات عيررى مجمرروت لالعقرراريو وهلررا مررن ةرر ل ديدٌررد  ودعرٌ ررا 

الدراب الوينً.
 (1)
   

و مررن اسررب  ليجزابررر أن عرفررت نظررام المسررق العقرراري إبرران ال درررة االسرردعمارٌو      

الهي اسدهدؾ ديدٌن  1959أهدوبر  21المؤري فً  1190-59ر م  ة ل المرسوم

امم ا العقارٌا ود عٌل المسرق العقراريو
(2)
إال أنرا نظررا لييرابع االةدٌراري لءجررا   

المسقو  ديبٌ  إجرا  آنهاا بقٌت أجزا  عدٌدة من الدراب الوينً بمعزل عن عميٌات

 اممرر الرهيو مما ساوم فً ؼموض الوضعٌا العقارٌا الدً دعرفها الب د إلى يرد الٌروم

ازدواجٌررا فررً امنظمررا القانونٌررا الدررً ديهررم الدصرررفات الررواردة عيررى اممرر ا  ةيرر 

 العقارٌا بمةديؾ أنواعها.

مرا بشرهل دابرم ب العقرار الةرااورؼبا من المشرت الجزابرري فرً ضربي وضرعٌا      

ق العام لألراضً من أجرل وضرع يرد من دٌمومدا واسدقرار و اعدمد عيى آلٌا المسٌض

دبنرً إلزامٌررا عميٌررات  عرن يرٌرر زدواجٌرا امنظمررا القانونٌرا الدررً ديهرم العقرراراتو ال

هافرا البٌانرات الةاصرا عيرى المسق العام لألراضً دمهٌدا لدأسٌس سجل عٌنً ٌيدروي 

لردفدر العقراري السرند الويٌرد الرهي ٌيبرت ميهٌرا بامم ا العقارٌرا الممسروياو وٌهرون ا

 العقار.  

 

 

                                                           
 المعدل والمدممو المرجع الساب . 74-75ر م  من اممر 04و 03و 02أنظر المواد (  1)
آلٌات ديهٌر ودسوٌا سندات الميهٌا العقارٌا الةاصا فً الدشرٌع د/ ميمودي عبد العزٌز: (  2)

 .:>ا و9080اليبعا اليانٌاو منشورات بؽداديو الجزابرو  والجزابري
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 1976مرارس  25المؤري فً  62-76من المرسوم ر م  02يبقا لنا المادة و     

المعدل والمردممو
(1) 

بمقدضرى  ٌردم افددرا  عميٌرات المسرق العرام لألراضرً فرً هرل بيدٌرا

االنيرر   ديدٌررد دررارٌ   وٌدضررمن وررها القرررار و رررار ٌصرردر  الرروالً المةرردا إ يٌمٌررا

المٌدانً لعيمٌرا المسرقو والرهي ٌجرب أن ٌردم ةر ل شرهر عيرى امهيرر مرن درارٌ  نشرر 

القرار فً الجرٌدة الرسمٌا.
 (2)
   

 عررن ميدودٌررا إشررهار افددررا  عميٌررات المسررق العقرراري نظرررا ليصررعوبات المدردبررا     

فً الجرٌدة الرسرمٌا ورو ليعمومو هون القصد من النشر لعدم بيوؼها الجرٌدة الرسمٌا ب

إضرر ا  الصرربؽا القانونٌررا
(3)
مررن أجررل إعرر م المررالهٌن واليررابزٌن وررها اإلجرررا  عيررى  

فً عرٌن المهران  اليضور وليدمهن منو عميٌات المسق بافددا  لييقو  العٌنٌا امةر 

ولءدال  بم يظرادهم
(4)
 ررار الروالً أن ٌنشرر  الجزابرري لهرها السربب أوجرب المشررت 

فررً إضررافا إلررى  الجرٌرردة الرسررمٌا افددررا  عميٌررات المسررق العررام لألراضررً المدضررمن 

مجموت القرارات اإلدارٌا ليوالٌاو وٌهون ميل إشهار واسع فً الجرابد الٌومٌراو همرا 

يصر  فرً مقرر العرن يرٌر  والمعنٌراو   ٌبيػ إلى ربٌس المجيس الشعبً البيدي ليبيدٌا 

أجرل  ةر لفً امسروا   إع م الجماوٌر بالمناداةوو الدابرة المعنٌا والبيدٌات المجاورة

مبردبٌا وفقرا لمرا جرا  فرً  ٌوما عيى ام ل  بل االني   فرً المسرق (15) ةمسا عشرة

المعرردل  1976مررارس  25المررؤري فررً  62-76مررن المرسرروم ر ررم  03المررادة  نررا

 .والمدمم

                                                           
المدعي  بإعداد مسق امراضً العامو  1976مارس  25المؤري فً  62-76المرسوم ر م  ( 1)

-92و المعدل والمدمم بالمرسوم ر م 1976أبرٌل  13المؤرةا فً  30الجرٌدة الرسمٌا العدد 
أبرٌل  08و المؤرةا فً 26و الجرٌدة الرسمٌا العدد 1992أبرٌل  07المؤري فً  134
1992. 

الشهر العقاري فً القانون الجزابري والقوانٌن المقارناو دار ووماو الدهدور وٌس فديً: (  2)

 .;99و ا >908الجزابرو 
و امولىنظام الدي ٌظ العقاري فً المؽرب دونس الجزابرو اليبعا د/ ميمد بن أيمد بونبات: (  3)

 .?9و او @900الميبعا والورا ا الوينٌاو مراهشو 
 و المرجع الساب .المعدل والمدمم 9=-=<من المرسوم ر م  80أنظر المادة (  4)
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ومررن اليبٌعررً القررول أن والررً الوالٌررا يدررى ٌصرردر  رررار اإلعرر ن عررن افددررا        

عميٌات المسق العام لألراضًو  د سب  هلا ا درا  من المدٌر الوالبً لمصرييا مسرق 

امراضررًو
(1)
وفررً يالررت مررا إها لررم ٌقررم الرروالً بررإع ن افددررا  عميٌررات المسررق العررام   

لألراضً بالشرهل القرانونً المرههور سرابقاو فرإن إجررا ات المسرق ال يقرا لرهلا دهرون 

الؼٌا وال ٌهون لها أي أير  رانونً لمةال دهرا إجررا  جرووري فرً نظرام الشرهر العٌنرً 

 الهي ٌقوم عيى الع نٌا.

مٌرع مرن ٌهمهرم اممررر االير ت بواسريا اإلع نرات عيرى يقٌقرا مررا بيٌرن ٌمهرن لج    

 الويرراب و مررن جمررع اليجرر أةرره االيدٌايررات ال زمررا وسررٌجري فررً المنيقررا المعنٌرراو 

عيى العقار. يقو هماسدعدادا إليبات 
 (2)
 

هما ٌنبؽً إضرافا إلرى إجررا ات اإلشرهار العمرل عيرى ديسرٌس المرواينٌن بأومٌرا      

     لعررررام لألراضررررً  بررررل اني  هررررا فعيٌرررراو بشرررردى السرررربل هاإلهاعررررات عميٌررررات المسررررق ا

المييٌرراو ونشررر الميصررقات فررً الشرروارت العامرراو وامسرروا  والمجمعررات السررهنٌاو
(3) 

المرؤري  62-76مرن المرسروم ر رم  03وهلا ضمن اآلجال المههورة فً نا المرادة 

 المعدل والمدمم. 1976مارس  25فً 

 

 

                                                           
مجيا العيوم االجدماعٌا واإلنسانٌاو  د/ عمار بوضٌاؾ: المسق العقاري وإشهاالدا القانونٌاو ( 1)

 .<;النشرو اعناباو دون ههر سنا 
 .9>9الهادي سعٌد: المرجع الساب و ا(  2)
 .<;وإشهاالدا القانونٌاو ن س المرجعو اد/ عمار بوضٌاؾ: المسق العقاري (  3)
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جمٌرع د ٌر  لدعداد وإيصا  إجرا  ٌهمن الهدؾ من ورا  ضبي منيقا المسق إلى      

والمةدصرررا إ يٌمٌرررا والؽٌرررر مسرررجيا بالميافظرررا العقارٌرررابهرررا العقرررارات الموجرررودة 
(1)
 

 بل إصدار اممر ر رم باإلضافا إلى ديٌٌن مضمون السندات الدً سب  وأن دم شهروا 

وضرعٌدها المادٌرا  وأصربيت ووالمدممالمعدل  1975نوفمبر  12المؤري فً  75-74

أمررام لجرران  ممررا ٌسررهل اممرررفررً الوا ررعو اليررال ٌررا يعوررو والقانونٌررا ؼٌررر ميابقررا لمررا 

عيرى اهمرل وجرا ودعروٌض السرندات القدٌمرا الدرً لرم دعرد دعهرس المسق ليقٌام بمهرامهم 

 الوضعٌا اليالٌا ليعقارات بدفادر عقارٌا بعد  ٌد نداب  المسق بالسجل العقاري.

فرإها هران المشررت الجزابرري  رد رفرع مرن شرأن ير  الميهٌرا إلرى مصراؾ اليقرو       

مرن القرانون  674الدسدورٌا المه ولا  انوناو وهرس وها الي  مرن ةر ل نرا المرادة 

المدنً وما بعدوا
(2)
وأض ى عيى الميهٌا الةاصا يماٌا مدنٌرا وأةرر  جزابٌراو فرإن  و

ٌا وو جبر امفراد بالير  القانونٌا عيى ايدررام الهدؾ من وها الدنوت فً  واعد اليما

ومع عدم االعدردا  عيرى ميهٌرات الؽٌرر ويدود ميهٌادهم
 (3)

ولضرمان هلرا أسرند المشررت 

 الجزابري دن ٌه عميٌات المسق العام لألراضً إلى وٌبات وأعوان مؤويٌن.

 

 

 

 

                                                           
(1 أ/ ميمد أيمد مي وظ: بيون فً القانون العقاريو منشورات مجمع اميرش ليهداب (  

 .9@و ا>908المةداو دونسو 
و المدضمن القانون المدنًو الجرٌدة ><@8سبدمبر  =9المؤري فً  ?>-><أنظر اممر ر م (  2)

 :8المؤري فً  >0-<0و المعدل والمدمم بالقانون ر م ><@8و الصادرة عام ?<الرسمٌا العدد 
 .<900و الصادرة عام 8:و الجرٌدة الرسمٌا عدد <900ماٌو 

 .>;ا المرجع الساب و د/عمار بوضٌاؾ: المسق العقاري وإشهاالدا القانونٌاو(  3)
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 الجهات المتدخلة في إنجاز عمليات المسح العام  :الفرع الثاني

أشرا المشرت الجزابري عدة جهات فً إنجاز عميٌا المسرق العرام لألراضرً مرن      

المدضرمن إعرداد المسرق  74-75مرن اممرر ر رم  09ة ل نرا ال قررة امولرى ليمرادة 

 و والدً جا  فً نصها: المعدل والمدمم العام لألراضً ودأسٌس السجل العقاري

 "اإلدارة والمالهون والجٌران"(.      )دن ه عميٌات الديدٌد بيضور جمٌع المعنٌٌن 

وٌقصررد المشرررت فررً نررا المررادة المررههورة أعرر   بمصررييق الديدٌررد المسررق العررام      

المدضرمن  74-75رجعنا إلى نا المادة اليانٌا من اممر ر رم  إها مالألراضًو ووها 

إعداد المسق العام لألراضً ودأسٌس السجل العقاريو الدً عرؾ المشرت من ة لهرا 

العقاريو وٌمهن يصر الجهات المددةيا فً إنجراز المسرق العرام لألراضرً بمرا المسق 

 ٌيً:

 اإلدارةأوال: 

لمسررق والوهالررا الوينٌررا لمسررق امراضررًو وبعررض ٌمييهررا الرروالً المعنررً ولجنررا ا     

وٌبات الي ظ العقاري الدً دددةل فً عميٌات المسقو وسندير  إلى هل وٌبا بالشرر  

 هما ٌيً:

 الوالي -1

المدعيرر  بإعررداد مسررق امراضررً  62-76نصررت المررادة اليانٌررا مررن المرسرروم ر ررم      

 العام المعدل والمدمم عيى ما ٌيً:

امراضرً فرً هرل بيدٌرا دهرون موضروت  ررار مرن الروالً ٌبرٌن فٌرا )إن عميٌات مسرق 

عيى الةصوا دارٌ  افددا  العميٌات الدً دأدً بعد شهر عيى امهير من دارٌ  نشرر 

وها القرار.(
 (1)
 

                                                           
 المعدل والمدممو المرجع الساب . 9=-=<أنظر اممر ر م (  1)
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إن دولً الوالً إصردار  ررار افددرا  عميٌرات المسرق العرام لألراضرً ٌبررز بشرهل      

الي ررظ العقرراري فررً الجزابررر بجمٌررع مراييررا جيررً يؽٌرران اليررابع اإلداري عيررى نظررام 

ابددا  من اني   عميٌات المسق العام لألراضً وصوال إلرى دأسرٌس السرجل العقراري 

بالميافظا العقارٌا المةدصاو مييما وو الشرأن بالنسربا لنظرام الي رظ العقراري بالمميهرا 

ً أضرر ى المؽربٌراو وعيررى العهررس مررن هلرا نجررد أن هررل مررن المشررت الدونسررً واليبنرران

الصرربؽا القضررابٌا عيررى نظررام الي ررظ العقرراريو بدررولً هررل مررن وزٌررر العرردل والقضررات 

السهر عيى سٌر عميٌات المسق أو الديدٌد العقراري إلرى ؼاٌرا دأسرٌس السرجل العٌنرًو 

ووها ما ٌجعل من المسق العام لألراضً ها يابع إجباري هونا ٌبدأ بقرار مرن السرييا 

ى ديبٌقرا موظ رون وأعروان اةدصاصرٌون فرً المجرال اإلدارٌرا المةدصراو وٌسرهر عير

 القانونً والهندسً الدقنًو مما ٌه ل ديبٌقا عيى أسس مدٌنا.

 الوكالت الوطنيت لمسح األراضي -2

-89بموجب المرسوم الدن ٌهي ر م  امراضً لمسق الوينٌا الوهالادم اسديدان       

المدضررمن إنشررا  الوهالررا الوينٌررا لمسررق امراضررًو ووررً عبررارة عررن مؤسسررا  234

.ةصٌا المعنوٌا واالسدق ل المالًعمومٌا هات يابع إداري ددمدع بالش
 
 

وما ليقا من إصر يات سٌاسرٌاو ا دصرادٌا وسٌاسرٌا  1989فبعد صدور دسدور      

أمرام  يا القيات العقراري أهيرر مرن ضررورةإعادة وٌهضروري من ال فً الب دو أصبق

العقبررات الدررً واجهررت الهٌبررات المشرررفا عيررى هلرراو فرردم إنشررا  وهالررا وينٌررا لمسررق 

لألراضً.المسق العام  عميٌات امراضً والدً دم دهيٌ ها بإنجاز وإدمام
 

باشررة مرن اةدصراا الدولرا م  برل هلرا هانرت مسق امراضًوليعيم فإن عميٌات      

 أفررزت 1989أن سٌاسا اإلص يات اال دصادٌا لما بعد سرنا  المالٌا إالديت وزارة 

ةضرعت وضرورة إعادة وٌهيا امجهزة اإلدارٌرا المهي را بالمسرقو  مسدجدات من بٌنها

فرً بداٌرا إنشرابها لوصراٌا وزٌرر اال دصراد وهلرا إلرى  امراضً لمسق الوينٌا الوهالا

 .1995ؼاٌا سنا 
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فرً المدٌرٌرا  فرعٌرا ددميرلودضم الوهالا الوينٌا لمسرق امراضرً أربرع مردٌرٌات     

ال رعٌرررا ليوسرررابلو والمدٌرٌرررا ال رعٌرررا ليعمرررال والمالٌررراو وأنشررربت مررردٌرٌات جهوٌرررا 

مهادررب ليمسررق وفررر  ةاصررا  الرروينً ددضررمنومييقررات والبٌررا عبررر هامررل الدررراب 

س المسرايا والديرري ودعٌرٌن اليردود ليميهٌرات و ٌرا المٌردانً بالديدٌردوأعوان مهي ٌن 

ودضمٌنها ضمن وياب  مسايٌا ومةييات بٌانٌا لءنجاز.
 (1) 

إلرى ورا  اسديدان الوهالا الوينٌا لمسق امراضرً من ودؾ المشرت الجزابري      

مهررام الوهالررا الدررً لهررا  ومررنو لألراضررًإنجرراز العميٌررات الدقنٌررا ال زمررا ليمسررق العررام 

 05ع  ا بضبي ودسوٌا وضعٌا الميهٌا العقارٌا الةاصا يرددوا المشررت فرً المرادة 

المدضمن إنشا  الوهالا الوينٌا لمسق امراضًو  234-89من المرسوم الدن ٌهي ر م 

 ما ٌيً: 

تنفيذذأعمالذذلتعقيقذايذذاعقيااذذلة عقيعلاذذدعدٌوذذطعقيذذذيً عًقيمةٌ  ق يذذلعقي   ذذدع -

عخعالمعيألةقوي.يٌوطع س

 ديضٌر العقود والمي ات الةاصا بأشؽال لجان مسق امراضً. -

ضررربيها لألراضررً والويررراب  المييقررا بهررا و ديرٌررر مةييررات المسرررق العررام  -

 باسدمرار.

 مسق امراضً العام مع السجل العقاري. نداب  ددولى عميٌات دياب   -

دررنظم امرشرر ا واالسدشررارة ونشررر الويرراب  المدعيقررا بمسررق امراضررً بوسررابل   -

 اإلع م اآللً ودسهر عيى ضبيها باسدمرار.

 

 

                                                           
 .=<العزٌز: المرجع الساب و اد/ميمودي عبد (  1)
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دةدا بواسيا مهندسٌن وأعوان فنٌٌن بإعداد اممييا الهندسٌا عيرى اةرد ؾ هما      

يرٌر  أنواعها لألراضً والعقرارات المييروب مسريها بعرد ديدٌردوا ديدٌردا د ٌقرا عرن 

االسدعانا فً هلرا بالصرور الجوٌرا والةررابي وامندرنرت وام مرار الصرناعٌا وؼٌرورا 

ٌردم ي رظ ديرا اممييرا وإدراجهرا  ل هلراهر لرى جانربإمن الوسرابل والدقنٌرات اليدٌيراو و

هررل الدؽٌٌرررات والدقسررٌمات الدررً ديرررأ عيٌهررا فٌمررا بعرردو يررم  ي ررظبررالةرابي المسرريٌا و

إلى الميافظا العقارٌا إلدراجها بالسجل العقاري. إيالا ديا اممييا المنقيا
 (1)
  

علجنت المسح -3

المعردل والمردمم بموجرب أيهرام المرادة  62-76من المرسوم  07وفقا لنا المادة      

ٌررردم  1992أبرٌرررل  07المرررؤري فرررً  134-92امولرررى مرررن المرسررروم الدن ٌرررهي ر رررم 

ددهرون بالمسق العام لألراضرًو والمدعيقا  الديدٌداسديدان لجنا ليده ل بجمٌع عميٌات 

من امعضا  هوي الوظرابؾ الدرً لهرا صريا بالوضرعٌات الدرً  مجموعاوه  اليجنا من 

 62-76 المرسرروم مررن 07  ررد دصرريدم بهررا عميٌررات المسررقو إه جررا  فررً نررا المررادة

 :ما ٌيً والمدمم المعدل

ا  )دنشررأ لجنررا لمسررق امراضررً مررن أجررل وضررع اليرردود فررً هررل بيدٌررا بمجرررد افددرر 

 العميٌات المسايٌا وددشهل وه  اليجنا مما ٌيً:

 اضً من الميهما الدً ٌوجد بدابرة اةدصاصها البيدٌرا ربٌسراو وٌعرٌن ورها القاضرً -

 من ربٌس المجيس القضابًو

 ربٌس المجيس الشعبً البيدي أو مميياو ناببا ليربٌسو -

 مميل ليمصالق المييٌا إلدارة الضرابب المباشرةو -

 مصالق المييٌا لألم ا الوينٌاومميل ال -

 مميل لوزارة الدفات الوينًو -

                                                           
و مجمع اميرش ليهداب امولىالديٌٌن والدسجٌل العقاريو اليبعا  إشهالٌاتجع ر الربعاوي: (  1)

 .@:8و ا>908المةداو دونسو 
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 مميل لمصييا الدعمٌر فً الوالٌاو -

 موي  دعٌنا الهٌبا المةولا فً المنظما المهنٌاو -

 مهندس ةبٌر عقاري دعٌنا الهٌبا المةولا فً المنظما المهنٌاو -

 الميافظ العقاري المةدا إ يٌمٌا أو مميياو -

 المييً ليوهالا الوينٌا لمسق امراضً أو مميياوالمسؤول  -

 دسدهمل وه  اليجنا يسب اليالا بامعضا  اآلدً بٌانهم:

 أ/بالنسبا ليعميٌات الدً دنجز فً مناي  دشمل مسايات وموا ع ميمٌا:

 مميل عن مدٌرٌا اليقافا فً لوالٌاو-

 ب/بالنسبا ليعميٌات الدً دنجز ةارج المناي  اليضرٌا:

 المصالق المييٌا لي  ياو مميل عن-

 مميل عن المصالق المييٌا ليريو-

.(ٌدولى العضو المميل ليوهالا الوينٌا لمسق امراضً مهام الهدابا ليجنا-
 (1) 

عحفظ العقارياإلدارة المكلفت بشؤون أمالك الدولت وال -4

دنرراي مهمررا اإلشررراؾ عيررى دن ٌرره وإعررداد مسررق امراضررً العررام والميافظررا عيٌررا      

مررن  05براإلدارة المهي ررا بشرؤون أمرر ا الدولررا والشرؤون العقارٌررا يسررب نرا المررادة 

 المدعي  بإعداد المسق العام لألراضً ودأسرٌس السرجل العقراري 74-75    اممر ر م

مييرا مييٌرا وزارة المالٌا عيرى عميٌرا المسرق موالمقصود بهلا إشراؾ  المعدل والمدمم

                                                           
  المعدل والمدممو المرجع الساب . 9=-=<من المرسوم ر م  <0أنظر المادة (  1)
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الدررً  لدسررٌٌر الميافظررا العقارٌررادمامررا همررا وررو اليررال بالنسرربا بمصررالق أمرر ا الدولررا 

.الوصاٌادةضع وً امةر  إلى لن س 
 (1)
 

 المالك : ثانيا

المدضرررمن إعرررداد المسرررق العرررام  62-76مرررن المرسررروم ر رررم  10درررنا المرررادة      

 : والمدمم عيىالمعدل  لألراضً

)ٌجب عيى المالهٌن واليابزٌن اآلةرٌن لييقو  العٌنٌرا أن ٌيضرروا فرً عرٌن المهران 

 وأن ٌدلوا بم يظادهم عند اال دضا .(

يدد المشرت الجزابري من ة ل نرا المرادة المرههورة أعر   ال برات الدرً ٌيرزم       

اليرابز مسرياو ومالرا العقرار المرراد بنصرا عيرى:  ددةيها من أجل إدمرام عميٌرا المسرق

يٌازدا.مهما هان سند 
  

10إلررى جانررب ال بررات الدررً عررددوا نررا المررادة     
(2)
 جررد فبررا أةررر  مررنٌمهررن أن ن 

والررهي ٌعدبررر يضرروروم ضررروري لصرريا  وامشررةاا الررهٌن دررربيهم ع  ررا بالعقررار

 اليقرو أصرياب ميرل: الشررٌا فرً ميرا عيرى العقرار المرراد مسرياو إجرا ات المسق 

االرد را  عيرى العقرار المرراد مسرياو أصرياب  رو  العٌنٌا عيى العقار المراد مسرياو 

الرولً أو الوصرً أو المقردمالمردهن عيى العقرار المرراد مسرياو  الدابن
(3)
نرا ا  باسرم 

امويٌا
(4)
 المدمدع بي  من اليقو  العٌنٌا أو الشةصٌا عيى العقار المراد مسيا. 

 

 

                                                           
من  >0المادة  المعدل والمدممو المرجع الساب . 9=-=<من المرسوم ر م  <0أنظر المادة (  1)

 و المرجع الساب .المعدل والمدمم ;<-><اممر ر م 
 المعدل والمدممو المرجع الساب . 9=-=<من المرسوم ر م  80أنظر المادة (  2)
و ;?@8ٌونٌو  @0المؤري فً  88-;?من القانون ر م  800 إلى <?أنظر المواد من (  3)

 <9المؤري فً  09->0و المعدل باممر ر ن ;9المدضمن  انون امسرةو الجرٌدة الرسمٌا العدد 
 .8:و الجرٌدة الرسمٌا العدد >900فبراٌر 

 و المرجع الساب .المعدل والمدمم ;<-><من اممر ر م  >0المادة (  4)
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 الجيران: ثالثا

بمررا أن عميٌررات المسررق العررام لألراضررً دهرردؾ أساسررا إلررى ديدٌررد ودعرٌررؾ العقررار      

الهي ٌهون مي  لها بشهل نهابًو اممر الهي ٌيدل من امومٌا إشراا وإع م هل من 

ٌمسا ضربي وضرعٌا العقرار الممسرو و وونرا نجرد أن جٌرران المالرا أ ررب مرن ٌعنرٌهم 

 .وسندات الميهٌا دودضبي وضعٌا العقار ةاصا فٌما ٌةا الي

يررابزٌن عيررى يقررو  امشررةاا المعنٌررٌن مررن مرر ا أو  اسررددعا  مررن ونررا وجررب       

هررون ٌضررروري فررً المٌرردان لقانونٌررا اإلجرررا و وررها االسررددعا  و أمررر عٌنٌررا مجرراورة

لمشرارها فرً ديبٌرت يردود السرددعابا مرن أجرل ا T3بموافات المالا برسرالا مرن نروت 

الد را  مرع اليردود الؽٌرر معيمرا باإلرى أم هاو باالي ت عيرى المعرالم الة ٌرا باإلشرارة 

بواسريا مميرل موهرل  انونررا  اليضرور شةصرٌا أو الجٌرران بواسريا أودراد عرن يرٌر 

ليعميٌرررات الدرررً سررردجري مٌررردانٌاو وفرررً ؼٌررراب المررر ا المجررراورٌن وبعرررد ن ررراه ي يرررا 

و أي ٌوماو فإن الديدٌد ٌهون بصورة أيادٌا 15لٌا مرسيا عيى امدداد اسددعا ات مددا

 .من يرؾ أعوان المسق دون ددةل با ً المعنٌٌن
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لمسببح العببام لألراضببي علبب  األمببالك مطلببب الثبباني: المرحلببة التطبيقيببة لعمليببات اال

    الخاصة

المهادب وهلا بجمرع فً عميها الهي ٌهون فً أول اممر داةل المسق لجنا دشرت      

عيٌها من البيدٌرا أو البيردٌات  لالمديصمةييات الهل الوياب  والبٌانات من ةرابيو و

المعنٌاو وهها الميافظا العقارٌا أو الميافظات العقارٌا المعنٌا وهلا مرن أجرل دسرهٌل 

قرارات إعداد الوياب  المسايٌاو ودبدأ وه  العميٌا بديدٌد إ يرٌم البيدٌرا أوال يرم ديدٌرد الع

والموجررودة فررً نيا هررا يانٌررا
 (1)

ممررا ٌجعينررا أمررام إجرررا ات فنٌررا دقنٌررا  )ال رررت امول(و 

      )ال رت اليانً( وأةر  ددييب القٌام بديقٌ  عقاري لألم ا المراد مسيها.

 عمليات المسح العام لألراضيلاإلجراءات الفنية الفرع األول: 

ال نٌررا المردبيررا بعميٌررات المسررق العررام لألراضررً والممهرردة  تٌقصررد برراإلجرا ا     

لدأسٌس السجل العقاريو أدوات ديبٌت هل اليقرو  مرن دصررؾ أو دميرا أو من عرا فرً 

العقارات أو أٌا يقو  مدعيقا بها و ابيا ليدسجٌل عيى ةرابي هادسردرابٌاو بد را وعيرى 

 لمسق العام لألراضً.مقٌاس معٌن ٌد   مع يجم العقارات النادجا عن عميٌات ا
(2)
   

فالديدٌد والديرٌر إهن عميٌا فنٌا و انونٌرا دهردؾ إلرى دعٌرٌن جمٌرع البٌانرات الدرً      

ددييبهررا المعرفررا الهاميررا والواضرريا لهوٌررا العقررارو والمدعيقررا بمو عررا ويرردود  و وامررا 

ٌرؤدي إلرى واليقو  العٌنٌا المدردبا لا أو عيٌراو بمرا  نوعا واسم مالها وأسباب دميهاو

ديبٌت الميهٌا العقارٌا واليقو  العٌنٌا المدعيقا بها عيى نيو يابت ونهابً.
 (3) 

 

 

                                                           
بوشنافا: شهر الدصرفات العقارٌا فً الدشرٌع الجزابريو دار الةيدونٌاو الجزابرو جمال (  1)

 .@89و ا=900
 .:<د/دٌسٌر عبد هللا المهٌد العساؾ: المرجع الساب و ا(  2)
 .@:يسٌن عبد الييٌؾ يمدان: المرجع الساب و ا(  3)



 

26 
 

ٌهدؾ المسق العام لألراضً إلى ضبي الوضعٌا القانونٌرا ليعقرارات  إه فً النهاٌا     

من اممرر  03و 02من ة ل ديدٌد ودعرٌؾ النيا  اليبٌعً لها يسب نا الماددٌن 

المعردل والمردممو وبالدرالً فرإن موضروت  1975نوفمبر  12فً المؤري  74-75ر م 

المسررق ٌهررون منيصرررا فررً العقررارات بيبٌعدهررا سرروا  هانررت أراضررً أو بناٌرراتو دون 

العقررارات بالدةصررٌاو
(1)
وسرربب هلررا أن ورره  امةٌرررة ال ٌمهررن لهررا أن دهررون هات   

صبؽا عقارٌاو إال إها ديق  عيٌها شري االردباي بالعقار امصريًو ويالمرا هانرت هات 

وجود مسدقل فإنها د قد بالضررورة وره  الصربؽا ودةررج بالدرالً مرن سرٌا  العقراراتو 

فهً ؼٌر معنٌرا بعميٌرات المسرق العرام لألراضرًو ًوبالدال
(2)
ورها مرا ٌؤهرد  المشررت و 

عنردما أ ررت شرمولٌا  62-76مرن المرسروم ر رم  04الجزابري من ة ل نا المادة 

عميٌررات المسررق العررام لألراضررً القرروام المررادي ويبٌعررا امراضررً وإن ا دضررى اممررر 

أنمرراي المزروعررات ال  يٌررا الدررً دنجررز فٌمررا ٌةررا العقررارات ال  يٌررا ميررل المسررق 

 العام.    

ي وضعٌا امم ا العقارٌرا الةاصرا مرن ةر ل وضرع يردود مجموعرات وٌدم ضب     

الميهٌررا الدررً ددهررون مررن مجمرروت القيررع المجرراورة الةاضررعا لررن س اليقررو  وامعبررا و 

ودهون دابعا لن س المالا أو مميوها عيى الشٌاتو ودشهل ويدة عقارٌا مسردقيا يسرب 

 يبٌعا الميهٌا.

 19المررؤري فررً  234-89الدن ٌررهي ر ررم  مررن المرسرروم 04يبقررا لررنا المررادة و      

و دهيؾ الوهالا الوينٌا لمسق امراضً بإنجاز العميٌات الدقنٌا الرامٌا 1989دٌسمبر 

ديضررر العقررود وإلررى إعررداد المسررق العررام لألراضررً فررً جمٌررع أنيررا  الدررراب الرروينًو 

وفقرا  اروالمي ات المدعيقا بأشؽال لجان المسق والويراب  المييقرا بهرا ودضربيها باسردمر

همرا دعمرل مرع لجرران  وليمسردجدات الدرً ٌردم الو روؾ عيٌهرا عنرد معاٌنررا سرندات الميهٌرا

                                                           
 الساب .المعدل والمدممو المرجع  ?>-><من اممر ر م  :?=أنظر المادة (  1)
القاضً منٌر ال رشٌشً: اإلجرا ات فً الدسجٌل العقاريو منشورات مجمع اميرش ليهداب (  2)

 .:9و ا;908المةداو دونسو 
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وبمساعدة من المرالهٌنمسق امراضً 
 (1)

دن ٌره أعمرال الديقٌر  العقراري الةراا عيرى 

 ً الرر زميبرسرم اليرردود واليبوؼرافٌررا بأسررالٌب أرضرٌا أو بالدصرروٌر الضرروبً المسررا

.لعميٌات المسق العام لألراضً
 (2)
  

جمع هل الويراب  والبٌانرات مرن أجرل دسرهٌل  وٌقع عيى عاد  لجنا المسق العقاري     

ال سررٌما  المرردلى بهرراو إعررداد الويرراب  المسررايٌاو والبررت باالسرردناد إلررى الويرراب  العقارٌررا

السندات وشهادات الميهٌا المسيما عيى إير عميٌرات المعاٌنرا لير  الميهٌرا الةاصرا
(3)
 

المرؤري  74-75السابقا الني   عميٌات المسق العام لألراضً بمقدضرى اممرر ر رم 

مرر ا المعرردل والمرردممو والديبررت عنررد اال دضررا  مررن اد ررا  ال 1975نرروفمبر  12فررً 

الدوفٌ  فٌمرا بٌرنهم  دييأ إلى وفً يالت عدم وجود اد ا  مالمعنٌٌن يول يدود عقاراده

إها أمهن هلا.
 (4)
   

ٌهرردؾ ديبٌررت يرردود العقررارات إلررى ديدٌررد مهونادررا المادٌررا بررالنظر إلررى سررندات و     

ودرردم العميٌررا  سررم بقسررم وعيررى ال ررر  المهي ررا بديدٌررد  اليٌررازةوشررهادات أو    الميهٌررا 

دقل إلى  سم آةر إال بعد االندهرا  مرن امشرؽال المدعيقرا امم ا العقارٌا الةاصا أال دن

 بالقسم الهي وو فً يور الديدٌد.

ولضمان د را ندراب  المسرق عيرى فرر  المسرق القٌرام بمهامهرا فرً يضرور المر او      

عررن يرٌرر  دهررون بررإع م المالررا الدررً شررعارات الشةصررٌا اإلالمعنٌررٌن بوٌرردم اسررددعا  

االيرر ت عيررى وليمشررارها فررً ديبٌررت يرردود أم هررا  السررددعابا T3رسررالا مررن نرروت 

المعالم الة ٌاو مع اإلشارة إلى اليدود ؼٌر المعيما باالد را  مرع الجٌرران يرول وضرع 

 امودادو واليضور ٌهون شةصٌا أو بواسيا مميل  انونً. 

                                                           
 المعدل والمدممو المرجع الساب . 9=-=<من المرسوم ر م  =0انظر ال قرة اليانٌا ليمادة (  1)
 لمعدل والمدممو المرجع الساب .ا ;:9-@?ي ر م همن المرسوم الدن ٌ >0انظر المادة (  2)
 المعدل والمدممو المرجع الساب . 9=-=<من المرسوم ر م  @0انظر المادة (  3)
 ن س المرجع.المعدل والمدممو  9=-=<من المرسوم ر م  @0انظر ال قرة اليانٌا ليمادة (  4)
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اسددعا  الم ا اليرابزٌن عيرى يقرو  عٌنٌرا مجراورة باعدبرار يضروروم ورام أما      

بواسريا فرً دعٌرٌن يردود مجموعرات الميهٌراو ٌردم لشررعٌا لمهرام فرر  السرق إلعيا  ا

ن رس اليرر  الدرً ٌردم مرن  م  إشعار شةصً وعن يرٌ  النشر فً الصيؾ الوينٌا

مرن  02الميرددة فرً المرادة  ة لها اإلع ن عن إفدا  عميٌات المسرق العرام لألراضرً

و المعردل والمرردمم 1976مررارس  25المررؤري فرً المررؤري فرً  62-76المرسروم ر رم 

مددالٌرا مرسريا عيرى ( اسرددعا ات 03وفً ؼٌاب الم ا المجاورٌن وبعرد ن راه ي يرا )

( ٌومرراو فرران الديدٌررد ٌرردم برردون يضرروروم وبإشررراؾ لجنررا 15امدررداد ةمسررا عشرررة )

  المسق.

دشرت فرفا المسرق فرً إجررا  اسردي ت دأهد من ووٌا الم ا أو وه بهمو بعد الو     

ٌرردم الدأشررٌر عيررى وعيررى هررل العقررار لمعرفررا يرردود  مررن ةرر ل دصرررٌيات المرر او 

و االسرردرجاعات المةيرري البٌررانً لديبٌررت اليرردود مررن ةرر ل سرريب الدصرراوٌر الجوٌررا أ

سرريا فواصررل مادٌررا أو دعرررؾ اليرردود فررً ورره  اليالررا سرروا  بواال ودوؼرامٌدرٌررا و

بواسيا  مم يابدا سرابقا عرن يرٌر  نصرب أو معرالم أو ع مرات أةرر و وعيرى ميبرت 

و أمرا يرراؾام اد را مع معاٌنا المعالم والع مات القدٌما واليدود أن ٌسدييع النصب 

إها لم ديبت اليدود يسب رأي الم ا أو وه بهم لعدم يضوروم ديبت القمرم المدعا برا 

 نصب أو ي رو هما ٌعاٌن رضا الم ا عيى وضعٌا وه  القمم.بواسيا من 

بعد االندها  من دعٌرٌن اليردود دبردأ مرييرا ديبٌرت القيرع الممسروياو وره  امةٌررة      

دعد جز  من مجموعا الميهٌا لقيعا وايدة دميل ن س يبٌعا دةصٌا امرضو وٌعرد 

ميٌرا دقنٌرا دنجرز برالنظر القيع الممسويا المدضمنا فً مجموعرا ميهٌرا عديبٌت يدود 

   إلى يبٌعا شؽل أو دةصٌا امرض. 
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يم دنقل اليدود عيى المةيي البٌانً لييدود من نسر  الدصراوٌر الجوٌرا أو بإعرداد      

لميدد برسم الةرابي المصييا مؤشرة لييدود المعروفا ومقايع ام سامو وهلا بقٌام ا

هٌرا والويردات العقارٌرا همرا ديقر  ديدٌرد يردود مجموعرات الميعيى المةيي البٌرانً ل

والد اصرررٌل منهررراو بيرٌقرررا ال دررردت المجرررال ل لدبررراسو برررالنظر إلرررى يبٌعرررا اليررردود 

و فهل  يعا عند ديبٌت اليردود اليبوؼرافٌا الدً ٌجب أن دظهر عيى المةيي المسيً

ونقيها عيى المةيي البٌانً لها ر م مؤ ت.
 (1) 

وديبٌت اليدود ٌجرنا إلى إعداد لهل مجموعا ميهٌا نوعٌن مرن البيا راتو إيرداوا      

مةصصا السدقبال هرل العناصرر المردبيرا بمجموعرا الميهٌرا ودسرمى بيا را اليصراو 

وونرا نقصرد  وليمعيومات الةاصا بدعٌٌن المالا اليقٌقً أو الم درضوأةر  دةصا 

و وعيررى أساسررها ٌرردم دررر ٌم   السررجل العررامإلنشررامهمررا وورره  الويرراب   بيا ررا المالررا

العقارات اليقا بعد إٌدات نداب  عميٌات المسق العام لألراضً عيرى مسردو  الميافظرا 

 العقارٌا. 

إن عميٌا الديق  من اليردود وديبٌدهرا فرً ؼاٌرا امومٌرا ودهردؾ إلرى إعرادة ديبٌرت      

الا الدنا ض مرا برٌن اليردود أو بهدؾ يل النزاعات عيى اليدودو أو إزالمعاٌنا اليدود 

الهادسدرابٌا القانونٌا وما بٌن اليدود المادٌا المد   عيٌهرا مرا برٌن المر ا عيرى أرض 

الوا عو أو رسم يدود جدٌدة ندٌجا لدجزبا  يعا ما.
 (2) 

 

 

 

                                                           
و المدعيقا بسٌر عميٌات مسق امراضً ?@@8ماي  ;9المؤرةا فً  =8الدعيٌما ر م   انظر (  1)

 والدر ٌم العقاريو الصادرة عن المدٌرٌا العاما لألم ا الوينٌا.
 .<;و ا<900دابرة امراضً والمسايا: المواص ات ال نٌا المسايٌاو اليبعا اليالياو عمانو (  2)
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وهل هلا ال ٌهون باممر السهل بل ٌيداج إلى الد ا من جهاو وإلرى وسرابل عيمٌرا      

د ٌقا ديق  فهررة الديرري عرن اليردود وديبٌدهراو مرع مرا ٌسرديزم هلرا مرن وضرع يردود 

جدٌدة ليقيع أو إزالا ديا اليدود فً يالت الجمع بٌن القيعو وهل هلا عمراد  بيبٌعرا 

اليال المسق المٌدانً.
 (1) 

 محل عمليات المسح العامقانوني للعقارات التحقيق الالفرع الثاني: 

ندابجا  أن إهالمردبي بعميٌات المسق العقاري بيابع ةاا  قانونًٌمداز الديقٌ  ال     

ياسما فٌما ٌةا االعدراؾ باليقو  العقارٌاو ولهها درم إع را  الميرافظ العقراري مرن 

بالسررجل العقرراريو  امولعنررد اإلجرررا  ودت دررالقٌررام بدراسررا السررندات والعقررود الدررً 

 امررت فررر  المسررق بإٌرردات ويرراب  ددضررمن عقررود  إهاوالمقصررود بررهلا فررً يالررت مررا 

دررم شررهروا  ررب و ٌقرروم الميررافظ العقرراري مباشرررة بدررر ٌم  أنوسررندات ليقررو  لررم ٌسررب  

العقارات عيى أساس المعيومرات الدرً ديدوٌهرا ويراب  المسرق دون القٌرام برأي ديرٌرات 

الميبرر  عيررى  ن ررس القواعررد فررً الديقٌرر  القررانونً مهمررا هانررت يبٌعدهرراو وٌرردم إدبررات

 المناي  الرٌ ٌا أو المناي  العمرانٌا.

بواسيا عونٌن ميققٌن أيدوما من الميافظرا العقارٌرا  قانونً  الٌشرت فً الديقٌ     

المةدصررا إ يٌمٌررا واآلةررر مررن إدارة أمرر ا الدولررا مررع يضررور عررون مررن البيدٌررا الدررً 

دسري فٌها أعمال المسق العقاريو وٌؤدي الجمٌع أعمال الديقٌ  ديت إشرراؾ ربرٌس 

 فر ا المسق.

 

 

                                                           
 .=<ساؾ: المرجع الساب و ادٌسٌر عبد هللا المهٌد الع(  1)
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إيبررات يرر  الميهٌررا العقارٌررا  قررانونًبررالديقٌ  الومررن أوررم المهررام الموهيررا ليمهي ررٌن      

بجمع العناصر الضرورٌا لمعاٌنا ي  الميهٌا واليقو  العٌنٌا امةر  وامعبرا  الدرً 

عررن يرٌرر   أوديقررل العقررارو وٌهررون هلررا بيبٌعررا اليررال إمررا برراالي ت عيررى الويرراب  

د مررن هررل الديرٌررات المٌدانٌررا بجمررع أ رروال ودصرررٌيات امشررةاا المعنٌررٌن والدأهرر

الم يظات واآلرا  الدً ديٌر ودهم الديقٌ و هدقدٌر و ابع اليٌازة الميارة.
 (1)
 

عيررى فيررا المسرردندات  ادقرروم أساسرر هات يررابع  ررانونًمرييررا ورره  ال فررإنلررها       

المدعيقا بالميهٌات العقارٌاو وأةه أ وال أصياب اليقو  العٌنٌاو ودردون هافرا اليقرو  

المدردبررا لررا عيررى بيا ررا الديقٌرر  العقرراري بيضررور المعنٌررٌن  أوالعٌنٌررا الررواردة عيٌررا 

اليٌرازةو  أوالمند عٌن مع إبراز أسباب الدميرا  أوأسما  المالهٌن  إلىباممرو واإلشارة 

الديقٌقررات العقارٌررا المقامررا بمناسرربا المسررق العقرراري درردم باالعدمرراد عيررى  فررإنوبالدررالً 

 يرٌقدٌن وفقا لألشهال الدالٌا:

 ثبات حق الملكية العقارية بواسطة سندإ أوال:

ٌردهررز الديقٌرر  العقرراري فررً إيبررات يررر  الميهٌررا عيررى ال يررا الررد ٌ  ليويٌقرررا      

وااليرر ت عيررى المعيومررات المدعيقررا بدعرٌررؾ ووٌررا هوي اليقررو و وال ٌمهررن هلررا مررن 

 وف  الوسابل الدالٌا: إالالنايٌا الوا عٌا 

بصررن ٌن مررن سررندات  إالاالعدررراؾ فررً وررها المجررال ومررن النايٌررا القانونٌررا ال ٌرردم      

 ؼٌر الرسمٌا المعدرؾ بها  انونا. أوبالعقود الرسمٌا  اممرسوا  دعي   الميهٌا

 

                                                           
 المرجع الساب .و ?@@8ماي  ;9المؤرةا فً  =8الدعيٌما ر م انظر (  1)
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السنداث الرسميت .1
(1)

 

ا فرً عهرد الدشررٌع العقراري سندات الميهٌا المعدة من يرؾ إدارة أم ا الدول -

المرر او ويصررا وورره  السررندات دعيررً دوضررٌيات هافٌررا يررول ووٌررا القرردٌم 

الم ا المشدرهٌن فً الشٌوتو
 (2)
وامعبا  الميقيا ليعقراراتو ومرا ٌجررد ههرر   

أنهرا لرم دعرد دعهرس الوضرعٌا  إالوه  الوياب  رؼم ورودوا فً شرهل رسرمً  أن

الررهي ٌسررددعً ضرررورة القٌررام بالديقٌقررات ال زمررا  اممررراليقٌقٌررا ليعقرراراتو 

 إليبات الوضعٌا اليالٌا وليميا العقاري. 

   المنشأةو النا ياو المصررياو الميبدراو المعدلرا ليميهٌرا العقارٌرا اإلدارٌاالعقود  -

رؤسررا  البيرردٌات فررً  أواليقررو  العٌنٌررا العقارٌررا المعرردة مررن يرررؾ عامررل  أو

 الساب .

ليقرو   أوالمعدلرا لميهٌرا عقارٌرا  أوالعقود المنشأةو النا يراو المصرريا الميبدرا  -

هادررب ضرربي المويرر و  أوعٌنٌررا عقارٌررا معرردة مررن يرررؾ المررويقٌن السررابقٌنو 

 والةاضعا إلجرا  اإلشهار العقاري. 

 

 

                                                           
من القانون المدنً الجزابريو بأنها: "عقد ٌيبت فٌا  ;9:عرفها المشرت من ة ل نا المادة (  1)

ديقا  من هوي الشأنو وهلا  أوشةا مهيؾ بةدما عاماو ما دم لدٌا  أوضابي عمومً  أوموظؾ 
 يبقا لألشهال القانونٌا وفً يدود سييدا واةدصاصادا".

ٌةدا هل منهم  أنالشٌوت وو الوضع القانونً الناد  عن دعدد المالهٌن ليي  العٌنً دون (  2)

بجز  م رز فٌاو انظر ٌوسؾ دالندة: الوجٌز فً الميهٌا العقارٌا الةاصا الشابعاو دار ووماو 
 .;=و ا ;908و الجزابر
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ورره  العقررود ديدررو  عيررى معيومررات د ٌقررا دةررا ووٌررا اميررراؾ ودعرٌررؾ هررافً      

وره  العقرود درم  أنما ٌدعي  بالدنازالت عن يقرو  فرً الشرٌاتو مرع العيرم  إالليعقاراتو 

المدضمن مهنا الدويٌ . 91-70ر م  اممرإعدادوا  بل صدور 
 (1)
 

        المعدلرا ليميهٌرا العقارٌرا  أوالعقود المنشأةو النا ياو المصرياو الميبدرا  -

 اليقو  العٌنٌا العقارٌا المعدة من  بل القضاة المويقٌن فً الساب . أو

الميهٌرا  هانرتووها النوت من العقود ٌدعي  بعقارات دقع داةل المناي  الرٌ ٌا أٌن      

دةضررع ميهررام الشرررٌعا اإلسرر مٌاو ورؼررم رسررمٌدها لررم دةضررع إلجرررا ات اإلشررهار 

عردم إشرهار وره  الويراب  ال  فرإنس الو ت ييب اميراؾ هلاو وفً ن  إها إالالعقاري 

ٌنقا من  ودها المييقا منها جا ت وف  الدشرٌعات الدً هانت سارٌا فً هلا الو ت 

وه  العقود ددمدع بهل الشروي ال زما فً العقرد الرسرمً  فإنأنها  انونٌاو وبالدالً  أي

ال دررة الزمنٌرا الدرً عنرد إيبرات الةيرأو إال أن يرول  إالولها يجٌا  انونٌا فً اإليبرات 

 اممرروه  العقود ال دعهس الوضعٌا اليقٌقٌا ليعقرارات من  تديرٌروا جعيمرت عيى 

 الهي ٌسددعً ضرورة الديقٌ  فً مد  ميابقا ميدواوا مع الوا ع.

قيلاييذذذدعيحل يذذذدععمًقياذذذ قةقلعقيايذذذلميدعقيلنلذذذلد،عقينلرحذذذد،عقيلةذذذ دد،عقيل ةقذذذدع -

قيذاذذذٌلعقياينيذذذدعقياالةيذذذدعقيةذذذل ةهعاذذذلعريذذذلهعقيييلذذذدعقيايذذذلميدععمًقياالةيذذذدع

ًقيذلمزهعياٌهعقيليءعقيلاييع يو.
 (2)

 

                                                           
و المدضمن دنظٌم الدويٌ و الجرٌدة 0<@8دٌسمبر  >8المؤري فً  8@-0<اممر ر م انظر (  1)

 .0<@8و الصادرة عام <80الرسمٌا عدد 
ٌعدبر عنوانا لييقٌقا و وة الشً  المقضً فٌا: اليهم النهابً ال اصل فً موضوت الدعو  (  2)

يجٌدا فً مواجها الهافا أي بالنسبا ميراؾ الةصوما لهلا دهون لا و والعدالا فً ن س الو ت
ولؽٌروم من الناس ولهها ٌعبر عن اليهم النهابً فً الدعو  بأنا يجا  ضابٌا وأن لا  وة الشً  

 المقضً.
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أنهررا  إالم رسررمٌدها هونهررا صررادرة عررن جهررا  ضررابٌا بالنسرربا لهرره  القرررارات رؼرر     

 إلررىدةضررع ليدررد ٌ  ليررمدأهد مررن أنهررا نهابٌررا واسرردوفت هافررا يررر  اليعررن بعررد دبيٌؽررا 

 اميراؾ.

 ت غير الرسميةالسندا .2

ووررً العقررود العرفٌررا     
 (1) 

و و ررد يرردد 1971ٌنرراٌر 01الدررً لهررا دررارٌ  يابررت  بررل 

من القانون المدنً الياالت الدً ٌهدسرً  328المشرت الجزابري بموجب أيهام المادة 

فٌها العقد دارٌةا يابت.
 (2)
 

يبقرا لمرا  أعيٌت العقود العرفٌا اليجٌا فً شرأن إيبرات الميهٌرا العقارٌرا الةاصرا     

 1990نروفمبر  19صادر عن الؽرفا المدنٌا بالميهما العيٌرا بدرارٌ  القرار ليجا  فً 

 . 61796ديت ر م 

 إثبات الملكية في غياب السندثانيا: 

ٌعدمررد الديقٌرر  العقرراري فررً ورره  اليالررا عيررى وا عررا اليٌررازة والدأهررد مررن مررد       

ممارسررا الشررةا المعنررً بررالديقٌ  اليٌررازة ال عيٌرراو يبقررا لمقدضررٌات القررانون المرردنً 

يٌررازة مسرردمرة ؼٌررر منقيعررا وادبررا وعينٌرراو ولهررها ٌقررع عيررى عرراد   أيالجزابررري 

لويراب  الميبدرا ليالدرا المدنٌرا والمسراعدة عيرى الميالب بي  الميهٌا ونا أن ٌقدم هافرا ا

هرل  إلرىالديق  من صيا يٌازداو هالشهادات المهدوبا والشهادات الجبابٌاو باإلضرافا 

 دساعد المعنً فً إيبات يٌازدا ليعقار. أنالوياب  الدً ٌمهن 

                                                           
ٌددةل الموظؾ العام فً  أنالور ا العرفٌا: وً الميرر الهي ٌصدر عن امفراد دون (  1)

و امولىابل اإليبات فً القضاٌا المدنٌا والدجارٌاو اليبعا دعرٌ هاو أنظر ميمد يجً مير: وس
 .<>8و ا>?@8الدار الجامعٌاو 

ٌهون ليعقد العرفً دارٌ  يابت: من ٌوم دسجٌياو من ٌوم يبوت مضمونا فً عقد آةر يرر  (  2)

ٌن لهم عيى هموظؾ عامو من ٌوم الدأشٌر عيٌا عيى ٌد ضابي عام مةداو من ٌوم وفات أيد ال
 إمضا . أود ةي العق



 

35 
 

وونا ٌعدمد فرً الديقٌر  العقراري بيبٌعرا اليرال عيرى مقارنرا دصررٌيات صرايب      

هررل شررةا بإمهانررا دقرردٌم معيومررات دعرررؾ  أوزة بشررهادات المرر ا المجرراورٌنو اليٌررا

بيررون عيررى مسرردو  أرشررٌؾ الميافظررا  إجرررا بمالررا العقررار ميررل الديقٌرر و همررا ٌرردم 

هران ونراا إشرهار  إهاالعقارٌا الوا ع العقار فً دابرة اةدصاصها اإل يٌمرً ليدأهرد فٌمرا 

 ع و ابع اليٌازة الميارة.ليي  المعنً ل ابدة شةا آةر مما ٌدعارض م

 ا: إثبات الحقوق العينية العقارية األخرى واألعباءثالث

وونررا نقصررد إيبررات اليقررو  العٌنٌررا امصرريٌا النادجررا عررن دجزبررا يرر  الميهٌرراو      

وامعبررا  الدررً ددميررل فررً اليقررو  العٌنٌررا الدبعٌررا الدررً ديقررل العقررار المعنررً بررالديقٌ  

ميٌات المسق العقاريو وٌدم إيبرات وره  اليقرو  وامعبرا  العقاري الهي ٌدم فً إيار ع

 بواسيا الديري والبين. أوعن يرٌ  السند 

 الحقوق العينيت األصليت  .1

وعيى رأس اليقو  العقارٌا دقروم اليقرو  العٌنٌرا امصريٌا الدرً دقرع عيرى عقرارو      

دا همرا ورو الؽالرب والعقار الهي دقع عيٌا اليقو  العٌنٌا امصيٌا  د ٌهون عقارا بيبٌع

و د ٌهون عقارا بالدةصٌاو فجمٌع اليقو  العٌنٌرا امصريٌا الدرً دقرع عيرى عقرارات 

 بالدةصٌا دعدبر يقو ا عقارٌا. 

أوسرع ير  عٌنرً ٌمهرن دصرور و  وورووأول اليقو  العٌنٌا امصيٌا ي  الميهٌاو      

يم دأدً اليقو  العٌنٌا امصيٌا المد رعا عن ي  الميهٌاو ودهون وه  اليقو  عقارٌرا 

.يقو  االرد ا  وي  السهنى وي  اليهرهو عت عيى العقارو  إها
(1)

    

 

                                                           
الدهدور عبد الرزا  أيمد السنهوري: الوسٌي فً شر  القانون المدنًو ي  الميهٌاو الجز  (  1)

 .>@8و ;@8اليامنو دار إيٌا  الدران العربًو لبنانو دون ههر سنا النشرو ا 
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 الحقوق العينيت التبعيت .2

و ومن وره  عقار بالدةصٌا أوووً هل ي  عٌنً دبعً ٌقع عيى عقار بيبٌعدا       

عيررى عقررار فٌهررون يدمررا يقررا عقارٌرراو ووررهان ومررا يرر  الرررون  إالاليقررو  مررا ال ٌقررع 

و ع عيى  فإهاٌقع عيى منقولو  أوالرسمً وي  االةدصااو ومنها ما ٌقع عيى عقار 

عقار هان يقا عقارٌا هي  الرون الرسمً ويقو  االمدٌاز.
 (1) 

المالا الم درض و د ٌهرون شةصرا  أوووم المالا أما بالنسبا لدعٌٌن هوي اليقو       

هان العقرار فرً يالرا شرٌات إهامجموعا أشةاا يبٌعٌا أو
(2) 

ميهٌرا مشردرهاو وإمرا  أو

شةا معنوي
 (3) 

 ٌنيب  عيى اليابز ليقو  عٌنٌا أةر . اممرون س 

عند القٌام بالمعاٌنا المٌدانٌرا ليهٌبرات المهي را بعميٌرات المسرق العرام لألراضرً فرً      

ال  وجررود أي دؽٌٌررر اهدشرراؾ وضررعٌا اممرر ا العقارٌررا الةاصرراو  ررد ٌرردمإيررار ضرربي 

فررً الياضرررٌن بررٌن ميدررو  سررندات الميهٌررا المقدمررا مررن المرر ا أو اليررابزٌن  ٌديرراب 

عقررارو عيررى إيررر الدجمٌررع أو الدقسررم أو الدجزبررا المادٌررا لي عررٌن المهرران وبررٌن الوضررعٌا

ال بررد مررن القٌررام بوضررع معررالم جدٌرردة لييرردود مررن أجررل إعيررا  ونررا ليميهٌررات العقارٌرراو 

وٌجرب أن دهرون اليردود عيرى  والميهٌراأر ام ليقيع امرضٌا الجدٌدة لٌدم ضبي ويراب  

يجرر وإمرا  بواسريا معرالم مرن اةد ؾ أنواعهرا ويسرب الياجرا مجسرما بهٌ ٌرا دابمرا

وبواسيا ع مات أةر 
(4)
وإها دم دؽٌٌر مهان اليدود بدؽٌٌر اإلشارات المسدعميا مرن  

                                                           
 .196و 195و ا الساب  الدهدور عبد الرزا  أيمد السنهوري: المرجع(  1)
  المعدل والمدممو المرجع الساب . 85-75من اممر ر م  713أنظر المادة (  2)
الشةا المعنوي: أو االعدباري وو هل مجموعا من امشةاا دسدهدؾ ؼرضا مشدرهاو أو (  3)

مجموعا من امموال درصد لمدة زمنٌا ميددة لديقٌ  ؼرض معٌنو انظر عيً فٌ لً: نظرٌا 
 .277و ا2011الي و موفم لينشرو الجزابرو 

 المعدل والمدممو المرجع الساب . 62-76من المرسوم ر م  04انظر المادة (  4)
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يٌهرا فرً  بل موظ ً لجنا المسق ديب  عيرٌهم العقوبرات الةاصرا برهلا والمنصروا ع

 انون العقوبات الجزابري.
 (1) 

ٌهرون العقرار  د ٌدم ديوٌل ميهٌا عقارٌا أينرا  عميٌرا مسرق امراضرً بعرد أن هما      

اليدود والديقٌ و وه  الوضعٌا إن لرم دأةره بعرٌن االعدبرار فرً  تالمعنً موضوت ديبٌ

الو ررت المناسررب ٌمهررن أن د قررد ويرراب  المسررق معناوررا منهررا لررم دعررد دعهررس الوضررعٌا 

العقارٌررا الصرريٌيا عنررد إٌررداعها بالميافظررا العقارٌرراو لهررها السرربب فررإن المرسرروم ر ررم 

المعرردل والمرردمم1976ارس مرر 25المررؤري فررً  76-63
(2)
ٌيررن الميررافظ العقرراري  

م أينا  عميٌات مسق امراضً.ب غ مصييا المسق بهل الديوٌ ت العقارٌا الدً ددإب
 

إعرداد مةييرات مسرق امراضرً وجرداول لأل سرام هل وه  اإلجرا ات دساوم فرً      

الدردٌررب يسررب الممسررويا وسررج ت لقيررع امراضررً الدررً دردررب عيٌهررا العقررارات 

 12المرؤري فرً  74-75مرن اممرر ر رم  08وفقا لما نصت عيٌا المرادة  اليبوؼرافً

المةييرات المسرايٌا المنجرزة والميابقرا و همرا درسرل المعردل والمردمم 1974نوفمبر 

ليوضعٌا اليالٌا لرألرض صرور منهرا ولهرل الويراب  امةرر  إلرى البيردٌات واإلدارات 

ومدٌرٌا الي ظ العقاري المةدصا.المعنٌا من إدارة أم ا الدولا 
 (3) 

 

 

                                                           
و المدضمن  انون العقوباتو الجرٌدة 1966ٌونٌو  08المؤري فً  156-66أنظر اممر ر م (  1)

و الجرٌدة 2015ٌونٌو  19المؤري فً  19-15و المعدل والمدمم بالقانون ر م 27الرسمٌا عدد 
 .37الرسمٌا عدد 

و المدضمن دأسٌس السجل العقاريو 1976مارس  25المؤري فً  63-76المرسوم ر م (  2)
-93المرسوم ر م ب المعدل والمدمم و1976أبرٌل  13و المؤرةا فً 30الجرٌدة الرسمٌا العدد 

ماٌو  23و الصادرة بدارٌ  38و الجرٌدة الرسمٌا العدد 1993ماٌو  19المؤري فً  123
1993. 

 المرجع الساب . والمعدل والمدمم 9=-=<من المرسوم ر م  08انظر المادة (  3)
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وفررً يالررت وجررود أي نررزات بشررأن اليرردود وعرردم الديرراب  بررٌن ميدوٌررات الويرراب       

المسيما معوان المسقو فإن وها النزات دده رل برا لجنرا المسرق مرن ةر ل الدوفٌر  برٌن 

وأيراؾ النزاتو أو إيالدهم إلى القضا  فً يالت عدم االد ا 
 (1)

ؼٌراب إد را  فً يالا 

ؼٌراب العناصرر الدقدٌرٌرا  عنردالم ا المجاورٌن عيى وضعٌا اليدود الدً د صيهمو و

فً العقود أو شهادات الميهٌا أو اليٌازةو ٌةير ميبت اليدود لجنا المسرق الدرً دده رل 

أي اليدود الميابقا مرع اإلند رات  فٌدم دأهٌدبمصاليا اميراؾو وعند إنعدام المصاليا 

وإها يالررب المالررا المجرراور أو الؽٌررر بجررز  هبٌررر مررن العقررارو فررإن يٌرراو اليرردود ال ع

المسايا الميالب بها ديدد همجموعرا ميهٌرا م درضرا ل ابردة اليرابز فرً اندظرار فصرل 

وة ؾ لهلا فإن الديبٌت المؤ رت ٌصربق  أشهر (03) الميهما المةدصا فً مدة ي يا

نهابٌا.
 (2) 

هرل أسربوت عيرى بيا را د عميٌات المسقو أن ٌشرٌر ٌجب عيى الدقنً المهيؾ بإعدا     

قرردم امشررؽالو  صررد إعرر م المصررالق والمرر ا درردل عيررى دمقررر البيدٌررا دجمٌررع معيقررا ب

هررد وهالررا مسررق امراضررً بعررد أن ددأوا بالمٌرردانو المعنٌررٌن بسررٌر العميٌررا الدررً ٌجرٌهرر

دٌسرمبر  19المرؤري فرً   234-89من المرسوم الدن ٌهي ر رم  05ادة يسب نا الم

ٌدم دسرجٌل هرل  من ميابقا نداب  المسق العام لألراضً مع ما وو مشهر مسبقا 1989

الرهي دسرجل فٌرا العقرارات وٌرههر اسرم المالرا أو الم يظات فً دفدر مسق امراضً 

ولهررؤال  اليررابز يسررب الدردٌررب امبجرردي
(3)
 إٌررداعها بالميافظررا العقارٌررا ٌرردم اليقرراو 

مرن المرسروم ر رم  08لشهروا فً السجل العقاري يسب نا المرادة  مٌاالمةدصا إ يٌ

    المعدل والمدمم. 1976مارس  25المؤري فً  76-63

 

 
                                                           

 .@;االمرجع الساب و د/ عمار بوضٌاؾ: المسق العقاري وإشهاالدا القانونٌاو (  1)
 و المرجع الساب .?@@8ماي  ;9المؤرةا فً  =8أنظر الدعيٌما ر م  ( 2)
  اب .المعدل والمدممو المرجع الس ;<-><من اممر ر م  ?0المادة (  3)
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 بمقر البلدية المسح العام لألراضي إيداع وثائق: لثالفرع الثا

بعد االندها  من امشؽال الدقنٌا لعميٌات المسق العام لألراضً ٌودت مةيي مسرق      

وورها مرا  ( وايد عيى ام ل بمقرر البيدٌرا01والوياب  المييقا با يٌيا شهر )امراضً 

المرؤري  74-75مرن اممرر ر رم  10ٌؤهد  المشرت الجزابري مرن ةر ل نرا المرادة 

ودسيم ويراب  المسرق مرن يررؾ ربرٌس مهدرب  والمعدل والمدمم 1975نوفمبر  12فً 

    ادة إٌررردات ديبرررت ورررها المسرررق إلرررى ربرررٌس المجيرررس الشرررعبً البيررردي الرررهي ٌسررريم شررره

 ى ندراب  المسرقاالي ت عي من لمعنٌٌنوٌدم اإلع ن عن وها اإلٌدات لٌدمهن ا اإلجرا و

 62-76مررن المرسرروم ر ررم  11المررادة يسررب ضررمن فررً امٌررام والسرراعات الميررددة 

 المعدل والمدمم. 1976مارس  25المؤري فً 

ولهل من أؼ ل ههر اسما أو أؼ ل إدراج ي  دصرفا أو ي  دميها أو ي  من عدا      

    فررً ويرراب  المسررقو أو أؼ ررل إدراج يرر  دصرررفا أو يرر  دميهررا أو يرر  من عدررا بهاميررا 

إلرى شرةا آةرر ةيرأو أو مرس ير  دصررفا أو ير  دميهرا أو ير  مرنق أو جز  منرا 

ه  الشرروي ير  دصررؾ أو دميرا أو وهان لمرن انيبقرت عيٌرا ور من عدا بأي شهل آةر

يرر  من عررا فررً العقررار أو أٌررا يقررو  مدعيقررا بهرراو
(1)
يهررها الشررةا االعدررراض عيررى ف  

نا يبقرا لروايرد ( 01)النداب  المٌدانٌا ل ر  المسق فً مقر البيدٌرا ةر ل أجرل شرهر 

 المعدل والمدمم. 74-75من اممر ر م  10المادة 

 

 

 

 

                                                           
و امولىد/دٌسٌر عبد هللا المهٌد العساؾ: السجل العقاري دراسا  انونٌا مقارناو اليبعا (  1)

 .:=و 9=و ا@900منشورات الييبً اليقو ٌاو لبنانو 
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ودشررمل ويرراب  المسررق عيررى هررل ندرراب  عميٌررات ديدٌررد وديبٌررت اليرردود والديقٌقررات      

 العقارٌا الدً ددميل فٌما ٌيً:

  اسمعإيىعمرسلمعًإيىعم لكلع احٌ د. عمطعقيلسخع .1

سجلعقيأ عتنالعاحيوعقأل  كعقيقلدادعينفسعقيلليكع في سذدعقيسجلعقيلسلددعًىٌع .2

 تذتعدسلبعقيلسخ.

ت تذذمع جلٌاذذللعقيلح يذذدع ذذيعقيقسحسذذلعقيمةذذٌ   ي،عتةاذذلعجذيقًتعقألرسذذلمعديذذ ع .3

 يقسحسلعقألرسلمعًمةرلمع جلٌاللعقيلح يد.

دملرذذذللعقيااذذذذلةقلعقيقذذذذيعتلذذذذ لعًتذذذلماعتحعيةذذذذيدعتذقذذذذٌ عاحذذذذىعقيلاحٌ ذذذذللع .4

 قيي ًةيدعإلايق عقيق ريمعقياالة .

ت مع العيم أن وه  المرييا ال دعد اندهرا  لعميٌرات المسرقو ولهرن لجرز  مرن عميٌرا     

 المسقو إه بعد ديقً الشهاو  ويل النزاعات دعدبر عميٌات المسق نهابٌا.

 تقديم الشكاوىأوال: 

 ررد ٌهررون يمررا أشررةاا مررن أصررياب اليقررو  العٌنٌررا عيررى العقررارات الدررً جررر       

مسرريها لررم ٌدمهنرروا مررن يضررور أعمررال الديدٌررد والديرٌررر لٌييبرروا  ٌررد يقررو همو أو 

عيٌهرراو فرررأ  المشرررت أن ٌمررنيهم مهيررا بعررد اةددررام  لٌعدرضرروا عيررى الديدٌررد الجرراري

عميٌات المسق العام لألراضً لٌدقدموا باعدراضرادهم أو بييبرات دسرجٌل يقرو هم لرد  

لجرران المسررقو والميالبررا بيرر  فررات صررايبا الميالبررا بررا أينررا  عميٌررات المسررق العررام 

لألراضً ددم عن يرٌ  االعدراض.
 (1) 

 

 

                                                           
 .9<يسٌن عبد الييٌؾ يمدان: المرجع الساب و ا(  1)
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ٌقدم شهوا  عيى نداب  عميٌات المسرق العرام لألراضرً  ٌمهن لهل هي مصييا أنو     

وهلررا ضررمن اآلجررال الميررددة إلٌرردات ويرراب  المسررق بمقررر البيدٌرراو أي ةرر ل مرردة شررهر 

مرارس  25المرؤري فرً  62-76من المرسوم ر م  11( وايد يسب نا المادة 01)

جيررس ربررٌس المو مررع العيررم أن الشررهاو  دقرردم إمررا هدابررا إلررى المعرردل والمرردمم 1976

و وإما ش وٌا إلرى مميرل عرن اةدصاصاٌقع العقار الممسو  بدابرة  الشعبً البيدي الهي

 .الهي دم اإلٌدات عيى مسدواوااإلدارة 

وٌعود الي  باالعدراض فً امصل إلرى مردعً اليقرو  أن سرهمو أو إلرى وه بهرم      

قرررردٌم أو م قررررودونو فررررٌمهن دالقررررانونٌٌنو وإها وجررررد بررررٌن وررررؤال   صررررر أو ؼرررراببون 

االعدراضررات مررن اموصررٌا  أو الممييررٌن الشرررعٌٌن ليقصرررو
(1)
أو مررن القٌمررٌن عيررى  

أموال الم قودٌن
(2)
والؽاببٌن. 

(3)
    

بمجررر اندهررا  اآلجررال الميررددة لدمهررٌن الجمهررور مررن االيرر ت عيررى ميدررو  ندرراب       

مررن  12عميٌررات المسررق العررام لررألراضو ألررزم المشرررت الجزابررري وفقررا لررنا المررادة 

دعرررض أن المعرردل والمرردمم  1976مررارس  25المررؤري فررً  62-76  المرسرروم ر ررم 

الشهاو  عيى لجنا المسق من أجل دراسردها والده رل بهرا وميالرا الدوصرل إلرى دوفٌر  

اميراؾ المدنازعا عرن اليردود مري و وورً اليالرا الويٌردة الدرً أشرار إلٌهرا المشررت 

 .المعدل والمدمم 62-76الجزابري من ة ل المرسوم ر م 

 

 

 

                                                           
 الساب .المعدل والمدممو المرجع  >?-><من اممر ر م  :;أنظر المادة (  1)
 المعدل والمدممو المرجع الساب . 88-;?من اممر ر م  >88الى @80انظر المواد من (  2)
 .;<يسٌن عبد الييٌؾ يمدان: المرجع الساب و ا(  3)
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 نتائج المسح العام لألراضيثانيا: تكفل لجنة المسح بكل النزاعات المثارة عن 

سرربب بمهمررا دراسررا ويررل النزاعررات الميررارة بررٌن المرر ا بأينررا   ٌررام لجنررا المسررق      

ندرراب  المسررق العررام لألراضررًو ديرراول اليجنررا يررل اإلشررهال بررأن دوفرر  بررٌن اميررراؾ 

المعنٌا يول يدود ميهٌادهم إها أمهرن هلرا دون اليجرو  إلرى القضرا و وفرً يالرت عردم 

إلى يل لءشهال بسبب اليدودو دضع اليجنا يدود مؤ دا ليعقرار فرً المةيري الدوصل 

بميدواوررا  أةررهالمسرريًو مررن أجررل إعيررا  مصرردا ٌا لميدررو  الويرراب  المسررايٌا الدررً ٌ

باسدينا  امجزا  المدنازت عنهاو
 (1)
أمرا بالنسربا ليمر ا الميدجرٌن فٌعيرى لهرم أجرل ال  

ود ميهٌررادهم وإبرر غ لجرران المسررق بالندٌجررا ( أشررهر ل د ررا  يررول يررد03ٌدعررد  ي يررا )

 ضبي الوياب  المسايٌا.دم عيى أساسها ٌل

ؼٌررر أنررا إها لررم ٌدوصررل المرر ا إلررى يررل ودي فٌمررا بٌررنهمو ال ٌهررون أمررامهم سررو       

إ يٌمٌررا ونوعٌررا ةرر ل امجررل المررههور أعرر   اليجررو  إلررى الجهررات القضررابٌا المةدصررا 

المرؤري  62-76من المرسروم ر رم  14نا المادة ( أشهر يسب 03والميدد بي يا )

 شرهرواو وٌردم إيبرات رفرع الردعو  عرن يرٌر  المعدل والمردمم 1976مارس  25فً 

المههور سرابقا دون الوصرول إلرى يرل  عقارٌا المةدصاو أما إها مر امجلبالميافظا ال

 أو رفررع دعررو   ضررابٌاو فررإن اليرردود الموضرروعا بصرر ا مؤ دررا دصرربق نهابٌررا مررا عرردا

 .الؽيي المادي المعدرؾ با

مررن دهيٌررؾ المشرررت ليجرران المسررق يررل النزاعررات الدررً دنشررب ندٌجررا  ؽرررضوال     

االندها  من عميٌات المسق العام لألراضًو وو دص ٌا أهبر عردد مرن اإلشرهاالت الدرً 

ٌيروررا المسررق العررام لألراضررًو مررن أجررل ضرربي الوضررعٌا القانونٌررا لألمرر ا العقارٌررا 

افظا العقارٌا الدً ٌقع العقار الةاصا  بل إٌدات الوياب  بشهل نهابً عيى مسدو  المي

اإل يٌمرًو ممرا ٌعيرً مصردا ٌا ليديقٌقرات العقارٌرا الدرً  الممسو  بردابرة اةدصاصرها

                                                           
 المعدل والمدممو المرجع الساب . 9=-=<من المرسوم ر م  :8و 89انظر المواد (  1)
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وبرهلا ٌدضرق أن ديسرٌن مردودٌرا و  جرت أينا  سٌر عميٌرات المسرق العرام لألراضرً

 .المسق ٌدييب القٌام بمجهودات إضافٌا من أجل د عٌل عمل لجان المسق
(1)

 

وبالدالً فان المسق العرام لألراضرً ٌرؤدي فرً نهاٌرا الميراؾ إلرى دصر ٌا الميهٌرا      

دصر ٌا نهابٌراو بعرد الديرري الهامرلو بيٌرن لرم مر عيٌها دص ٌاالعقارٌا بالمناي  الدً 

ددرا فر  لجان المسق شاردة وال واردة إال ودم إيصابها والنظر فٌها.
 (2) 

 مسح العام عل  مستوى المحافظة العقاريةاستكمال عمليات الالمبحث الثاني: 

بمجر انقضا  المدة الميددة لدمهٌن الجمهور من االي ت عيى ندراب  المسرق العرام      

 62-76مرن المرسروم ر رم  11لألراضً بمقر البيدٌا المعنٌا بهلا يبقرا لرنا المرادة 

والبررت فررً الشررهاو  المقدمررا مررن و المعرردل والمرردمم 1976مررارس  25المررؤري فررً 

مرن ن رس المرسرومو دندهرً بصر ا  13و 12يرؾ لجان المسق وفقا لمقدضى الماددٌن 

بالميافظا العقارٌرا المةدصرا  المسقنهابٌا مرييا المسق العام لألراضً بإٌدات وياب  

و 1975نروفمبر  12المؤري فرً  74-75من اممر ر م  10يسب نا المادة  إ يٌمٌا

جل اسدهمال إجرا ات الشهر العقاري فرً السرجل العٌنرًو والدرً مرن أجيهرا وهلا من أ

انييقت عميٌات المسق العام لألراضً بص ا أساسٌا.
  

 

 

 

 

                                                           
(1 همال البقيويً: المسق العقاري وإشهاالدا القانونٌا فً القانون الدونسًو مجيا العيوم (  

و <900و المرهز الجامعً الشٌ  العربً الدبسًو دبساو امولو العدد واإلنسانٌااالجدماعٌا 

 .8=ا
 .8>;الهادي سعٌد المرجع الساب و ا(  2)
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 والبدئ في الترقيم العقاري المسحإشهار محضر تسليم وثائق المطلب األول: 

دةضررع ال ٌهررون لندرراب  عميٌررات المسررق العررام لألراضررً أي أيررر  ررانونً إها لررم      

إلجرررا ات اإلشررهار ال زمررا دمهٌنررا ليجمهررور مررن معرفررا وضررعٌا أم ههررم بالميافظررا 

العقارٌررا والدرردةل بالشررهل القانونٌررا إن لررزم اممررر هلرراو  بررل االندقررال لدررر ٌم العقررارات 

 ودسيٌم سندات الميهٌا لمن ٌييبها.

 بالمحافظة العقارية إشهار محضر تسليم وثائق المسحالفرع األول: 

لضمان نجا  عميٌا الي ظ العقاري بعرد عميٌرات المسرق العرام لألراضرً ال برد أن      

ويراب  مسرق امراضرًو وٌديقر  وٌهون وناا دواف  دام بٌن معيٌات السرجل العقراري 

وها الدوافر  عميٌرا عرن يرٌر  مجموعرا مرن الويراب  المدبادلرا برٌن الميافظرا العقارٌرا 

ما فً يدود اةدصاصرها برإع م امةرر  ومصييا مسق امراضًو يٌن دقوم هل منه

بأي دؽٌٌر  رد ٌيرال وضرعٌا العقرار مرن أجرل ميابقرا الويراب  برٌن المصرييدٌنو ويدرى 

ٌظل السجل العقاري المرآة العاهسا ليوضرعٌا ال عيٌرا ليعقرارات فرإن المصرييا المهي را 

بضبي مسق امراضً دبيػ الميافظ العقاري بموجب مياضر دسجل فً سجل اإلٌردات 

دؤشررر فررً مجموعررا البيا ررات العقارٌررا عيررى ايررر الدؽٌٌرررات الدررً ديرررأ عيررى يرردود و

الميهٌررات الممسررويا سرروا  هانررت نادجررا عررن ظررواور يبٌعٌرراو أو عررن  رررارات إدارٌررا 

هدؽٌٌرر اليردود اإلدارٌرراو همرا دبيؽررا بالدعردٌ ت النادجررا عرن رةررا البنرا  أو الدجزبررا 

يدٌا المهي ا بالدعمٌر. بنا  عيى معيومات دديقاوا من مصالق الب
(1) 

 

 

                                                           
الجزابريو رسالا ماجسدٌرو هيٌا اليقو و  أوبيهً إٌمان: نظام الشهر العقاري فً الدشرٌع(  1)

 .890و ا>908جامعا الجزابرو 
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وبدور  ٌقوم الميافظ العقاري بدسيٌم مجموعا من الوياب  لمصييا المسق لديقٌ       

الميابقررا بررٌن السررجل العقرراري والويرراب  المي وظررا لرردٌهاو إه أنررا بمجرررد دن ٌرره إجرررا  

اإلشهار ٌقوم بديوٌل مسدةرج العقرد إلٌهرا ميدوٌرا عيرى مراجرع اإلشرهارو وإها دضرمن 

مجموعا الميهٌا امصيٌا فإنا ال بد أن دعيرم برا مصريق مسرق العقد أو القرار دؽٌٌرا فً 

امراضً بواسيا وياب  القٌاسو وعيى سبٌل الميال فإنها دعيرم بهرل دجزبرا لهرل ويردة 

عقارٌا من أجل إعيا  أر ام جدٌدة دسمق بدعٌٌن الويدات النادجا عن الدجزبا ودرفر  

لعقراري فرً ظررؾ مهدروب وه  الوياب  بمسدةرج العقرد ودرسرل إلرى مصرييا المسرق ا

". عيٌا "ال ٌيو
 (1) 

إلعيا  نداب  المسق العام لألراضً مزٌدا من الشرعٌا ألزم المشرت الجزابرري و     

ديرٌررر ميضررر دسرريٌم مررن  بررل ويرراب  المسررق بالميافظررا العقارٌرا بإيبرات عميٌررا إٌرردات 

 63-76مررن المرسرروم ر ررم  08يمررادة لالميررافظ العقرراري وفقررا لررنا ال قرررة اليانٌررا 

مع إةضرات ميضرر الدسريٌم فرً أجرل و المعدل والمدمم 1976مارس  25المؤري فً 

( أٌام من درارٌ  إٌردات ويراب  المسرق بالميافظرا العقارٌرا إلشرهار 08ال ٌدعد  يمانٌا )

( أشررهر هاميرراو بهررل وسررٌيا إع مٌررا مناسررباو أي عررن يرٌرر  04واسررع لمرردة أربعررا )

أمرر ا الدولررا ومدٌرٌررا الي ررظ العقارٌررا ومقررر اليصرر  بالميافظررا العقارٌررا ومدٌرٌررا 

الممسررويا ممديهررادهم  البيدٌرراو وهررل هلررا ٌهرردؾ إلررى إبرر غ أهبررر عرردد مررن المررواينٌن

عيررى العقررارات الررواردة يقررو هم عيررى إمهانٌررا سرريبهم ليويرراب  الدررً دشررهد العقارٌررا ب

همررا أن و الممسرروياو ومجررل اسرردهمال إجرررا ات الشررهر العقرراري بالميافظررا العقارٌررا

لدارٌ  إشرهار ميضرر الدسريٌم أومٌرا بالؽرا هونرا الدرارٌ  الرهي ٌبردأ منرا يسراب آجرال 

.الدر ٌم العقاري بهافا أنواعا
 (2)
    

 

                                                           
 .890و ا الساب  المرجع أوبيهً إٌمان:(  1)
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وهوي اليقو  الممسويا من الوياب  الدً ديبرت يقرو همو ال  ونوهً ٌسد ٌد الماله     

والعقرود وأي ويٌقرا قٌن بالسرندات بد من الدقرب إلى الميافظرا العقارٌرا المةدصرا مررف

من  10ص ا المالا أو اليابز المند ع ال عيً بالعقار وفقا لما جا  فً نا المادة ديبت 

مع ميئ جردول  المعدل والمدمم و1976مارس  25المؤري فً  63-76المرسوم ر م 

 ضبي وضرعٌا اممر ا العقارٌرا دسيما الميافظا العقارٌا ليمعنٌٌن السدهمال إجرا ات

 سويا.الةاصا المم

 الشروع في ترقيم العقارات الممسوحة: الثانيالفرع 

مرييا الدر ٌم العقاري وً امةر  من أوم المرايل المهميرا لعميٌرات المسرق العرام    

 فظ العقراري فرً سربٌل درر ٌم العقراراتلألراضً نظرا ليديقٌقرات الدرً ٌقروم بهرا الميرا

دقدمها نداب  المسقو مما ٌساوم فرً دبعا ليمعيٌات الدً ويسب النوت الهي دندرج فٌاو 

 ضبي وضعٌا امم ا العقارٌا الةاصا.

دبرردأ مرييررا الدررر ٌم العقرراري فررً السررجل العٌنررً لألمرر ا الممسرروياو مررن دررارٌ       

إٌدات وياب  المسق بالميافظا العقارٌرا وديرٌرر ميضرر االسرد م مرن يررؾ الميرافظ 

 25المررؤري فررً  63-76سرروم ر ررم مررن المر 09و 08فقررا لررنا المرراددٌن العقرراري و

 11ويسرررب نرررا المرررادة   والمعررردل والمررردمم 1976مرررارس 
(1)
     مرررن المرسررروم ر رررم 

و ٌقرروم 2015الدررً دررم دعرردٌيها بموجررب  ررانون المالٌررا لسررنا المررههور سررابقا  76-63

جل العقراري عيرى أسراس ويراب  الميافظ العقاري بدرر ٌم العقرارات الممسرويا فرً السر

                                                           
بمسا  بل الدعدٌل عيى: )ٌقوم الموظؾ المهيؾ  :=-=<من المرسوم ر م  88دنا المادة (  1)

السجل العقاري عيى أساس وياب  مسق امراضً المعدة والقرارات وشهادات الميهٌا المقدما من 
يرؾ المعنٌٌن بديدٌد يقو  الميهٌا واليقو  العٌنٌا امةر  الدً ٌجب أن دهون موضوت إشهار 

 فً السجل العقاري(.
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و رروت أي ةيررأ مررن الموظررؾ المسررؤول ال بررد أن ددررولى الدولررا المسررقو وفررً يالررت 

دعوٌض المالا اليقٌقً.
 (1)
 

هل الوياب  الدً ديبرت  عيى بالنسبا لألم ا العقارٌا الةاصا الدً ٌيوز مالهوواو     

دهم بشررهل جيررًو ٌقرروم الميررافظ العقرراري بدر ٌمهررا نهابٌررا باسررم مالهٌهررا وفقررا ٌررصرر ا ميه

المعرردل  1976مررارس  25المررؤري فررً  63-76المرسرروم ر ررم مررن  12لررنا المررادة 

.والمدمم
  

ٌجب عيى الميافظ العقاري أن ٌديق  من أن سند الميهٌا المقدم  د أشهر فع   بل      

فررً  1961مرررور فررر  المسررقو فررإها دعيرر  اممررر بسررند مشررهر  بررل امول مررن مررارس 

ميافظا عقارٌا أةر و فإن الديقٌ  فً الوضعٌا القانونٌا ليعقار ميل السرند ٌجرب أن 

 .اممو وها فٌما ٌةا ضبي سند الميهٌا ٌدم عيى مسدو  الميافظا العقارٌا

أما بالنسبا ليعقار ميل الدرر ٌم فرإن ديقٌر  الميرافظ العقراري ٌنيصرر فرً ديدٌرد       

مرن موافقرا ميدوٌادرا المادٌرا بمرا ورو مرههور فرً عيى مةيي مسق امراضرً والدأهرد 

العقارٌاو اسدةراج مراجع المسق من ر مً القسم والويدة ٌقوم ببعد هلا سند الميهٌاو 

إلى جانب الدأهد من أنا لٌس ميها ليدولا.
 (2) 

 

 

 

                                                           
الموظؾ المهيؾ بمسا   بل الدعدٌل عيى: )ٌقوم :=-=<من المرسوم ر م  88دنا المادة (  1)

السجل العقاري عيى أساس وياب  مسق امراضً المعدة والقرارات وشهادات الميهٌا المقدما من 
يرؾ المعنٌٌن بديدٌد يقو  الميهٌا واليقو  العٌنٌا امةر  الدً ٌجب أن دهون موضوت إشهار 

 فً السجل العقاري(.
(2  )MARTY et RAYNOUD. Suretés réelles et publicité foncière. P50.  



 

48 
 

مع العيم أنا أيٌانا ٌهون ديدٌد العقار عيى مةيري المسرق العرام لألراضرً سره و      

هأن ٌدعي  اممر بعقارات دشهل ويدات عقارٌا ٌسهل دمٌٌزورا برالرجوت إلرى اليرٌر  

لرى الرر مو وفرً يراالت أةرر  النظامً )شارتو نهر و سرايا(و مرع المو رع واإلشرارة إ

دعدبر عميٌا ديدٌد العقار المههور فً سند الميهٌاو المعد  بل مرور فرر  المسرق العرام 

لألراضً صعبا بل يدى مسرديٌيا عيرى مسردو  الميافظرا العقارٌراو ممرا ٌيردم الدنقرل 

فرً مةيري  امرة أةر  إلى مو ع العقار من  بل مصالق مسق امراضً لديدٌد مو عر

 ال سٌما فً الياالت الدالٌا:المسقو 

االةع لسٌحعدسمعسنيعقيلح يدعيل لعًديهعاالةيدع يةجذدع ذيع عمذطعقيلسذخع -

قيلذيءعقيذأ عيسذقنقنع نذوع قخلعرمادعمةضع قاي هعقألو ععذقلع سلددعمكة ،ع

 .منعىأقعقيفيلءعومع يع عمطعقيلسخعايهعًديقلعاالةيدع قجلًةه

قيقذذذيعت يذذذ ع ذذذلعخذذذ تع الة ذذذدعًجذذذٌ ع ذذذ لع ذذذيعقيلسذذذلدللعمًعدذذذيً عقيلح يذذذدع -

  اميللعسنيعقيلح يدع طع قلمنعقيلسخعقيالمعيألةقوي.

بعد هلا ٌجب عيى الميافظ العقاري أن ٌديق  مرن أن العقرارات موضروت الدرر ٌم      

ٌن السررندات بررالعقرراري لٌسررت ميهررا ليدولرراو ؼٌررر أنررا ٌدعررٌن الدمٌٌررز فررً وررها المجررال 

يٌرز  62-76المرسروم ارٌ  الرهي دةرل فٌرا و ووو الد1976مارس  25المشهرة بعد 

الدن ٌهو ونظرا لهلا فإنا من المنيقً يصر الديقٌ  فقي عيى الياالت الدً دهون فٌهرا 

هلا ٌهرون الديقٌر  مرن لر اوة ف و1976مارس  25 دارٌ سندات الميهٌا مشهرة  بل 

درارٌ و يٌن ميهٌدها ليدولا ؼٌر ضروري عندما دهون عقود الميهٌا مشهرة بعد ورها ال

.عيما أن وه  السندات دهون لها يجٌا مييقا إها لم د قد يدايدها بإشهارات اليقا
 (1)
  

 

                                                           
 : المرجع الساب .:900ماي  :0المؤرةا فً  98;09هرة ر م هالم(  1)
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الميافظ العقاري من ديدٌد العقرار اسردنادا عيرى واني  ا مما سب  وعندما ٌدمهن       

مةيي المسق أو بعد ال يا الدقنً الهي  امت با مصالق المسرق ووضرع اليردود مرن 

جدٌد أن ا دضى اممر هلاو ٌشرت الميافظ العقاري فرً الدرر ٌم بالسرجل العقراري مرن 

     أجل إعداد دفدر عقاري. 

وفٌما ٌةا العقارات الدً لرٌس لمالهٌهرا الظراورٌن سرندات ميهٌرا  انونٌرا والرهٌن      

ون يٌررازة دسررمق لهررم باهدسرراب الميهٌررا عررن يرٌرر  الدقررادم المهسرربو ٌر مهررا ٌمارسرر

( أشهر ٌبردأ يسرابها مرن ٌروم إدمرام ورها 04الميافظ العقاري در ٌما مؤ دا لمدة أربعا )

الدر ٌمو الهي ٌصبق نهابٌا إها لم ٌعيم الميافظ بأي اعدراض عيى ميدو  الدر ٌم. 
(1)
 

الدً لٌس لمالهٌها الظاورٌن سندات إيبات هافٌا لير   األم ا العقارٌبالنسبا لأما      

فررً ورره  اليالررا عيررى الميررافظ العقرراري القٌررام بديقٌقررات ليدأهررد مررن أن اليررابز  الميهٌرراو

ٌماس يٌازة يقٌقٌا منه عيى ام ل ٌوم شروت فر  المسق فً ديدٌرد مجموعرا الميهٌرا 

  ميهٌدهررا فررً مجمررل والدررً ٌيالررب المعنررً برراممر بيررموضرروت الدررر ٌم العقرراريو 

مسررايدهاو أو ديررا المدواجرردة ضررمن ويرردة عقارٌررا أهبررر مسررايا مررن الدررً وررً ميررل 

 الدر ٌم.

رؾ فرر  المسرق ٌجرب أن ددروفر يرمع العيم أن اليٌرازة المعاٌنرا فرً المٌردان مرن      

مرن القرانون المردنً الجزابرريو وفرً  808عيى الشروي المنصروا عنهرا فرً المرادة 

مررن ةرر ل الديقٌقررات الدررً  امررت بهررا فررر  المسررق فررً المٌرردان أن  يالررت مررا إها دبررٌن

 .اليٌازة دعود إلى فدرة ما  بل اني   عميٌات المسق العام لألراضً

 

 

                                                           
 المعدل والمدممو المرجع الساب . :=-=<من المرسوم ر م  :8المادة  انظر(  1)
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أن ٌأةه الميافظ العقاري بعرٌن سندات عقارٌا فً بعض الياالت من دمهن يٌازة      

بارورا سرندات مؤسسرا عناصر المعيومات الميدوات فٌهاو وعند اال دضرا  اعد االعدبار

ليدر ٌم العقاريو وونرا ٌدعير  اممرر برالعقود العرفٌرا المدعيقرا با دنرا  يقرو  عقارٌرا أو 

دبادل أو  سما ٌدضمن البعض مرنهم درارٌ  يابرتو
(1)
والربعض اآلةرر ٌمهرن أن ٌهشرؾ  

الديقر   بعد فيا مد    رابن  وٌا ددل عيى درارٌ  إعردادواو وٌدعرٌن فرً وره  اليالرا

من أن الدارٌ  اليابت ساب  فع  لدارٌ  مرور فر  المسرق أينرا  عميٌرات المسرق العرام 

لألراضًو وونا ٌسردوجب اممرر مرن الميرافظ العقراري القٌرام بديقٌقرات ضرمن نروعٌن 

 من السندات:

ااٌ عا  يدع اذيهعرةذلعق مذ لع سذخعقألةقوذيعقياذلمعت ريمعاالة عقسقنل قعاحىع -

ىنلعيقاحاعقأل  عدليااٌ عقيا  يذدعقيقذيعييذلعتذلةيبعتلدذتع،عًي لدتدلين  عيقلةيعيلعق

ع لعقيال ٌنعقيلي يعقيجزقم  .ع328طةالعينصعقيلل هع

ت ريمعاالة عاحىعمسذل عااذٌ عا  يذدع اذيهعرةذلع سذخعقألةقوذيعقياذلمعدذلين  ع -

 يع  لعىأهعقيااذٌ عقيا  يذدعقيقذيعتعتقيذللعتذلةيبعتلدذت،عًع،يقلةيعيلعقيلفق ض

ظعقياالة عيل لعمنعيسقنقنعيٌمعتذ ي ىل،عاحىعوٌءع ذذصع ريذا،عحلذل يل لعي

يحٌدذذيقلعقياالةيذذدعقيلجذذلًةهعمًعقيٌقراذذدعدجنذذمعقيااذذلةع ذذذلعقيقذذ ريم،عخلاذذدعإذقع

تةتعمنعىأهعقياالةقلعقيلجلًةهعريع سذتعدلسمعمشعلصعيذٌ ًنعااذٌ عا  يذدع

.تقيللعمًعيمعتقيللعتلةيبعتلدت
 (2)

 

 

 

                                                           
ي هال =900أفرٌل  89المؤري فً  ?<8?;:انظر القرار الصادر عن الميهما العيٌا ر م (  1)

الميررة  بل دارٌ  صدور  انون الدويٌ  اليابدا الدارٌ  وؼٌر المشهرة  ٌقضً باعدبار العقود
 سندات صيٌيا ومندجا لجمٌع آياروا. 

 : المرجع الساب .:900ماي  :0المؤرةا فً  98;09هرة ر م هالم ( 2)
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الميررافظ العقرراري ٌقرروم بدر ٌمهررا  وندٌجررا لدراسررا الويرراب  المسرريٌا المودعررا فررإن     

( ٌبدأ يسرابها مرن ٌروم إدمرام إجررا  الدرر ٌم المؤ رتو وبانقضرا  02مؤ دا لمدة سندٌن )

المدة الميددة سابقا ٌديول الدر ٌم المؤ ت إلى در ٌم نهابً باسم يابزوا اليرالً والرهي 

.مسيت العقارات باسما
(1)
         

جيٌنو سررجل مةصررا دجرردر اإلشررارة إلررى أن عميٌررا الدررر ٌم دسررديزم وجررود سرر     

النهابٌررا ووررو السررجل امصرريًو وسررجل ةرراا بررالدر ٌم المؤ ررت ووررو سررجل  تٌمررا ليدر

مؤ ررتو وعنرردما ٌصرربق الدررر ٌم نهابٌررا وهلررا بعررد انقضررا  أجررل االعدررراض سرروا  هرران 

دسررجٌل يقررو  الميهٌررا واليقررو  العٌنٌررا أربعررا أشررهر أو سررندٌن يسررب اليالرراو ٌرردم 

امةررر  الموجررودة فررً السررجل الةرراا بررالدر ٌم المؤ ررت وٌسررجل بالسررجل الةرراا 

.بالدر ٌم النهابً
(2)

    
 

إجرررا  مسررديدن جررا  بررا المشرررت  فهررو الدررر ٌم باسررم الدولررا مباشرررة وفٌمررا ٌةررا    

و وٌدم ديبٌ  وها النوت مرن الدرر ٌم فرً 2015الجزابري من ة ل  انون المالٌا لسنا 

يالت لرم ٌردم الدعررؾ عيرى المالرا اليقٌقرً ليعقرار الةراا أينرا  سرٌر عميٌرات المسرق 

العررام لألراضررًو ويماٌررا مررن المشرررت الجزابررري ليميهٌررا العقارٌررا الةاصررا جررا  بهررها 

 هما المالا الةاا لما ٌمييا ي  الميهٌا من  دسٌا.بهم الةيٌر الهي ٌمس الي

يرابز  أو مالهرا مهمر  أو مير   عيىفعوضا عن درا العقار الهي لم ٌدم الدعرؾ      

ليدقادم المهسبو ٌدم در ٌما باسم الدولا فً اندظار ظهور المالا الهي ٌقدم هافرا امدلرا 

سدرجع عقار  بعد أن ٌسيا هافا اإلجررا ات القانونٌرا الدرً الدً دبٌن ميهٌداو وبالدالً ٌ

 المعدل والمدمم.   74-75مهرر من اممر ر م  23يدددها المادة 

                                                           
 .المعدل والمدممو المرجع الساب  :=-=<من المرسوم ر م  ;8انظر المادة (  1)
 .?:8اجمال بوشنافا: مرجع ساب و (  2)
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وفً وه  اليالا ٌقرع عيرى عراد  الشرةا الرهي ٌردعً ميهٌرا العقرار أن ٌقردم هافرا      

وم مصررالق الويرراب  القانونٌررا الدررً دبررٌن يقررا فررً العقررار أو جررز  منرراو وفررً المقابررل دقرر

أم ا الدولا والي ظ العقاري والميافظا العقارٌا ومسق امراضً ومدٌرٌات الشؤون 

الدٌنٌررا وامو رراؾ وال  يررا والبيدٌررا بررإجرا  ديقٌقررات فررً مررد   انونٌررا الويرراب  الدررً 

ٌدعى با لميهٌا العقارو فإها ند  عن وه  الديقٌقات ميهٌا الشرةا ليعقرار ٌرر م العقرار 

 باسم مالها.

وعيٌا ٌمهن القول أن اليهم الهي جا  با المشرت الجزابري من ةر ل نرا المرادة     

المدعيرر  بإعررداد المسررق العررام لألراضررً ودأسررٌس  74-75مهرررر مررن اممررر ر ررم  23

السررجل العقرراري المعرردل والمرردمم المدعيرر  بدررر ٌم العقررار الررهي ٌهررون مالهررا ؼاببررا باسررم 

القانونٌررا الدررً دسرراوم فررً ضرربي الميهٌررا العقارٌررا  الدولرراو مررا وررو إال آلٌررا مررن اآللٌررات

والدقررادم  الةاصرراو فعرروض دررر ٌم العقررار مؤ دررا ممررا ٌسررمق بنهبررا عررن يرٌرر  اليٌررازة

أؼي  المشرت هل باب ٌؤدي إلى نهبا بإدراجا ضمن ميهٌا الدولا فرً اندظرار  المهسب

 دسوٌا وضعٌدا القانونٌا بظهور المالا اليقٌقً.

لدر ٌم باسم الدولا هان ٌدم سابقا بالنسربا ليعقرارات الشراؼرةو الدرً لرم مع العيم أن ا     

ٌدم الدعرؾ عيى مالهها وهلا دون اليجو  إلى القضا و وفقا لأليهام المبٌنا فرً  رانون 

 امم ا الوينٌا.
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االعتببراع علبب  التببرقيم العقبباري الالحببق إليببداع وثببائق المسببح العببام : لببثالفببرع الثا

              لألراضي

فررً إيررار عميٌررا الدررر ٌم العقرراري ال يقررا إلٌرردات ويرراب  المسررق العررام لألراضررً      

مرن المرسروم ر رم  14و 13و 12بالميافظا العقارٌراو والدرً دردم يبقرا لنصرً المرواد 

و مهن المشررت الجزابرري مرن المعدل والمدمم 1976مارس  25المؤري فً  76-63

مرن ن رس المرسروم االيدجراج عيرى الدرر ٌم المؤ رت لمردة أربعرا  15ة ل نا المرادة 

 (  بل انقضا  المدة. 02( أشهرو أو سندٌن )04)

بررالدر ٌم المؤ ررت المشررار إلٌررا فررً االيدجرراج المدعيرر  ٌرردم دقرردٌم عرٌضررا أو ييررب       

و بموجررب رسررالا المعرردل والمرردمم 63-76مررن المرسرروم ر ررم  14و 13نررا المرراددٌن 

موصى عيٌها ليميرافظ العقراري المةردا إ يٌمٌرا وإلرى اليررؾ المعدررض عيٌراو همرا 

ٌمهررن أن ٌسرررجل اإلعررراض بسرررجل ةررراا معررد ةصٌصرررا لهررها الؽررررض بالميافظرررا 

العقارٌا مع إب غ اليرؾ المعدرض عيٌا.
 (1)
        

جررع المسررق الةاصررا بالعقررار عيررى الميررد  أن ٌوضررق فررً عرٌضررا االيدجرراج مرا     

إضافا إلى اسم المالا المسجل ضمن وياب  المسق )القسمو مجموعا ميهٌاو المسايا(و 

العررام لألراضررً مررع ديدٌررد ووٌدررا وعنوانررا ليرردمهن مررن اسررددعاباو وعيررى الميررافظ 

العقررراري أن ٌقررروم بدسرررجٌل االعدرررراض فرررً السرررجل الةررراا برررهلاو  صرررد دوجٌرررا 

  أجل يضور جيسا مياولا الصيق.االسددعا ات لأليراؾ من 

 

 

 

                                                           
 المعدل والمدممو المرجع الساب . :=-=<من المرسوم ر م  >8المادة  انظر(  1)
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الدرً ديردد فرً أجرل ال ٌدعرد  يٌن ٌقوم الميرافظ العقراري برباسرا جيسرا الصريق      

وفرً يالرت مرا إها دمرت المصراليا ( أٌام الدً ديرً درارٌ  دقردٌم االيدجراجو 08يمانٌا )

ٌيرررر ميضررر صرريق مدعيرر  بررهلاو ودررر م اممرر ا العقارٌررا الممسررويا عيررى أسرراس 

المصرراليا الدررً دمررتو وفررً يالررت عرردم الصرريق ٌعررد الميررافظ العقرراري ميضررر عرردم 

الصرريق مررع دبيٌؽررا لأليررراؾو وررها مررع دنبٌررا المعدرررض أن عيٌررا اليجررو  إلررى الجهررات 

أشهر من دارٌ  دبيٌؽا بميضر عدم الصيقو ( 06أجل سدا ) القضابٌا المةدصا ة ل

من المرسروم  85وهلا ديت يابيا رفض الدعو  مع وجوب ايدرام مقدضٌات المادة 

المدعيقا بشهر العرابض االفددايٌرا بالميافظرات العقارٌرا  المعدل والمدمم 63-76ر م 

 المعنٌا.

يضرور جيسرا الصريقو ويضرر وفً يالت ما إها ؼراب الميرد  أو لرم ٌردمهن مرن      

إرسررال الميرد  ضررد  أي المسررد ٌد مررن الدررر ٌم المؤ رتو ٌدعررٌن عيررى الميررافظ العقرراري 

عقد جيسا صريق يانٌرا فرً أجرل ال ٌدعرد  درارٌ  انعقادورا مردة االسددعا ات لأليراؾ ل

وإها دواصرل ؼٌراب الميرد  ليمررة انعقاد الجيسا امولرىو  دارٌ  ( وايد عيى01شهر )

الميررافظ العقرراري يررل سررو  إعررداد ميضررر عرردم جرردو  جيسررا  ٌهررون أمررام اليانٌررا ال

الصيق أي أن االيدجاج لم ٌهن لا أير عيى الدر ٌم المؤ تو مع ضرورة إب غ الميد  

 بهلا.

يضررور الميرررد  جيسرررا ميررافظ العقررراري ؼٌررراب الميررد  ضرررد  وأمررا إها اليرررظ ال     

( وايرد لعقرد جيسرا صريق 01شرهر )الصيقو ٌيجأ إلى ديدٌد دارٌ  يانً ال ٌدعد  أجل 

يانٌاو وإها دواصل ؼٌاب الميد  ضد  المسد ٌد من الدر ٌم المؤ ت عن يضرور جيسرا 

الصيق عيى الدوالًو ٌدعٌن عيى الميافظ العقاري إعداد ميضرر عردم الصريقو وإبر غ 

اميراؾ بالنداب .
 (1)
       

                                                           
و المدعيقا بهٌ ٌا معالجا يالت ؼٌاب ;908جوٌيٌا  >8المؤرةا فً  >?9<هرة ر م هالم(  1)

 المعدرض ضد  أينا  جيسا الصيقو الصادرة عن المدٌرٌا العاما لألم ا الوينٌا. أوالمعدرض 
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هررل ورره  اإلجرررا ات الدررً ٌقرروم بهررا الميررافظ العقرراري مررن ةرر ل الدقٌررد باآلجررال      

ٌسرعى القانونٌا ليدر ٌم العقاري واسدقبال االيدجاجات ومعالجدهرا ضرمن أيرر  انونٌراو 

المشرت الجزابري من ورابها إلى ضبي وضعٌا امم ا العقارٌا الةاصرا الممسرويا 

سيٌم الدفدر العقاري الةاا بهل عقارو ممرا ٌسراوم والمر ما بص ا نهابٌا عن يرٌ  د

 فً دسهٌل دداول الميهٌا العقارٌا فً الجزابر فً إيار  انونً آمن.

 14و 13أما إها لم ٌدم إٌدات أي اعدراضات ودم اسدٌ ا  اآلجال الميددة بالماددٌن      

همال اسرردٌهررون عيررى الميررافظ العقرراري و المعرردل والمرردمم 63-76مررن المرسرروم ر ررم 

اإلجرا ات القانونٌا لضبي وضعٌا امم ا العقارٌا الممسويا بدر ٌمها بص ا نهابٌاو 

ة النظرر فٌهرا إال مع العيم أن ديول الدر ٌمات المؤ دا إلى در ٌمات نهابٌا ال ٌمهن إعاد

يٌن جا  فً القرار الصادر عرن الؽرفرا العقارٌرا ليميهمرا العيٌرا عن يرٌ  القضا و 

و أنا ٌمهن مي شةا لم ٌقدم أي إعدراض 2012ؤري فً أفرٌل الم 704846ر م 

ا  فدررة الدرر ٌم أمام لجان المسق العام لألراضً أو عيى مسدو  الميافظا العقارٌا أينر

 جا  فً نا القرار: وو  إلعادة النظر فً الدر ٌم المؤ تو المؤ ت أن ٌرفع دع

نجرد أن اليراعن  رد أ رام دعرو  وبالرجوت إلرى القررار الميعرون فٌرا )يٌن أنا بال عل 

ضد الميعون عيرٌهم فرً اليعرن مرن أجرل دعردٌل الدرر ٌم المؤ رت وهلرا إلضرافا اسرما 

باعدبرررار  أيرررد الوريرررا المرررالهٌن ليقيعرررا امرضرررٌا المدنرررازت عيٌهرررا والمسرررمات "ل" 

 و بعدما دم شيبا بدون وجا ي .08 سم  116والمسجيا ديت ر م 

عدم  بول دعوا  شه  لهونا لم ٌيدرم اإلجرا ات يٌن أن  ضات المجيس  ضوا ب     

المدضمن إعداد السجل العقاريو وهلا هونا  63-76المنصوا عيٌها بالمرسوم ر م 

 لم ٌقم باالعدراض أمام لجنا المسق الدً ٌرأسها  اض.

منرراو  16و 12وةاصررا المررواد  63-76يٌررن أنررا بررالرجوت إلررى المرسرروم ر ررم      

مؤ ررت وهٌ ٌررا االعدررراض عيٌررا أمررام الجهررات القضررابٌا ال ديررزم والدررً دررنظم الدررر ٌم ال

المسررب  أمررام لجنررا المسررق الدررً ٌرأسررها القاضررًو وبالدررالً فررإن المرردعً برراالعدراض 
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بيجا أنا لم ٌقم براالعدراض المسرب  أمرام  ضات المجيس بعدم  بولهم لدعو  الياعن 

جرررا الميرررار مؤسرررس اليجنرررا ٌهرررون  ضررراؤوم منعررردم امسررراس القرررانونً ممرررا ٌجعرررل الو

 .     (وٌسدوجب معا نقض وإبيال القرار الميعون فٌا

 العقاري وتسليم الدفتر إنشاء مجموعة البطاقات العقارية المطلب الثاني:

ٌيزم أن دقٌد فً السرجل العقراري جمٌرع الدصررفات الدرً مرن شرأنها  من المعيوم أنا    

و نٌرا العقارٌرا امصريٌا أو الدبعٌراالعٌير  مرن اليقرو  أو نقل أو دؽٌٌرر أو إزالرا إنشا  

وهررها اميهررام النهابٌررا الميبدررا لشررً  مررن هلرراو وٌرردةل فررً ورره  الدصرررفات: القسررما 

 العقارٌاو والوصٌاو والو ؾو
(1)

والمٌرانو والررونو وال ٌسرري أيرورا عيرى الؽٌرر إال 

من دارٌ   ٌدوا فً السجل العقاري. 
(2) 

ال ٌهون السجل العقاري من سجل وايد هما ٌويً ظاور اسماو برل ورو مجموعرا      

و بيٌن ٌمهن لمرن ٌراجرع امن الوياب  دبٌن وضع العقار من النايٌدٌن المادٌا واليقو ٌ

وها السجلو أن ٌعرؾ اليالا اليقٌقٌا ليعقارو من يٌن مو عاو ومشدم داو وههلا مرن 

لررا أو عيٌرراو وجمٌررع اإلد ا ررات واالندقرراالت والدعرردٌ ت العٌنٌررا المدردبررا يٌررن اليقررو  

الياربا عيٌا.
(3) 

 

 

 

 

 

                                                           
هر ر م اليبعاو هأنظر يمدي باشا عمر: عقود الدبرعات )الهباو الوصٌاو الو ؾ(و دون (  1)

 .;900الجزابرو 
عقار د/ أيمد بن عبد العزٌز العمٌرة: نوازل العقارو دراسا دأصٌيٌا فقهٌا موم  ضاٌا ال(  2)

 .0?9و ا9088المعاصرةو دار المٌمامو الرٌاضو 
  .0?/ عيى عصام ؼصن: المرجع الساب و اد(  3)
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 المكونة للسجل العيني مجموعة البطاقات العقارية وضعالفرع األول: 

ميرددة بمقدضرى  ررار البيا ا العقارٌا ما وً فً اليقٌقا إال ويٌقا ميابقا لنماهج      

وزٌر المالٌاو وورً دميرل ودظهرر النيرا  اليبٌعرً والوضرعٌا القانونٌرا اليالٌرا ليعقرار 

المةصصا لاو فهً دهشؾ النيا  اليبٌعً ليعقارات يٌن أنا ٌمهن مي هران بمجررد 

االي ت عيى البيا ا العقارٌا معرفا مو ع العقار ويدود  وأسرما  المر ا المجراورٌن 

وصر ا وودارٌ  إ امدهرا ور رم العقرارو ودرارٌ  إنشراباو ينا ات المقاما عيٌاو لاو واالسد

 م مةيي مسق امراضً المدعي  با.رالد صٌيًو و
  

هما دظهر الوضعٌا القانونٌرا ليعقرار مرن ةر ل درارٌ  ميهٌرا العقرارو واسرم المالرا      

             منرره  بوا عيٌررا أينررا  إنشررا  السررجل العقرراريو باإلضررافا إلررى أسررما  المرر ا الررهٌن دعررا

و إن وجد المالا امةٌر مع اإلشارة إلىإنشاباو والدصرفات الدً صدرت من هل منهم 

وامعبررا  الدررً ديقررل وررها العقررارو وٌدعررٌن عيررى المعنٌررٌن مررن أجررل دأسررٌس مجموعررا 

لزومررا لررد  الميافظررا العقارٌررا جرردوال ميررررا عيررى  ودعررواالبيا ررات العقارٌررا أن ٌ

 بررل مويرر  أو هادررب عقررود إدارٌررا أو هادررب ضرربيو وٌرفرر  وررها الجرردول نسررةدٌن مررن 

بالسرررندات والعقرررود الميبدرررا لميهٌرررا العقرررارات أو اليقرررو  العٌنٌرررا امةرررر  المقدمرررا 

لءشهار.
(1)
 

إن ادبررات نظررام الشررهر العٌنررً ٌسرردوجب دعٌررٌن العقررارات دعٌٌنررا د ٌقرراو يدررى ٌرردم       

دسجٌ  صريٌيا بؽٌرا إعرداد فهررس عقراري ميهرم دسجٌل البٌانات فً السجل العقاري 

ٌسررمق ليجمهررور بررالدعرؾ عيررى الوضررعٌا القانونٌررا والمادٌررا ليعقررارات بصرر ا أسرررت 

وأد و ومررن أجررل هلررا أوجررب المشرررت الجزابررري ديدٌررد عناصررر أساسررٌا عنررد دعٌررٌن 

 العقارات المدواجردة فرً منيقرا ممسروياو هديدٌرد يبٌعرا العقرارو البيدٌرا الدرً ٌقرع بهرا

 العقارو المةيي المسيًو المهان المسمىو وميدو  وياب  المسق.

 
                                                           

جدٌيً نوال: السجل العٌنًو دراسا مقارنا بٌن الدشرٌع الجزابري والدشرٌع المؽربًو (  1)
 .123و ا2017و 1أيرويا دهدورا و هيٌا اليقو و جامعا الجزابر
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 تحديد طبيعة العقارأوال: 

أي نرروت العقررار إها مررا هرران أرض عارٌرراو مبنٌرراو ف يٌرراو أو ؼابٌرراو والؽاٌررا مررن      

ديدٌد يبٌعا العقارو البيدٌا الدرً ٌقرع بهرا العقرارو المةيري المسريًو المهران المسرمىو 

 مسق.وميدو  وياب  ال

 البلدية التي يقع بها العقارثانيا: 

ههر اسرم البيدٌرا بؽٌرا ديدٌرد الميافظرا العقارٌرا المةدصراو وهرها الجهرا القضرابٌا      

 المةدصا فً يالا النزات الهي ٌهون مييا العقار.

 المخطط المسحيثالثا: 

عيرى ٌجب دعٌٌن  سم المةيي المسريً الرهي ورو جرز  مرن اإل يرٌم البيرديو ونقيرا      

ور  من مةيي مسق امراضً ودعٌرٌن يردود و الدرً ٌ ضرل أن دهرون يبٌعٌرا أو لهرا 

من اليبات ما ٌمهن دعٌٌنهرا بسرهولاو ولقرد درم دةصرٌا لهرل  سرم صريٌ ا مرن مةيري 

( أشررهر بررٌن إعررداد  وديرٌررر العقرردو يدررى ٌهررون 06مسررق امراضررً فررً يرردود سرردا )

ً واليالًو مرع ههرر ر رم مةيري مسرق دعٌٌن ديا العقارات د ٌقا وميابقا ليوضع ال عي

 امراضً لهل ويدة عقارٌا أو مجموعا ميهٌا لها ر م دردٌبً ةاا بها.

 المكان المسم رابعا: 

وٌييرر  عيٌررا أٌضررا المهرران المعيررومو فهررو دجمٌررع لمجموعررات الميهٌررا إل يررٌم بيدٌررا      

ضررٌا اسرم ٌيي  عيٌا السرهان دسرمٌا ةاصرا فرً المنراي  الرٌ ٌراو وفرً المنراي  الي

 الشارت ور ماو اسم المنيقا العمرانٌا أو اليً.
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 محتوى وثائق المسحخامسا: 

سررعا المسررقو أو القرروام المسرريًو ووررو مررن العناصررر امساسررٌا المعدمررد ٌقصررد بررا      

 عيٌها فً دعٌٌن العقارات إه بموجبا ٌدم ضبي جمٌع بٌانات العقارات الممسويا.

أما بالنسبا ليعقارات الةاضعا لنظام الميهٌا المشدرها ٌدم دعٌٌنها عن يرٌر  ههرر      

المعيومات المدعيقا باسم البيدٌاو الشارتو الر مو المسايا مضافا لها معيومرات ةاصرا 

واردة ضمن الجدول الوص ً ليدقسٌم فً الميررر الرسرمً ن سرا أو الميير  براو وٌعرد 

ً شررهل عقررد ةرراا ميرررر لهررها الؽرررضو أو فررً دفدررر الجرردول الوصرر ً ليدقسررٌم فرر

الشرررروي الةرررراا بررررالعقود والقررررارات القضررررابٌا المدعيقررررا بالدصررررؾ فررررً الميهٌررررا 

المشدرها.
(1)
 

وبهلا ٌدأدى ديقٌ  المبدأ الهام الهي جا  با نظرام السرجل العقراري وورو اإلشرهارو      

مررالهً العقررارات  فاإلشررهار عيررى عهررس نظررام الشررهر الشةصررً ال ٌسرردند إلررى أسررما 

عيٌهرراو وإنمررا ٌنظررر إلررى العقررار همرهررز ومنييرر  الررواردة وأصررياب اليقررو  العٌنٌررا 

لءشهار ولهلا سمً بالنظامً العٌنً.
 (2) 
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 ر العقاريتسليم الدفتالفرع الثاني:  

ليوضعٌا القانونٌا اليالٌرا ليعقراراتو وال ٌسريم المرآة العاهسا ٌعد الدفدر العقاري       

ومرن ونرا ٌيعرب الردفدر العقراري دورا مهمرا فرً  ومٌردانًلصايب العقار إال بعد ديقٌ  

ضبي الوضعٌا القانونٌا ليميهٌا العقارٌا الةاصاو هونا ويٌقرا رسرمٌا  انونٌرا وإدارٌرا 

و  وامعبا  المدعيقرا فً ن س الو ت دسيم من الميافظ العقاري لدهشؾ عن جمٌع اليق

مما ٌجعرل وضرعٌا العقرار الممسرو  معيومرا لرءدارة والمالرا والؽٌرر  المي ضبالعقار 

 ممن ٌعنٌهم اممر. 

مالهرا اليقٌقرًو اسرم ووهها فعندما ٌصبق ليعقار دفدر عقاري ةاا برا معرٌن فٌرا      

مدنٌرا هاميراو لرا امسجيا فٌا هل اليقو  المدردبا عيٌاو ٌصٌر بهلا ليعقار الممسرو  ي

ال عبرة ل دعا  بأي يقو  عيٌا أو يولا ؼٌر المسجيا باليرٌقرا القانونٌرا فرً السرجل 

والدفدر العقاريو هما ٌصٌر مدمدعا باليماٌا الهافٌا إدارٌاو و ضابٌاو بعٌدا عن إمهانٌا 

يدون أي دعد عيٌا ٌؤير سيبا عيى  ٌمدا أو ةيل فً وضعٌدا.
 (1)
    

الوايد ال ٌمهن أن ٌةرا إال عقرارا وايرد فقريو سروا  هران عبرارة  الدفدر العقاري     

عدة  يع ما دامت دشهل فً مجموعها ويدة عقارٌاو وسروا  هران  عن  يعا وايدة أو

ٌميهها شةا وايد أو عدة أشةاا عيى الشٌوتو وهأصل عرام ٌسريم الردفدر العقراري 

.ةاصا بالعقار الممسو إلى المالا الهي يقا  ابم بمناسبا إنشا  بيا ا عقارٌا 
 (2)
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ليمر ا المهرسرا يقرو هم بصر ا نهابٌرا مرا  العقاري ٌسيمبعد إدمام عميٌات الدر ٌم      

ٌسمى بالدفدر العقاري الهي ٌيدوي عيى هل المعيومات المدعيقرا بالعقرار ودسرجل عيٌرا 

قرل العقرارو هل المعيومات ال يقا المنصبا عيى العقارو بمرا فٌهرا مرن يقرو  وأعبرا  دي

الدفدر العقاري ٌرسم هل ما ٌرد عيى العقار مما ٌسهل الدعامل فٌا. فإنوعيٌا 
 (1) 

وبررهلا ٌصرربق الرردفدر العقرراري عبررارة عررن سررند ميهٌررا  ررايع اليجٌررا ٌيررل ميررل        

عقود الميهٌا
 (2)
المرؤري  197920ووها ما أةهت با الميهما العيٌا فً القرار ر م  و 

و يرررٌن جعيررت الررردفدر العقرراري الرردلٌل الويٌرررد إليبررات الميهٌرررا 2000جررون  26فررً 

 العقارٌا.

ولضبي وضرعٌا العقرار عرن يرٌر  الردفدر العقراري ٌمهرن منيرا يسرب ممارسرا       

 الميهٌا عيى العقار الممسو .

 الخاص بالملكيات العقارية الخاصة المشاعة الدفتر العقاريأوال: 

قاري الةراا بميهٌرا عقارٌرا مشراعا ٌدعٌن عيى الميافظ العقاري دسيٌم الدفدر الع     

ميررد المرر ا المشرردرهٌن بنررا  عيررى وهالررا مررن المرر ا المشرردرهٌن فررً الشررٌوتو ووررها 

ليالا لد  الميافظا الدفدر العقار فً وه  ا  اسدينا  عن القاعدة الدً دقضً بإبقا اممر

ديٌرٌن البٌانرات الرواردة عيٌرا بمناسربا هرل فظ العقراري عيرى الميرا و وٌيرراالعقارٌا

درنجم فرً وره   أنٌةا الميهٌا العقارٌرا المشراعاو ومرن اإلشرهالٌات الدرً ٌمهرن  إٌدات

بدونا دسيٌما ليمالهٌن  أوٌرفض المالا الهي ٌيوز الدفدر العقاري لسبب  أناليالا وو 

 لوريدهم عندما ٌرؼب ايدوم الدصرؾ فً يصدا. أوالشٌوت  معا فً
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وهلا لضرورة ديٌٌن ميدو  الدفدر العقاري والبيا را العقارٌرا الةاصرا بالميهٌرا      

 أنالعقارٌا المشدرها فً السجل العقاري مع المسدجدات المادٌا والقانونٌرا الدرً ٌمهرن 

عيررى مسرردو  الميافظررا العقارٌررا  لررم ٌرفرر  اإلٌرردات الياصررل فررإهاديرررأ عيررى العقررارو 

العقراري  مشرات بالردفدرإلشهار عقد ٌدضمن دصررؾ فرً عقرار  امولبمناسبا اإلجرا  

 لةي هم العام.  أوفً الشٌوت  المالهٌن معابسبب امدنات يابز  عن دقدٌما ميد 

مرن المرسروم  47امصرل يسرب نرا المرادة  منلا دعرد اسردينا  وه  اليا أنؼٌر      

ٌيررد ظ الميررافظ  أنالسررجل العقرراري المعرردل والمرردممو  بدأسررٌسالمدعيرر   63-76ر ررم 

العقاري بالدفدر العقراري الةراا برامم ا العقارٌرا الةاصرا الشرابعاو وٌقروم بضربيا 

إه هلرراو وونررا ال ٌمهررن اإلبقررا  عيررى الرردفدر العقرراري لررد  اليررابز اممررر هيمررا ا دضررى 

 أصبق ٌشهل عقبا فً اسدمرار اندقال الميهٌا العقارٌا الةاصا.
(1)

      

الدرً ٌجرب عيرى الميرافظ العقراري القٌرام بهرا عنرد إع مرا بميرل  اإلجرا اتومن       

وإشهار الدصرؾ عيى يصا من العقار المشات مرن  اإلٌداتٌقوم بقبول  أنوه  اليالاو 

وجررود فقرررة واضرريا فررً السررند المررراد شررهر    دون ييررب الرردفدر العقرراريو والدأهررد مررن

ياول اليصول عيى الدفدر العقراري  أناالموي   أمامالمدصرؾ  د صر   أنددل عيى 

ٌبيرػ يرابز  بهرها  أنمن يابز  لهنا لم ٌدمهن من هلا بسبب دعسرؾ ورها امةٌررو عيرى 

فظررا اإلجرررا  عررن يرٌرر  رسررالا موصررى عيٌهررا وإنررهار  بإٌرردات الرردفدر العقرراري بالميا

( ٌرروم مررن دررارٌ   إشررعار اسررد م 15ةمسررا عشرررة ) أجررلالعقارٌررا ليدأشررٌر عيٌرراو فررً 

 الرسالا المدضمنا الب غ.
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ةضع يابز الدفدر العقاري إلنهار الميافظ العقاري وأعاد  فً المردة الميرددة  فإها     

فً يالت مرا  أماميرر العقدو  إلىٌقوم بضبيا وإرجاعا  أن( ٌومو عيى الميافظ 15)

رد مررن يررابز الرردفدر العقرراريو ٌعررد الميررافظ دفدرررا  أياندهررى امجررل القررانونً دون  إها

 47عقارٌا جدٌد وٌيد ظ برا عيرى مسردو  الميافظرا العقارٌرا مرع ايدررام نرا المرادة 

 باإلضرافا إلرىو المعردل والمردمم 1976مرارس  25المؤري فً  63-76من المرسوم 

أشرررٌرات والم يظرررات المدونرررا عيرررى البيا رررا العقارٌرررا دضرررمٌنا جمٌرررع البٌانرررات والد

 الةاصا بالميهٌا الشابعا.

الردفدر العقراري الرهي بيوزدرا لرم ٌعرد ٌميرل السرند  برأنمع ضرورة إبر غ اليرابز       

القانونً ليعقار المعنًو وٌعيم الميافظ العقاري مدٌر الي ظ العقاري بعدم ميول اليابز 

دسيٌم الدفدر العقراري فرً امجرل القرانونً المرههور سرابقاو  لأجمن  إلٌالءنهار الموجا 

 الجهات القضابٌا المةدصا. أماممما ٌسددعً ضرورة مدابعدا  ضابٌا 

 العقاري الخاص بالملكية المشتركةالدفتر ثانيا: 

 مجرردالعقارٌرا الةاصرا الةاضرعا لنظرام الميهٌرا المشردرها ب اممر افٌما ٌةا       

و ودسريٌم الردفادر اممر او ٌقوم الميافظ العقاري بدر ٌم نهابً لميرل وره  ٌدم مسيها أن

 العقاري ليم ا فور ييبهم لها.

العقارٌرا الةاصرا الةاضرعا لنظرام الميهٌرا  امم االدفدر العقاري فً وه   أن إال      

ن مرر ٌ أوالمشدرها دقوم الجها المهي ا بدشٌٌدوا وبنابها سوا  هانت مؤسسات عمومٌرا 

عقارٌٌن ةواا بإشهار عقد الجدول الوص ً ليدقسٌم عيى مسدو  الميافظا العقارٌرا 

ويرراب   إٌررداتالمةدصررا إ يٌمٌرراو وبالدررالً مررن الم ررروض عيررى الميررافظ العقرراري بعررد 

 ٌقوم بدر ٌمها نهابٌا ودسيٌم الدفادر العقارٌا ليمسد ٌدٌن. أن   المسق 
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الميافظ العقاري فً بعض اميٌان ٌرفض ييبات إعداد الردفدر العقراري  أنؼٌر       

ويررراب  المسرررق المودعرررا لرررم ددضرررمن  أنالمدعيقرررا بميهٌرررات عقارٌرررا مشررردرهاو بيجرررا 

المشردرها يررر  اممر اوره   أنالمعيومات الةاصا بالجردول الوصر ً ليدقسرٌمو رؼرم 

 إلىال فر  المسق ل سدمات وأشهر فً شانها جداول وص ٌا ليدقسٌمو ولهن نظرا إلوم

عردم االير ت عيرى نسر  العقرود المشرهرة بالميافظرا العقارٌرا  أو  دصرٌيات المر ا 

ها العقرار درم إؼ رال ههرر  بل افددا  عميٌات المسق العام لألراضً بالمنيقا الدً ٌقع فٌ

 مراجع الجداول الوص ٌا ليدقسٌم.

ٌررد مررن المررواينٌن مررن الدصرررؾ فررً وليده ررل بميررل وررها اإلشررهال الررهي ٌيرررم العد     

ممديهررادهم الدررً ٌيوزونهررا بسررندات  انونٌررا برردون وجررا يرر و ددرردةل مدٌرٌررا الي ررظ 

العقاري عن يرٌ  مدٌروا وهلا بإرسال نس  من الجداول الوصر ٌا ليدقسرٌم المشرهرة 

المدٌرٌررا الوالبٌررا  إلررىفررً الميافظررا العقارٌررا الداةيررا فررً دابرررة اةدصاصررا اإل يٌمررً 

و  صرد اسردؽ لها فرً إعرادة دسرجٌل الميهٌرات العقارٌرا المشرهرة امراضًا مسق لوهال

عميٌرا اإلشرهار دمرت عيررى  أنوفر  مضرمون الجرداول الوصر ٌا ليدقسرٌمو وإها مررا وجرد 

مسدو  ميافظرات عقارٌرا ال دردةل فرً االةدصراا اإل يٌمرً لمردٌر الي رظ العقراريو 

المسؤول عنها لموافادا بنسر  مرن عقرود ونا ٌدعٌن عيٌا االدصال بمدٌر الي ظ العقاري 

الجداول الوص ٌا ليدقسرٌمو وبمجررد اسرد م مصر وفات المسرق المعدلرا ٌباشرر الميرافظ 

 من ٌييبها من الم ا. إلىالعقاري المةدا بإعداد الدفادر العقارٌا ودسيٌمها 

م ٌسرب  وضعٌا العقارات الةاضعا لنظام الميهٌا المشردرها الدرً لر إلىبالنسبا  أما     

دررم شررهر الجررداول الوصرر ٌا ليدقسررٌم الةاصررا بهررا رؼررم مرررور فررر  المسررق العررام  أن

ددررولى معاٌندهررا مٌرردانٌا وإٌرردات  أنلألراضررًو نظرررا إلومالهررا والدررً هرران مررن الواجررب 

الجداول الوص ٌا ليدقسرٌم بالميافظرا العقارٌرا المةدصرا  صرد در ٌمهرا وإعرداد الردفادر 

 العقارٌا.
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ولدرردارا ورره  امةيررا  ٌقرروم مرردٌر الي ررظ العقرراري بيصررر جمٌررع ورره  اليرراالت       

دعيرررى امولوٌرررا ليعقرررارات الدرررً هانرررت  أنبهررراو عيرررى  امراضرررًمسرررق  إدارةبررر غ إو

المعاٌنررا  أجرلةررروج جدٌرد ل رر  المسررق مرن ليقٌرام بموضروت مهيرؾ ليرردفدر العقراريو 

المٌدانٌا لألمهنا دندهً بإعداد جردول وصر ً ليدقسرٌمو ومرن يمرا إرسرال ويراب  المسرق 

 .إ يٌمٌاالميافظا العقارٌا المةدصا  إلىالجدٌدة 

وها فٌمرا ٌةرا ضربي وضرعٌا اممر ا العقارٌرا الةاصرا الوا عرا فرً المنراي         

ٌا دفدر عقراري ةراا الممسويا عن يرٌ  ي ظ الميهٌا بعد مسق العقارات ودةص

لرم دعمرم إلرى الٌروم عيرى هامرل الدرراب لهل ميهٌاو لهن عميٌات المسق العام لألراضرً 

الوينًو مما ٌيردم وضرع آلٌرات  انونٌرا لدسروٌا وضرعٌا العقرارات إلرى ؼاٌرا اسردهمال 

     عميٌات المسق ووها ما سنبٌنا من ة ل ال صل اليانً من وها الباب.

دماد نظرام الشرهر العٌنرً هنظرام ليشرهر العقراري إال أن ديبٌقرا وعيى الرؼم من اع     

عيى أرض الوا ع ٌدأةر هيٌراو وربما ٌدو ؾ هما يصل فً مصر يٌن لم ٌب  النظام 

إال بعد فدرة ديبٌقا جزبٌاو وههلا اممر فً امردن والمميهرا العربٌرا السرعودٌاو ولعرل 

 و ات اإلدارٌررا لينظررامسرربب هلررا الدهي ررا المالٌررا المرد عررا ودعرردد اإلجرررا
(1)
ممررا ٌيرردم   

اندهرراج آلٌررات لدسرروٌا وضررعٌا العقررارات الدررً لررم دصرريها عررد عميٌررات المسررق العررام فررً 

 إيار نظام الي ظ العقاري.
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الفصللالالنلل دورلإجرلء للراقلالالعقلليلال علل ر لضللولاألللجقالجقلل قالا  لل  لال ع رقللال

لالخ صال

وضايية امما ا اليرررياة  اساترراربغرض تسوية مسألة سندات الملكية في إطارر      

عدة إجارااات تمكاك كاا زارئز قارنوني ماك الزصاوا الجزائري الخرصة، أقر المشرع 

لهاا ا الساابت اسااتزدر المشارع الجزائااري إجااراا التزرياا  علا  سااند اتباارت زيرزتا ، و

 02 -07اليراارري كيليااة ماااك االياارت  الررنونياااة التااي تااا تكريساااهر بموجاات الرااارنوك 

المتضمك تأساي  إجاراا لميريناة زا  الملكياة اليرررياة  2007فيفري  27المؤرخ في 

بارلموازاة ما  يرارري، وتيماا ها آل االياة التزريا  الوتسليا سندات الملكياة عاك طريا  

     والتااارقيا فاااي الساااجا اليرااارري وبصااافة مساااترلة لألراضاااي اليااارا  المسااا عمليااارت 

ر الميمااوا بهاار فااي مساا  يعنهماار، وبرعتباارر أك  ليااة التزرياا  اليراارري تخضاا  للميااري

عمليارت  ترادايسم  الزرر برب  ميتبر للوقات عناد  ممر ل امراضي، فإنهر تشكا تمهيد 

 .المس 

      
 لية بطيئة تيطي نترئجهر عل  اممد البيياد  اليرا لألراضيالمس  انط قر مك كوك و

نجر  ه آل اليملية، فإن  برت ماك الضاروري الرلة اامكرنرت المردية والبشرية المتطلبة 

أك يستمر اليما بصفة مؤقتة بنظرا الشهر الشخصي المورور عك اليهد الفرنسي إلا  

، لا ا اساتزدر المشارع لمس  عل  مجماوع التارات الاوطنيغرية االنتهرا مك عمليرت ا

 02-07الجزائري بموجت الرارنوك رقاا 
(1) 

إجاراا التزريا  لتساوية وضايية اليراررات 

ميادانير وقرنونيار بغياة تزيايك ساندات الملكياة غير الممسوزة عك طري  ميريناة الملكياة 

 ومنزهر الصفة الررنونية لزرئزهر.

 

 

                                                           
لميرينة ز  الملكية  إجراا، المتضمك تأسي  03/70/0773المؤرخ في  70-73الررنوك رقا (  1)

 .0773، لسنة 51اليرررية وتسليا سندات الملكية عك طري  تزري  عررري، الجريدة الرسمية عدد 
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لاقلالالعقيلال ع ر   هقالء رال بلثلا جارل

مديرياااة الزفاااظ مساااتو   علااا  تنطلااا  إجااارااات التزريااا  اليرااارري بإياااداع طلااات     

الماؤرخ فاي  02-07اليررري المختصة إقليمير، طبرر لألزكرا الواردة فاي الرارنوك رقاا 

، وبه ا الطلت ييلك الميني برممر عك رغبتا  فاي تساوية الوضايية 2007فيفري  27

      الواقيياااة والررنونياااة ليراااررآل مهمااار كااارك نوعااا  ساااواا كااارك أرضااار ف زياااة، أو بنرياااة 

  لااا، وترااوا مصاارل  الزفااظ اليراارري علاا  إتاار وضاا  ياادهر علاا     سااكنية، أو غياار

النرزياة الترنياة والررنونياة  الطلت، بدراساة موضاوع  ما  كرفاة الوتارئ  المرفراة با  ماك

واادارية، تمهيدا لنشر مررر فت  التزري  اليررري علا  الجمهاور طبرار لمار هاو مزادد 

المتضمك تأسي  إجراا لميرينة زا  الملكياة اليرررياة  02-07في كا مك الررنوك رقا 

        والمرساااوا التنفيااا ي رقاااا، يرااارريالتزريااا  الوتساااليا ساااندات الملكياااة عاااك طريااا  

08-147،
(1)
اتخار  كرفاة ااجارااات الكفيلاة بتزدياد موقا  اليرارر وزادودآل  إل  جرنات 

وطبييتا  ماا   كاار الزرااو  وامعباارا المترتبااة لاا  أو علياا ، مماار يتااي  إعااداد سااند ملكيااة 

 .في امخير اليررر

دور التزري  اليررري في تسوية وضيية امم ا اليرررياة الخرصاة وللوقوف عل       

         فاااي الجزائااار، ال باااد ماااك التيرياااف باااإجراا التزريااا  اليرااارري، والهااادف ماااك تطبيرااا  

 عل  امم ا اليرررية الخرصة.

ل

ل

ل

ل

                                                           
، المتيل  بيمليرت التزري  55/71/0774المؤرخ في  543-74المرسوا التنفي ي رقا أنظر (  1)

 .0774، لسنة 02اليررري وتسليا سندات الملكية، الجريدة الرسمية عدد 
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ضللولالعلل دج للال عصللجإلبللء راقلالالعقلليلال علل ر لجالبللإ ل لل لابدقلل لال طلللالا جار

 ال زائر 

مساااريرة ماااك المشااارع الجزائاااري لألوضااارع الررنونياااة والتطاااورات االجتمرعياااة للللل

واالقتصردية التي تمر بهار الاب د، فإنا  يزاروا دائمار مواكباة كاا التطاورات ماك خا ا 

تزياايك النصااوق الررنونيااة وتيااديلهر أو إلغرئهاار جزئياار كاارم ، مااك أجااا ماان  الخااواق 

علاا  الوجاا  الررنونيااة، ومجااا  لااا أصاادر الزريااة للتيرمااا فااي ممتلكاارتها واسااتتمررهر 

الاا ي ييااد قفاازة نوعيااة فااي ، و2007فيفااري  27المااؤرخ فااي  02-07الراارنوك رقااا 

لاا يك ال يمتلكااوك تتكفااا برزتيرجاارت الماا ا االتشااري  لماار جاارا باا  مااك زلااوا قرنونيااة 

سااندات تتباات ملكيااتها أو لهااا عرااود لااا تيااد تيكاا  الزرلااة الررنونيااة والواقييااة لليراارر، 

ولميرفة المرصود بإجراا التزري  اليررري خصصنر ه ا المطلت للتطار  إلا  تيريفا  

 ومك تمة الوقوف عل  أهداف .

 ا رق لء راقلالالعقيلال ع ر لالفرعلا جار

ممار ولاد  الزفاظ اليرارريخلفت الفترة االساتيمررية نتارئج جاد سالبية علا  مساتو       

لخرصة، بزير تمركزت أعمارا المسا  علا  سندات الملكية اليرررية ال برلنسبةغموض 

السااهوا الشاامرلية وامراضااي الف زيااة مااك الجزائاار فرااط، برالعتماارد علاا  مخططاارت 

فض  عك غيرت مسزية غير دقيرة جراا المس  االنتررلي ونظرا إشهرر عررري مييت، 

لشااريية ااساا مية نظاارا لتطبياا  ات اليررريااة باايك الجزائاارييك لمياارم لتوتياا  وشااهر 

. ن اا وامعراف المزلية
 (1)  

 

 

 

                                                           
 .10د/ مزمودي عبد اليزيز: المرج  السرب ، ق(  1)
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بموجباا  يزاا  لكااا والاا ي مااك  لياارت التسااوية الررنونيااة  إجااراا التزرياا  اليراارريو     

شاخق طبييااي أو مينااوي يماارر  زياارزة طبراار مزكارا الراارنوك الماادني علاا  عراارر لااا 

مارر   01يخض  ليمليرت المس  بيد وبدوك سند، أو للمرلا ال ي ل  سند مزارر قباا 

وال ي لا ييد ييك  الوضيية الزرلية لليررر، أك يبردر بطلت فت  تزريا  يوجا   1961

إل  مسؤوا مصرل  الزفظ اليررري الوالئي المختق إقليمير مك أجا الميرينة الميدانياة 

هر يساتطي  ها ا امخيار تراديا التاي بواساطتووالررنونية لألم ا اليرررية مزا الزيارزة، 

 استفرا الشروط والمواعيد.يسم  بسند الملكية بيد سند 

وبرختصرر فإك التزري  اليررري يتمتا فاي البزار عاك الميلومارت والوقاوف علا       

كرفة التصريزرت أو الوتر  الضرورية لتزديد ز  الملكية، ومك تمة جميهار ودراساتهر 

في عيك المكرك وعلا  مساتو  مصالزة الزفاظ اليرارري، ما  استشاررة مصارل  أما ا 

  اليارا لألراضاي ومصالزة الضارائت، وأي الدولة والمزرفظة اليرررية ومصرل  المس

مصلزة أو إدارة ينبغي استشررتهر. 
(1) 

المتضاامك تأسااي  إجااراا  02-07مااك الراارنوك رقااا  05مااك خاا ا نااق المااردة و     

لميرينة ز  الملكية اليرررية وتسليا سندات الملكية عاك طريا  تزريا  عرارري،
 

يتطلات 

 لية:إجراا التزري  اليررري وجود البيرنرت التر

رية والزرو  اليينية اليرررية امخار  وامعبارا المتراا ميرينة ز  الملكية اليرر .1

 إك وجدت. اليررر بهر

 تزديد المسرزة ووض  ميرلا الزدود. .2

 تيييك المزتو  المردي لليررر. .3

 تمتيا اليررر في رسا بيرني بواسطة مخطط ييدآل مهند  خبير عررري. .4

 

                                                           
 ، المرج  السرب .543-74المرسوا التنفي ي رقا مك  57أنظر المردة (  1)



71 
 

 2007فبرايار  27الماؤرخ فاي  02-07 رقاا الرارنوكمك  06نق المردة وطبرر ل     

فإن  يتا فت  التزري  اليررري بصافة فردياة، غيار أنا  يمكاك فات  تزريا  عرارري بصافة 

، زير ياتا طلات زضرية جمرعية في إطرر إنجرز برامج بنرا أو تهيئة عرررية ريفية أو

مك  827لمردة فت  التزري  اليررري الفردي مك أي شخق يزوز اليررر طبرر مزكرا ا

لاا يياد و 01/03/1961الررنوك المدني الجزائري، أو أي شخق ل  ساند مزارر قباا 

نجارز اييك  الوضيية الزرلية لليررر، أو طلت فت  التزري  فاي إطارر عملياة جمرعياة 

       بارامج بناارا أو تهيئااة عررريااة ريفيااة أو زضاارية، فإنا  يفاات  التزرياا  براارار مااك الااوالي

الشيبي البلدي المختق و لا بيد أخ  رأي مصارل  الزفاظ اليرارري  أو رئي  المجل 

    رقااا مااك الراارنوك 10وزساات الزرلااة مسااؤوا البناارا أو المصاارل  الف زيااة طبراار للمااردة 

 .  2007فبراير  27المؤرخ في  02 -07

المرجا  امسرساي اجاراا التزريا  اليرارري براضارفة  02-07وييد الرارنوك رقاا للللل

، هااا ا مااا  التيليمااارت والمااا كرات التنظيمياااة 147-08ا التنفيااا ي رقاااا إلااا  المرساااو

الصااردرة عااك المديريااة اليرمااة لألماا ا الوطنيااة التااي توضاا  كيفياارت سااير عملياارت 

التزرياا  اليراارري وطاار  التكفااا باابيض الوضااييرت التااي لااا يتطاار  لهاار المشاارع فااي 

 03التيليميااة رقااا جااد ، ومااك نماار ه هاا آل النصااوق التنظيميااة ن02-07الراارنوك رقااا 

المتيلرة بسير عمليرت التزري  اليرارري وميريناة زا   2008سبتمبر  27في  المؤرخة

أفرياااا  15المؤرخاااة فاااي  03278الملكياااة وتساااليا ساااندات الملكياااة، والمااا كرة رقاااا 

والتكفااا بطلباارت الزاارئزيك علاا   02-07المتيلاا  بتطبياا  أزكاارا الراارنوك رقااا  2010

شهردة الزيرزة.
 (1) 

 

                                                           
كيفيرت إعداد لزدد ، الم5555يوليو  03المؤرخ في  014-55ي رقا  أنظر المرسوا التنفي(  1)

 54المؤرخ في  01-57رقا مك الررنوك  95شهردة الزيرزة وتسليمهر، المزدتة بموجت المردة 
، الصردرة عرا 92، الجريدة الرسمية اليدد والمتضمك التوجي  اليررري 5557نوفمبر سنة 

5555. 
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أك التزرياا  اليراارري هااو مجموعااة مااك ااجاارااات الررنونيااة والترنيااة لبهاا ا يتضاا     

أمر ماك الاوالي بابنارا علا  طلات المرلاا أو واادارية تروا بهر مصرل  الزفظ اليرارري 

للريرا بإجراا التزري  اليررري لميريناة زا  الملكياة اليرررياة الخرصاة المختق إقليمير، 

لملكيااة، مااك خاا ا إجااراا تاارقيا عراارري برنتهاارا مااك أجااا ماان  سااند يسااوي وضاايية ا

عمليااارت التزريااا  اليرااارري وشاااهرآل برلمزرفظاااة اليرررياااة التاااي يرااا  بهااار اليرااارر مزاااا 

لل  .في امخير ااجراا، ممر يطهر وضيية اليررر

لالبإ ل  لءقرارلء راقلالالعقيلال ع ر الفرعلالن دورل

 27المااؤرخ فااي  02-07جاارا فااي مزتااو  نااق المااردة امولاا  مااك الراارنوك رقااا      

، أك الهدف اليرا مك وراا سك المشرع له ا الرارنوك هاو تأساي  إجاراا 2007فبراير 

ملكية عك طري  التزريا  اليرارري، والا  لميرينة ز  الملكية اليرررية وتسليا سندات ال

أخر  ارتأ  مك ورائهر المشرع أك يساك ها ا جرنت ه ا الهدف الرئيسي توجد أهداف 

 يمكك إزصرئهر فيمر يلي: والررنوني 

لإعملاالئا   لال ع ر لالخ صلأجالر

بارت  لمواكبة تسررع وتيرة ااص زرت االقتصاردية التاي عرفتهار الجزائار ماؤخرا     

بساابت الزرجااة الملزااة  مبااردراتمااك الضااروري إيجاارد أزكاارا قرنونيااة مدعمااة لهاا آل ال

دات الملكية، ال سيمر مك أجاا إنجارز مشارري  اساتتمررية تماوا عاك طريا  اللجاوا لسن

.إل  الررض الرهني
(1) 
  

 

 

                                                           
، المتيلرة بسير عمليرت التزري  0774سبتمبر  03المؤرخة في  79أنظر التيليمة رقا (  1)

عك المديرية اليرمة لألم ا  اليررري وميرينة ز  الملكية اليرررية وتسليا سندات الملكية، الصردرة
 .70الوطنية، ق
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غير أن  ال مجرا للزدير عاك االساتتمرر والادور الا ي يراوا با  اليرارر فاي نهضاة      

غيارت زا  الملكياة الا ي يخاوا لصارزب  وزادآل زا  االساتغ ا  عناداالقتصرد الاوطني 

وز  االستيمرا وز  التصرف، فض  عك وجود عنصر مينوي وبسيكوكوجي ماردآل 

   االساااتررار وعااادا وجاااود هااارج  الخاااوف ماااك المااا  بزااا  الملكياااة الااا ي هاااو زااا  

دستوري، فيكوك مك نترئج ه ا الينصر المينوي تشاجي  صارزت الملكياة علا  التفكيار 

في استتمرر  لا اليررر بإدخرل  في الدورة االقتصردية.
 (1) 

لن دق رلالا بقإلالألاك  الع لق تلال ألحلال  مللألراقولل

إلزاميااة براضاارفة إلاا  نظاارا للطبييااة الميراادة ليملياارت المساا  الياارا لألراضااي      

 02-07أقر المشرع الجزائري إجراا التزري  اليررري بموجت الررنوك رقاا  إجرااات 

، ال ي يتا برلموازاة م  عمليارت إعاداد مسا  امراضاي 2007فبراير  27المؤرخ في 

اليرا والترقيا اليررري وبصفة مسترلة عنهمر، عك طري  تزديد قواعاد الملكياة ووضا  

يسام  الزرار بارب  ميتبار للوقات عناد مسا  امراضاي ممار الميرلا وااخضرع لميريير 

الملكيااة اليررريااة عنااد ترااديا  لسااهولة التكفااا بإتباارت زاا انطاا   عملياارت المساا  الياارا 

،سندات الملكية المنجزة في إطرر التزري  اليرارري
 (2)

وبرلتارلي اختصارر أكبار قادر ماك 

 المس  اليرا. عمليرتالوقت الستكمرا 

 

 

 

 

                                                           
الررضي جيفر الربيروي: إشكرليرت التزييك والتسجيا اليررري، منشورات مجم  امطرش (  1)

 00، ق0751للكترت المختق، تون ، 
 .70، المرج  السرب ، ق0774سبتمبر  03المؤرخة في  79أنظر التيليمة رقا (  2)
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ميرينة الملكياة اليرررياة الخرصاة عاك طريا  إجراا ل الستزدارالغرض امسرسي جلللل

عمليارت المسا  اليارا  الساتربراالتزري  اليرارري، مار هاو فاي امسار  إال بغياة التمهياد 

الماؤرخ فاي  02-07لألراضي، كوك امم ا اليرررية الخرصاة المينياة برلرارنوك رقاا 

ال تزتاوي  ونهارر يتيل  بأصاا الملكياة كتوجد في زرلة فوض ، فيم 2007فيفري  27

علاا  أي وتاارئ  تباارز زرلتهاار الررنونيااة، وإك وجاادت فهااي ال تيكاا  الطبييااة الررنونيااة 

غياار خرضااية اجاارااات الرساامية والتسااجيا  كونهاارلليراارر والمرلااا علاا  زااد السااواا 

 والشهر اليررري.

مك خ ا ميرينة امم ا اليرررية الخرصة عك طري  التزري  اليررري ومر ينشاأ و     

  مااك تاارقيا لليرااررات المينيااة، تتباات الملكيااة للمرلااا أو لغياارآل كرلزاارئز ماات  إ ا ماار عناا

وقاد أشاررت الماردة  توافرت شروط الزيرزة المزددة بموجت الررنوك المادني الجزائاري

مك نف  الررنوك 15
(1)
عل   لا: )في زرلات مار إ ا  تبات زا  الملكياة نتيجاة التزريا   

عل  أسر  المزضار النهارئي  لزفظ اليررري الوالئيؤوا مصرل  االيررري، يصدر مس

المرلا الميني لليررر مزا التزري  اليررري. يرساا  برسامرررا يتيل  برلترقيا اليررري 

 مررر الترقيا اليررري للمزرفظ اليررري المختق إقليمير، قصد التنفي .(

ساجا وي لزريرايهك ا عندمر يصاير لليرارر شاهردة تارقيا عرارري، ييايك فيهار مرلا  ا     

لخريطااة   أصاا  أو لغياارآل أزيرناار، المرفاا  برفيهاار كااا الزرااو  المترتبااة علياا ، لصاارزب

المبينااة لموقياا ، وزاادودآل، ومنشاايت ، يصااير باا لا لليراارر زرلااة مدنيااة كرملااة ال عباارة 

بااأي زرااو  علياا  أو زولاا  غياار المسااجلة بطريرااة قرنونيااة فااي شااهردة التاارقيا  ل دعاارا

، بيياادا عااك رلزمريااة الكرفيااة إدارياار وقرنونيااراليراارري الخرصااة باا ، كماار يصااب  متمتياار ب

وضييت .إمكرنية زدور أي تيد علي  يؤتر سلبر عل  قيمت  أو خلا في 
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المنطرة التي خضايت لميريناة زا   إل  راضيإ ا مر وصا لجرك المس  اليرا لألو     

فاي الملكياة  ادعرااتهالملكية عك طري  التزري  اليررري يكوك مصزربهر كا مر يتبت ا

عك طريا  الساند الا ي سالا لهاا بمنرسابة عملياة التارقيا اليرارري التاي تمات فاي إطارر 

، ممر يسرعد لجرك المس  اليرارري 2007فيفري  27المؤرخ في  02-07الررنوك رقا 

م ا امالريرا بمهمتها دوك أي مشركا قرنونية أو إدارية، وبرلترلي تضبط وضيية  عل 

 اليرررية بإصدار الدفتر اليررري ال ي هو  خر إجراا في تطبي  نظرا الزفظ اليررري.

 ن لن رلالقق لال لاجىلال  إ لجالع دجدوللألدإاتل لكقالال ع راتلالخ صا

الميادا  1975ناوفمبر  12المؤرخ فاي  74-75رغا إصدار المشرع لألمر رقا      

والمتما، إال أك  لاا لاا يكاك كرفيار لضابط ساندات الملكياة اليرررياة، لمار عرفتا  أعمارا 

، و لااا 1990ة لياارا ك تااأخير ميتباار خرصااة الفتاارة السااربرالمساا  الياارا لألراضااي ماا

مسبرت مردية وبشرة إضرفة إل  طيية المرزلة في زد  اتهر.
 (1)
       

كي تيك  الوضيية الررنونية الزريرة لألم ا اليرررية تنق الفرارة الترنياة للماردة و     

المتضاامك تأسااي  إجااراا لميرينااة زاا  الملكيااة اليررريااة  02-07مااك الراارنوك رقااا  02

وتساااليا ساااندات الملكياااة عاااك طريااا  تزريااا  عرااارري، علااا : )يشاااما هااا ا ااجاااراا 

والتاي لاا تياد  1961باا أوا مارر  اليرررات....التي زاررت بشاأنهر ساندات ملكياة ق

 تيك  الوضيية اليرررية الزرلية(. 

 

 

 

 

                                                           
 .10د/ مزمودي عبد اليزيز: المرج  السرب ، ق(  1)



76 
 

مك خ ا مر سب  يمكك الروا بأك المشارع الجزائاري زاروا ميرلجاة نظارا الشاهر      

ا ، الساربرة لصادور المرساواالساتيمرريةال ي كرك مطبرر في الفترة  االختيررياليررري 

المااااؤرخ فااااي اليراااارري الساااارب  ا الزفااااظ رظااااالمتضاااامك إصاااا   ن 1190-59رقااااا 

والاا ي كرناات باا  نراارئق ميتباارة فااي تزديااد امماا ا التااي تااا شااهرهر  21/10/1959

الجزئيااة  اا، وعاادا وضااو  ودقااة مخططاارت المساا بمزرفظااة الرهااوك اليررريااة  ناا 

والوتاارئ  امصاالية التااي ساالمت للماا ا، رغااا مزرولااة إصاا   نظاارا الشااهر اليراارري 

، والاا ي أصااب  ساارري 18/01/1961المااؤرخ فااي  53-61بموجاات المرسااوا رقااا 

.01/03/1961مك  ابتدااالمفيوا 
(1) 

الا ي كارك سارئد تاا السامر  باإبراا عراود عرفياة  االختيارريبموجت نظرا الشاهر و     

يااة عررريااة لااا يااتا شااهرهر وعرااود موترااة تتضاامك نرااا أو تيااديا أو إنهاارا لزرااو  عين

تبياار مزكاارا الراارنوك الماادني الفرنسااي  كرتاات الرهااوك اليررريااة المختصااةمبإجبررياار 

الماؤرخ  22-55وقرنوك الشهر اليرارري السارري المفياوا، قباا تياديا المرساوا رقاا 

ر، بزيار تميازت الوضايية المتضمك نظارا الشاهر اليرارري بفرنسا 04/01/1955في 

كياة غيار دقيراة برلنسابة لهوياة امشاخرق، وتييايك اليراررات، ررنونية بوجود عراود ملال

ليا مخططرت مس  جزئية غير واضزة، أضف إل   لا سلسالة اليمليارت اليرررياة وتس

الفيلياااة أو وضاااييرت الشااايوع التاااي لاااا ياااتا تجسااايدهر ماااك النرزياااة الررنونياااة لهاااؤالا 

المرلكيك.
(2) 
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إ  نجد عل  سابيا  01/03/1961 ترريخ تيددت السندات التي تا تزريرهر قبال ا     

 المترا:

السااندات المزااررة والمساالمة إتاار إجاارااات التزريراارت الكليااة، التااي تماات وفراار  .1

، ها ا الناوع ماك الساندات موجاودة بكتارة 26/07/1873فاي للررنوك الماؤرخ 

وتتيل  بيدد هرا مك منرط  الوطك في الوسط، الشر ، الغرت، الجناوت، ها آل 

السااندات تباايك طبييااة اليراارر ومساارزت  وتسااميت ، وزصااق المسااتفيديك مناا ، 

.االقتضراوك لا امعبرا التي تترا اليررر عند 
(1)
 

جااارااات التزريرااارت الكلياااة والجزئياااة ة تبيااار امالساااندات المزاااررة والمسااال   .2

والرارنوك الصاردر  16/02/1897المنصوق عليهار فاي الرارنوك الماؤرخ فاي 

، ه آل السندات متلهر متا التي أشرنر إليهار سالفر تيطاي 1926/ 04/08بترريخ 

نهر تضمك فاي مواجهاة الجميا  ملكياة اليرارر المزرا  فيا  كنف  التوضيزرت، ل

ك السند الا ي تساتند عليا  ها آل الزراو ، ، و لا مهمر كراايداع الررنوني برنتهرا

وه آل السندات مسجلة ومشهرة بمزرفظة الرهوك المينية. 
1(2)
 

ينبغااي إعااردة  إبرنهاارنظاارا لراادا الفتاارة الترريخيااة التااي تااا إصاادار هاا آل السااندات و     

منا   مراجيتهر وتزيينهر وفرر للمستجدات التي طرأت عل  السرزة اليرررية في الجزائار

 ازتيرطارت، بداا مك صدور قرنوك التورة الزراعية والررنوك المتيل  بتكاويك االستر ا

عرررية للبلديرت وقرنوك التوجي  اليرارري وقارنوك عراد الشاهرة، فماك غيار الميراوا أك 

بريات لزاد ااك  01/03/1961مزتو  سندات ملكية اليرررات الخرصة المزررة قباا 

هوياة اليرارر بالواقيية لليررر بجمي  بيرنرت  سواا التي تتيلا  تيك  الوضيية الررنونية و

 هوية مرلك . أو

                                                           
 .11عبد الزفيظ بك عبيدة: المرج  السرب ، ق  (1)
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الملكية عدة أشخرق منا  تزريار الساند اموا، عاك عل  مك المنطري أك يتداوا ف      

البيا  أو الهباة أو الوصاية أو الزيارزة وغيرهار ماك التصارفرت التاي  طري  الميرار أو

المرلاا امصالي  نا اا نظارا ليادا  اسااترد عل  اليررر، لكاك أصاا الملكياة براي تزات 

تسجيلهر وشهرهر برلمزرفظة اليرررية المختصة، ما  تمساا الما ا برلميارم ت المبنياة 

 ظرها.      عل  الترة واليرف التي ال تزتره إل  توتي  في ن

إلاا  أك عملياارت التزرياا  اليراارري التااي تماات علاا  امماا ا اليررريااة  براضاارفة     

لا تكك برلدقة التي أصبزت عليهر ااك اممر ال ي  01/03/1961الخرصة قبا ترريخ 

يزااتا إعااردة ميرينااة هاا آل الملكياارت عااك طرياا  تزرياا  عراارري دقياا ، مااك أجااا عكاا  

أو  زرااو  الزاارئزل رلملكيااة الخرصااة مزااا الميرينااة ضاامرنالوضاايية الررنونيااة الفيليااة ل

المرلااا المينااي بشااغا اليراارر عااك طرياا  إصاادار سااندات زديتااة ورساامية تتباات واقاا  

 الملكية الخرصة.

المتضامك تأساي   02-07وبرلترلي فإك المشرع الجزائري مك خ ا الررنوك رقاا      

عرارري،   لملكية عك طري  تزري  إجراا لميرينة ز  الملكية اليرررية وتسليا سندات ا

 تاارريخ  أراد تسااوية وضاايية امماا ا اليررريااة الخرصااة التااي لهاار سااندات مزااررة قبااا

، عك طري  إعردة قولبة ه آل الساندات وفرار لألشاكرا الررنونياة الزديتاة  01/03/1961

وإخضااارعهر اجااارااات التااارقيا اليرااارري وشاااهرهر برلمزرفظاااة اليرررياااة المينياااة دوك 

ر الرديا كونهر لا تيد وسايلة كرفياة اتبارت الملكياة ههر، مك أجا تطهيرهر مك واقيتسجيل

 في انتظرر استكمرا إجرااات المس  اليررري وإصدار الدفرتر اليرررية له آل اليرررات. 

ل

ل

ل

ل
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لراب  رلالعق قلعلىلعإملجلإةلا دظ الالع دجدقالالاولالكملا    لال ع رقالالخ صال

المطبرة عل  امم ا اليرررية الخرصة في الجزائر، زير ظمة الررنونية تتيدد امن      

تخضاا  اليرااررات الواقيااة فااي المناارط  غياار الممسااوزة إلاا  زااد اليااوا لنظاارا الشااهر 

الشخصي مك زير اكتسرت الملكية وانتررلهر، بينمر تخض  اليرررات المشمولة بيمليرت 

 12الماؤرخ فاي  74-75واممار رقاا المس  اليرا لألراضي إل  نظارا الشاهر الييناي 

، سااواا مااك زياار إتباارت الملكيااة أو مااك زياار الزرااو  المياادا والمااتما 1975نااوفمبر 

الواقية عليهر.
 (1) 

ومجا الرضارا علا  عادا وزادة امنظماة الررنونياة المطبراة علا  امما ا اليرررياة     

فبراياار  27المااؤرخ فااي  02-07الخرصااة فااي الجزائاار، أصاادر المشاارع الراارنوك رقااا 

، تمهياادا مناا  للرضاارا علاا  ازدواجيااة امنظمااة الررنونيااة التااي تزكااا امماا ا 2007

إجاراا التزريا  اليرارري، فاي   ونية عك طريااليرررية الخرصة ولتسوية وضييتهر الررن

 انتظرر تيميا نظرا المس  اليرا لألراضي عل  كرما الترات الوطني.

لاإار لالأللبق تلالاولخلفب لال  الب عإلالشبرةخ  أل رل

المتضاامك تأسااي  إجااراا  02-07جاارا فااي مشااروع عاارض أساابرت الراارنوك رقااا      

 : مر يلي ات الملكية عك طري  تزري  عررريلميرينة ز  الملكية اليرررية وتسليا سند

 ياد اعاداد ساندات الملكياة إجبارري)إك السبت....ال ي يجيا مك اللجوا إل  إجاراا جد

يكمااك فااي المسااروه الجوهريااة الم زظااة فااي مجاارا إعااداد عرااود الشااهرة عااك طرياا  

 (.352-83ق عنهر في المرسوا رقا الترردا المكست المنصو

 

                                                           
المنرزعرت اليرررية بيك المزركا اليردية والمزركا اادارية، منشورات دار : د/ أزمد أجيوك ( 1)

 .73، ق0752اممرك، الربرط، 
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  مستو  الجهرت الرضارئية تسبت عرد الشهرة برليديد مك المنرزعرت الرضرئية عل     

فااي الرضاارير اليررريااة، والتااي عااردت ماار ترضااي بإبطاارا هاا آل اليرااود لمخرلفتهاار  الفرصاالة

       الملغ  بأزكرا المرساوا التنفيا ي رقاا 352-83أزكرا المردة امول  مك المرسوا رقا 

،2008مااااري  19المااااؤرخ فااااي  08-147
(1)
 2002فخاااا ا الفتاااارة الممتاااادة باااايك  

% مااك الرضاارير اليررريااة المطروزااة مااك طاارف مصاارل  أماا ا 07 سااجلت ،2007و

عرماة تربياة للدولاة  عل  أما ا خرصاة أو االستي االدولة تتيل  بيرود الشهرة وسببهر 

 ومجموعرتهر ااقليمية.

سارب  عماد المشارع إلا  إرسارا ي شاربت المرساوا التفي سبيا تدارا النررئق الو     

    إجااراا جديااد لميرينااة الترااردا المكساات وتسااليا سااندات الملكيااة عااك طرياا  الراارنوك رقااا

المتضمك تأسي  إجراا لميرينة زا  الملكياة اليرررياة وتساليا ساندات الملكياة  07-02

عك طري  تزري  عررري. 
(2) 

لع لطرقيلاأللقملألدإاتل لكقاللل ئزقب ل ألجلاغقرلال لال ع راتءنب تلأل إأل رل

المتضامك تأساي  إجاراا  02-07مك الررنوك رقاا  02زددت الفررة الترنية للمردة للللل

لميرينة ز  الملكياة اليرررياة وتساليا ساندات الملكياة عاك طريا  تزريا  عرارري، هادفر 

ا تزارر  خر لتبني إجراا التزري  اليررري وهو تزضير سندات ملكية لليرررات التاي لا

 يلي: لهر سندات مك قبا، إ  جرا في نق المردة مر 

 ه ا ااجراا اليرررات التي ال يزوز أصزربهر سندات ملكية...(. )يشما

                                                           
اتبرت الترردا المكست وإعداد عرد الشهرة  إجرااالمتيل  بسك  352-83انظر المرسوا رقا  (1)

، لسنة 21، الجريدة الرسمية عدد 24/05/1983المتضمك االعتراف بز  الملكية، المؤرخ في 
1983. 

 .129ق عمر زمدي برشر:  ليرت تطهير الملكية اليرررية الخرصة، المرج  السرب ، (2)
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وبرلرجوع إل  المردة امولا  ماك نفا  الرارنوك     
(1)
يتأكاد لنار ها ا الزكاا، ماك خا ا  

 مزتو  المردة ال ي جرا في :

يرينة ز  الملكية اليرررية وتساليا ساندات ملكياة عاك )يهدف ه ا الررنوك إل  إجراا لم 

 طري  تزري  عررري(.

عل  نريض مر تا ااشاررة إليا  زاوا وضايية اليراررات الخرصاة التاي لهار ساندات      

، فإك مك مواضي  التزري  اليررري بموجت الررنوك 01/03/1961ملكية مزررة قبا 

ملكيااة اليررريااة وتسااليا سااندات المتضاامك تأسااي  إجااراا لميرينااة زاا  ال 02-07رقااا 

الملكيااة عااك طرياا  تزرياا  عراارري، إصاادار سااندات ملكيااة لليرااررات التااي ليساات لهاار 

 اليرفية. سندات، أي لا تزرر زولهر أية عرود ملكية مك قبا سواا الرسمية منهر أو

لاا ا جاارا الراارنوك الماا كور أعاا آل برلزااا المنرساات لهاا آل ااشااكرالت مااك خاا ا سااك      

تطلت الريرا بيمليرت تزري  دقيرة للتزري وميرينة ه آل الملكيارت عاك قارت، ي إجرااات

مك أجا تطهيار وضاييتهر الررنونياة باأك يصاب  لهار ساند يبارر الزيارزة إ ا كارك المرلاا 

زارئز وتتااوفر فياا  شااروط الترااردا المكساات لزاا  الملكيااة، أوقااد يكااوك واضاا  اليااد علاا  

أك عدا زفظ ه آل الملكيرت أد  إل  بررئهر عل   ررر مرلكر ل  عك طري  الميرار، إالالي

الملكيااة وترساايمهر وتجزئتهاار إلاا  وزاادات  انتراارامرلااا وازااد، رغااا وفرتاا  وتااواتر  اسااا

 عرررية أد  إل  ظهور م ا جدد بدوك عرود ملكية.

ل

ل

ل

ل

                                                           
 ، المرج  السرب .02-07أنظر الررنوك رقا  (1)
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لطبقيلألك ملء راقلالالعقيلال ع ر الفرعلالن لثرل   الا

03زددت التيليمة رقاا      
(1)
لراة بساير عمليارت التزريا  اليرارري وميريناة زا  المتي 

 02-07الملكيااة اليررريااة وتسااليا سااندات الملكيااة، مجاارا تطبياا  أزكاارا الراارنوك رقااا 

، عل  اليراررات الواقياة فاي امقسارا المسازية للبلاديرت 2007فبراير  27المؤرخ في 

ر رقااا التاي لااا تخضاا  بيااد ليمليارت مساا  امراضااي الياارا المنصاوق عليهاار فااي امماا

المتضاامك إعااداد مساا  و، المياادا والمااتما 1975نااوفمبر  12المااؤرخ فااي  75-74

 .امراضي اليرا وتأسي  السجا اليررري

ماك الرارنوك رقاا  02طبرر للفررة الترنية مك الماردة  ويشما إجراا التزري  اليررري     

اليرررات مك ناوع ملاا خارق التاي ال يزاوز  2007فبراير  27المؤرخ في  07-02

أصزربهر ساندات ملكياة، أو التاي زاررت بشاأنهر ساندات ملكياة قباا الفارت  ماك مارر  

لااا تيااد تيكاا  براضاارفة إلاا  اليرااررات التااي يزااوز أصاازربهر سااندات ملكيااة ، 1961

الوضيية اليرررية الزرلية ياوا طلات فات  تزريا  عرارري، وها ا مار أشارر إليا  المشارع 

ماريو  19الماؤرخ فاي  147-08ماك المرساوا التنفيا ي رقاا  02المردة لجزائري في ا

2008. 

   

 

 

 

                                                           
، المتيلرة بسير عمليرت التزري  2008سبتمبر  27المؤرخة في  03التيليمة رقا  أنظر (1)

اليررري وميرينة ز  الملكية اليرررية وتسليا سندات الملكية، الصردرة عك المديرية اليرمة لألم ا 
 الوطنية.
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وتيد سندات صزيزة اقرمة الزجاة فاي إتبارت الملكياة اليرررياة الخرصاة أو الزراو     

 اليينية، عل  الخصوق مر يلي:

مة ماك وترئ  الملكية المزررة تنفي ا للروانيك المتيلرة برلتشري  اليرارري والمسال .1

 طرف إدارة أم ا الدولة.

اليرود اادارية التي تتضمك إنشرا أو نرا أو إتبرت أو تيديا ملكية عراررات أو  .2

 زرو  عينية عرررية والمزررة مك طرف الموظفيك اليمومييك.

امزكرا الرضرئية التي ترر إنشارا أو نراا أو إتبارت أو تياديا ملكياة عراررات أو  .3

طرف قضرت، والزرئزة علا  قاوة الشايا المضاي زرو  عينية والصردرة مك 

 ب .

اليرود المتيلرة بإنشرا أو نرا أو إتبرت أو تيديا ملكية عرررات أو زرو  عينياة  .4

عرررياة والمزااررة ماك طاارف ماوظفيك قضاارئييك والخرضاية اجااراا ااشااهرر 

الخرق برلرهك اليررري.
 (1)

 

 .1936اليرود اليرفية المزررة والتربتة الترريخ قبا عرا  .5

،1970اليرود التي أعدهر الررضي الشرعي السرري قبا ترريخ عارا  .6
(2)
والا ي  

أكدت المزكمة اليلير امخا  با  كساند فاي شاأك إتبارت الملكياة اليرررياة بموجات 

، والاا ي جاارا فااي 1996أكتااوبر  06الصااردر بتاارريخ  138233الراارار رقااا 

 نص :

 

                                                           
ز   ، المتيل  بإتبرت5539ينرير  71المؤرخ في  90-39مك المرسوا رقا  79أنظر المردة (  1)

 42-39، المتما برلمرسوا رقا 5539، الصردرة عرا 51الملكية الخرصة، الجريدة الرسمية اليدد 
 .5539، الصردرة عرا 15، الجريدة الرسمية اليدد 5539يوليو  53المؤرخ في 

 .93د/مزمودي عبد اليزيز: المرج  السرب ، ق(  2)
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يزررهاار الرضاارت الشاارعيوك  ).... مااك المسااترر علياا  فرهاار وقضاارا أك اليرااود التااي

تكتساااي نفااا  طااارب  الرسااامية الااا ي تكتساااي  اليراااود المزاااررة ماااك طااارف امعاااواك 

اليمااومييك، وتيااد عنواناار علاا  صاازة ماار يفاارق فيهاار مااك اتفرقاارت وماار تاانق علياا  مااك 

 تواريخ، بزير ال يمكك إتبرت مر هو مغرير وميرك  لفزواهر....(

لكياة اليرررياة الخرصاة اليراود غيار كمر تصل  أيضر اقرمة الزجة فاي شاأك الم .7

يولياو  17الماؤرخ فاي  32-71الرسمية المسجلة والميدة طبرار للمرساوا رقاا 

المتيل  بإتبرت ز  الملكية الخرصة. 1971
 (1)
 

واستتن  المشرع الجزائاري كاا ماك امما ا اليرررياة الوقفياة وامما ا اليرررياة      

الوطنية وأراضي اليرش
(2)
ية الررنونية للوضيية عك طك طريا  إجاراا مك  لية التسو 

هااي اليرااررات  02-07التزرياا  اليراارري، لاا ا فااإك اليرااررات المينيااة برلراارنوك رقااا 

 المندرجة ضمك الملكية الخرصة.

أراضي اليرش تتمتا في أقرليا شرسية سمتهر اادارة الفرنسية "عرش"، تر  فاي و     

مي فاارد مااك أفااراد الربيلااة لاا  زاا  مررطياارت اليرصاامة وقساانطينة ووهااراك، يكااوك 

االنتفرع في المسرزرت التي يردرهر بنفس  ويزتفظ الشرغا اموا به ا االنتفرع بارمرض 

طرلمر أن  قردر عل  زرعهر وينرلهر في نف  الظروف إلا  ورتتا  وال يسام  لمزارعاي 

،الربرئااا إقرمااة أي عرااد لهاا آل امرض بيياار أو تبااديلهر برتخاار  صاافة المرلااا
 (3)
أراضااي و

الياارش مااك أصاانرف الملكيااة التااي ييااود تواجاادهر فااي الجزائاار إلاا  مرزلااة التواجااد 

اليتمرني بهر.
 (4)
 

ل

                                                           
 سرب .، المرج  ال90-39المرسوا رقا مك  74أنظر المردة (  1)
 ، المرج  السرب .70-73مك الررنوك رقا  79أنظر المردة (  2)
 .38، 37، 36عمرر علوي: المرج  السرب ، ق (  3)

(4  ) Liuis Milliot; Introduction a l’étude du droit musulman, Librairie du 
recueil , paris , 1953 , p225. 
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لال طلالالن دورلشرجطلاالألاف إةل  لء راقلالالعقيلال ع ر 

بمر أك التزريا  اليرارري يمكاك أك ياتا بنارا علا  طلات فاردي أو أك ياتا فاي شاكا      

ماك الرارنوك  06وفرار لانق الماردة بنرا عل  طلت مك الوالي المخاتق إقليميار جمرعي 

فإن  يجت أك تتوفر في طلت فت  تزري  ، 2007فبراير  27المؤرخ في  02-07رقا 

هااا آل الشااروط تتيلااا  وعراارري عاادة شاااروط قبااا اساااتئنرف إجااراا التزريااا  اليراارري 

 برلتزري  اليررري مهمر كرك نوع .

 طلالاالألاف إةل  لالالعقيلال ع ر لالفرعلا جارلاعإقم

 02-07مااك الراارنوك رقااا  04مكااك المشاارع الجزائااري مااك خاا ا نااق المااردة      

ي أو مينااوي يماارر  زياارزة علاا  كااا شااخق طبيياا، 2007فبراياار  27المااؤرخ فااي 

الفارت   تارريخ بنفس ، أو بواسطة شخق  خر، أو يزوز سند ملكية مزرر قبا     عررر

الررنونياة  ت يساتفيد ماك إجاراا التزريا  اليرارري لتساوية وضايي أك، 1961مك مرر  

 لليررر بيد ميرينة شروط من  ز  الملكية. ملكية عك طري  منز  سند 

 أجالرل لاجىلالطلا

المتيلا   147-08ماك المرساوا التنفيا ي رقاا  03استرراا نق الماردة مك خ ا      

اشترط المشارع الجزائاري عاددا ماك  بيمليرت التزري  اليررري وتسليا سندات الملكية،

الشااكليرت الواجاات توافرهاار فااي مزتااو  طلاات االسااتفردة مااك إجااراا التزرياا  اليراارري 

والا ي عاردة مار يكاوك فاي شاكا  السارلف الا كر 02-07الميتمد بمرتض  الررنوك رقاا 

يمأل ماك طارف الميناي و متوفر عل  مستو  مديرية الزفظ اليررري نمو ه ميد مسبرر

   .  برممر
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م  بيرك الصفة التي يتصرف بهر صرزت الطلات إمار مرلكار فرديار أو مرلكار علا         

بموجات  بيارك صافت  كزارئز، أو إك وجادت ااشاررة إلا  مراجا  ساند الملكياةوالشيوع 

 شااهردة الزياارزة المساانة بمرتضاا  قاارنوك التوجياا  اليراارري المياادا والمااتا، أو الزياارزة

كاااا امعبااارا  و كااار، ردا كمااار نظمهااار الرااارنوك المااادنيإلااا  التملاااا برلترااا   ضاااية المف

 أو السلبية الواردة عل  اليررر مزا طلت التزري  إك وجدت.   واالرتفرقرت اايجربية

     2007يار فبرا 27الماؤرخ فاي  02-07ال باد أك نشاير إلا  أك الرارنوك رقاا كمر      

غياار المبنيااة أي قطيااة أرض، بااا يتيلاا  أيضاار برليراارر  اتال يرتصاار فرااط علاا  اليراارر

المبني، كمر أك الزيرزة التي يينيهر نف  الررنوك تتيل  برليراررات المبنياة وغيار المبنياة 

    الساارلف الاا كر ال يهاادف إلاا  تسااوية البنرياارت غياار 02-07ماا  اليلااا أك الراارنوك رقااا 

لفرئاادة الشااخق الاا ي يماارر   الشاارعية، بااا يهاادف إلاا  ميرينااة زاا  الملكيااة اليررريااة

.زيرزة عل  عررر تسم  ل  برمت ك  عك طري  الترردا المكست
 (1) 

       
انتهارا إجاراا التزريا  عناد وبيد تسوية وضيية الملكية للزرئز بتسلم  لسند الملكية 

اليراارري، لاا  أك يلجااأ بياادهر إلاا  تسااوية الوضاايية الررنونيااة لألوعيااة اليررريااة المشاايدة 

رخصة بنرا، عك طري  اللجوا إلا  أزاد رخاق قارنوك مطربراة البنريارت وإتمارا بدوك 

فيفاري  27الماؤرخ فاي  02-07مر بيك  ليتي الررنوك رقا  إنجرزهر، ممر يظهر الي قة

المكملايك الميدا والماتما  2008يوليو  20المؤرخ في  15-08والررنوك رقا  2007

  .ةلخرصلبيضهمر في تسوية وضيية امم ا اليرررية ا

 

 

 

                                                           
، المتيلرة بميا البنريرت المشيدة عل  2012مرر   13المؤرخة في  2696الم كرة رقا (  1)

 عرررات مزا تزري  عررري دوك رخصة رسمية، الصردرة عك المديرية اليرررة لألم ا الوطنية.
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فاي إطارر أزكارا الرارنوك  وممك يمكنها الررنوك مك ترديا طلت فات  تزريا  عرارري     

 مريلي: 2007فيفري  27المؤرخ في   02-07رقا 

 ال  ل  .1

قد ترج  ملكية اليررر للشخق الطبييي أو الميناوي علا  زاد ساواا، ويرادا طلات      

فاات  تزرياا  عراارري مااك الشااخق الطبييااي شخصااير أو وكيلاا  بشاارط أك ياادلي بوكرلااة 

 قرنونية، وقد يردا الطلت الممتا الررنوني للشخق المينوي.

 الشرق لضول لكقالال ع ر .2

د إجاراا تزريا  عرارري عليا ، أك ار الماراليرار يز  لماك يملاا زصاة مشارعة فاي     

يتردا بطلت االستفردة مك إجراا التزري  اليررري برسم  واسا برقي الشاركرا ااخاريك، 

.في صلت الطلت بشرط أك يييك وي كر أسمرا الشركرا ونصيت كا وازد منها
 (1) 

لبط لالء راقلالالعقيلال ع ر لخ صاالبق د تلالن دق رل

تيييك نوع التزري  اليررري المطلوت فردي أو جمرعي، ويجت أك يتضمك الطلت      

ومرار  وتوجي  الطلت إل  مدير الزفاظ اليرارري الاوالئي، ما   كار اساا الطرلات ولربا ،

ت، وتزديااد لااواسااا امت، وااشااررة إلاا  تاارريخ ومكاارك ازدياارد الطر وجنساايت ، سااكن ،

فاي زرلات مار إ ا كارك الطلات مرادا ماك  ها ا المهنة إك وجدت م  تزدياد عناواك اليماا

الشاخق  شخق طبييي، أمر إ ا كرك الطلت مردا مك شخق ميناوي فيجات  كار اساا

 .المينوي وعنوان 

في زرلت مر إ ا تا ترديا طلات التزريا  اليرارري ماك طارف وكياا المرلاا يجات أك     

يتضمك طلت فات  تزريا  عرارري زياردة علا  الميلومارت الما كورة أعا آل، اساا ولرات 

 الوكيا، ترريخ ورقا الوكرلة، و كر اسا مزرر الوكرلة.

                                                           
ومدونة الزرو  اليينية،  07/14د/عمر أزوكرر: مستجدات التزفيظ اليررري في ضوا قرنوك (  1)

 .18، ق2012البيضرا، الطبية امول ، منشورات دار الرضرا، الدار 
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لال ع ر البق د تلال ا لعالب ل ع رل جقجعلطلالء راقلالالعقيلن لن رل

وفيمر يخق البيرنرت الخرصة بتيييك اليررر ال بد ماك  كار اساا البلدياة، تييايك اساا     

الزي، والرساا، واساا الشاررع، ما  تزدياد طبيياة اليرارر إك كارك قطياة ترابياة صارلزة 

للبنرا مت ، أو عبررة عك بنارا، وااشاررة إلا  المزتاو  الماردي لليرارر با كر كار عادد 

لبناارا، دوك نساايرك تزديااد المساارزة ااجمرليااة للبناارا، أماار إ ا تيلاا  الغاارف أو طواباا  ا

 اممر ببنرا مشيد عل  قطية أرض ت كر المسرزة المبنية والمسرزة غير المبنية.

ولتزديد مفصا لليررر وموقي  ال بد أك ي كر في صلت طلت فت  التزريا  اليرارري     

 مزاا طلات التزريا  اليرارري ليراررالا ي تزاد ممتلكارتها ا شارغليك المجاروريكأسمرا ال

  .، وبيرك قيمة أي سير اليرررالطرلت زرئزكرك إك  وتيييك مدة زيرزة اليررر

ل ل لطلالاالألاف إةل  لء راقلالالعقيلال ع ر بلءرض قب الجن ئيلالجا الراب  رل

 برلوترئ  والمخططرت الترلية:يرف  طلت االستفردة مك إجراا التزري  اليررري     

طبوغرافي لليرارر مياد علا  ور  شافرف زسات سالا مطارب  للمياريير مخطط  .1

المنصوق عليهر فاي مجارا مسا  امراضاي اليارا، وتلزا  با  بطرقاة وصافية 

تييك الطبيية المردية لليررر،
 (1)

ومسارزت  برلهكتارر أو بارار أو سانتيرر، وقيمتا  

ر ، أي تمك اليررر، و كر زدود اليررر ماك الشامرا، وماك الجناوت، وماك الشا

وماااك الغااارت، وأسااامرا المااارلكيك المجاااروريك، ييااادهر مهناااد  خبيااار عرااارري 

المتيلراة بإعاداد المخططارت  1107برعتبررهر وتيرة قرنونية وفرر للما كرة رقاا 

، الطبوغرافية ماك طارف المهندسايك الخباراا اليراررييك
(2)
ويكاوك ها ا اممار  

 عل  نفرة الطرلت.

                                                           
 ، المرج  السرب .543-74ي رقا  مك المرسوا التنفي 74أنظر المردة (  1)

، المتيلرة بإعداد المخططرت الطبوغرافية 1999مرر   09المؤرخة في  1107الم كرة رقا  (2)
 مك قبا المهندسيك الخبراا اليرررييك، الصردرة عك المديرية اليرمة لألم ا الوطنية.
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    رااديمهر اتباارت زراا ، متااا رخااق كااا وتيرااة تكااوك مااك مصاالزة مراادا الطلاات ت .2

، أو أي وتيراااة تتبااات 01/03/1961أو شاااهردات البنااارا، أو ساااند مزااارر قباااا 

مك التزري  اليررري  ، وفي زرلت مر إ ا كرك طرلتالزيرزة كشهردة الزيرزة مت 

   وي زرااو ، بترااديا عرااد الفريضااة  كورتااة وورتاة المرلااا فيلاايها إتباارت صاافتها 

 08المدنية التي تتبت انتسربها إلا  ماورتها طبرار لانق الماردة أو أورا  الزرلة 

المتيل  بإتبرت ز  الملكية الخرصة المتما برلمرسوا  32-73مك المرسوا رقا 

 .1973يوليو  17المؤرخ في  86-73رقا 

تزديد وضيية اليررر وفرر للرسا المسزي.  .3
(1)

 

رر والبطرقاة الوصافية لليرارر والجدير برل كر أك ك  مك المخطط الطبوغرافي للير     

التي ييدهر مهند  خبير عررري تيتبر وترئ  أسرساية انجار  إجاراا التزريا  اليرارري 

 في المستربا.

تسااجا الطلباارت المسااتلمة والمودعااة مبرشاارة مااك صاارزت الطلاات أو مااك طاارف      

شخق موكا عل  سجا إيداع الطلبارت الفردياة المفتاو  علا  مساتو  مديرياة الزفاظ 

 .المختصة إقليمير ررريالي

 

 

 

 

                                                           
رسا المسزي أو المسرزي: هو جزا مك ااقليا البلدي المزدد بطريرة مر بزير يمكك نرل  عل  ال (1)

ويفضا أك يكوك مزيط  مؤسسر بنرا عل  الزدود التي لهر طرب   ورقة مك مخطط مس  امراضي،
، الميدا والمتما 62-76لمرسوا رقا مك ا 15التبرت الكرفي. راج  الفررة امول  مك المردة 

 السرب . المرج 
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ماارقا ومختااوا مااك طاارف ماادير الزفااظ اليراارري زساات الطلاات وال بااد أك يكااوك      

زمني لترريخ است ا الطلبارت، وعلا  الياوك المكلاف بتلراي طلبارت فات  تزريا   تسلسا

يزتاوي علا  تارريخ ااياداع، واساا ولرات  وصا إياداعالميني برممر  أك يسلا  عررري

وعنواك مردا الطلت وموق  اليررر مك  كر بلديت  واساا الزاي والشاررع الا ي يرا  با ، 

طبييااة اليراارر والمزتااو  المااردي لاا ، ماا  بياارك زاادود اليراارر مااك كرفااة الجهاارت وبياارك 

ت ا أسمرا الم ا، وفي امخير تاتا ااشاررة إلا  اساا ووضا  خاتا الياوك المكلاف برسا

، كماار يااتا فاات  ملااف لكااا طلاات وييطاا  لاا  رقااا وتاارريخ التسااجيا فااي السااجا الطلاات

 بطلبرت فت  تزري  عررري. الخرق

لطلالضاحلء راقلالالعقيلال ع ر جالبتلضولإراألاللالفرعلالن دور

مااك المرسااوا  03والمااردة  02-07مااك الراارنوك رقااا  04بموجاات نصااي المااردتيك      

المتيلاا  بيملياارت التزرياا  اليراارري وتسااليا سااندات الملكيااة،  174-08التنفياا ي رقااا 

ييتباار ماادير الزفااظ اليراارري المسااؤوا اموا عااك عملياارت الميرينااة المؤسسااة علاا  

لااف بمراقبااة سااير كرفااة ك، وهااو المالتزرياا  اليراارري مااك أجااا تسااليا سااندات الملكيااة

مرازلاا 
(1)
وانط قاار مااك  لااا يتياايك علياا  أك يسااهر علاا  تااوفير الشااروط الضاارورية  

النطاا   اليمليااة ولزسااك ساايرهر، لهاا ا الغاارض ييمااا ماا  خليااة دائمااة متواجاادة علاا  

المتضامك  02-07مستو  مديرية الزفظ اليررري للتطبي  الساليا مزكارا الرارنوك رقاا 

اا لميرينة زا  الملكياة اليرررياة وتساليا ساندات الملكياة عاك طريا  تزريا  تأسي  إجر

 عررري.
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االسااتفردة مااك إجااراا التزرياا  اليراارري لتسااوية وضاايية عراارر طلاات اساات ا عنااد للللل

يروا مدير الزفظ الوالئي المخاتق إقليميار بدراسات ، و لاا قصاد فزاق الصافة خرق 

 زاارئز أو مرلااا فااردي أو فااي الشاايوع،التااي يتصاارف بهاار صاارزت الطلاات سااواا كاارك 

والتزراا  فيماار إ ا كاارك صاارزت الطلاات يتصاارف بصاافت  مطرلاات بزاا  علاا  اليراارر 

المينااي، ولااي  بصاافت  وساايطر، ويتأكااد أيضاار مااك أك اليراارر مزااا طلاات التزرياا  لااا 

يخض  مك قبا ليمليرت المس  اليرا لألراضي أو لي  زرلير موض  أشاغرا المسا ،
(1)
 

م  التتبت مك إرفر  الطلت بكرفة الوتارئ  والمخططارت المزاددة قف، أو ملا عرا أو و

مااريو  19المااؤرخ فااي  147-08مااك المرسااوا التنفياا ي رقااا  04و 03فااي المااردتيك 

2008  .     

وعلاا  إتاار كااا ماار سااب  يباات ماادير الزفااظ اليراارري المخااتق إقليمياار فااي طلاات      

( وازادا علا  امتار 01يتيد  شهرا )في أج  ال  االستفردة مك إجراا التزري  اليررري

يوافاا  ماادير الزفااظ طلاات اليراارري البناارا علاا  ميطياارت و مااك تاارريخ اساات ا الطلاات،

إ ا مر استوف  الطلت كرفة الشروط الررنونية المزددة فاي اليررري عل  إجراا التزري ، 

المتضاامك تأسااي  إجااراا لميرينااة زاا  الملكيااة اليررريااة  02-07كااا مااك الراارنوك رقااا 

 147-08تسليا سندات الملكية عاك طريا  تزريا  عرارري، والمرساوا التنفيا ي رقاا و

، ما  تبلياا الطرلات ، أو الارد بارلرفض فاي زرلات اليكا 2008ماريو  19المؤرخ في 

 .بنتيجة الدراسة في كلتر الزرلتيك
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ترف  طلبرت فت  التزري  اليرارري فاي إطارر جمارعي بانف  الوتارئ  والمخططارت      

المزاددة فاي و فت  تزري  بصفة فردية التي سب  التطار  إليهار،طلت ملف في  الواجبة

، وترادا بانف  الشاكليرت وعلا  147-08ي رقاا ماك المرساوا التنفيا  04و 03المواد 

مستو  مديرية الزفظ اليررري المختصاة إقليميار، وتادر  بانف  الطريراة التاي تادر  

ماك نفا   09زسات ناق الماردة   نفاركمر فصالنرآل  بهر طلبرت التمر  فت  تزري  فردي

، ويريااد الطلاات المااودع فااي سااجا إيااداع الملفاارت الخرصااة بطلباارت التزرياا  المرسااوا

 اليررري الجمرعي المرقا والمختوا مك قبا مدير الزفظ اليررري الوالئي. 

لءصإارل عررلضاحلالعقيلعع ر لضولءط رلضرإ لالفرعلالن لثر

ي بياد االطا ع علا  ملاف الطلات واتخار  مرارر في زرلت التزري  اليررري الفارد     

يتول  مدير الزفظ اليرارري الاوالئي برعتباررآل المساؤوا اموا عاك فت  تزري  عررري، 

ماك أعاواك سالا مفتشاي  مرارر تييايك مزرا  اليرارري إصادار إجراا التزري  اليررري

واك أماا ا الدولااة، وعنااد االقتضاارا يجااوز لااوزير المرليااة أك يكلااف أي عااوك مااك امعاا

ماك الرارنوك المتضامك تأساي  إجاراا  09التربييك لألس ا الميردلة زست نق المردة 

 .لميرينة ز  الملكية اليرررية وتسليا سندات الملكية عك طري  تزري  عررري

 02-07تطبياا  أزكاارا الراارنوك رقااا  يراا  علاا  عاارت  المزراا  اليراارري المياايكو     

الملكيااة عااك طرياا  التزرياا  اليراارري وميرينااة زاا  ، 2007فبراياار  27المااؤرخ فااي 

أمار إ ا تيلا  اممار بارنط   تزريا  عرارري فاي إطارر جمارعي ، وتسليا سندات الملكية

فيصدر مدير الزفظ اليررري مرارر تييايك مزرا  عرارري ابتاداا ماك تارريخ تسالا ملاف 

الطلات، ما  تضاميك مرارر التييايك مراجاا  قارار الاوالي الررضاي بفات  تزريا  عراارري 

 19الماؤرخ فاي  147-08ماك المرساوا التنفيا ي رقاا  09طبرر لنق الماردة جمرعي 

 .2008مريو 
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تا قبوا إجراا تزريا  أك عل  إتر تسجيا الطلت بمديرية الزفظ اليررري، وبيد و      

في أجا  ال يتياد   عررري فردي يصدر مدير الزفظ اليررري مررر فت  تزري  عررري

ريخ ترديا الطلت،تر مك ترك( وازدا عل  ام01شهر )
 
 ال ي يتضمك:و

 اسا، لرت ورتبة اليوك المزر . -1

 موضوع مهنة المزر  اليررري. -2

ترريخ التنرا إل  عيك المكارك الا ي ال يمكاك أك يتياد  مادة شاهر وازاد، ابتاداا  -3

 مك ترريخ مررر فت  التزري  اليررري.

 أت صرزت أو أصزرت الطلت.الميني اسا ولرت، ولرت  -4

 اليرررات المينية.تيييك اليررر أو  -5

ااشررة إل  إمكرنية االعتاراض علا  فات  عملياة التزريا  اليرارري لكاا ماك لا   -6

 مصلزة.

، إلاا  رئااي  المجلاا  الشاايبي البلاادي المينااي يراارريالتزرياا  اليرسااا مراارر فاات       

ليروا بلصر  في مرر البلدياة قصاد إعا ا الجمهاور بمزتاواآل،
 (1)

وفاي نفا  الوقات يفات  

ماادير الزفااظ اليراارري سااجا خاارق برالعتراضاارت واالزتجرجاارت التااي قااد تتااور علاا  

تزريرااارت اليااوك المكلاااف مراارر فاات  تزريااا  عراارري بصااافة فرديااة، أو بسااابت نتاارئج 

   برلتزري  اليررر الزرر.
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لضاحلالعقيلعع ر لضولءط رل   عولرقراءصإارللأجالر

فبراياار  26المااؤرخ فااي  02-07مااك الراارنوك رقااا  06مااك خاا ا نااق المااردة      

، يمكك فت  تزري  عررري بصفة جمرعية و لا في إطارر إنجارز بارامج بنارا أو 2007

ويتخا  ، ريفياةالمشارري  الأو وزضرية في إطرر أنشطة الترقية اليرررية  تهيئة عرررية 

المختق إقليمير أو رئي  المجل  الشايبي  قرار فت  تزري  جمرعي بمبردرة مك الوالي

 147-08مااك المرسااوا التنفياا ي رقااا  05وزساات المااردة  ،البلاادي المخااتق إقليمياار

 ااقليميااة يزاادد فااي صاالت الراارار المنطرااة أو المناارط  2008مااريو  19المااؤرخ فااي 

 ماا  تزديااد المادة التااي يباادأ مااك ،اا التزرياا  اليرارري لميرينااة زاا  الملكياةالمينياة بااإجر

( يومار الساتربرا طلبارت االساتفردة ماك التزريا  15ترريخهر زسرت أجا خمسة عشرة )

و لااا بيااد أخاا  رأي ماادير الزفااظ اليراارري  اليراارري الميلااك عناا  فااي إطاارر جماارعي،

الااوالئي، والمزاارفظ اليراارري المخااتق ومصاارل  المساا  اليراارري، ومسااؤولو مصاارل  

لالبنرا والف زة إك تطلت اممر  لا.
(1)
للل  

قاارار الااوالي المتضاامك فاات  عمليااة جمرعيااة ألاازا المشاارع الجزائااري إخضاارع       

، عاك طريا  لصار  فاي ساجا الميناي لجمهاورفرئادة اواسا  لالنشار للللتزري  اليرارري 

اليرود اادارية للوالياة، ولصار  علا  مساتو  مديرياة الزفاظ اليرارري المختصاة لمادة 

رت فات  التزريا  اليرارري، ول ساتفردة ماك ( كرما قبا بداية فترة است ا طلبا01شهر )

إجااراا التزرياا  اليراارري الجماارعي علاا  أوساا  نطاار  ترسااا نسااخة مااك مراارر الااوالي 

رات البلاديرت المينياة باراجراا، براضارفة إلا  النشار بمصارل  للنشر عل  مساتو  مرا

المسااا  اليااارا لألراضاااي، وأمااا ا الدولاااة، ومصااالزة الضااارائت، ومصااالزة الوقاااف، 

،يمياار والبناارا، والمصاارل  الف زيااةلتومصاارل  ا
(2)
ليتساان  مكباار عاادد مااك المااواطنيك  

    االستفردة مك ااجراا وتسوية وضيية أقبر عدد مك امم ا اليرررية الخرصة. 
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والهدف ال ي توخرآل المشرع الجزائري مك إلزامية شهر قرار الوالي بشكا واسا       

بارت االساتفردة ماك إجاراا التزريا  اليرارري مدة شاهر كرماا بيادهر تبادأ  جارا إياداع طل

علاا  مسااتو  مديريااة الزفااظ اليراارري المختصااة إقليمياار، هااو تفييااا إجااراا التزرياا  

اليراارري فااي تسااوية وضاايية أكباار عاادد مااك امماا ا اليررريااة الخرصااة التااي تراا  فااي 

 المنطرة المينياة بارلتزري  اليرارري الجمارعي، و لاا ماك خا ا تنظايا اليملياة وربطهار

بمدد مزددة لكي يزترمهر المواطنوك والمؤسسرت المينية عل  زد السواا، وفي زرلات 

( يومار دوك إياداع طلاات فات  تزريا  عراارري 15انتهارا امجاا المزادد بخمسااة عشارة )

يسرط ز  المواطنيك ال ي يرطنوك برلمنرط  المينية بررار الوالي الررضي بفات  تزريا  

اا التساوية لميريناة زا  الملكياة اليرررياة ومان  عررري جمرعي ماك االساتفردة ماك إجار

 سندات الملكية عك طري  التزري  اليررري.

يصااادر مااادير الزفاااظ اليرااارري مرااارر فااات  تزريااا  عرااارري فاااي زرلااات التزريااا  و     

 07يتضامك البيرنارت المزاددة فاي ناق الماردة  الجمرعي ابتداا مك ترريخ تسلم  الملاف

لماا كورة فااي ا، و2008مااريو  19المااؤرخ فااي  147-08مااك المرسااوا التنفياا ي رقااا 

 09الماردة ناق م   كار مراجا  قارار الاوالي طبرار لمزتاو   ،مررر فت  تزري  فردي

مك نف  المرسوا التنفي ي.
(1)
 

ل عررلالشرجعلضولاطبقيلء راقلالالعقيلال ع ر لرلءشب رلن دق 

      مراارر الشااروعإخضاارع ب والئيماادير الزفااظ اليراارري الااألاازا المشاارع الجزائااري للللل

    اشاهرر واسا   فاردي أو جمارعي، إجراا التزري  اليرارري مهمار كارك نوعا في تطبي  

ماك الرارنوك  08بمرتضا  الفرارة امولا  للماردة في المنطرة التي ير  بهر اليرارر، و لاا 

ويجاات أك يتضاامك هاا ا المراارر جمياا   ،2007فبراياار  26المااؤرخ فااي  02-07رقااا 

ليررر وصرزب  المردمة في طلت فت  التزري  اليرارري، ما  ااشاررة البيرنرت الخرصة بر

 إل  إمكرنية ترديا اعتراض عل  مررر فت  التزري  اليررري.

                                                           
 ، المرج  السرب .543-74ي رقا  المرسوا التنفيأنظر (  1)
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وازاد ( 01)ويرسا مررر فت  تزري  عررري الا ي يجات أك يتخا  فاي مادة شاهر       

عل  امكتر مك تارريخ إياداع الطلات إلا  رئاي  المجلا  الشايبي البلادي الميناي قصاد 

( يومار قباا تارريخ تنراا المزرا  اليرارري 15إلصرق  بمرر البلدية، لمدة خمساة عشارة )

      إل  عيك المكرك. 

تبر  ترنية التيلي  عل  مستو  الواقا  اليملاي  ات قيماة إشاهررية ضائيلة، بارلنظر للللل

إل  الطريرة اليشوائية التي يتا التيرما بهر م  ها آل ااع نارت، زيار يصايت التيارف 

 وهاو مارعل  مضمونهر نظرا ليدا تمييزهار عاك بارقي ااع نارت الرضارئية واادارياة، 

لياة اامبارالت لاد  امفاراد، باا يمكاك الراوا أك ها آل يخل  شيورا بيدا االكترار وال 

 إجااراا ااشااهررية غياار مطربرااة إلاا  زااد كبياار ماا  الواقاا  االجتماارعي للمسااتفيديك مااك

التزرياا  اليراارري، برعتبااررآل يماا  شاارائ  السااكرك الراارطنيك فااي الراار  والبااوادي التااي 

تيرف نسبة اممية فيهر أرقرمر متزايدة.
 (1)
 للللل  

ال ي ييي  تزري  إجراا التزري  اليررري مهداف  خرصة فيمر يتيلا  بتساوية اممر      

لاا عاك وضيية امم ا اليرررية، في زرلت إ ا مر تا الت عت في الينرصر المتبتة للتم

فاي إيصارا الميلومارت للما ا  المتبياة ااشاهرر طري  الزيرزة، وم  عادا نجار  ترنياة

لوك عك إجراا التزري  اليررري ماك مادير الزفاظ الشرعييك لليررر يمكك تغليط المسؤو

اليررري والمزر  المسؤوا بمن  شخق غير المرلا ساند الملكياة إ ا كارك اليرارر لاي  

 ل  سند ملكية مشهر مك قبا.   

ولنف  الغرية يتا فت  ساجا خارق للشاكرو  يارقا ويخاتا ماك طارف مادير الزفاظ      

اليراارري المخااتق، ويوضاا  علاا  مسااتو  مديريااة الزفااظ اليراارري المختصااة إقليمياار 

ماك فتارة ااعا ك عااك  يخصاق لتلراي كاا االعتراضارت واالزتجرجارت التاي قاد تتارر

راارري، لتمكاايك مااك لاا  إجااراا تزرياا  عراارري جماارعي وإصاادار مراارر فاات  تزرياا  ع

  مصلزة في ترديا شكواآل. 

                                                           
 .500د/ مزمد بك أزمد بونبرت: المرج  السرب ، ق(  1)
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لء راقاتلالالعقيلال ع ر لل   قدالا    لال ع رقالالخ صاال بلثلالن دورل

التزريا  اليرارري بتراديا الطلات علا  مساتو   نط  بارتنطل  ااجرااات المتيلرة      

اساة الطلات مديرية الزفظ اليررري المختصة، وبياد أك يراوا مادير الزفاظ اليرارري بدر

يتااول  المزراا  وإصاادار مراارر فاات  إجااراا التزرياا  اليراارري لميرينااة زاا  الملكيااة، 

 يةاليررري المييك لإلشراف عل  الميرينة الميدانية لليررر المراد تسوية وضييت  الررنون

، برالنترارا إلا  2007فيفاري  27الماؤرخ فاي  02-07عك طري  أزكرا الررنوك رقا 

 تصااريزرت الطرلاات ةمطربرااومااد  ك المزتااو  المااردي لليراارر موقاا  اليراارر والتأكااد ماا

، )المطلات اموا( زيار تياد ها آل المرزلاة  ات أهمياة فاي ساير بارقي المرازااا بارلواق 

بيت ز  الملكية عك طري  إصدار ساند الملكياة للطرلات. تامخر  مك ترقيا عررري وت

 )المطلت الترني(

للءط رلء راقاتلالالعقيلال ع ر لضو رللالال   قدالال قإادقاللال طلالا جار

 02-07يكتست التزري  اليررري ال ي جرا ب  الررنوك رقا      
(1)
أهميت  الررنونية في  

تسااوية وضاايية امماا ا اليررريااة الخرصااة مااك خاا ا الميرينااة الميدانيااة التااي يرااوا بهاار 

ت المزراا  اليراارري للتأكااد مااك صاازة تصااريزرت طرلاات فاات  التزرياا  ومرررنااة بيرناار

الوترئ  المدل  بهر م  الواق ، ممر يسم  بتكاويك رأي راجا  لاد  المزرا  يسارعدآل فاي 

 استكمرا تسوية وضيية اليررر.

 

 

 

 

                                                           
 .0773فيفري  03المؤرخ في (  1)
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جالاأكللإل لل لاصللرقل تلط لللاللالبلللثلال قللإادولل   قدللالللليلال لكقللالالفللرعلا جار

 الالعقي

االنتراارا الميااداني لميرينااة اليراارر موضااوع إجااراا التزرياا  اليراارري ييااد المرزلااة      

امسرسية المؤدية إل  تتبيت الوض  المردي والررنوني لليررر، وبمر أك ه آل المرزلة ماك 

المشرع الجزائري إزرطاة اليماوا أها مر يروا ب  المزر  اليررري مك إجرااات أوجت 

نااة الميدانيااة اجااراا التزرياا  اليراارري عااك طرياا  ااشااهرر لزضااور الميري برنط قهاار

  .الواس  لمررر فت  تزري  عررري كمر تمت ااشررة إلي  سربرر

وقبا االنتررا إل  المياداك الباد ماك جما  كاا الوتارئ  المرساومة أو المكتوباة التاي      

تسم  بتيييك اليررر الميني برلتزري ، وتسها فيمر بياد التزريارت التاي ساتجري لتزدياد 

الزرو  التي تنصت علا  اليرارر مزاا الطلات، ومجاا  لاا علا  المزرا  اليرارري أك 

تزات تصارف  مادير الزفاظ الاوالئي، والتاي تتمتاا فاي  يطل  عل  الوترئ  التاي يضايهر

 الوترئ  الترلية:

 09-84مخطط البلدية ومزضر وض  الميرلا المياداك فاي إطارر الرارنوك رقاا  .1

المتضمك التنظيا ااقليمي للب د
 (1)

عل  مستو  المجلا  الشايبي  اك، المتواجد

 البلدية ومصرل  مس  امراضي.

لد  مصرل  مس  امراضي، وال ي يجازه إقلايا مخطط أقسرا البلدية المتواجد  .2

 البلدية إل  قط  تسم  أقسرا، وهي مرقمة ترقيمر تصرعدير غير منرط .

، 1/4000علاا  ساالا  1873مخططاارت مجلاا  الشاايوخ، ومخططاارت قاارنوك  .3

مخططاارت ااقلاايا، ومخططاارت التزريراارت الجزئيااة المصاارد  عليهاار أو غياار 

 مس  امراضي الجبرئي.المخططرت الرديمة لوالمصرد  عليهر، 

                                                           
، المتيل  برلتنظيا ااقليمي للب د، الجريدة 5544فبراير  74المؤرخ في  75-44الررنوك رقا  (1)

 .5544، الصردرة عرا 72الرسمية اليدد 
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المخططاارت الخرصااة المياادة مااك طاارف مساا  امراضااي، والوتاارئ  المتيلرااة  .4

 بمجما عمليرت نزع الملكية التي تمت عل  مستو  البلدية أو الوالية.

مخططاارت الطاار  أو امزقااة وكاا ا الوتاارئ  المرفرااة بهاار، والتااي توجااد علاا   .5

 مستو  مديرية امشغرا اليمومية.

 مخططرت المجموعرت الغربية.   .6

مخططاارت وضاا  المياارلا فااي إطاارر التااورة الزراعيااة المتواجاادة علاا  مسااتو   .7

مصاارل  مساا  امراضااي التااي كرناات موضااوع إدمااره فااي الصااندو  الااوطني 

للتااورة الزراعياااة، ومجموعاارت أمااا ا الدولااة والوالياااة والبلديااة وامراضاااي 

 المسمرة عرش.

لجمرعيااة والفرديااة التااي جاارات إتاار تطبياا  مخططاارت المسااتتمرات الف زيااة ا .8

.1987-12-08المؤرخ في  19-97الررنوك رقا 
 (1)
 
 
 

وتجدر ااشررة إل  أن  قبا تزديد موعد الخاروه إلا  المياداك يجات علا  المزرا       

اليراارري أك يرااوا بتزضااير جمياا  المطبوعاارت المتيلرااة برليمليااة والتأكااد مااك توفرهاار 

برلكمية ال زمة
(2) 

ازالة أي عربة قد تيي  سير المرزلة الميدانية للتزري  اليررري عناد 

 انتررا المزر  المسؤوا إل  الميداك.

وليتسن  للمزر  جم  الميلومرت الكرفية زوا اليررر التي تسرعد عل  إتبارت زا        

 02-07الملكية وتسوية الوضيية الررنونية الكرملاة لليرارر بموجات أزكارا الرارنوك رقاا 

 .  2007فبراير  26المؤرخ في 

                                                           
تضمك ضبط كيفية إستغ ا امراضي ، الم5543ديسمبر  74المؤرخ في  19-43الررنوك رقا (  1)

، 17ريدة الرسمية اليدد ، الجالف زية التربية لألم ا الوطنية وتزديد زرو  المنتجيك وواجبرتها

 .5543ليرا 
 .73رج  السرب ، ق، الم0774سبتمبر  03المؤرخة في  79أنظر التيليمة رقا (  2)
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كمر يهدف ه ا التزريا  إلا  جما  سارئر الميلومارت ماك الما ا المجاروريك، وماك      

كا شخق يمكك أك يكوك عندآل بيض ه آل الميلومرت التاي ترماي إلا  تزدياد صارزت 

امرض الزريري.
 (1) 

يلا  المزرا  إ ا عرقلت المرزلة الميدانياة للتزريا  اليرارري بسابت قاوة قارهرة، فو     

اليررري أك يرجئ الميرينة الميدانية إل  ترريخ  خر، م  اتبرع نف  ااجرااات الساربرة 

ماك طارف  ل نترارا الميادانيال كر بشأك ااشهرر، اخطرر  وي الي قة برليوا الميايك 

المزراا  اليراارري، وإ ا عاار  ماارن  مااك مواناا  المطاار الغزياار أو أي ماارن   خاار بساابت 

امزواا الجوية الميرينة الميدانية في اليوا المزدد  فإك مك يينيها  لا يبلغاوك بارلموق  

، أمار إ ا لاا تيتاري إجاراا ماك طارف مصارل  الزفاظ اليرارري الوالئياة الجديد للميرينة

فااإك الميرينااة الميدانيااة لليراارر مااك طاارف   كاارآل أيااة عرقااة مماار سااب التزرياا  اليراارري 

المزر  اليررري تأخ  مجراهر اليردي. 
(2)
 

مررر فت  التزري  ينتراا المزرا  اليرارري إلا  موقا   بمضموكفي الترريخ المزدد      

طلات التزريا  اليرارري لميرينتا ، بزضاور مرلاا اليرارر أو  ضاموكمالوارد فاي اليررر 

ك علااا  الشااايوع أو الزااارئز، ويساااتم  إلااا  تصاااريزرتها بخصاااوق تملكهاااا أو المااارلكي

زياارزتها لليراارر، وهناار يرااوا المزراا  بجمياا  التزرياارت ال زمااة اتباارت زاا  الملكيااة 

مك الررنوك  10وزمرية زرو  الغير إك وجد أي تيد عل  ز  الملكية وفرر لنق المردة 

علاا  الماا ا والزااارئزيك وجاات  ا، لاا 2007فبراياار  26المااؤرخ فااي  02-07رقااا 

يزضروا اليمليارت فاي عايك  كااخريك للزرو  اليينية التي تشملهر إجرااات التزري  أ

المكرك وأك يردموا م زظرتها .
 (3)
  

 

                                                           
 المرج  السرب .،  90-39مك المرسوا رقا  51انظر المردة (  1)
 .05رج  السرب ، قالم مزمد بك أزمد بك نبرت:(  2)
، المتيل  بإتبرت 5539يوليو  53المؤرخ في  42-39مك المرسوا رقا  مكرر 04انظر المردة (  3)

 .5539، الصردرة عرا 15ز  الملكية الخرصة، الجريدة الرسمية عدد 
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أوال مك هوية وصفة امشاخرق  أكدعند تنرا المزر  اليررري إل  موق  اليررر، يت     

ال يك يزضروك التزري ، ويسجا اسا ولرت وصفة كا وازد مانها، ساواا تيلا  اممار 

علا   صارزت زا  عيناي أصالي أو تبيايكاا بصرزت الطلت، أو المرلا المجارور، أو 

، وتاادوك جمياا  هاا آل الميلوماارت علاا  إك وجاادت الميررضاايكلتصااريزرت ، أو اليراارر

بطرقة التزري  اليررري
 

عل  المزر  اليررري عند انتررل  للمياداك والميدة له ا الغرض، 

الشروع في ميرينة اليررر مزا فت  التزري  بزضور صارزت الطلات أو الميناي، كاوك 

، وإال كرك غيربها سببر في اتخر  مرارر رري أتنرا عملية التزري  اليررريزضورها إجب

ررري.رفض الترقيا اليررري أو تيلي  إجراا التزري  الي
 (1)
 

فإك زضاورها  ،زضور الم ا والزرئزيك لليرررات المجرورةوجوت أمر برلنسبة ل     

   وتسااوية وضاايية  يفيااد فااي الزصااوا علاا  ميلوماارت قااد تكااوك مجديااة لنتاارئج التزرياا 

، بينمر غيربها ال يياد مرنيار فاي مواصالة التزريا  اليرارري وال يزاوا دوك تساليا اليررر

فراط علا  مادير الزفاظ اليرارري أك يتخا  ااجارااات ال زماة ماك سند الملكية، ويبرا  

        أجا برمجة خروه ترني عل  امقا للمزر  اليررري، وه ا في زرلت غيارت كاا ما ا

 أو زرئزي اليرررات المجرورة. 

ومااك تمااة يبرشاار المزراا  باارلتيرف علاا  اليراارر برالعتماارد علاا  المخطااط المرفاا       

علا  أسار  التصاريزرت المردماة ماك طارف صارزت  آل زادودتيرف عل  برلطلت، وي

الطلت والشرغليك المجروريك مك م ا وزارئزيك، وعليا  أك يتأكاد ماك عادا وجاود أي 

، وعلا  المزرا  أك ازتجره عل  الزدود وأن  ال يوجد أي تيد عل  اليرررات المجارورة

تهارا الفتارة المزاددة يشير إل  إمكرنية االعتاراض علا  نتارئج الميريناة الميدانياة عناد ان

( يوماار، بيااد تزرياار المزضاار المؤقاات لنتاارئج هاا آل 15لاا لا والمراادرة بخمسااة عشاارة )

 .   المرزلة

  

                                                           
 ، المرج  السرب .543-74ي رقا  مك المرسوا التنفي 55أنظر المردة (  1)
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كمر يروا بمطربرة الجدوا الوصفي الميد مك طارف المهناد  الخبيار اليرارري ما       

 الوقاارئ  الموجااودة علاا  الميااداك، للتأكااد مااك طبييااة اليراارر ومزتااواآل والزرااو  اليينيااة

 . في زرلت وجودهر واالرتفرقرت السلبية أو اايجربية الواردة عل  اليررر

في الواق  أك عملية الميرينة الميدانية عل  النزو السارب  ال تكاوك إال فاي الزارالت      

اليردية وبزضور مك يينيها التزري ، أمر إ ا تخلف طرلت إجراا التزري  اليرارري عاك 

ضر نرئات عنا ، فيلا  المزرا  اليرارري تزريار مزضار زضور عملية الميرينة ولا يز

بر طلت التزري  اليررري كأك لا يكك.تينق في  عل  ه ا التغيت ويي
 (1) 

ويساااتخلق ماااك  لاااا أك عملياااة التزريااا  اليرااارري تساااتدعي الزضاااور ااجبااارري     

 147-08ماك المرساوا التنفيا ي رقاا  11لصرزت الطلات بارلرجوع إلا  ناق الماردة 

، مك المزر  اليررري عند تنرلا  إلا  المياداك ال يمكاك لا  2008مري  19المؤرخ في 

ي إال بزضور صارزت الطلات، أمار الشروع في ميرينة اليررر مزا فت  التزري  اليررر

برلنساابة لزضااور الماارلكيك والزاارئزيك لليرااررات المجاارورة فاارك زضااورها يفيااد فااي 

الزصوا عل  ميلومرت قد تكوك مجدية لنترئج التزري  اليررري، وغيربها ال يياد مرنيار 

في مواصلة التزري  اليررري.
 (2)
  

      
صافة الررنونياة أك يطلات مارة غير أن  يز  لنف  الشخق أو شخق  خر يمتلاا ال

أخر  إجراا تزري  عررري لميرينة ز  الملكية وتسلا سند الملكية عل  نف  اليررر.
 

 

 

 

                                                           
 .95رج  السرب ، قالم مزمد بك أزمد بك نبرت:(  1)
 أم ا، المتيلرة برد مصرل  مديرية 0755نوفمبر  70المؤرخة في  57494كرة رقا  الم(  2)

الزرئزيك المجروريك اجراا التزري  اليررري، الصردرة عك  أوالدولة للوالية وزضور الم ا 
 المدرية اليرمة لألم ا الوطنية.
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لاللق زةلال لكقالجالفرعلالن دورلاأكإلال لعيلال ع ر ل  لقرائ ل

بيد انتررا المزر  اليررري لموق  اليرارر والتيارف عليا ، يراوا بجما  الميلومارت  للللل

المتيلرة بوقرئ  الزيرزة، ومك أجا  لا يتييك عل  المزر  االهتمرا بكرفاة الرارائك التاي 

،تدا عل  تبوت واقية الزيرزة
 

ويتا تردير  لا ماك خا ا تصاريزرت امشاخرق الا يك 

اات الميترضااايك أو ماااك أي شاااخق  خااار لديااا  زضاااروا التزريااا  إلااا  جرنااات ادعااار

ميلوماارت مفياادة بشااأك الوضاايية الررنونيااة لليراارر، إضاارفة إلاا  التأكااد مااك كااوك اليراارر 

مستغا بصفة فردية أو فاي الشايرع علا  أسار  امقاواا والشاهردات التاي تاا الزصاوا 

 عليهر.

أما ا رررياة والمزرفظاة اليالتزري  اليررري برلتزري عل  مستو   استكمرا ويتا      

الدولة والبلدية الكرئك بهر اليررر واالتصرا بأي مصلزة أخر  يار  ضارورة فاي  لاا 

اموقرف، إ  علا  مساتو  المزرفظاة اليرررياة يتأكاد المزرا  ماك أك صارزت  كمديرية 

الطلاات ال يخفااي مزرولااة لتهاارت جباارئي، عااك طرياا  تزريااف إجااراا إ ا تيلاا  امماار 

 االطا عتمات بيراد عرفاي، ومجاا التزريا  فاي  لاا ياتا  بزيرزة ممررسة تبير لميرملة

عل  الميرم ت السربرة، مك أجا النظر في سلسلة انتررا ز  الملكية إ ا لا يكك اليرارر 

مؤشار فاي مجمااوع البطرقارت اليرررياة برسااا أزاد الباارئييك يكاوك قاد تناارزا عاك ملكيتاا  

 اليرررية بيرد عرفي مك أجا اجتنرت التشري  الجبرئي.   

أمر عل  مستو  مصرل  أم ا الدولة والبلدية موقا  اليرارر مزاا التزريا ، ينبغاي      

صانف امما ا الوطنياة أك يتأكاد ماك كاوك اليرارر ال يادخا فاي  اليرارري عل  المزر 

وعلا  ها آل المصارل   ،ولي  مك أصانرف امما ا اليرررياة الوقفياةاليرمة أو الخرصة، 

االلتاازاا باارلرد علاا  استفساارر المزراا  اليراارري فااي ماار إ ا كرناات للدولااة زرااو  علاا  

( ماك إخطاررها با لا، 01اليرررات مزا فت  تزري  عررري في أجا ال يتياد  شاهر )

وتتا المطربرة برلميلومرت الضرورية مك ه آل المصرل  عاك طريا  اساتمررة
 

ميادة لها ا 
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وتتاااوفر علااا  مساااتو   دير الزفاااظ اليرااارري الاااوالئيالغااارض ممضااارة ماااك طااارف مااا

 .مصرلز 

فإ ا تبيك مك ه ا الفزق أك اليررر موضوع إجراا الميريناة ال ينتماي مي صانف      

02-07مااك امصاانرف الماا كورة سااربرر والتااي ال تاادخا ضاامك أزكاارا الراارنوك رقااا 
(1)
 ،

لطلات واليرارر، ما  يشرع المزرا  اليرارري فاي إتبارت الي قاة الررنونياة بايك صارزت ا

تراادير الشااروط الررنونيااة للزياارزة برالعتماارد علاا  الميلوماارت المتزصااا عليهاار فااي هاا ا 

 الشأك.

ومماار ساااب  يمكااك الراااوا أك المزراا  اليرااارري يمكااك اك تيتااارض قيرماا  بمهرمااا       

صيوبرت تتيلا  بمطربراة الوقارئ  الميريناة ما  اليراود المودعاة، والتاي يمكاك إزصارئهر 

 فيمر يلي:

جالالولاللا كل لل1691ل لتلال عجإلغقرلالإققعالال  إةلقبالالف احل ل ل ل ر لأجالرل

لالجق قالالل لقا

لاا يكاك ااشاهرر اليرارري إجبرريار، اممار الا ي لاا  1961قبا الفارت  ماك مارر       

يسم  برستمرارية سلسلة انتررا ز  الملكية اليرررية، إضرفة إل   لا نجد أن  زت  فاي 

زرلت وجود سندات ملكياة ميادة فاي الشاكا الرسامي ومشاهرة، فاإك الورتاة المتيارقبيك 

موك برسمرت عينية دوك شهرهر، ممار أناتج وضاييرت يبروك في وضيية الشيرع، أو يرو

 مختلفة ن كر منهر:

تظهر كا مواصفرت اليرد الصزي  لكك لي  هنرا مر يادا علا  وتيرة الملكية  .1

أن  ينصت عل  اليررر مزا التزري ، ممر يؤدي إل  عدا كفرية امدلاة ويياريك 

 ز  الملكية عك طري  التزريرت.

                                                           
 ، المرج  السرب .70-73مك الررنوك رقا  0المردة  (1)
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سارزة تفاو  تلاا الما كورة فاي المخطاط صرزت الطلت يرادا ساند يتضامك م  .2

المرفاا  بطلاات فاات  التزرياا ، فااي هاا آل الزرلااة علاا  المزراا  أك يتأكااد مااك أك 

اليررر مزا طلت التزري  نتج عك الملا الم كور فاي الساند المرفا  برلطلات، 

ويتزر  أيضر مك أك اممار يتيلا  بمزرولاة الخاروه ماك زرلات الشايوع علا  

 لشيوع.زسرت المرلكيك ااخريك في ا

إل  جرنت كا  لا عل  المزر  اليررري أك يراوا بتزاري علا  مساتو  المزرفظاة      

 اليرررية للتأكد مك عدا وجود مزرولة تزريا للتهرت مك التشري  الجبرئي.

ل لتلطلب تلالالعقليلال عل ر لال إع لالبشلب إةللقل زةل شلبرةلضلولال ل ضظلالن دق رل

لال ع رقا

أصااب  يشااتب  باايك مفهااومي  لتهاار الزياارزة فااي زياارة الناار نظاارا لألهميااة التااي ازت     

المرلا والزرئز، وقد وصا الت زا بيك الزيرزة والملكية، إلا  زاد أك عاددا ماك الفرهارا 

برت يطلا  عباررة الزارئز علا  المرلاا، أو المرلاا علا  الزارئز، للتادليا علا  الشاخق 

فاي تبناي  متاافاي الرارنوك يتال ي يشغا اليررر ويملك ، لكك أهاا تجسايد لمكرناة لزيارزة 

المشرع لنظرية الترردا المكست التي تجيا مك زرئز اليررر مرلكر لا  بياد تزرا  وتاوفر 

رردا المكست قريناة مجموعة مك الشروط والصفرت، ومك زير التبوتية تيتبر قرعدة الت

تغني عك كا دليا  خر.  قرنونية قرطية
(1)

      

 

 

 

                                                           
لشنوفي: إتبرت ملكية اليرررات غير المسجلة، الطبية امول ، مجم  امطرش د/ امسيد ا(  1)

 .03، ق0754للكترت، تون ، 
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طلباارت فاات  تزرياا  عراارري المردمااة مااك طاارف ي لعنااد ميرلجااة المزراا  اليرااررو     

المااواطنيك والتااي تسااتند علاا  واقيااة الزياارزة والمدعااة بشااهردة زياارزة مساالمة مشااهرة 

مصارل  برلمزرفظة اليرررية المختصة إقليمير، تيتبر طلبرت مؤسساة، انط قار ماك كاوك 

ماد  تاوفر  تزريا ، انصابت علا قرمت ب البلدية المختصة قبا تسليمهر الررنوني للشهردة

ماك قارنوك ااجارااات المدنياة واادارياة، 524شروط الزيرزة الم كورة في الماردة 
(1)
   

ير  علا  عارت  مصارل  الزفاظ اليرارري عناد تكفلهار بميرلجاة متاا ها آل الزرلاة، أك ومر 

وفاي  02-07ماك الرارنوك رقاا  14تتأكد مك مدة الزيرزة الررنونية طبرار مزكارا الماردة 

 بيك زرلتيك: ه ا الصدد نميز

الزرلة التي تفو  فيهر مدة إشاهرر شاهردة الزيارزة وقات تارريخ تراديا الطلات خمساة    لل

ماك المرساوا التنفيا ي  14طبرر لنق الفررة الترنية مك ناق الماردة ( سنة، 15) عشرة

يجاوز للزارئز إتارر  ال ي يزدد كيفيارت إعاداد شاهردة الزيارزة وتساليمهر، 254-91رقا 

عليا  فاي ها آل ومدة الزيرزة المشرر الهير في شهردة الزيرزة ل زتجره برلترردا المكست، 

أو اعتاراض زاوا الزا   شاكو يرتصر هنر التزريا  علا  التأكاد ماك غيارت أي الزرلة 

 .المطرلت ب 

( سانة، وهنار 15) زرلت شهردة الزيرزة التي تراا مادة إشاهررهر عاك خمساة عشارة     

 جد فرضيك:يو

تزديااد ماادة الزياارزة ال يباادأ مااك تاارريخ إعااداد شااهردة الزياارزة، وإنماار مااك تاارريخ  -

   ا  لاا عاك طريا  كاا وسارئا تبوت الزيرزة الفيلية التي يصر  بهر الزرئز، ويت

تزست مادة الزيارزة المزاددة قباا إشاهرر الشاهردة وتضارف إليهار مادة ، وااتبرت

اليرررياة، فاإ ا فار  جما  المادتيك خمساة  الزيرزة التاي تلاي إشاهررهر برلمزرفظاة

 عشرة سنة، يتا التكفا برلطلت زست الزرلة امول .

                                                           
المدنية  ااجرااات، المتضمك قرنوك 0774فبراير  01المؤرخ في  75-74الررنوك رقا (  1)

 .0774، ليرا 05، الجريدة الرسمية اليدد واادارية
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شاهرر الشاهردة زائاد المادة التاي تلات ااشاهرر إوإك كرك جم  مدتي الزيرزة قبا  -

إل  زيك تارريخ تراديا الطلات تراا عاك خمساة عشارة سانة، فيتيا ر ميريناة زا  

الملكية وإعداد سند الملكية.
 (1)
 

لجآن رلذل لعلىلال لكقادا ئجلالالعقيلال ع ر للءشب رال بلثلالن دورل

 ا  نترئج التزريا  اليرارري تزات نظاررغا اندراه سندات الملكية المسلمة بنرا عل      

الشهر الشخصاي، إال أنا  تخضا  اجارااات ااياداع علا  مساتو  المزرفظاة اليرررياة 

رزلة تزرير المزضار المؤقات لنتارئج ومك خ ا ه ا المطلت سنتطر  إل  م لشهرهر،

المزر  اليررري بيد دراست  لطلت التزري  واالنتهرا مك الميرينة الميدانية لليررر مزاا 

الطلت، وتكما أهمية ها ا المزضار المؤقات فاي كونا  سايتزوا فيمار بياد إلا  مزضار 

 نهرئي عل  أسس  يرقا المزرفظ اليررري اليررر مزا التزري . 

للدا ئجلالالعقيلال ع ر لرقرلال لقرلال ؤقتلارلا جاال طلال

( يومار التاي تزسات 15عند االنتهرا مك التزري  الميداني في أجاا خمساة عشارة )     

مك اليوا اموا الا ي انتراا فيا  المزرا  اليرارري لموقا  اليرارر، يراوا المزرا  بتزريار 

زدار التي وقيات مزضر مؤقت للتزري  اليررري ي كر في  برلتدقي  سير اليمليرت وام

ونتاارئج التزرياارت، ماا  إدراه امقااواا والشااهردات والميريناارت التااي قاارا بهاار المزراا  

 .اليررري، كمر ي كر في المزضر أي ازتجره أو ميررضرت سجلت أتنرا سير اليملية

 

 

 

ل

                                                           
 : المرج  السرب .0757افريا  51المؤرخة في  9034كرة رقا  الم(  1)
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لالفرعلا جارلءشب رلدا ئجلالالعقيلال ع ر 

إخضرع المزضر المؤقت المياد ماك قباا المزرا  اليرارري اشاهرر واسا   البد مك     

( أيارا علا  امكتار 08( يومار بياد مضاي تمرنياة )30عك طري  اللص ، لمدة ت تايك )

ترريخ تزرير المزضر المؤقت، مك
(1)
وييتبر نشر ها ا ااعا ك مرزلاة جديادة يساتفيد  

منهر كا مك ل  ز  يريد االزتجره ب ،
(2)
( يومر مك ترريخ نشار 30ت تيك )داخا أجا  

 147-08مااك المرسااوا التنفياا ي رقااا  12المزضاار بمراار البلديااة طبراار لاانق المااردة 

، وال يكتفااي المزراا  اليراارري بنشاار ااعاا ك فااي مراار 2008مااري  19المااؤرخ فااي 

 إل  كا إدارة ومصلزة مينية.     البلدية المختصة إقليمير با يرسا نسخة من 

إشااهرر مزتااو  المزضاار المؤقاات لنتاارئج الميرينااة الميدانيااة لليراارر والغريااة مااك      

موضااوع إجااراا التزرياا  اليراارري، هااو التيريااف بصاافة نهرئيااة بزريرااة اليراارر المااراد 

تسااوية وضااييت  مااك زياار موقياا  ومااك زياار مساارزت  ومااك زياار زاادودآل،
(3)
تجناات ل 

امخطاارا مهماار كاارك مصاادرهر، والتااي ربماار وردت بتصااري  طرلاات ااجااراا وباارليرود 

والسااندات المردمااة فااي الطلاات، وتمكاايك كااا مااك لاا  مصاالزة برلمطرلبااة بزروقاا  علاا  

مستو  مصرل  الزفظ اليررري المختصاة إقليميار عاك طريا  تراديا شاكو  أو ازتجاره 

تارئج الميريناة الميدانياة لليرارر، وبياد ( مك نشر المزضار المؤقات لن08بمضي تمرنية )

انتهااارا أجاااا الت تااايك يومااار وفاااي غيااارت أي ازتجاااره أو اعتاااراض، يواصاااا المزرااا  

تزرياا  الاليراارري أداا مهرماا  برالعتماارد علاا  نتاارئج تزريررتاا  وملااف طلاات فاات  إجااراا 

 عررري.

 

 

                                                           
 ، المرج  السرب .543-74ي رقا  مك المرسوا التنفي 50أنظر المردة (  1)
 .95رج  السرب ، قالم مزمد بك أزمد بك نبرت:(  2)
د/عل  كزلوك: الرضرا اليررري وطر  فصا النزاعرت اليرررية، دوك  كر دار النشر، تون ، (  3)

 .266، ق2013
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لعلىل ق ج لال لقرلال ؤقتللاألاعب الالشك جىلجاالعاراق تالفرعلالن دورل

االعتراض هو ادعرا في مواجهاة طرلات التزريا  اليرارري ماك أجاا منرزعتا  فاي      

ج  ملكيت  لليررر، أو في مد  ه ا الز ، أو في زدود اليرارر، أو مطرلبتا  بزا  عيناي 

علاا  اليراارر أنكاارآل طرلاات التزرياا ، وماار داا التياارض بمتربااة ادعاارا فاا  بااد مااك إتبرتاا  

برلزجج المؤيدة للز  المدع  ب ،
(1)
والتيرض يرادا إلا  مادير الزفاظ اليرارري أو إلا   

 المزر  اليررري المسؤوا عك تنفي  ااجراا. 

رد يكوك مشخرق زرو  عينية عل  اليررر ال ي تمت ميرينت  مك طرف المزرا  فللللل

الماؤرخ فاي  02-07اليررري بنرا عل  طلت مك صرزب  تأسيسار مزكارا الرارنوك رقاا 

يتمكناااوا ماااك زضاااور الميريناااة الميدانياااة، فمااانزها المشااارع ، ولاااا 2007فيفاااري  27

الجزائااري مهلااة بيااد اختتاارا المرزلااة الميدانيااة اجااراا التزرياا  اليراارري مااك ترااديا 

ازتجرجرتها أو طلبرتها لريد زروقها.
 (2) 

ايرارف إجارااات زا  الالشكرو  واالعتراضرت هي الوسايلة التاي يباردر صارزت      

( يومار 30ساروي ت تايك )ي  يامجا الررنوني المررر ل لا، وال التزري  اليررري خ ا

بيد مرور تمرنياة أيارا ماك بداياة مادة لصا  المزضار المؤقات لنتارئج الميريناة الميدانياة 

المرخ فاي  147-08مك المرسوا التنفي ي رقا  12للمزر  اليررري وف  لنق المردة 

ت يااأ مسااترب  بيااد تتب، و لااا مااك أجااا وضاا  زااد مي ناازاع قااد ينشاا2008مااري  19

ميطيرت التزريا  اليرارري، والباد أك يصادر ماك طارف ماك لا  صافة ومصالزة، فماك 

ينرزع في زا  الملكياة الجارري تتبيتا  لطرلات إجاراا التزريا  اليرارري تكاوك لا  صافة 

 ومصلزة.

 

                                                           
بك أزمد اليطرر: التزفيظ اليررري في ضوا الررنوك المغربي، الطبية امول ،  د/المخترر(  1)

 .54، ق2008مطبية النجر  الجديدة، الدار البيضرا، 
 .99رج  السرب ، قالم مزمد بك أزمد بك نبرت:(  2)
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كااأك يبااردر زاارئز اليراارر فااي تتبيتاا  برساام  فينرزعاا  فااي  لااا مرلااا اليراارر الزريرااي      

عتراض عل  مزتو  المزضر المؤقت لد  مديرية الزفظ اليرارري المختصاة، بترديا ا

كااأك ييتاارض علاا  زاادود اليراارر المشااموا بااإجراا التزرياا  نتيجااة لتجااروز طرلاات  وأ

التزري  اليررري عل  زدود ملك .
 (1)
   

 علىل ق ج لال لقرلال ؤقتصجرلاالعاراضلأجالرل

بزاا  عينااي عراارري، إال أناا  قااد  ريتيلاا  موضااوع االعتااراض أو االزتجااره أسرساا     

يتيلاا  بزفااظ زاا  شااخق فااي إطاارر ميرينااة زاا  الملكيااة عااك طرياا  إجااراا التزرياا  

ل  نترئج المزضر المؤقت فاي عقد ينصت  اليررري، وبرلترلي فإك موضوع االعتراض

أزرية ملكية اليررر لطرلت إجراا التزريا  اليرارري، أو برصاد توظياف زا  عيناي  خار 

دة الميترض كز  المرور مت ،عل  اليررر لفرئ
 

ولا يتا النق علياة فاي نتارئج الميريناة 

 .الميدانية لليررر

كمر يمكك أك يتا االعتراض عل  أسر  وجود تأميك عيني للغير علا  اليرارر ولاا      

ود رهاك شخصاي أو زيارزي علا  اليرارر، وعلا  يتا  كرآل في مضموك المزضر كوج

المكتوباة والشاهردات الجبرئياة وجميا  المساتندات المزتج أك يدعا تصريز  برلشاهردات 

التي تبت ملكيت  لليررر، براضرفة إل  امورا  المتبتة للزرلة المدنية.
 (2)
  

 

 

 

 

 
                                                           

 .94رج  السرب ، قالم مزمد بك أزمد بك نبرت:(  1)
 المرج  السرب .، 90-39مك المرسوا رقا  54المردة (  2)
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 قق ملال لعيلال ع ر لب عإل لألالللصلحلن دق رل

، 27/02/2007المااؤرخ فااي  02-07مااك الراارنوك رقااا  12طبراار لاانق المااردة      

يمكاااك للمزرااا  اليرااارري تزدياااد جلساااة للصااال  بااايك امطاااراف لدراساااة االزتجرجااارت 

واالعتراضرت المتررة مك قبا الم ا أو الزرئزيك المجروريك والمدعيك بزراو  عينياة 

ئج جلسة المصرلزة في مزضر يؤرخ عل  اليررر الميني برلتزري  اليررري، وتدره نتر

ويمضي مك طرف المزر  اليررري والميترض وطرلت التزري  اليررري.
 (1)
   

يرااوا المزراا  اليراارري بيااد اط عاا  علاا  االعتراضاارت واالزتجرجاارت التااي تااا و     

تسااجيلهر فااي السااجا المخصااق لاا لا علاا  مسااتو  مديريااة الزفااظ اليراارري التااي يراا  

اختصرصااهر ااقليمااي، بتزديااد تاارريخ ليرااد جلسااة الصاال  وهااي ااجااراا اليراارر باادائرة 

االزامي ال ي يجت عل  المزر  اليرارري الريارا با  تزات طرئلاة اليروباة و لاا ضامك 

( أياارا التااي تلااي 8ااجاارا وااجاارااات الررنونيااة المزااددة فااي  لااا، أي خاا ا تمرنيااة )

 تسجيا االعتراض.

لتوصا إل  اتفر  بيك امطراف، ييد المزرا  اليرارري إ ا أسفرت جلسة الصل  برف     

مزضر الصل  وفرار للنماو ه المزادد ماك قباا الاوزارة الوصاية، يرياد فيا  كرفاة النتارئج 

التااي تااا التوصااا إليهاار، وييتباار هاا ا المزضاار نهاارئي وتسااتمر إجاارااات ميرينااة زاا  

رري الاوالئي والتاي الملكية، وتزرا كرفة وترئ  التزري  اليرارري إلا  مادير الزفاظ اليرا

عل  أسرسهر ييد مررر الترقيا لليررر ال ي يكر  بصفة نهرئية ز  الملكية، وعل  اتار 

 لا يدعو المزر  اليررري صرزت الطلت لكي يروا عك طريا  مهناد  خبيار عرارري 

بوض  ميرلا اليررر موضوع التزري  اليرارري ويياد مزضار وضا  الميارلا، ما  تتمايا 

 .لمودع م  الطلت براشررة إل  الميرلا النهرئية لليرررالمخطط الطبوغرافي ا

 

                                                           
 .032د/مزمودي عبد اليزيز: المرج  السرب ، ق(  1)
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المزراا  اليراارري باادورآل بإرساارا الملااف إلاا  المزاارفظ اليراارري مااك أجااا  علاا و     

 علا  استكمرا إجرااات الشهر اليررري لمررر التارقيا والمخطاط الطباوغرافي، والتاي

 ه المرفاا  برلمرسااوا أسرسااهر يرااوا المزاارفظ اليراارري بإعااداد سااند الملكيااة وفراار للنمااو

، ويرساا لمادير الزفاظ اليرارري 2008ماريو  19المؤرخ فاي  147-08التنفي ي رقا 

مك أجا تسليم  للمرلا،
(1)
وتجدر ااشررة إل  سند الملكية الميد في إطرر الرارنوك رقاا  

ال يخضااا  اجااارااات التساااجيا اليرااارري علااا  مساااتو  مصااالزة التساااجيا  07-02

د أي زجية قرنونية كون  ساند ملكياة قارنوني فاي انتظارر تيمايا والطرب ، وم   لا ال يفر

 عمليرت المس  اليررري والتي ينجا عنهر تسليا الدفتر اليررري لصرزت سند الملكية.

زري  نترئج إيجربية مر بيك طرفيهر، أي بارات عل  تلة الصل  ولا تسفر مزر أمر إ ا     

مزرولة الصل  برلفشا ييد المزر  اليررري مزضرا بيدا الصل  ال ي يسلا نساخة منا  

إل  امطراف، عل  أك يبايك فاي مزتاو  المزضار أك إجاراا ميريناة زا  الملكياة عاك 

طرياا  التزرياا  اليراارري موقااف، وللطاارف الاا ي أتاارر االزتجااره واالعتااراض ماادة 

مااك تاارريخ مزضاار عاادا الصاال  لرفاا  دعااو  أماارا الجهاارت الرضاارئية ( 02)هريك شاا

المختصة بنظر النزاع، ويجت علا  المزرا  اليرارري إرسارا نساخة ماك مزضار عادا 

الصال  للمزرفظاة اليرررياة المختصاة إقليميار لمراقباة ازتاراا إشاهرر الادعو  الرضارئية 

ا شاهريك ماك عراد مزضار عادا جاخ ا المدة المزددة للجوا إلا  الرضارا أي خا ا أ

 الصل .

 

 

                                                           
، الصردرة عك المديرية اليرمة لألم ا الوطنية، المتيلرة بسير عمليرت 79انظر التيليمة رقا (  1)

 المرج  السرب .التزري  اليررري وميرينة ز  الملكية اليررري وتسليا سندات الملكية، 
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أك يتاااول  الريااارا بإشاااهرر الااادعو  الرضااارئية المخاااتق علااا  المزااارفظ اليرااارري و     

برلتأشااير علاا  البطرقااة اليررريااة المؤقتااة التااي تااا إعاادادهر بمنرساابة إجااراا ميرينااة زاا  

 12/11/1974المااؤرخ فااي  74-75مااك امماار رقااا  27الملكيااة طبراار لاانق المااردة 

، التي ترض بفت  بطرقة برسا الطرلت أو الميني ويدوك عليهر تييايك الميدا      والمتما

 اليررر وااطرر الررنوني ال ي رفيت في  الدعو  الرضرئية.

علاا  المزاارفظ اليراارري إعاا ا ماادير الزفااظ اليراارري الااوالئي بإشااهرر كماار يجاات      

بوقاف إجاراا التزريا  اليرارري  الدعو  الرضرئية، مك أجا إخطارر الميناي أو الطرلات

إلاا  غريااة النظاار فااي الاادعو  وصاادور قاارار قضاارئي زرسااا للناازاع، ماا  تبليااا الااوالي 

ورئي  المجل  الشيبي البلدي في زرلت مر إ ا التزري  قاد تاا فاي إطارر عملياة تزريا  

 عررري جمرعي.

ا التأكد منهار عاك رف  الدعو  الرضرئية أتنرا المدة المزددة أع آل والتي يتت وإ ا لا     

ضة رف  الدعو  لإلشيرر عل  مستو  المزرفظة اليرررية، وبيد يطري  عدا ترديا عر

إخطرر المزرفظ اليررري مدير الزفظ اليرارري الا ي يادورآل ييلاا الطرلات أو الميتارض 

 بمواصلة إجرااات التزري  اليررري وميرينة ز  الملكية اليرررية.

رية التاي علا  المزارفظ الريارا بهار للتكفاا بجلساة الصال  وبرلنسبة لإلجرااات اادا     

 نفصلهر وفرر لمر يلي: 
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لغق الألإلأطرا ل لألالالصلحضولل لتلل .1

أمر في زرلت غيرت أزد طرفي جلسة الصل  كارك الميتارض أو الميتارض ضادآل،      

في ه آل الزرلاة يتيايك علا  المزرا  اليرارري تخصايق جلساة صال  ترنياة، علا  أك ال 

يتيد  ترريخ انيرردهر مدة شاهر وازاد بياد إرسارا االساتدعرا إلا  كا  الطارفيك، وهنار 

 الترليتيك: لوضييتيكأك نفر  بيك االبد 

 ضولل لتلغق الال  ارضل-أ

وهااو الشااخق الاا ي يراادا اعتراضاار علاا  عمليااة ميرينااة زاا  الملكيااة فااي إطاارر أزكاارا 

، و لااا ضااامك ااجااارا الررنونياااة 27/02/2007الماااؤرخ فاااي  02-07الراارنوك رقاااا 

( يومر أتنارا مادة شاهر المزضار المؤقات لنتارئج التزريا  اليرارري 30المزددة بت تيك )

 ميريك.بمرر بلدية اليررر ال

هنااار إ ا تغيااات الميتااارض عاااك زضاااور جلساااة الصااال ، يراااوا المزرااا  اليرااارري      

بتخصيق جلسة صل  ترنية خ ا مدة ال تتجروز ترريخ شهر وازد عاك تارريخ الجلساة 

امول ، وتزست مك ترريخ إرسرا الساتدعرا إلا  الطارفيك، وإ ا غارت الميتارض عاك 

  اليراارري بإعااداد مزضاار عاادا جاادو  الجلسااة الترنيااة ماارة أخاار  زينئاا  يرااوا المزراا

 ضرورة تبليا امطراف ب لا.  أتر م جلسة الصل ، وييتبر االعتراض بدوك 
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  أ  لضولل لتلغق الال  ارضلقإهل-ا

  وهو الشاخق الا ي قادا طلات الزصاوا علا  ساند ملكياة فاي إطارر الرارنوك رقاا     

،2007فيفري  27المؤرخ في  07-02
(1)
المزرا  اليرارري أتنارا موعاد فاإ ا ال زاظ  

جلسة الصل  غيرت الميترض ضدآل، يتييك علي  تخصيق جلساة صال  ترنياة علا  أك 

ال يتيد  ترريخ انيرردهر مدة شهر وازد، بيد إرسرا االستدعرا إل  كا  الطارفيك، وإ ا 

استمر غيرت الميترض ضدآل عاك جلساة الصال  الترنياة، يتيايك علا  المزرا  اليرارري 

 ، وبإب ق امطراف برلنترئج.    عدا الصل إعداد مزضر 

 2007فيفااري 27المااؤرخ فااي  02-07رغااا عاادا تطاار  كااا مااك الراارنوك رقااا      

المتيلا  بيمليارت التزريا  اليرارري وتساليا ساندات  147-08والمرسوا التنفيا ي رقاا 

إلا  الملكية، إل  متا ه آل الوضيية اممر الا ي دفا  المديرياة اليرماة لألما ا الوطنياة 

المتيلراااة بكيفياااة ميرلجاااة زرلاااة غيااارت الميتااارض أو  7285إصااادار المااا كرة رقاااا 

الميتاارض ضاادآل أتناارا جلسااة الصاال ، وتكمااك الزكمااة مااك عرااد جلسااة صاال  ترنيااة بيااد 

غيرت ازد أطراف جلسة الصل  امول  سواا كرك الميتارض أو الميتارض ضادآل، فاي 

ممار ماك أشاهر ولمار ال سانوات رب  الوقت وتجنت اللجوا إل  الرضرا ومر يساتغرق  ا

 .  في بيض امزيرك

فباارللجوا إلاا  االعتااراض علاا  نتاارئج التزرياا  اليراارري بمنرساابة إجااراا الميرينااة      

المتضاامك تأسااي  إجااراا  02-07وتسااليا سااندات الملكيااة وفراار مزكاارا الراارنوك رقااا 

 يراارري،اللميرينااة زاا  الملكيااة اليررريااة وتسااليا سااندات الملكيااة عااك طرياا  التزرياا  

جلساة الصال  التاي يترأساهر المزرا  اليرارري المسائوا عاك  بواساطةنختصار الطريا  

إجرااات الميرينة الميدانية ويسي  إل  التوصاا إلا  زاا ودي وتساوية النازاع مار بايك 

                                                           
الصردرة عك المديرية اليرمة لألم ا الوطنية، المؤرخة في  3041الم كرة رقا (  1)

 المرج  السرب .، 51/73/0754
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إلا  ة الزلوا والسبا الكفيلة للتوصا امطراف بيد أك يروا المزر  اليررري بشر  كرف

 الصل  بييدا عك الرضرا.

وبرلترلي فإك عملية الصل  ال تيود برلفرئادة علا  امطاراف فراط باا تانيك  إيجربار      

عل  كا مك مدير الزفظ اليررري والمزر  اليررري بزير تجنبهمار اليدياد ماك الرضارير 

التااي يجاات أك يكوناار طرفاار فيهاار، وزتاا  أك برلصاال  نسااتطي  أك نرلااا عاادد الرضاارير 

شاروع فاي تطبيا  الرارنوك رقاا اليتا النظر إليهار منا   المطروزة أمرا المزركا والتي لا

لتيراد إجراااتهار وتيادد أطرافهار، إلا  جرنات  2007فيفاري  27المؤرخ فاي  07-02

عاادا التكااويك المتخصااق للرضاارة فااي المااردة اليررريااة مماار يجيلهااا يتجنبااوك إطاا   

 امزكرا في اليديد مك الرضرير التي تردا لها بزجة التأجيا في النظر.

لكف قالالل جلبألبالعإملءلغ قلال لعيلال ع ر للطلالاالعاراضل .2

مك الشروط الموضوعية لربوا االزتجرجارت أو االعتراضارت ماك طارف المزرا  للللل

اليرارري علا  مزتااو  المزضار المؤقاات، تراديا الوتارئ  والمسااتندات الضارورية التااي 

االزتجااره إال أك تتباات ادعااراات الميتاارض، وبرلتاارلي فإناا  يمكااك لكااا شااخق ترااديا 

المزر  اليررري ال ينظر إال في االعتراضرت المؤسسة والمبررة برلوترئ  ال زمة ماك 

أجا عدا التسبت في تيطيا إجرااات التزري  اليررري بدوك سبت قرنوني، وإال أعتبار 

امماار مااك قبيااا تيسااف امفااراد بزرااوقها وترااديا ازتجرجاارت كيديااة مااك أجااا تيطيااا 

 ي  اليررري.مصرل  طرلت التزر

وفي ه آل الزرلة ال يبر  للميترض غير المؤس  بأي وترئ  قرنونية إال اللجوا إل       

الرضرا للمطرلبة بزروق  التي يدعيهر، كوك المزر  اليررري ال يمكن  عرد جلسة الصل  

إال فااي زرلاات االعتراضاارت التااي يمكااك تسااويتهر بيياادا عااك الجهاارت الرضاارئية، وطبراار 

المتضمك تأسي  إجراا لميرينة زا  الملكياة  02-07مك الررنوك رقا  12لنق المردة 

توقااف إجاارااات سااير اليررريااة وتسااليا سااندات الملكيااة عااك طرياا  التزرياا  اليراارري، 

التزري  اليررري لميرينة ز  الملكية بياد شاهر عريضاة افتتار  الادعو  اليرررياة علا  
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زكاا فاي الرضاية زسات ناق  مستو  المزرفظة اليرررية المختصة، إلا  غرياة صادور

 .2008مري  19المؤرخ في  147-08مك المرسوا التنفي ي رقا  17المردة 

وتجدر ااشررة إل  أك ترديا اعتراض عل  مزتو  المزضر المؤقت الا ي زاررآل      

المزر  اليررري المسؤوا عك تنفي  ااجراا لي  برليما ااجبرري، إ  يمكك أك يتوج  

 لمختق مبرشرة.الميني إل  الرضرا ا

لال ل ضظالال ع رقاء راقاتلالالعقيلال ع ر لعلىل ألاجىلاألاك  الال طلالالن دورل

ميريناة الملكياة اليرررياة  إجراا بموجت إجرااات تطهير الملكية اليرررية بواسطة      

اليررري، يتا إعداد مررر ترقيا عرارري لليرارر للتزضير الخرصة عك طري  التزضير 

اليرارري ماك قباا مادير الزفاظ اليرارري المخاتق إقليميار، الا ي يليا   موضوع التزري 

 إصدار سند الملكية ال ي يسوي ويضبط وضيية اليررر والمرلا عل  زد سواا.

ويااتا  لااا مااك خاا ا ملااف يساالم  المزراا  اليراارري إلاا  ماادير الزفااظ اليراارري       

وتااارئ  المرفراااة بااا  الااوالئي بياااد االنتهااارا ماااك التزريااا  اليرااارري، يتضااامك الطلااات وال

 والمزضر المؤقت والمزضر النهرئي. 
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لالفرعلا جارلءعإاإلال لقرلالدب ئوللدا ئجلالالعقيلال ع ر 

لصاا  المزضاار المؤقاات لنتاارئج الميرينااة  يوماار علاا ( 30عنااد ماارور ماادة ت تاايك )     

الميدانية التي قرا بهر المزر  لليرارر موضاوع إجاراا التزريا  اليرارري، دوك تراديا أي 

اعتراض أو شكو  عل  النترئج والميلومرت الاواردة فاي ناق المزضار المؤقات، يياد 

 مك 13المزر  المسؤوا مزضر نهرئي يرر ز  الملكية المطرلت ب  زست نق المردة 

المتضاامك تأسااي  إجااراا لميرينااة زاا  الملكيااة اليررريااة وتسااليا  02 -07الراارنوك رقااا 

، ويااتا الشااروع فااي وضاا  مياارلا زاادود يراارريسااندات الملكيااة عااك طرياا  التزرياا  ال

كونهاار عمليااة ترنيااة بزتااة بزضااور المزراا   ياليراارر مااك طاارف مهنااد  خبياار عراارر

وك علاا  نفرااة صاارزت طلاات اليراارري المسااؤوا علاا  تنفياا  ااجااراا، وكااا  لااا يكاا

التسوية.
 (1) 

هناار يرااوا المهنااد  الخبياار اليراارري برالعتماارد علاا  مخططااي الموقاا  والكتلااة       

المرفريك بطلت فت  تزري  عررري، لتزديد اليررر مك جمي  جهرت  مساتندا علا  زادودآل 

المبينة في المزضار المؤقات والمستساررت ماك تصاريزرت المرلاا أو الزارئز براضارفة 

دا علاا  الزاادود الطبيييااة لليراارر إك وجاادت إلاا  تصااريزرت الماا ا المجااروريك، ميتماا

كطري  عرا، أو زرئط، أو ييتمد عل  وض  ع مرت مك أزجرر مت  عند كا انزاراف 

فاي اتجاارآل الزاادود،
(2) 

و لااا كلا  مااك أجااا تزديااد الرساا المساارزي لليراارر مزااا التزرياا  

 اليررري، وعما مخطط للموق  عك طري  الريرا بمس  طبوغرافي لموق  اليررر.  

 

 

                                                           
 .55: المرج  السرب ، ق0774سبتمبر  03المؤرخة في  79قا التيليمة ر(  1)
، 5542الررضي زسيك عبد اللطيف زمداك: أزكرا الشهر اليررري، الدار الجرميية، بيروت، (  2)
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م  اليلا أك ه آل المرزلة هرمة في إجراا التزري  اليرارري كاوك التارقيا اليرارري       

ال ي سيروا ب  المزرفظ اليررري وعلا  أسرسا  يمان  ساند الملكياة للطرلات، ينبناي علا  

مزتااو  المزضاار النهاارئي الميااد مااك قبااا المزراا  اليراارري والخاارائط المساازية التااي 

ي، والتي تكوك مزا مراقبة مك طارف الوكرلاة الوطنياة يضيهر المهند  الخبير اليررر

الماؤرخ  234-89ماك المرساوا التنفيا ي رقاا  05لمس  امراضي وفرار لانق الماردة 

 الميدا والمتما. 1989ديسمبر  19في 

وإ ا لا يتوصا المزر  اليررري إل  نتيجاة إيجربياة، يزارر المزضار النهارئي بنارا      

يصدر مدير الزفظ اليرارري الاوالئي قارار ميلا  بارفض عل  ه آل النتيجة، وعل   لا 

إجااراا ماان  سااند الملكيااة انط قاار مااك نتاارئج الميرينااة الميدانيااة التااي قاارا بهاار المزراا  

اليررري، إال أن  يمكك للميني الطيك في قرار الرفض أمرا المزكمة اادارية التاي يرا  

اليررر في دائرة اختصرصهر ااقليمي.
 (1)
   

رياا  اليراارري الماارتبط بيملياارت المساا  الياارا لألراضااي يمتاارز عااك التزرياا  التز     

المتضامك تأساي  إجاراا لميريناة زا  الملكياة  02-07اليررري في إطرر الرارنوك رقاا 

بمجرنيااة ااجاارااات اليررريااة وتسااليا سااندات الملكيااة عااك طرياا  التزرياا  اليراارري، 

ي  علا  الماواطك أك يتزماا عاتا وبسرطتهر وسارعة وسارئل  الفنياة واالساتررائية، فلا

المصرريف، وقاد وضا  المشارع علا   ماة الماواطنيك جهارزا قويار ماك رجارا الرارنوك 

وأها الخبرة الفنية ورصيدا كرفير مك المرا لتسديد النفررت ومواجهة المصرريف. 
(2)
 

ل

ل

ل
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لجشبرللعجيلال لكقالءعإاإل عررلالارققملال ع ر رللن دوالفرعلا

بنرا عل  مزتو  الملف ال ي يسالم  المزرا  اليرارري إلا  مادير الزفاظ اليرارري       

الوالئي يتخ  ه ا امخير مررر الترقيا اليررري
 

الا ي يكار  بصافة نهرئياة زا  الملكياة 

اليرررية الخرصة، وعل  إتر  لا يروا المزرا  اليرارري برساتدعرا صارزت الطلات ماك 

تزري  اليرارري عاك طريا  مهناد  خبيار عرارري، أجا وض  ميرلا اليررر موضوع ال

عنااد انجاارز المهنااد  المهاارا الملراارة علياا  ييااد مزضاار وضاا  المياارلا ويااتما المخطااط 

الطوبغرافي براشررة إل  الميرلا، وُيرسا ه ا المزضر والمخطاط الطاوبغرافي الماتما 

 إل  المزر  اليررري.

الترقيا بإشهرر الزراو  النرجماة عاك يتول  المزرفظ اليررري برالستنرد عل  مررر       

التزري  اليررري، وينف  ه ا ااشهرر برلتأشير عل  البطرقة اليرررية المؤقتة المنصوق 

، ويشكا ه ا ااجراا وفا  الميدا والمتما 74-75مك اممر رقا  27عليهر في المردة 

الملكياة  نرطة االنط   لز الميدا والمتما  63-76مك المرسوا رقا  88نق المردة 

المكر ، وعل  اتر عملية ااشهرر يشارع المزارفظ اليرارري بإعاداد ساند الملكياة طبرار 

للنمو ه المرف 
 

 2008ماري  19الماؤرخ فاي  147-08وفرار للمرساوا التنفيا ي رقاا 

ويرسا إل  مدير الزفظ الوالئي مك أجا تسليم  لطرلت التزري ، م  اليلا أن  في زرلاة 

ند الملكية مزد المرلكيك في الشيوع، مررباا تصاري  خطاي ماك الملكية المشرعة يسلا س

طرف برقي المرلكيك في الشيرع، يزارر أمارا مادير الزفاظ الاوالئي اليرارري، أو بوكرلاة 

 موترة.
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 01 تاارريخ وفااي زرلاات ماار إ ا تيلاا  امماار بيراارر كاارك موضااوع سااند مشااهر قبااا     

 لكك فرد بيد  لا زداتت ، يجت شطت ااجراا المنرست المنف   ن اا. 1961مرر  

أمر إ ا تيل  اممر بسند كرك مشهرا بمزرفظاة عرررياة أخار  غيار المزرفظاة التاي      

يراا  باادائرة اختصرصااهر ااقليمااي اليراارر موضااوع التزرياا  اليراارري، علاا  المزاارفظ 

 ررري الوالئي ال ي يروا بمر يلي:اليررري أك ييلا مدير الزفظ الي

إ ا تا إشهرر السند ال ي فرد زداتت  بمزرفظة عرررية تنتمي لنف  الوالية، يوجا   -

مدير الزفاظ اليرارري تيليمارت للمزارفظ اليرارري الميناي قصاد شاطت ااجاراا 

 أصا الملكية.

ري وإ ا أشهر السند بمزرفظة عرررية تربية لوالية أخر  ييلا مدير الزفظ اليرار -

زميل  للوالية المختصة ليوج  ه ا امخير التيليمرت المنرسابة للمزارفظ اليرارري 

 الميني.

إك التزريااا  اايجاااربي يرتضاااي انياااداا االعتاااراض أصااا ، أو رفاااض االعتاااراض      

 13ومواصلة التزري  للوصوا إلا  عمليارت التارقيا النهارئي، المشارر إليهار فاي الماردة 

ضمك تأسي  إجراا لميرينة زا  الملكياة اليرررياة وتساليا المت 02-07مك الررنوك رقا 

، التي تيني ميريناة الملكياة اليرررياة للزارئز يررريسندات الملكية عك طري  التزري  ال

ماك  827ل  برلسند عل  أسر  الترردا المكست في مفهوا الماردة  االعترافعك طري  

 .الررنوك المدني الجزائري ومر بيدهر

 

 

 

 



122 
 

وهااي زرلااة تخااق السااند الاا ي سيصاادر بخصااوق الزاارئز أو الزاارئزيك مماا ا      

اليرررياة بادوك سااند، وتتطلات عمليااة إعاداد وتساليا سااند الملكياة عااك طريا  إجاارااات 

لهاا برلتملاا  واالعتارافالتزري  اليررري المتضامك ميريناة الملكياة اليرررياة للزارئزيك 

اليرارري الاوالئي والمزارفظ اليرارري  عل  أسر  الترردا المكسات، بتادخا مادير الزفاظ

كا في زدود إختصرص ، للريرا بيمليرت الترقيا اليررري والشهر وإعداد وتسليا السند، 

أسرساار للتاارقيا اموا  برعتبااررآلالاا ي يخضاا  وجوبياار إلاا  إجاارااات التسااجيا والشااهر 

برلسجا اليررري.
(1)
 

ر الزرو  النرجمة عاك التزريا  يروا المزرفظ اليررري بموجت مررر الترقيا بإشهر      

اليررري، وينف  ه ا ااشهرر برلتأشير عل  البطرقاة اليرررياة المؤقتاة المنصاوق عليهار 

، ويشاكا إجاراا ااشاهرر المنفا  الميادا والماتما 74-75 مك اممر رقا 27في المردة 

لزاا   االنطاا  نرطااة المياادا والمااتما  63-76مااك المرسااوا رقااا  88بمفهااوا المااردة 

الاواردة علا  مبادأ امتار  االساتتنرااتلكية التي يكرسهر، ويضرف إلا  ها ا ااجاراا الم

المياادا  63-76مااك المرسااوا رقااا  88ااضاارفي للشااهر المنصااوق علياا  فااي المااردة 

، وبرلتارلي يياد المزارفظ اليرارري علا  إتار إشاهرر مرارر التارقيا اليرارري سااند والماتما

لا سند الملكية مزد الم ا في الشيوع مرربا إمر الملكية، وفي زرلت الملكية الشرئية يس

 تصري  خطي مك طرف برقي المرلكيك في الشيوع أو يزرر أمرا مادير الزفاظ الاوالئي 

     أو وكرلاااة موتراااة، الااا ي يياااد وجوبااار وفرااار للنماااو ه الملزااا  برلمرساااوا التنفيااا ي رقاااا 

ئي الاا ي ، تااا يرسااا إلاا  ماادي الزفااظ الااوال2008مااري  19المااؤرخ فااي  08-147

يتول  بدورآل تسليم  لصرزت الطلت.
(2) 
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إ ا لااا يفضااي التزرياا  اليراارري إلاا  نتيجااة، أو لااا ينااتج عااك تزليااا التصااريزرت      

       والشااهردات وامقااواا والتزرياارت التااي قاارا بهاار المزراا  اليراارري، أك صاارزت الطلاات 

الملكياة، عاك ال يمرر  زيرزة مشاروعة ماك شاأنهر أك تسام  لا  برلزصاوا علا  زا  

    ماك الرارنوك المادني  828والماردة  827 تيكلتراردا المكسات طبرار مزكارا الماردطري  ا

الجزائري، فيزرر المزر  اليررري مزضارا يتبات فيا  ااجارااات وامعمارا الميدانياة 

دع الملاف وعنرصر الزيرزة والترردا المكست، وي انيدااالتي قرا بهر، والتي أفضت إل  

لزفاظ اليرارري الاوالئي، الا ي يياد مراررا مساببر يتضامك رفاض التارقيا لد  مصارل  ا

اليررري، ويبلا مررر الرفض زست الزرلة إل  الميني أو المينييك أو الوالي، في أجاا 

مااك تاارريخ إيااداع الطلاات لااد  مسااؤوا مصاارل  الزفااظ  ابتاادااأشااهر ( 06)أقصاارآل سااتة 

اليررري الوالئي.
(1)

        

طلت تسليا سند الملكية يتيل  برلزرئز أو الزارئزيك فراط، أي أنا  رفض  ولليلا فإك     

ياة كيصدر في ز  مك أرادو تسوية وضاييها الررنونياة عاك طريا  الترارا المكسات للمل

فااي زرلاات لااا تيطااي نتاارئج التزرياا  زجيااة لهاا آل الزياارزة، وبرلتاارلي يسااتبيد الاارفض أك 

 .01/03/1961 ترريخ  يصدر لمك يملا سندا لليررر مزرر في الفترة التي تسب

وتجدر الم زظة أك إعداد سند الملكية ال ي يسلا في إطرر إجراا التزري  الفردي للللل

ينجا عن  تزصيا إجراا الشهر اليررري، عل  أك يزسا المبلاا زسات الجادوا المزادد 

مك قارنوك التساجيا الميادا والماتما برارنوك المرلياة   05الفررة  2-353بموجت المردة 

، أمر برلنسبة لسندات الملكية الميدة  فاي إطارر ااجاراا الجمارعي للتزريا  2008لسنة 

ماك قارنوك التساجيا     6-353اليررري فهي ميفرة مك ه ا الرسا، إعمرال لنق المردة 

يرمااي هاا ا و، 2008مااك قاارنوك المرليااة لساانة  16اليراارري المياادا والمااتما برلمااردة 
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ليملياارت التزرياا   واالسااتجربةلاا  ااقباارا ااعفاارا إلاا  تشااجي  وتزفيااز المااواطنيك ع

اليررري الجمرعي.
(1)
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عالقااآليلٌاا تلالة ٌاااآليالةضبٌااتلبياابضلية اايٌآلييااضٌآلا بااال لالض  تٌااآللباا الالناا  ً لا

لالخ صآل

حدرةة  المقعيةر ت المق ررة   عقةدد العممرةرلقد ظلت اإلدارة المكلفة  ددراةة  بلدة ت       

، دانببلقةة  مةةص حرعةة   علةةت المددعةة  علةةت مةةةعدا   عنةةد النظةةر لةةت بلدةة ت العةةر ر 

إذا م  عةة   المبلدد  عف دي المةؤدلر  المحعمل  العت رمكص أص عنجم عص عةلرم   للر ع 

الشةةرعر  للعبةة دى علةةت ملكرةة  أحةةد المةةدابنرص أد علةةت حةة  مةةص حقدقةة   إعبةة  لةةت  ذلةة 

دذل  د لنظر للمبلق  الدبردة درص ق ندص العممرر دح  الملكرة ، كمة   ةد دارد لةت   المق رر

، دالممدى 1990المؤرخ لت األدى مص درةمدر  29-90مص الق ندص رقم  50ن  الم دة 

 .2004أدت  14المؤرخ لت  05-04دالمعمم د لق ندص رقم 

دمةةا األددات العةةت الم ععةة  مةة  ةةةد  مةةنر المشةةرر الجدابةةري اإلدارة دنةة   علةةت د     

ال  عة ، دذلة  ليةم ص  عةمر ل   د لمراقدة  دالعةد ى لةت اةةعمم ى حة  الملكرة  المق ررة 

ألعى اةعمم ى للمق ر.
 (1)
  

لةت  عقدد العممررعةلرم المةؤدل  عص إال أص  ذا الحر  قد عةد  لت إد  ى اإلدارة      

 الت كج   قي   ع دي، لت حرص المدرد مص المش كى حرث نعدت نفة   لت كثرر مص الح

أن   غرر مؤ ل  لذل  ق ندن ، دال ععدلر علةت الممبرة ت العةت عةةمر ل ة  د اليةببلر د ةذا 

الددر علت الدج  الةلرم،  عدع  إذا عمل  األمةر د ألرايةت غرةر الممةةدح ، دةى حعةت 

لت ح لت المق رات الممةدح  العت عثقل   دما االرعف ق ت،
 (2)

لةت عص مم  شةج  المةدابنر

أدي إلةت ظ ةدر عمةراص ص عص برر  الدن   دةددص ر عة  ممة  ةلد  اعج ه م  لف للق ند

غرر مب د  لم  ج   لت مددن  الع رب  دالعممرر، دلعةدر  مثى  ذه الديمر  الش ذة أعدر 

الممدى دالمعمم مص أجى عةدر  ديمر  المق رات  15-08المشرر الجدابري الق ندص رقم 

 ك م الق ندص الة لف الذكر.ر   أحالعت عنبد  عل
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 .483د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،  (  2)
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فااًلياابضلييااضٌآلا بااال لالض  تٌااآلليالةجزاااآلالب اا  لالفصااالا يا لريتلتخصااةً

لالخ صآل

 عة م  المةؤرخ لةت األدى مةص درةةمدر 29-90مص القة ندص رقةم  50عن  الم دة         

علةت أص  2004أدت  14المةؤرخ لةت  05-04الممدى دالمةعمم د لقة ندص رقةم  1990

حةة  الدنةة   مةةرعدب دملكرةة  األرا درمةة را مةة  االحعةةرام العةة رم لؤلحكةة م الق ندنرةة  

 دالعنظرمر  المعملق  د ةعمم ى األرا.

المةةذكدرة أعةةبله نبلحةةظ دةةعص المشةةرر الجدابةةري  50انببلقةة  مةةص نةة  المةة دة د     

د قة ندنت م مة  ك نةت عةر ع  أعبت الح  لت الدن   لكى مةص رمعلة  عقة را دمدجة  ةةن

 02-07دلعةةر عقةة ري أد ةةةند ملكرةة  لةةت إبةة ر القةة ندص رقةةم كةة ص علةةت شةةكى ةةةدا  

 المق ررة  الملكرة  حة  لمم رنة  إجةرا  ععةةرا المعيمص 2007 لرفري 27 لت لمؤرخا

دشةكى  لةم رمةنر  ةذا الحة  أصإال  المقة ري، العحقرة  بررة  عةص الملكرة  ةندات دعةلرم

القر م  المشرر لعدج  ،مبل  لل دا  لم  رمكص أص رم را علت الملكر  مص عج ددات

د لدن   م  احعرام الشردب الق ندنر  دالعنظرمر  المعملق  د ةعمم ى المق ر دالمحةددة ددقة  

دالنعد  العبدرقرة   الممل  د لع رب  دالعممرر الممدى دالمعمم 29-90لت الق ندص رقم 

 .ل 

ليةةدب عملرةة  الدنةة   ال ةة   د شةةعراب  لرعرصكةة دالعجدبةة   الدنةة   عتر عةة ددعمةة     

الع ربةة  دالدنةة   م مةة  كةة ص العجدبة  د الحعةدى علةةت العةةر ر  اإلداري القدلةةت دعشةة  ى

لذا  ععةن  لكةى ر عة   الج  ت اإلدارر  الم عع  إقلرمر ندع   دحجم   مص برف 

 مدحث مص  ذا الفعى.

 

 

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

لب   لالاإلض تلال   ي ًللحصيالالخياصلعلىلتخصآلا يا للببحثال

كدن ة  عمةنر علةت  ب ديمر  الملكر  المق رر  ال  عة عة  م ر ع  الدن   لت يد     

دن بةة  دمدجد ةة  دالةةذي رمبةةت الشةةرعر  للم لةة   ةةةرعمأةةة ا ةةةند ملكرةة  المقةة ر الةةذي 

دمد شةرة أشةة  ل  كدنةة  مةنر دمةةد عملرةة ت المةةر المةة م لؤلرايةةت، أد دنة   علةةت إجةةرا  

دمةةص  ، 2007لرفةةري  27لمةةؤرخ لةةت ا 02-07العحقرةة  المقةة ري بدقةة  للقةة ندص رقةةم 

 ص عمة رة  بلى الرجدر إلت ةند الملكر  رمكص ممرل  البدرم  الق ندنر  للمق ر إذا مة  كة

ذات ملكرةةة  مشةةةعرك ، أد عقةةة ر ممةةةد للةةةةكص، أد محةةةى ممةةةد للعجةةة رة، دكةةةذل  عحدرةةةد 

مشعمبلت دأجدا   ذه الملكر  المدنر  دمة حع   دحددد  ، دذل  بدق  للم بب المرل  

در ع  الدن   دالمع د  علر  مص برف الج  ت الم عع .
(1  )

  

األمبل  الدن   لت يدب ديمر   دقدى ممرل  الددر الذي عة  م مص  بلل  ر ع      

لت الجدابر ال دد أص نحدد المقعدد د   كر عة  عممرةر لةت المبلة   المق رر  ال  ع 

عحدرد آث ر   الق ندنر  لت يةدب ديةمر  المقة ر ال ة   مةص  ةبلى المبلة  األدى، ثم 

 الث نت.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
 .12د 11،  2000، الجدابر، 10د لنش ب الممرانت، مجل  المدث ، المدد عبلق  العدثر  ددردرا درداص:  ( 1)
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لالب صيرلبتخصآلب   لبل لع  تيلخ صا يا للضلاالب

ر عةة  الدنةة    ةةت أحةةد عقةةدد العممرةةر، د ةةذه األ رةةرة عدةة رة عةةص قةةرار إداري      

ال ةةدا  دععةة د  علرةة   بلد ةة رعيةةمص قداعةةد ق ندنرةة  دعنظرمرةة  دإداررةة  لدثرقةة ، ر

اإلدارة،
(1)
األدنرةة  مةةص المرعكةةدات األة ةةةر  المكدنةة  للمشةة د الممرانةةت عةةم  دمةة  أصد 

لةت  ةذا الةةر   أكةد المؤر ةدص الم عمةدص إ ي ع   منذ دقت مدكر لعنظرم عشررمت، د

د لممراص أص ر   الدن   ك نت معداجدة منذ ع د قدرم   ع  لت أثرنة  العةت ك نةت ل ة  

 .ةر ة  عمرانر  حردر 

عرلت القداعةد المنظمة  للدنة   عبةدرا علةت رةد الردمة ص الةذرص كة ندا رفريةدص إذ      

للحفة ظ علةت دمةد ممقةدى دةرص المةة كص، علت كى راغ  لت الدن   احعرام قداعد ممرنة  

 كم  ك نت عفرا قداعد ععمل  د لملد.
(2)   

دلممرلةة  الم ةةد  مةةص ةةةص ر عةة  الدنةة   كرةةةن  الفةةرر األدى ليةةدب المفةة  رم       

 الم م  المعملق  د  ، ثم الشردب المعدج  عدلر   لمن   مص  بلى الفرر الث نت.

ل   تخصآلالبلبف هٌملع بآلحياا يا للفتعال

عمدد أعدى عنظرم ر ع  الدن   لت الجدابر إلت مرحل  االةعمم ر الفرنةةت، مةص      

مةة را  26 ةةبلى القةة ندص الفرنةةةت دعحدرةةدا دمدجةة  المرةةةدم الفرنةةةت المةةؤرخ لةةت 

، الةةذي لةةرا ر عةة  إداررةة  قدةةى عشةةررد أي دنةة   دذلةة  لف بةةدة األمةةص المةة م 1852

، الةةذي 1902لرفةةري  15 دالعةةح  الم مةة ، ثةةم أعةةدر المشةةرر الفرنةةةت عشةةررم  لةةت

اشةةعرب دمدجدةة  أص ركةةدص لكةةى عملرةة  دنةة   ر عةة  مةةةدق  ةةةمرت در عةة  الدنةة  ، ثةةم 

الةةةذي بدةةة  علةةةت  1960ةةةةدعمدر  06المةةةؤرخ لةةةت  650-60عةةةدر القةةة ندص رقةةةم  

                                                           
، 0213، مبدم  ةدمكرام، الدار الدري  ، األدلتالح ج محمد عدكت: العممرر لت العشرر  الم ردت، البدم   ( 1)

 28. 
م الق ندنر  أحمد م لكت: العد ى الممدمت لت مرداص  العممرر د لم ر ، أبردح  دكعدراه، كلر  الملد ( 2)

 .111،  0222/0228داالقعع در  داالجعمم ر ، ج مم  محمد األدى، دجدة، 
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الدن  ات لت الجدابر، ددمد االةعقبلى اةةعمر الممةى د لقة ندص الفرنةةت دمدجة  القةرار 

.1963درةمدر  13الع در دع ررخ 
 (1) 
    

ال عحعةدي علةت عمررةف  أن ة  عند ععفر القدانرص المنظم  للممراص ددبلدن  نجةد  د     

مةةص  52المةة دة  مةةص  ةةبلى نةة در عةة  الدنةة  ، إذ اكعفةةت المشةةرر الجدابةةري   ةة  

د شةعراب ر عة  الدنة   قدةى كةى عملرة  عشةررد  ق ندص الع رب  دالعممرر الممةدى دالمةعمم،

 لدن ر ت م م  ك ص ندع  .

 

 لجةةةد  إلةةةت االجع ةةة د الفق ةةةت لممرلةةة  المقعةةةدد در عةةة  الدنةةة  لممةةة  ريةةةبرن        

دعن ة : ققةرار إداري  نجةد مةص رمرل ة  دد لرجدر إلةت الكع دة ت الفق رة  لةت  ةذا المجة ى

حقةة  مةةص احعةةرام قداعةةد ععةةر   دمدجدةة  الةةةلب  اإلداررةة  الم ععةة  د لدنةة   دمةةد أص ع

 د لمنبق  الممنر .العممرر المبدق  

كمةة  عرلةةت ر عةة  الدنةة   دعن ةة  عدةة رة عةةص قةةرار إداري ععةةدره ج ةة  م ععةة       

 شعن .دعنظرم المد نت ععذص لر  دإجرا  ممرص رعمل  د لمدنت الذي رعدر د

مةص ر عة  الدنة   ةةد  الدن رة ت المعملقة  لم رمفةت المشرر الجدابري دللملم لإص      

مجلةا دد لدل ر الدبنت دالعت عحمت الةرر  الدبنرة ، د ةذا مة  أكدعة  محكمة  عمة لدا 

 1996درةةمدر  29قي   دالر  ةكركدة، لت حكم عة در عةص القةةم المقة ري دعة ررخ 

 :  دالذي ج   لر 

عت لم رقدم للمن قش  ر ع  دن   المنةدى المدعةدم دحجة  أص مقةر ةةكن ه قحرث أص المد

رق  دمنبق  ررفر  ال رعبل  الدن   لر   الحعدى علت ر ع  دن  ، لكص حرث أص الم دة 

                                                           
عردت د ي ردرد: اةعراعرجر  الدن   علت يد  ق ندص الع رب  دالعممرر لت الجدابر، أبردح  دكعدراه، كلر   ( 1)

 .144،  0213/0212الحقد  دالملدم الةر ةر ، ج مم  الح ج ل ير، د عن ، 
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عؤكد علت أن  ال ع ي  لر ع  الدنة   إال الدن رة ت العةت  29-90مص الق ندص رقم  52

.قعحعمت دةرر  الدل ر الدبنت
 (1  )

  

دعدم  لذل  لإص الدن ر ت الدحردة الممف ة مص الحعدى علت ر ع  الدن  ،  ةت علة       

الع دمةة  لةةددارة الةةدل ر الةةدبنت ألةةةد   ععملةة  دةةعمص الددلةة  دةةةر دع  ، دد لعةة لت ردقةةت 

 المدعت منمدم األة ا الق ندنت. ادع  

ليبل عص ذل  لإص المحكم  ال رمكن   دةب الحم ر  القية بر  علةت مةة كص أقرمةت      

دبررق  م  لف  للقداعةد الق ندنرة  المممةدى د ة  لةت مجة ى الدنة   دالممةراص، ألص دظرفة  

القي    ت رد األمدر إلت نع د  ، ددل  المدابنرص إلت احعرام الق ندص دال يدر لة  

 لنعد  مجرد حدر علت در .دعف  ع رم  حعت ال عدقت ا

دعجةةدر المبلحظةة  أص مةةدة عةةبلحر  ر عةة  الدنةة   ك نةةت محةةددة دم لةة  ةةةةنعرص      

، ثةةةم أعةةةدحت ثةةةبلث 1975جدرلرةةة   26المةةةؤرخ لةةةت  67-75دمدجةةة  األمةةةر رقةةةم 

، أمة  ح لرة  ددمةد 1982لرفةري  26المؤرخ لةت  02-82ةندات دمدج  الق ندص رقم 

حر  ر ع  الدن   ععحةدد لةت قةرار ر عة  الدنة   إل     ذه القدانرص أعدحت مدة عبل

دذل  دمراع ة ندعر  المشردر دم  رةع لك  مص دقت، دإذا انع ةت مةدة عةبلحرع   قدةى 

دعلةت الممنةت أص رعقةدم دبلة  جدرةد  الغرة أد انع  ب ة ، لعمةد الر عة   إنج د األشة  ى

ال ععبةةدر رؤ ةةذ دمةةرص االععدةة ر ددص الح جةة  إلةةت إجةةرا  دراةةة  جدرةةدة، شةةررب  أص 

إجرا ات الع رب  دالعممرر دعدجر  ع   د عج ه م  لف ل ذا العجدرد.
(2  )

    

 19-15ةةة  المشةةرر الجدابةةري مةةص  ةةبلى المرةةةدم العنفرةةذي رقةةم مةةؤ را دد     

،2015رنةة رر  25المةةؤرخ لةةت 
(3 )

لةةت عحدرةةده لؤلعمةة ى العةةت عشةةعرب لر ةة  ر عةة    

مةص المرةةدم العنفرةذي رقةم  33لةت نة  المة دة  األمةر الدن  ، د د عكا م  ك ص علر 

                                                           
 .31،  2002، الجدابر، 08ر ع  الدن  ، مجل  المدث ، المدد حمدي د ش  عمر:  ( 1)
 .31حمدي د ش  عمر: ر ع  الدن  ، المرج  الة د ، ا(   2)
، المحدد لكرفر ت عحيرر 2015رن رر  25المؤرخ لت  19-15المرةدم العنفرذي رقم  أنظر(  3)

 .2015لدرارر  12، الع درة دع ررخ 07عقدد العممرر دعةلرم  ، الجرردة الرةمر  المدد 
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المل ت، الذي اكعفت لر  المشرر ديردرة الحعدى علت ر ع  الدن   لكى  91-176

مص القة ندص  52عشررد أد عحدرى لدن ر  ددص أص ردير أشك ى الع ررر، دإص ك نت الم دة 

لةةت قةةد لعةةلت الممةةدى دالمةةعمم  1990مةةؤرخ لةةت األدى مةةص درةةةمدر ال 29-90 رقةةم 

أعم ى الع ررر المعملق  د لدن ر  العت عشمل   ر ع  الدن  .
(1)

 

عملرة ت الدنة    ه مةص  ةبلىحعةرلةرمكص عبدرة  ر عة  الدنة    أم  د لنةد  لمجة ى     

العةةةت عةةةةعدج  دبدرمع ةةة  عر رعةةة  إداررةةة  مةةةةدق ، ددمةةة  أص قةةة ندص الع ربةةة  دالعممرةةةر 

دالمراةةةرم العبدرقرةة  لةة  لةةم ععيةةمص عمررفةة  ق ندنرةة  للدنةة  ،
(2  )

 ةةد عكةةا مةة  نجةةده لةةت د

نجةد أص  ةذا األ رةر ال رعيةمص  إذ قة ندص العممرةر الفرنةةتدما العشررم ت المق رن  ك

  دمج ى عبدر  ر عة  الدنة  ، دمة  رمنةت أص ر عة  الدنة   عفةرا لةت أر  إش رة ععمل

حجم ة  دأ مرع ة ، دكرفمة  ك نةت قداعةد العممرةر ال  يةم  كة ص جمر  الجم عة ت كرفمة  

ل  ، كم  أص عحدرد المج ى الذي عفرا لر  الر ع  ررعدب دممرلة  األشة  ى ال  يةم  

 ل  .

رةرات ع مة ، دحرةث لةم رحةدد دعةراح  أم  الق ندص المعري لنجده قةد اةةعممى عمد     

علةت أنة  ال رجةدد  1996لةةن   101مج ى ر ع  الدنة  ، د كةذا نة  القة ندص رقةم 

إنش   مد ص أد إق م  أعم ى أد عدةةرم   أد عملرع ة  أد عمةدرل   أد عةدعرم   أد إجةرا  أرة  

عشةةبرد ت   رجرةة ، إال دمةةد الحعةةدى علةةت عةةر ر  لةةت ذلةة  مةةص الج ةة  اإلداررةة  

 دشؤدص العنظرم دلق  لم  عدرن  البلبح  العنفرذر . الم عع 

لت الم ر  لر ي  لمجمدع  مص القةدانرص العةت عكمةى الممرانت أم  عنظرم المج ى      

دمية   الةةدما للدعةدى إلةةت المدع ةت الةةذي ةةة ر علةت عحقرقةة  المشةرر منةةذ أص عمةةى 

رغةةم عةةدم  علةةت ديةة  اإلبةة ر القةة ندنت األدى لعنظةةرم المجةة ى، درعيةةر مةةص ذلةة  أنةة 

                                                           
المحدد لكرفر ت  19-15د/ بر  ع بش : أحك م ر ع  الدن   لت ظى المرةدم العنفرذي رقم  ( 1)

عحيرر عقدد العممرر دعةلرم  ، مجل  الدحدث دالدراة ت الق ندنر  دالةر ةر ، المدد الة د ، 
 .08،  2015، الجدابر، 2ج مم  الدلردة 

الم  ردر  لبد ع  ع دى ددقرة: ر ع  الدن   مص  بلى العشرر  دلق  القي   العدنةت،  ( 2)
 .20، 2015عدنا،  ،دإش  ر الكع  
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 يدر دما المن ب  القردر  إلت العر ر  د لدن   ل ةد أمةر لةرا علةت إببلقة ، دةى 

مقرةد دمجمدعةة  مةةص القةةدانرص العةت عفةةرا العةةر ر  د لدنةة   أد الةةم   دةة  مةةص بةةرف 

ج  ت أ ر  إذا م  عدلر شرب عبدرق  .
 (1) 

    

لدنة   مةص  ةبلى القة ندص ل أعبت عمررفة المشرر الجدابري  دعجدر اإلش رة إلت أص     

دعن  كةى عملرة  عشةررد دن رة  أد مجمدعة  ، 2011لدرارر  17المؤرخ لت  04-11رقم 

أد الم نت. دن ر ت ذات االةعمم ى الةكنت أد العج ري أد الحرلت
(2  )

   

 

 

 

 

الدنة   دعنة  كةى شةت  معم ةة  مةص عةن  اإلنةة ص داععةى  نشة ب رمةرف الفقة كم       

د ألرا اعع ى قرار، دقد اععمد القي   الفرنةةت علةت نفةا العمررةف الفق ةت عقرردة  

دذلةة  دديةةم  لممرةة ررص لممرلةة  الدنةة   الةةذي ر يةة  لر عةة  الدنةة  ، درعمثةةى  ةةذاص 

حةرص أنة  لةم عة ى دة ألرا، لةت االعإلةت جة نت الممر راص لت ثدة ت الدنة   داةةعقراره، 

 شعراب أص ركدص الدن   مص عن  اإلنة ص.رد ى د
(3)      

إلت  ركى الملكر  المق رر  دذلة  ديةم دجمة  رقعد د لدن   عملر  إي ل  مدنت كم       

م علف عن عر الدن رة  د ةةعمم ى المةداد دالعقنرة ت المبلبمة ، درشةعرب أص ركةدص اليةم 

دص المةةداد محةةى الفمةةى معم ةةةك  ك إلةةةمنت دالجمةة  دفمةةى اإلنةةة ص ال البدرمةة ، دأص عكةة

                                                           
 .002د/الشررف الدق نت: المرج  الة د ،   ( 1)
، المحدد للقداعد 2011لدرارر  17المؤرخ لت  04-11مص الق ندص رقم  03انظر الفقرة األدلت مص الم دة (   2)

 .2011م را  06الع درة لت  14الم م  العت عنظم نش ب العرقر  المق رر ، الجرردة الرةمر  المدد 
، درص الق ندص دعبدرق  عملر  دم علف مداقف دابت الن عج عص الدن   دددص ر ع قداعت رةمرص: الندار الج ( 3)

 .43،  2016المحكم  الملر ، دار  دم ، الجدابر، 
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المةلر، دأص ركةدص اةةعمم ى  ةذه المةداد دبررقة  عجمل ة  ث دعة  دمةةعقرة علةت األرا 

 .دحرث عحدى بدرمع   مص منقدى إلت عق ر رععى د ألرا اعع ى قرار

مةص  02لبل رمكص لعل  أد نقل  ددص  دم أد إلح    ة رة د ، دعمبل دن  الم دة      

لإنة  رةةعدي نةدر  الممدى دالمعمم، 2008ردلرد  20المؤرخ لت  15-08رقم الق ندص 

المدنةةت ةةةدا  كةة ص عمةة رة أد منةةدى أد حعةةت مةةةعددر، ألص المةة دة اةةةعمملت معةةبلر 

منشعة،
(1)
أد النشة ب  درةةعدي أرية  أص ركةدص ال ةرا مةص المنشةعة الةةكص أد العج رةد 

الفبلحت. أد العج ري أد اإلنع ج العن عت أد اإلنع ج ال دم عت 
 (2)
 

 ةد كةى شةت  معم ةة  مةص عةن  دالمقعدد د لدن   لةت عةرف قةدانرص المدة نت أم       

، دكةذل  رمعدر دن   دإةمنتاإلنة ص داععى د ألرا اعع ى قرار، ل لح بب مص بد  

مةص المةةلر، أد مةص البةد  اللةرص  إةةمنتإذا أقرم الح بب دفمى اإلنة ص مةص حجة رة أد 

 .الم لدب د لبرص دالعدص

عكدرص  ذا الح بب لةبل رمعدةر دنة    لتعدامى جدر  أد جردلدجر   ة  متدلكص إذا      

ألن   لرةت مص عن  اإلنة ص دإص اععلت د ألرا اععة ى قةرار داالععة ى دة ألرا 

دقةد ركةدص دبررة   ، قد ركدص مد شرا ك لدن   علت ةبر األرا، أد رممى أة ة ت د ة

غرةةر مد شةةر كدنةة   حجةةرة أد جةةدار لةةت ددر علةةدي مععةةى د لةةددر الةةةفلت اععةة ى 

قرار،
(3 )

 أص لمعبلر الدن   ثبلث   ع ب : رعدرص لن  دمص  بلى  ذا العمررف

 ، دالحج رة.اإلةمنتععمل  دمداد الدن   ك لبد ،  :ال  عر  األدلت .1

الدن   رشعرب أص ركدص الدن   مص عشررد ال  عر  الث نر : ععمل  د لف عى أي مشرد  .2

 اإلنة ص دلرا مص عن  البدرم .

                                                           

(
1
 .42المرج  الة د ،   قداعت رةمرص:(  
(

2
 ، المرج  الة د .12-28مص الق ندص رقم  20الم دة  انظر ( 
 . 45معبفت جرمدنت: المرج  الة د ،   ( 3)
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ال  عر  الث لث :  ععمل  دمنعر االةعقرار دالثد ت، دحرث ال رمكةص عحدرلة  مةص  .3

مك ص آل ر ددص  دم .
(1  )

 

 

 

، ذل  أص لت إع دة الدن   قدرم لدن  إع دة درر  الدما أص الدن   قد ركدص جدردا أد      

إق م  لدن   جدرد دلرا امعدادا للدن   األدى، دعلت يد  الفراغ العشررمت للعمررف  د 

لةت مةنر ر عة   ت ممرة ررصد لدن   لت قدانرص الع رب  الممرانر  دالدن   عةم االععمة د علة

الدن  ، رعمثى الممر ر األدى لت دجد  عدلر قاألةاق للدنة   المدمة  عشةررده، لةت حةرص 

 .قالعد   المق رر  ل ذه المد نتقلت رعمثى الممر ر الث نت 

د لنةةةد  لممرةة ر األةةةا ل ةةد مةةةرعدب دممرةة رررص معبلدمةةرص أقر مةة  لقةة  القيةةة        

الفرنةةةت د مةة : الةةددام، دالثدةة ت، لمعةةبلر الةةددام رمنةةت االةةةعمرارر  لةةت الةةدمص، 

 دالثد ت رفرد االلعع   د ألرا.  

ر ع  الدن   المد نت ال فرفة ،م  الملم أص ممر ر األةا اةعثنت مص مج ى      
(2 )

ذلة  

أص مةةص شةةردب الحعةةدى علةةت ر عةة  الدنةة   كةةى دثرقةة  عملةة  عةة ح  البلةة  لقبمةة  

 مص ق ندص الع ربة  دالعممرةر 50دمدج  أحك م الم دة  األرا المدم  إق م  دن   علر  ،

 ، حرص ردب المشرر الجدابري الح  لت الدن   دملكر  األرا. الممدى دالمعمم

إال أص اةعثن   المد نت ال فرف  مص مج ى ر ع  الدن   رشج  علت الدن   الفديدي      

دذل  دإق م  مة كص دددص أةا لت شكى قدراك ت دأكةداخق، عكةدص ل ة  آثة ر اجعم عرة  

                                                           
 .46المرج ،  نفا معبفت جرمدنت:  ( 1)
 .20ع دى ددقرة: المرج  الة د ،   ( 2)
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دعةةحر  غرةةر ةةةلرم ، د ةةذه المدةة نت عةة دة مةة  رقةة  إنشةة ب    ةة رج المةةدص   عةة  علةةت 

 األرايت الفبلحر  دالمل  الممدمت.
(1   )

 

     دد لنةةةد  للمشةةةرر الجدابةةةري عةةدار   ةةةذا الديةةة  دمدجةة  أحكةةة م القةةة ندص رقةةةم     

الةذي نعةت ، الممةدى دالمةعمم المحدد لقداعد مب دق  الدن رة ت دإعمة م إنج د ة  08-15

للدنة   دةددص ر عة  عةص بررة  بلة   تأحك م ، علت أن  رمكص عدار  الدي  القة ندن

عةدر  الديمر  الق ندنر  دالم در  للمق ر عص بررة  الحعدى علت ر ع  دن   دمدر  ل

 .ش  دة المب دق 

دعجدر اإلش رة إلت أن  رمكص اةعثن   دما العج ردات مةص الممرة ر األدى المعملة       

دعةةةدلر األةةةةا كةةة لردب دم علةةةف الشةةةدك ت الممدمرةةة  مةةةص المرةةة ه د ال ةةة د دالك ردةةة   

ا ر .داالعع الت، دالعت ع ي  إلت ندر آ ر مص العر
(2   )

 

 عةةلم ال الدن   ر ع  أصلرقعد د   أي أم  د لنةد  لممر ر العد   المق رر  للمد نت     

 ل ة  ر ية  العةت الق ندنرة  األحكة م علةت اععمة دا دإنم  الب ل ، الش   عف  د ععد ر

 دةرص الدنة   ر عة  انعقة ى إمك نرة  الدنة   لر عة  المرنرة  العةد   علةت درنجةر المق ر،

 لةإص ال رةر، إلةت الدنة   ر عة  مديةدر المقة ر ملكرة  انعقة ى ح لةت لت أن  إذ األلراد،

 للم لة  المةةلم  د لر عة  االنعف ر درمكن  جدردة، ر ع  دبل  ملدم غرر األ رر  ذا

 رمفةت مة  د ةد الدنة   ر عة  عةبلحر  مةدة انقية   عةدم شةررب  دذلة  للمق ر، األدى

 رقةدم كعة دت بلة  دمدجة  الدنة   ر عة  انعقة ى درةعم جدردة، ر ع  عةلرم مص اإلدارة

 المنعفةة  مدالقةة  دمةةد د لر عةة  األعةةلت المنعفةة  قدةةى مةةص الممنرةة  اإلداررةة  الةةةلب  إلةةت

. الجدرد
(3)

 

ق ندص الع رب  دالعممرر دمنذ إحداثة  رعملة  در عة  الدنة   الةداردة علةت الدن رة ت د     

ددة لرغم مةص العةد   الم مة   المق رر ، أي المق ر كم  عرل  الق ندص المدنت الجدابري،

                                                           
 .21الة د ،   نفاع دى ددقرة:  ( 1)
 .22ع دى ددقرة: المرج  الة د ،   ( 2)

(
3
 .17د 16ع دى ددقرة: نفا المرج ،  (  
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  لمعبلر الدن   العت ج   د ة  كةى مةص قة ندص الع ربة  دالعممرةر دالمرةةدم العنفرةذي رقةم

، لةإص المقعةدد  ةد الدن رة ت ر ت عحيرر عقةدد العممرةر دعةةلرم  المحدد لكرف 15-19

ذات العد   المق رر ، دد لعة لت إقعة   الدن رة ت المنقدلة  دغرةر الث دعة  لمةدة اععدة رات 

مةةص أ م ةة  أص إ يةة ر المدةة نت المنقدلةة  لر عةة  الدنةة   رحةةدى ددص عبدرةة  االرعف قةة ت 

الممرانر . 
(1  )

 

 

 ذا م  العدام الم ل  الجدرد للمق ر دعنفرةذ أشة  ى الدنة   كمة  حةددع   ر عة  الدنة        

األدلةةت، دإال عبلةة  األمةةر بلةة  جدرةةد لر عةة  الدنةة   لةةت ح لةةت ع ررةةر األشةة  ى أد 

 إي ل  أعم ى أ ر  م  لف  لميمدص الر ع  األعلر .

األشة  ى العةت عةد ى دلرم  ر   المشرر الجدابري ال دد مص االجع ة د لةت حعةر     

      يةةةمص إلدامرةةة  الحعةةةدى علةةةت اإلذص المةةةةد  د لدنةةة   عةةةص بررةةة  بلةةة  ر عةةة  

 الدن  ، دالعت رمكص حعر   لت األش  ى الع لر :

 دنةة   إحةةداث أص إلةةت د إليةة ل ، دإق معةة  ألدى مةةرد ةةد إنشةة   الدنةة   د الةشااٌٌر  .4

 إد ة ى مدجةددة دن رة  لعةدعرم العرمرم أش  ىالجدابري أ ي    المشرر نجد أص

 دالمقعةدد الدنة  ، ر عة  علةت مةةدق  الحعةدى يةردرة إلةت علر ة  ع رررات

 لةةت ع ررةةر أي ددص مدجةةددة دن رةة  علةةت إعةةبلح ت إد ةة ى  ةةد األشةة  ى د ةةذه

 للدن رةة  الحةة لت ال ركةةى عةةدعرم األشةة  ى  ةةذه مةةص ال ةةدفد ال  رجرةة ، عةةد ع  

 المممة ري البة د  علةت المح لظة  إلةت األشة  ى  ذه ع دف م  دع دة المدجددة،

 إلةت الةةر    ةذا لت دنشرر ،دعداعت عد در كى مص دعر نع   المدص لت الممرد

. للعر ر  ال  يم  اإلعبلح ت م  ر  دقرق  دعف  رحدد لم المشرر أص
(2  )

 

 .الق بم درقعد د  العمدرى أي الع ررر لت دما مم لم الدن   الةغٌٌت  .5

                                                           
 .22،  المرج نفا ع دى ددقرة:  ( 1)

 .04ع دى ددقرة: المرج  الة د ،   ( 2)
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المدنت الق بم، دلقد حعر المشرر الجدابري لت رقعد د لع ررر عمدرى مم لم كم      

الممدى دالمعمم، الع ررر لت الدن   دددص ر ع   29-90مص الق ندص رقم  52الم دة 

 لت عدرعرص حة  األثر الذي رحدث  لت عدرعرص:

ع ررر الدن   الذي رما الحرب ص الي م  من : د ت عل  الحرب ص العت عحمى الدن    .6

 عم ةك  داةعقراره.دعشكى أة ة  ل  دعيمص 

 

 

ع ررر الدن   الذي رما الداج  ت المبل  علت الة ح ت الممدمر : درقعد د ذا  .7

الفمى عدم المة ا د لمظ ر ال  رجت للدن ر ، دقد ركدص ذل  دعكةر  داج   الدن ر  

الق بم  د لحجر البدرمت دالر  م مم  رشكى عشبرد ت   رجر  للمد نت، دلقد د لغ 

ذه العدرة، دحرث اشعرب أص ركدص الع ررر رما د لداج   المشرر لت حعر  

العت عبى علت الة ح  الممدمر ، مم  رؤدي إلت اإللبلت مص المق   إذا م  ك نت 

الدن ر  لت مك ص ال عدجد لر  ة ح  عمدمر .
 (1)

 

دم  أكثر  ذه األم كص لت المحرب الجدابري نعرج  أدم  المق ر العت أدت إلت      

كى المة ح ت المق رر  دشكى معق ر  ال رفرق  إال البرر  الممدمت أد الدن   علت 

مجرد ممر، دل ذا رند ت علت المشرر العحلت د لممدمر  لت عر غع  أد علت األقى 

عحدرد مف دم الة ح  الممدمر  م  إعب ب   ممنت داة ، دلقد اعج ت إرادة المشرر لت 

ر  الممرانت. ذه العدرة إلت حم ر  المظ ر الجم لت دالعنة
 (2)
 

مص  52إص حعر المشرر الجدابري لح الت ع ررر المد نت مص  بلى ن  الم دة      

الممدى دالمعمم، لت ع ررر الدن   الذي رما الحرب ص الي م   29-90الق ندص رقم 

من ، دع ررر الدن   الذي رما الداج  ت المبل  علت الة ح ت الممدمر  أد  إلت 

رر األ ر ، دالعت قد ععجةد لت أدةب عدر الدن   الكثررة، إذ اةعدم د ح الت الع ر

رةعدمد ع ررر مد ى أد لن   عم رة أد مدق  الةبللم العت اععدر   المشرر المعري 

                                                           

(
1
 .46المرج  الة د ،   قداعت رةمرص:(  
(

2
 .47د 46المرج  الة د ،   قداعت رةمرص:(  
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ع رررا، كم  رةعدمد أري  ع ررر دج  اةعمم ى الدن ر  مص مرب   إلت مةكص الذي 

رمعدره القي   الفرنةت مص عدر الع ررر،
(1)
نت أص  ذه الع رررات ألم ى د ذا ال رم 

 ج بدة ال ععبل  الحعدى مةدق  علت اإلذص د لدن  .

 

 

إص إد  ى ع رررات علت الدن   رفعرا دجدد الدن   دعف  ة دق ، م  اإلش رة إلةت       

أص المشةةرر لةةم رقةةدم عمررفةة  دايةةح  ألشةة  ى العةةرمرم العةةت عةةةعدج  الحعةةدى علةةت 

ر عةة  الدنةة  ، دد لعةة لت رمكةةص د ععمةة د عفةةةرر مدةةة  لؤلشةة  ى المنجةةدة علةةت الدن رةة ت 

أش  ى العةرمرم دال ةدم الم درة  للمقة ر  ةت العةت المدجددة دال  يم  للعر ر  اععد ر 

عؤدي إلت ع ررر ع عر  المدنةت أد عةد ع ، دقةد عةرف دمةا الفق ة   ع ررةر عةد   

 المحى أد ع عرع  دعن  إعب   المدنت اةعمم ال م  لف  لم  ك ص علر  عند إق مع .

   الة ٌٌج  .8

. د إق م  جدار رحرب د لفن   ال  رجت د لمدنت     
(2  )

  

نجة د جةةدار عةل   ةةد مةص عةةمرم أشة  ى عشةةررد دن رة  جدرةةدة، ألص عدة رة جةةدار دإ     

عل  عفرد ممنت المدنت، أي قر م اإلنة ص دجم  مةداد معم ةةك  دجمل ة  مةةعقرة دث دعة  

علةةت األرا مةة  إعب ب ةة  شةةكى ممةةرص، كمةة  عدةة رة إنجةة د عفرةةد أص الدن رةة  جدرةةدة عةةم 

العةةدرة األدلةةت، دةةعص جمةةى اةةةعمم ى  ةةذه إنشةة ب  ، دمرةةد المشةةرر  ةةذه العةةدرة عةةص 

الدن ر  ل دلرص رعمثى األدى لت العدعرم، درنم  الث نت لت العةررج.
 (3) 

لالةرعٌم  .9

 د عقدر  المدنت، ك دم جدار مععدر ثم إع دة دن ب  لعقدر  المدنت كل .دالعدعرم      
(4  )

  

                                                           

(
1
 .47المرج  الة د ،   قداعت رةمرص:(  
 .41المرج  الة د ، احمدي د ش  عمر: ر ع  الدن  ،  ( 2)
(

3
 .47المرج  الة د ،   قداعت رةمرص:(  
 .41المرج  الة د ، احمدي د ش  عمر: ر ع  الدن  ،  ( 4)
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لةبرٌرلالب  ٌ ت -

العمدرد  د الدر دة لةت مةة ح  الدن رة  أد لةت حجم ة ، دعلرة  لإنة  رع ةذ عةدرعرص، للللل

لإمةة  أص عكةةدص الدرةة دة ألقرةة  عةةص بررةة  العدةةةر ، دأمةة  أص عكةةدص عمددرةة  عةةص بررةة  

العملر  د الرعف ر د لمدنت الق بم كدرة دة عةدد البدادة ، أمة  الدنة   عحةت األرا لرعجةةد 

مرب   عحت دن ر  ق بم .مثبل لت الحفر لدن   د  لرد أد 
 (1)

  

دانعشةةرت ظةة  رة ع ررةةر عةةد   المدةة نت د  عةة  من ةة  الممةةدة للةةةكص إلةةت عج ررةة       

دحرلرةة  د دم عرةة   بللةة  لمقعيةةر ت الع ربةة  الممرانرةة  دذلةة  دعةةف  ملحدظةة  لةةت ظةةى 

الي ب الممرانت المعدارد الذي ش دع  مدنن  د  ع  الكدةر  من ة ،
(2 )

  عة  لةت ظةى 

الةن  القةة ندنت الةذي ردجةة  إ يةة ر أي عملرة  ععملةة  دة لع ررر لةةت الدنةة   عةدم دجةةدد 

المدجدد دعف  قدلر  دةد  ع ررر ع عر  النش ب إلت الحعدى المةد  علت ر عة  

الدنةة  ، د ةةذا أمةةر  برةةر كةةدص  عدعةةر  الدنةة   دع ربعةة  عع رةةر دع رةةر بدرمةة  دنةةدر 

عةةن ع  أد للشةة ى ال ةة   أد النشةة ب المدجةة  لةة  الدنةة   ةةةدا  للةةةكص أد العجةة رة أد ال

الةعقد ى الجم در، لذا ك ص علت المشرر العركرد علت  ذه النقب  دعةدم عةر  المةة ل  

    ع ي  لؤلحك م الم م  دالمد درات الش عر  للمبل .

 

                                                           

(
1
 .45المرج  الة د ،   قداعت رةمرص:(  
 .02د 03 ع دى ددقرة: المرج  الة د ،  ( 2)
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لللالب   لتخصآلعلىلالحصيالشتيض   ًالفتعلالن 

المعملقة  د لمقة ر المدمة  رعحمى ب ل  العر ر  د لدن   مةةؤدلر  عيةمرص الدر نة ت لللل

إق م  الدن   علرة ، لةإذا عدةرص للةةلب  اإلداررة  الم ععة  دمةنر العةر ر  دجةدد حقةد  

لل رر ععمل  د لمق ر، لرمكن   دقف إعدار العر ر  إلت أص عةةعقر األدية ر الق ندنرة  

دععدرص ملكر  المق ر دمص ل  الةربرة الق ندنر  علر  للقر م دععم ى الدن  ،
 (1)
عم الععكةد درة 

مص  در  م ل  أد ح بد المق ر أد مص ل  العف  الق ندنر  لت عقةدرم بلة  ر عة  الدنة   

مص  بلى الدثرقة  العةت رةةحد   الممنةت مةص المح لظة  المق ررة  الم ععة  إقلرمرة  ةةدا  

عمثلةةت لةةت نةةة   مةةص الةةدلعر المقةة ري د لنةةةد  لؤلمةةبل  المق ررةة  العةةت عقةة  لةةت منةة ب  

مص ةند ملكر  الممند  عةص بررة  إجةرا  مم رنة  الملكرة  دداةةب  ممةدح ، أد نة   

لرفةةةري  27المةةةؤرخ لةةةت  02-07العحقرةةة  المقةةة ري المكةةةرا دمدجةةة  القةةة ندص رقةةةم 

، أد عص برر  أي دثر  رةمر  م  داى الق ندص رعمعد د   لةت المنة ب  العةت لةم 2007

 عمةر دمد.

المشةةرر الجدابةةري دعنظرمةة  دمةة  أص الحةة  لةةت الملكرةة  حةة  كةةرا دةةةعدرر  عةةد ى      

منةة ، دإنمةة   ممةة  أد إنقةة  دعدرةة ص حةةددده دديةة  قرةةدد علرةة ، ال رمةةد دمث دةة  عمةة را 

مدع  ه  د حم رة  معة لر اجعم عرة  محية  د لدرجة  األدلةت، دأ ةر  دربرة  اقععة در  

                                                           

كم ى محمد األمرص: اال عع   القي بت لت م دة العممرر دالدن  ، كلر  الحقد  دالملدم  ( 1)
 .179،  2015/2016الةر ةر ، ج مم  أدت دكر دلق رد، علمة ص، 
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د لدرجة  الث نرة  حرةث أنةة  رمةت حة  األلةةراد لةت الحرة ة دلةةت الةةبلم  الجةةدر ، دالةةذي 

الدنة   الم ة لف للمداعةف ت دالمقة ررا الق ندنرة ،رما د  
(1)
غرةر أص الةدما رةر  أص  

ر ع  الدنة   ال عنشةا حقة  دإق مة  الدنة  ، دالةذي رعحقة  دمجةرد امةعبل  المقة ر، دإنمة  

عنمر لب لد   العر ر  لمم رة  الحة .
 (2)

دليةدب ديةمر  المقة ر ال ة   مةص  ةبلى 

ب العةت ععملة  دعةف  ب لة  العةر ر ، ر ع  الدن   ال دةد مةص عةدلر عةدد مةص الشةرد

    دشردب أ ر  ععمحدر حدى المق ر مديدر الدن  .

لأيال لالشتيضلالخ صآلبض لالتخصآلالب   

،  الب ل  علةت المقة رم رةررعدب ح  الدن   د لملكر  العت ر     
(1)
إعمة ى حة  الدنة   د 

لمقةة ر المةةراد عةة  لدعةة ح  المعةةلح  لةةت ذلةة  ملكرالممنةةت دةة ألمر  رعدقةةف علةةت إثدةة ت

إق مةة  اإلنشةة  ات علرةة ، دال رةةعم اةةةعمم ى  ةةذا الحةة  إال مةةص  ةةبلى اةععةةدار ر عةة  

الدن  .
(2)
 .ررعدب قر م ش   م  د لدن   دكدن  م لك لذا   

علت ر عة  قدلرة  عةةلم    الحعدىرعبل  الق ندص قدى الشردر لت الدن    مص  ن      

الةةةلب  اإلداررةة  الم ععةة  دمةةد عقةةدرم مةة  رةةدى أد رثدةةت الملكرةة  أد الحرةة دة شةةررب  أص 

عكدص  ذه الدث ب  مش رة د لمح لظ  المق رر .
 (1) 

                                                           
كرة م جةعرر، ج مم  ذعمرادي ل بم : المةؤدلر  الجن بر  لمشردي الدن  ، مم د الحقد ، م(  1)

 .04،  0221الجدابر، الجدابر، 
شد  مدنر : الدة بى الق ندنر  لدق ر  الدرب  مص م  بر العممرر لت ظى العشرر  الجدابري، (  2)

، 0212كرة م جةعرر، كلر  الحقد  دالملدم الةر ةر ، ج مم  محمد األمرص دد غرص، ةبرف، ذم

 23. 
قد  دح ، المعمل 1110ةدعمدر  14مص القرار الدداري المشعر  المؤرخ لت  21أنظر الم دة  (1)

الدن   المبدق  علت األرايت الداقم    رج المن ب  الممرانر  للدلدر ت، الجرردة الرةمر  المدد 
22. 

 42،  0228أعمر رحر دي: من دع ت أمبل  الددل ، البدم  الرادم ، دار  دم ، الجدابر،  (2)
 .41د

 .03 رر الدرص دص مشرنص: المرج  الة د ،   (1)
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عمةةنر لم لةة  األرا دعةةف  عةةف  ب لةة  ر عةة  الدنةة   لةةت العشةةرر  الفرنةةةت د     

لمقة دى، أد الم نةدا المممة ري، دشةرب أة ةر  أد مص رند  عن ، كم نةدا الدنة   أد ا

أص ررل  د لعر ر  العدكرى ال    د إلن د  أد الدك ل ، دعدة  المشرر الفرنةةت إلةت 

أكثر مص ذل  لذ   إلت أن  دإمك ص الش   الذي لدر  دعد ددر  قبمة  أرا أص رعقةدم 

 دبل  ر ع  الدن  .

لة  القة ندنت مةص عقةدرم بلة  أم  د لنةد  للمشةرر المعةري لقةد مكةص الم لة  أد ممث     

      ر عةة  الدنةة  ، ةةةدا  كةة ص شةة   بدرمةةت ك مةةى األ لرةة  أد غرةةره، إذ رمكةةص عقدرمةة 

     مةةةص الممثةةةى القةةة ندنت لةةة  إذا كةةة ص ق عةةةرا، أد عةةةدرم األ لرةةة  كةةة لدلت البدرمةةةت، مثةةةى 

األ ، أد الدلت الشرعت ك لجد أد الدعت د لنةد  للع رر، أد القةرم د لنةةد  للمحجةدر 

علر ، أد عقدرم  عص برر  مح م رند  عن ، د ن  عكفت الدك ل  الم م  ال ال  ع .
(2)
  

الدن   ال رقععر علت الم لة  دحةده، دةى رمعةد ح  غرر أص االةعمم ى داالةع بلى د      

إلةةت غرةةر م ممةةص ل ةةم الةةةربرة الق ندنرةة  علةةت المقةة ر، لرةةةعفرددص  ةةم اآل ةةردص مةةص 

عملة  ععى درج  عبلقع م د لمق ر حد الملكر ، دى ركعفةت د االععراف دح  الدن   دإص لم

الحقةةد  المرنرةة  األ ةةر  الن جمةة  عةةص أديةة ر ق ندنرةة  أ ةةر  كشةة  دة الحرةة دة، ددص 

اشعراب المبلق  الق ندنر  درص الح بد ع ح  المعلح  لت بلة  ر عة  الدنة   دقبمة  

،األرا الممنرةة  د لدنةة   إلةةت درجةة  حةة  الملكرةة  أي ملكرةة  الرقدةة 
(3)
درجةة  علةةت كةةى  

أد شةة غى إرةة ه أص ركةةدص لدرةة  ةةةند قةة ندنت ردةةرر الحرةة دة أد  ةةذا  حةة بد لملةة  عقةة ري

الش ى.
(1)

  

                                                           
 اإلنة نر ، الملدم مجل  الجدابري، العشرر  لت الدن   لر ع  الق ندنت النظ م: الدرص عدري/ د (2)

 .12  ،0222 دةكرة،  رير، محمد ج مم  الث مص، المدد
 رر الدرص دص مشرنص: ر ع  الدن   األداة الق ندنر  لمد شرة عملرعت عثمرص دحفظ المل  الدقفت  (3)

 .02د 03،  0213المق ري الم م، دار  دم ، 
ل يلت إدررا: نظ م الملكر  دمد  دظرفع   االجعم عر  لت الق ندص الجدابري، درداص (  1)

 .011، 0212المبددع ت الج ممر ، الجدابر، 
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أن  لت دما الح الت رمثى ع بقة   إالشرب الملكر    م  ديردرر ، رغم ذل  ردقت     

أم م ب ل  ر ع  الدن  ، حرث رمكص أص ركدص أةة ا الملكرة  مج ةدال دغرةر ممةردف 

د ةد مةة  رثرةةر إشةك لر  الحعةةدى علةةت ةةند الملكرةة  الةةذي رمعدةر مةةص الشةةردب األة ةةةر  

لقددى عقدرم بل  الحعدى علت ر ع  الدن   مةدق . 
(1) 

المةؤرخ لةت  02-07دابري إلت إعدار الق ندص رقم دلمى  ذا م  دل  د لمشرر الج    

لعةةةدر  ديةةمر  المةةبل  ال ةةدا  الةةذي رةةةععثردص دمقةة رات عفعقةةد ، 27/02/2007

األمةةبل    عةة  الداقمةة  من ةة  لةةت علةةت  ةةذه لةةةندات الملكرةة  نظةةرا للعةةدادى المرلةةت 

كةن م ، مم  ر دى ل م الحعدى علت عقد ملكرة  رمالمن ب  العت لم رعم مةح   لحد الردم

 مص الحعدى علت ر ع  الدن   مثبل لبلةع بلى األمثى للمق ر.

 دمص عدر األش    الذرص رح  ل م بل  ر ع  الدن   نجد:      

لالبشةت لفًلبلكٌآلالضب  ت  .01

مةةص  772إلةةت  743نظةةم المشةةرر الجدابةةري الملكرةة  المشةةعرك  لةةت المةةداد مةةص للللل

الح ل  الق ندنر  العت ركدص علر ة  المقة ر المدنةت الق ندص المدنت، دالملكر  المشعرك   ت 

أد مجمدعةة  مةةص المقةة رات المدنرةة  دالعةةت عكةةدص ملكرع ةة  مقةةةم  حععةة  دةةرص عةةةدة 

أشةة   ، دعمعدةةر أجةةدا    عةة  أجةةدا  المقةة رات المدنرةة  أد غرةةر المدنرةة  دالمملدكةة  

ألحد الشرك   د ا االةعمم ى الش عت دال   .
 (2)
 

كرص لت ملكر  البدق ت عقدرم بل  ر ع  الدن   علت األجدا  رجدد ألحد المشعرد     

المملدك  ل  دحده ددص ةداه، دلت  ذه الح ل  ال رمكص أص ع   أش  ى الدنة   األجةدا  

المشعرك  غرر الممدة لبلةعمم ى ال    ألحد الشرك   لت الملكر .
 (3) 

لحقلالب ةأجتلفًلضلالتخصآلالب    .00

                                                           

 .40ع دى ددقرة: المرج  الة د ،  (  1)

(
2
 الممدى دالمعمم. 58-75مص األمر رقم  744د 743انظر المداد (  

 .41ع دى ددقرة: المرج  الة د ،  (  3)
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مةص الث دةت أص داجةة  الحفة ظ دالمن رةة  د لشةت  المةؤجر رقعيةةت مةص المةةةععجر أص      

رقدم ددما اإلعةبلح ت الدةةرب  لةت المةرص المةؤجرة، دالعةت ربلة  علر ة  العرمرمة ت 

الععجررر  دالعت رد ى لر   إعبل  األرير ت مثبل،
 (1)

دعلر  ركدص للمةةععجر أص رعقةدم 

د مدالق  م ل  المقة ر د ةد المةؤجر مةدعم  بلدة  دبل  الحعدى علت ر ع  الدن   دم

  دعدكرى ق ندنت دنة   مص عقد اإلرج ر.   

لالب ل لعلىلالشٌ ع .01

الشردر  د الدي  الق ندنت الن عج عص عمدد الم لكرص للح  المرنةت ددص أص ر ةع       

كى من م دجد  مفرد لرة ، دالشةردر قةد ركةدص د عفة   ش عةرص أد أكثةر كشةرا  عقة ر، 

دإمةة  عةةص بررةة  الدعةةر  كةةعص ردعةةت شةة   دمقةة ر لمةةدة أشةة   ، أد عةةص بررةة  

المرراث. 
(2)

      

  علت الشر ر أص رعقدم دبل  الحعدى علت ر عة  رجدد للم لدانببلق  مص ذل       

الدن   شررب  اإلدال  دمدالق  شرك ب  لت الملكرة  العةت رعمةرص أص عكةدص لةت  ةذه الح لة  

ث دع  دمفردة،
 (3)

لل رل  المق رر  للمحكم  الملر  أنة :  161833إذ ج   لت القرار رقم 

رار دحقةد  دة قت )رجدد للشرر  لت الشردر الععةرف لةت حعةع  شةررب  عةدم اإلية

 الشرك  .(

عة در عةص ال رلة  المق ررة  للمحكمة  الملرة  دعة ررخ  96140دلت قرار آ ر رقةم      

، أقرت المحكم  الملر  مددأ مف ده أص الشرر  الذي ردرر الم ى الشة ب  2000جداص  28

 ددص اععراا د قت الشرك   رمد دكربل عن م. 

                                                           

(
1
، 2011أ/جمرل  ددار: عقد اإلرج ر لت العشرر  المدنت الجدابري، البدم  األدلت، دار بلربل ، الجدابر، (  
 82. 

 .23المرج  الة د ،   أ/ ردةف دالندة:(  2)
(

3
 .42ع دى ددقرة: المرج  الة د ،  (  
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،دعةةف  جم عرةة كمةة  رمكةةص أص رقةةدم بلةة  ر عةة  الدنةة        
 (1)
 لكرةة كةةدص إدارة الم 

مةص القة ندص المةدنت  715الش ب  مص حة  جمرة  الشةرك   مجعممةرص بدقة  لةن  المة دة 

 الجدابري.

رنة رر  25المؤرخ لت  19-15مص المرةدم العنفرذي رقم  42غرر أص ن  الم دة      

2015،
(2)
ربر  إشةك ى لةت مةد  احعرامة  لمدةدأ قارعدة ب حة  الدنة   دحة  الملكرة ق،  

، 1990درةمدر  01المؤرخ لت  29-90مص الق ندص رقم  50الدارد دميمدص الم دة 

، لردةة  مةص عةف  2004أدت  14المؤرخ لةت  05-04الممدى دالمعمم د لق ندص رقم 

مةععجر المر   ل  ق ندنة ، ب ل  ر ع  الدن   إي ل  إلت الم ل  لكى مص الدكرى دال

محةةى بةةى  ال ربةة  أد المعةةلح  الم ععةة  ل ةة  قبمةة  األرا أد الدن رةة دالحةة بد أد 

ن  .در ع  ال
(3) 

لةتقٌملالبؤقتص حالش  رةلال .02

علت أص ش  دة العرقرم المؤقت عرع  نفةا اآلثة ر  2004ن  ق ندص الم لر  لةن        

شة  دة الحرة دة، دد لعة لت رمكةص لعة ح  شة  دة  ىالق ندنر  المنعةد  علر ة  لةت مجة 

العرقرم المؤقت عقدرم بل  الحعدى علت ر ع  الدن  .
 (4)
   

، أص شةة  دة 2006نةةدلمدر  15المؤر ةة  لةةت  367715حرةةث أكةةد القةةرار رقةةم      

العرقرم المؤقت عمبت لع حد   عف  الم ل  الظ  ر، دعؤدي إلت حعةدل  علةت الةدلعر 

إلثد عرة  ب لمة  لةم ربمةص لرة  قية بر ، دالةذي جة   لةت ميةمدن  مة  المق ري ذي القدة ا

 رلت: 

                                                           

(
1
 .42ع دى ددقرة: المرج  الة د ،  (  
(

2
، علت م  رلت: ) رج  علت 2015رن رر  25المؤرخ لت  19-15رقم  مص المرةدم العنفرذي 42عن  الم دة (  

 الم ل  أد مدكل  المةععجر لدر  المر   ل  ق ندن  أد ال رب  أد المعلح  الم عع  ل   قبم  األرا أد الدن ر .(

(
3
لحقد ، د/ محمد الع رر دملت: عةلرم ر ع  الدن   لت الق ندص الجدابري، مجل  الدراة ت ق ندنر ، كلر  ا(  

 .137،  2006، عف قا، 13المدد 
(

4
 .140ع لر : المرج  الة د ،   د/ إقلدلت أدلد رادر(  
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المؤقةت دمحيةر )...د لفمى حرةث رعيةر أص البة عص قةدم أمة م القية ة شة  دة العةرقرم 

العحدرد المةع رج مص إدارة المةر المقة ري مؤكةدا أنة  لةم رةعم االععةراا علر مة  لةت 

    دالعةةةت ةةةةلمت لةةة  لرمةةة  دمةةةد الةةةدلعر المرمةةة د المقةةةرر ق ندنةةة  أمةةة م المح لظةةة  المق ررةةة

المقةة ري، غرةةر أص القيةة ة لعةةلدا لةةت الةةدعد  دععررةةد الحكةةم المةةةععنف الةةذي رليةة   

 النمدام العف .

العةةت دحةةددة البةة عص العةةت قةةدم   أثنةة   النةةدار دحرةةث أص شةة  دة العةةرقرم المؤقةةت      

 63-76مةةص المرةةةدم رقةةم  16د 13عمبةةت لةة  عةةف  الم لةة  الظةة  ر عمةةبل د لمةة دعرص 

     ، لكدن ةةةة  ةةةةةعؤدي إلةةةةت الحعةةةةدى علةةةةت الةةةةدلعر 1976مةةةة را  25المةةةةؤرخ لةةةةت 

  المق ري، الذي  د علت رأا المةعندات الرةمر  لت إثد ت الملكر  المق ررة  إذا لةم رقة

 لبمص لر .ا

إلةةت  ةةذه النعةةد  المبدقةة  لةةت قداعةةد الشةة ر، جمةةدا دحرةةث أص القيةة ة لةةم رر     

دأغفلةةدا االبةةبلر علر ةة  ممةة  رجمةةى القةةرار قةةد جةة   ل قةةدا لؤلةةة ا القةة ندنت دم ةة لف 

للق ندص الة ري المفمدى، د د األمر الذي رجمل  عري  للنقا داإلدب ى.(
 (1)
  

 ص حالش  رةلالحٌ زة .14

بةرا أج د ق ندص العدجر  المق ري لع ح  شة  دة الحرة دة الممندحة  مةص بةرف ر     

 40د 39علت ر ع  الدنة   بدقة  ألحكة م المة دعرص  المجلا الشمدت الدلدي أص رحعى

الممةةدى دالمةةعمم، 25-90مةةص القةة ندص رقةةم 
 (2)

علةةت أص عكةةدص شةة  دة الحرةة دة مشةة رة 

بلة  ر عة  الدنة   لةت دابةرة ا عع عة    د لمح لظ  المق ررة  العةت رقة  المقة ر محةى

 اإلقلرمت.

دم  رم   علت المشر ر الجدابري لت  ذا المج ى أن  لةم رشةدد لةت يةدب ديةمر      

الملكر  المق رر  مص  بلى ر ع  الدن   دشكى دقر ، إذ لةم رشةعرب أي دثرقة  لةت ملةف 

                                                           

 .416د 415،  2006، 02مجل  المحكم  الملر : المدد ( 1)
 .140د/ إقلدلت أدلد رادر ع لر : المرج  الة د ،   ( 2)
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ت عةص بررة  بل  الر ع  عثدةت  لةد المقة ر المةراد الدنة   علرة  مةص أي نةدار قة ندن

عقدرم دثرق  عثدت ذل  مص المح لظ  المق ررة  الم ععة  إقلرمرة ، ممة  رجنة  الدقةدر لةت 

لةةت  ،ب لةة  الر عة عةف  المدرةد مةةص المن دعة ت المق ررةة  الحقة  نعرجةة  لمةدم شةةرعر  

الحعةةدى علر ةة    عةة  إذا ثدةةت أص المقةة ر محةةى نةةدار أرةة  كةة ص ندعةة  علةةت مةةةعد  

 الج  ت القي بر  الم عع . 

 

 

 

رعحمى ب ل  العر ر  د لدن   مةةؤدلر  عيةمرص الدر نة ت المعملقة  د لمقة ر المدمة      

إق م  الدن   علرة ، لةإذا عدةرص للةةلب  اإلداررة  الم ععة  دمةنر العةر ر  دجةدد حقةد  

لل رر ععمل  د لمق ر، لرمكن   دقف إعدار العر ر  إلت أص عةةعقر األدية ر الق ندنرة  

ل  الةربرة الق ندنر  علر  للقر م دععم ى الدن  ، دععدرص ملكر  المق ر دمص
 (1)
درةعم الععكةد  

مص  در  م ل  أد ح بد المق ر أد مص ل  العف  الق ندنر  لت عقةدرم بلة  ر عة  الدنة   

مص  بلى الدثرقة  العةت رةةحد   الممنةت مةص المح لظة  المق ررة  الم ععة  إقلرمرة  ةةدا  

ةةةد  لؤلمةةبل  المق ررةة  العةةت عقةة  لةةت منةة ب  عمثلةةت لةةت نةةة   مةةص الةةدلعر المقةة ري د لن

دداةةب  ممةدح ، أد نة   مص ةند ملكر  الممند  عةص بررة  إجةرا  مم رنة  الملكرة  

لرفةةةري  27المةةةؤرخ لةةةت  02-07العحقرةةة  المقةةة ري المكةةةرا دمدجةةة  القةةة ندص رقةةةم 

، أد عص برر  أي دثر  رةمر  م  داى الق ندص رعمعد د   لةت المنة ب  العةت لةم 2007

 ر دمد.عمة

     

                                                           

كم ى محمد األمرص: اال عع   القي بت لت م دة العممرر دالدن  ، كلر  الحقد  دالملدم  ( 1)
 .179،  2015/2016الةر ةر ، ج مم  أدت دكر دلق رد، علمة ص، 
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لن  ٌ  لالشتيضلالخ صآلببلفلضلالتخصآلالب   

بل  ر ع  الدن   لرا بلدة  ع درة  ك رةره مةص البلدة ت العةت عرلة  إلةت الةةلب ت     

اإلدارر ، دى ررعدب كق عدة أة ةر  دمم رة  احد مظ  ر ح  الملكر  المق رر  دالحقد  

المرنر  المرعدب  د ، د د ح  االةعمم ى،
(1)
درددر بل  ر ع  الدنة   دمقةر المجلةا  

مةةص القةة ندص رقةةم  61الشةةمدت الدلةةدي للمقةة ر الممنةةت دعشةة  ى الدنةة   حةةة  نةة  المةة دة 

   .الممدى دالمعمم 90-29

رنة رر  25المؤرخ لةت  19-15مص المرةدم العنفرذي رقم  43الم دة  ن  حة د     

  الملف اإلداري لر ع  الدن   رحعدي علت: لإص ،2015

مراج  ر عة  العجدبة  د لنةةد  للدن رة ت المدرمجة  علةت قبمة  أريةر   .15

 ل را آ ر. أدعق  يمص عجدب  م عع  للةكن ت 

                                                           

 .22 رر الدرص دص مشرنص: المرج  الة د ،   (2)
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قةةةرار الةةةةلب  الم ععةةة  الةةةذي رةةةر   دإنشةةة   أد عدةةةةر  مؤةةةةة ت  .16

عةةةن عر  دعج ررةةة  معةةةنف  لةةةت لبةةة ت المؤةةةةة ت ال برةةةرة دغرةةةر العةةةحر  

 دالمدعج .

ن رةة ت الداقمةة  يةةمص أرا مجدبةة  شةة  دة ق دلرةة  االةةةع بلى د لنةةةد  للد .17

 در ع  العجدب .

 ةة  دن رةة  أد العةةت عأص إنجة د األشةة  ى درمكةص لعةة ح  العجدبةة  إنجةة د األشةة  ى      

عدة دن ر ت لةت حعة  أد عةدة حعة ، دلةت  ةذه الح لة  رلعةدم عة ح  البلة  لةدعم 

 بلد  دعقدرم كى الدث ب  المكعدد  دالدر ن ت العت عدرص القدام.

 

 

ددر الم ندا الممم ريإص      
(1)
دقةت الدنة   ر إعداد دث ب  ملف ر عة الم ع  لت  

عملر  عقنر  د لدرج  األدلت، ةمت المشرر مص دراب   إلت  م  الملم أن  ، أة ةر  د  م 

الع ربةة  يةةدادب لدنةة   حعةةت ال عكةةدص  نةة   م  لفةة  للةةرا رق دةة  قدلرةة  علةةت أشةة  ى ا

،م ةة  مةةص النظةة م المةة مالمممةةدى د ةة  دالعةةت عدقةةت أحك  دالعممرةةر
 (2) 

دةةى إص االةةةعم ن  

لةت المجة ى الحيةري رمةد يةردرة ق ندنرة  دإلةدام مفةردا، المممة ري د لم ندا
(3)
 

دمص  ن  رق  علت ع ع  كى ش   بدرمت أد ممندي     د  ي  لععشةررة م نةدا 

ممم ري أص رلج  إلت م ندا ممم ري ممعمد إلنج د مشردر الدن   بدق  ألحكة م المة دة 

 أكةدهد ةذا مة  ، 1994م ي  18المؤرخ لت  07-94مص المرةدم العشررمت رقم  04

 .29-90مص الق ندص رقم  55المشرر الجدابري مص  بلى ن  الم دة 

                                                           

، 1113م رد  18المؤرخ لت  22-13مص المرةدم العشررمت رقم  21حة  ن  الم دة  ( 1)

الممم ري دمم رة  م ن  الم ندا الممم ري، ال ندة  الممم رر :  ت  اإلنع جالمعمل  دشردب 
 العمدرر عص مجمدع  مص المم رف دالم  رات المجعمم  لت لص الدن  .

 .227  د/ الشررف الدق نت: المرج  الة د ، ( 2)
 .51جداد كمدنت: المرج  الة د ،  ( 3)
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 رلت: لرم دععمثى الدث ب  العت رمد   الم ندا الممم ري      

 م بب المدق  علت ةلم من ة  رةمر دعحدرد مدق  المشردر. .18

د لنةةد  للقبة  األريةر  العةت مةة حع    1/200ةةلم م بب الكعل  علت  .19

م500عقةةى أد عةةة دي 
2

د لنةةةد  للقبةة  األريةةر  العةةت  1/500، أد علةةت ةةةلم 

م5000مةةةة حع   عقةةةى أد عةةةة دي 
2
م500دععمةةةد   

2
 1/1000، دعلةةةت ةةةةلم 

م5000د لنةد  للقب  األرير  العت مة حع   ععج دد 
2

، درحعدي  ذا الم بةب 

 علت الدر ن ت الع لر :

 دج  ةة  درةةةم األةةةرج  عنةةد االقعيةة  حةةددد القبمةة  األريةةر  دمةةة حع   دع 

       ةةةةذه الدثرقةةةة  إلةةةةت يةةةةدب حةةةةددد دمةةةةة ح  األرا المدمةةةة  الدنةةةة    دع ةةةةدف

 علر  ، دلذل  دج  أص عكدص الدثرق  المقدم  مرعدب  د إلحداثر ت الج رالر . 

 

 األرير .منحنر ت المةعد  أد ةبر العةبرر دالمق ب  الع بربر  للقبم   

 .  ندر بداد  الدن ر ت المج درة أد ارعف ع   أد عدد 

   ارعف ر الدن ر ت المدجددة أد المدرمج  علةت القبة  األريةر ، أد عةدد بدادق ة

 دع عر  المة ح ت المدنر  أد غرر المدنر .

 .المة ح  اإلجم لر  لؤلرير  دالمة ح  المدنر  علت األرا 

   د لقبمةةة  األريةةةر  مةةة  مداعةةةف ع   العقنرةةة  درةةة ص شةةةدك ت الع ربةةة  المدعةةةدل

ر  دالقنةةدات المدرمجةة  علةةت بةةالربرةةةر ، دكةةذا نقةة ب دعةةى درةةةم شةةدك  ال

 المة ح  األرير .

د لنةةةد  للدن رةة ت العةةت عقةةى  1/50الععةة مرم الم علفةة  الممةةدة علةةت ةةةلم  .20

م300مةةة ح  مشةةعمبلع   عةةةص 
2

د لنةةةةد  للدن رةة ت العةةةت  1/100، دعلةةت ةةةلم 

م 300مشعمبلع   درص ععراد  مة ح  
2
م600د 

2
د لنةةد   1/200، دعلةت ةةلم 

 لد قت الدن ر ت.
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رند ةةت أد رديةةر ع عةةر  م علةةف المحةةبلت علةةت الععةة مرم، درجةة  أص عدةةرص      

دديةد  م علةف الععة مرم، درجة  أص عدةرص دديةةد  األجةدا  القدرمة  العةت عةم  ةةدم   

   ت أد األش  ى الكدر .داألجدا  المدرمج ، دذل  د لنةد  لمش رر  عحدرى الداج

دعجةةدر اإلشةة رة إلةةت أص ل ةةذه الم ببةة ت دالععةة مرم أ مرةة  أة ةةةر ، د ععد ر ةة       

عيةةةدب الحةةةددد الف عةةةل  دةةةرص األرايةةةت الم ععةةة  للعج رةةةدات الجم عرةةة ، دعلةةة  

الم عع  لبلةعمم ى ال   ، داألرايت العت رند ت عرك ة  مةة ح ت  يةرا ، كمة  

لةةت المحةةرب  دإدم جةة مةةص شةةعن  عديةةرر مشةةردر الدنةة    عدةةرص كةةى االرعف قةة ت دكةةى مةة 

الممرانت.
   

 

 

 لعقدرري لؤلش  ى دآج ى إنج د ذل .مذكرة ععيمص الكشف الدعفت دا .21

رلعةةةدم دارة الممنرةة  دمةةنر ر عةة  الدنةة   عمثةةى  ةةذه الدثرقةة  عقةةدا ممندرةة  مةة  اإل     

الشةةردر لةةت إنجةة د محعةةد  ر عةة  الدنةة   دإن  بةة  لةةت آجةة ى الممنةةت دةة ألمر دمقعيةة ه 

 درعم العنعر  علت مدة اآلج ى يمص قرار منر ر ع  الدن  .محددة، 

 الدث ب  المكعدد  دالدر نر  العت عدى علت الدن   دحع  عند االقعي  . .22

 :علت ععيمصددراة  ال ندة  المدنر  أم  

 المدنر  ردير:عقرررا رمده دردق  م ندا ممعمد لت ال ندة   .23

 . عحدرد ددعف ال ركى الح مى للدن ر 

 .عديرر أدم د المنشب ت دالمن عر العت عكدص ال ركى 

 عع مرم ال ر كى علت نفا ةلم عع مرم ملف ال ندة  الممم رر . .24

مةة  ربلحةةظ علةةت  ةةذه الملفةة ت العةةت عرلةة  دبلةة  ر عةة  الدنةة   أن ةة  عر ةة  ك  ةةى      

ب لد ةةة  لعمةةةدد   دعندع ةةة ، ل ةةةت ععبلةةة  ج ةةةد دمةةةدة دمنرةةة  إلعةةةداد   دكةةةذل  أمةةةداال 
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لعحيرر  ، لذا لد علت األقى عر  المشرر الجدابري ملف الدراة  ال ندةر  أد العقنر  

للةلب  الم عع  دعةلرم ر ع  الدن  ،
 (1)

مم  رجن  المدرد مص أشك ى الدن   البلقة ندنت 

 ددددص ر ع  درة  م لت يدب ديمر  الملكر  المق رر  ال  ع .

 

 

 

 

 

ال دةةد أص ركةةدص مشةةردر الدنةة   المدمةة  عنفرةةذه مب دقةة  لكةةى مةةص م بةةب شةة ى كمةة      

األرايةةت دالم بةةب العةةدجر ت للع ربةة  دالعممرةةر، اللةةذاص ر ةةدل ص إلةةت يةةدب دعدجرةة  

ى الدن   دل  ةر ة  إعم ر ع دف إلت العدلرة  دالمدادنة  دةرص يةردرة االةةعج د  أعم 

لرغدةة ت مقةةدمت بلدةة ت عةةرا ر  أعمةة ى الدنةة   لةةت إق مةة  الدن رةة ت الةةةكنر  دغرةةر 

الةةةةكنر ، دمقعيةةةر ت المعةةةلح  الم مةةة  ممثلةةة  لةةةت االقععةةة د لةةةت بررقةةة  اةةةةعمم ى 

احعةةرام شةةردب دعدامةةى األمةةص األرايةةت، دحم رةة  الدربةة  دالمحةةرب دكةةذا الممةةى علةةت 

دالنظ ل  لت الدن ر ت العت رةعم إنج د ة ، دالج نة  الجمة لت دالفنةت الةذي رمثلة  المنعةدج 

الممم ري.
 (2)
 

أن ب المشرر الجدابري د ل رب  اإلداررة   قدى القر م دمنر  ذه الر ع  أد رلي  د     

درنحعر  ذا الددر لةت القرة م دفحة  بلة   الم عع  دمنر ر ع  الدن   ددرا محددا

العر ر  دمرلق ع ، دالععكد مص مد  مب دق  مشردر الدنة   لعدجر ة ت أددات العممرةر 

المممدى د  ، أد العملرم ت المنعةد  علر ة  عبدرقة  لؤلحكة م المعملقة  د لقداعةد الم مة  

                                                           

(
1
 .217د/ بر  ع بش : المرج  الة د ،  (  
 .182كم ى محمد األمرص: المرج  الة د ،  (  2)
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    المةةةة م  للع ربةةةة  دالعممرةةةةر، ال ةةةةةرم  لرمةةةة  رعملةةةة  مدقةةةة  الدن رةةةة  دحجم ةةةة  دمظ ر ةةةة 

  ، دكذا مد  احعرام األحك م العشررمر  دالعنظرمر  الج ري د   الممى.قدعن ة
 (1)
 

مةنر ر عة  الدنة   نظ مة  ممقةدا، دراةة  درمعدر النظ م المعمل  د ال ععة   لةت      

مةة  الملةةم أص قداعةةد اال ععةة   لةةت القةة ندص  ،عةةد ى عةةدة ةةةلب تدذلةة  دةة لنظر إلةةت 

المةة م، دأص الق يةةت اإلداري رعم مةةى دكةةى عةةرام  ليةةم ص  اإلداري عمعدةةر مةةص النظةة م

حرث رعددر اال عع   لت عةلرم ر ع  الدن   درص مجمدع  مص  احعرام  ذه القداعد

ال رب ت.
(2)    

 

ععم دراة  ملف بل  ر ع  دن   ملكر  عق رر    ع  دعف  دا لر  علت مةةعد      

اإلدارة دال رش ر  لر   الممنردص د ألمر كم  ال ربل  لر   ب لة  الر عة  علةت اآلرا  

المقدم  مص قدى المع لر المعد ل ، دالعت عمةد عمةبل عحيةررر  الع ة ذ القةرار ال رجةدد 

دحعت المج دررص للمق ر مديدر بل  الر عة  ال  ، البمص لر  أم م القي   الم ع

ركةةدص ل ةةم علةةم د ةةذه الدراةةة  ب لمةة  أص الةةةلب  الم ععةة  ال عممةةد دلةةت غرةة   الةةن  

الق ندنت إلت اإلشم ر دبل  الر ع  حعت ربل  علر  الجمر  لت الدقت المبلبم
(3) 
.    

المةؤرخ  19-15 مةص المرةةدم العنفرةذي رقةم 45دلق  لن  الفقرة األدلةت للمة دة د    

، ررةى بل  ر ع  الدن   دالملفة ت المرلقة  دة  لةت ثةبلث نةةخ 2015رن رر  25لت 

د لنةد  لمش رر  الدن ر ت ال  ع  د لةكن ت الفردر ، عندم  ركةدص عةةلرم ر عة  الدنة   

مص ا عع   ربرا المجلا الشمدت الدلدي لمحى المقة ر مديةدر البلة ، دلةت  ةذه 

 48الفقةرة األدلةت للمة دة  الح ل  رعدلت الشد   الدحرد للدلدر  دراة  البل  حة  نة 

مص نفا المرةدم، دعلةت ربةرا المجلةا الشةمدت الدلةدي أص ررةةى نةة   مةص البلة  

                                                           

(
1
مج جت منعدر: عدر الفعى لت بل  الحعدى علت ر ع  الدن   لت العشرر  الجدابري، مجل  الملدم (  

 .319،  2006ج مم  عرص شما، معر، الق ندنر  داالقعع در ، كلر  الحقد ، 
 8رص دص مشرنص: المرج  الة د ،   رر الد ( 2)
 .001د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،  (  3)
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 بلى ثم نر  أر م مص ع ررخ إردار البل  إلةت المعة لر المكلفة  دعحيةرر بلة  ر عة  

 الدن   د ةم الةلب  الم عع ، دالعت ل   ممثلرص علت مةعد  الشد   الدحرد للدلدر .

جةةى يةةدب عملرةة  عحيةةرر الدةةت لةةت بلةة  ر عةة  الدنةة  ، رعدجةة  علةةت دمةةص أ     

المع لر المكلف  دعحيرر بل  ر ع  الدن   أص ععدر رد   لت أجى ال رعمد  ثم نر  

أر م ادعدا  مص ع ررخ اةعبلم بل  الرأي، دإال اععدر رأر م مدالق ،( 08)
 (1)

كةت رةعمكص 

 دنةة   لةةت أجةةى ال رعمةةد   مةةة الشةةد   الدحرةةد للدلدرةة  أص رفعةةى لةةت بلدةة ت ر عةة  ال

مص ع ررخ إردار البل . ( ردم 15) عشرة
 (2)  

أمةةة  إذا كةةة ص عةةةةلرم ر عةةة  الدنةةة   مةةةص ا ععةةة   الةةةدالت أد الةةةددرر المكلةةةف      

د لممراص
(3) 

 25المةؤرخ لةت  19-15مص المرةدم العنفرةذي رقةم  49دلق  لن  الم دة 

، علت ربرا المجلا الشمدت الدلدي أص ررةى ملةف بلة  ر عة  الدنة   2015رن رر 

نةةةخ إلةةت معةةلح  الددلةة  المكلفةة  دةة لممراص، إلدةةدا  رأر ةة  لةةت جةةى ال ( 07)لةةت ةةةد  

أر م المدالر  لع ررخ إردار البل ، كم  عرةى نة   مةص الملةف إلةت ( 08)رعمد  ثم نر  

الدحرد للدالر ، دعلت  ذا األ رةر أص المع لر المةعش رة مص  بلى ممثلر   لت الشد   

 رفعى لت بل  ر ع  الدن    بلى ال مة  عشرة ردم  المدالر  لع ررخ إردار البل .  

إذص لر عةة  الدنةة   ل ةة  ددر دقةة بت درقةة دت لفةةرا مقةة ررا الع بةةرب الممرانةةت      

حةةة  قداعةةد األمةةص دالعةةح  دةةةبلم  األشةة    دممعلكةة ع م، للرةةةت ر عةة  الدنةة   

  درردقرابت أد إجرا  ردعرنةت، دةى لة  جملة  مةص المق عةد الم مة  العةت ال رمكةص إجرا

إنك ر ةة ، دعةةة  م ر عةة  الدنةة   مةةص ج ةة  أ ةةر  لةةت المح لظةة  علةةت الدربةة  دالنةةةرج 

الممرانت دشكى ع م.
 (4) 
  

                                                           
  ، المرج  الة د .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  32الم دة  ( 1)
 ، المرج  الة د .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  38الم دة  ( 2)
 ، المرج  الة د .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  31الم دة انظر  ( 3)
د/عم ر ددير ف: من دع ت العممرر لت الق ندص الجدابري، ر ع  الدن   دال دم، مجل  الفق  دالق ندص، المدد  ( 4)

 .24،  0214الث لث، 
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المحدد لكرفر ت عحيرر عقةدد  19-15مص المرةدم العنفرذي رقم  47عن  الم دة د   

عجمةة  علةةت أص المعةةلح  الم ععةة  دعحيةةرر بلةة  ر عةة  الدنةة    ، العممرةةر دعةةةلرم 

المدالقةة ت داآلرا  مةةص األشةة    الممةةدمررص أد المعةة لر أد الجممرةة ت الةةذرص عمةةت 

 اةعش رع م، درةعش ر دعف    ع  كعش    عمدمررص كى مص: 

 مع لر الددل  المكلف  د لممراص علت مةعد  الدالر . .25

 مع لر الحم ر  المدنر . .26

 المع لر الم عع  د ألم كص داآلث ر الع رر ر  دالةر حر . .27

 معلح  الددل  المكلف  د لفبلح  علت مةعد  الدالر . .28

   معلح  الددل  المكلف  د لدرب  علت مةعد  الدالر . .29

درجةة  أص ععيةةمص االةعشةة رة اإلجد ررةة  كةةى الج ةة ت العةةت عةةن  علر ةة  القةةدانرص      

علةةت األمةةص المةة م   لةةذل  مةةص ددر لةةت المح لظةة  ال  عةة  د الرعف قةة ت اإلداررةة ، لمةة

دالعح  دالةكرن 
(1) 
.     

لالبتلفًلضلالتخصآلالب   لياآلن تلال   ي ٌآلالبةتةبآلعلىلذل ل لالبضلالالن  ً

  نة مةص د علت ر عة  الدنة   ىرنع ت ددر المدابص مص ع ررخ إردار بل  الحعدللللل

ردةةدأ ددر الج ةة  اإلداررةة  الم ععةة  دفحةة  ددراةةة  ق ندنرةة  بلةة  ر عةة  الدنةة   مةة  

النعد  العشررمر ، لذا عحعى  ذه المرحل  أ مر  د ل   لت نظ م دراة  دمنر ر ع  

رعمثةةى لةةت مةةنر الممنةةت اإلذص المةةةد  الدنةة   كدن ةة  عنع ةةت دإحةةداث أثةةر قةة ندنت م ةةم 

، إال أص  ذه النعرج  قد ع علف إذا م  لم عر  الج ة  لبلةعبث ر دحق  لت الدن   أد العممرر

اإلدارر  الم عع  مب دق  البل  لم   ةد محةدد لةت قة ندص الع ربة  دالعممرةر دمراةةرم  

 العنفرذر .

 رج عص الةم   د لقر م دعش  ى الدن   مص ص قرار اإلدارة لت  ذا العدد ال رغرر أ     

قةرار اإلدارة حةدى بلة  ر عة  الدنة    لذا  ععن   ذا المبل  للعبةر  إلةتعدم ، 

 داآلث ر الق ندنر  المعرعد  عص ذل .

                                                           
 .041د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،  (  1)
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لصريتلقتاتلتخصآلالب   الفتعلا يا ل

ن   عةةعمرص ت مةةص شةةعاليةةم ن  األة ةةةر  العةة قةةرار المدالقةة  علةةت ر عةة  الدنةة    ةةدللللل

 ،العممرةر، ل ةت أداة لعةدلرر عممرةر معم ةة  دمنةةجمد احعرام ق ندص دم بب ت الع رب 

دحم رة  المشة د دالمجة ى الممرانةت دعدر   رعم مح رد  الةكص غرةر القة ندنت
(1)

دمة  د ،

ر عةة  الدنةة   عمدةةر عةةص إمك نرةة  مم رةةة  أحةةد أدجةة  حةة  الععةةرف لةةت الملكرةة  أص 

لمةةص البدرمةةت أص ركةةدص المدةةدأ  ةةد قدةةدى اإلدارة لبلةة  ر عةة  الدنةة   عةةص المق ررةة ، 

 .الدن   عمعدر ح  لب لد  برر  إعدار قرار دمنر الر ع  كدص ر ع  

إلدارة لةةت دمةةا الحةة الت أص عفةةرا شةةردب  علةةت ب لةة  ا إال أص ذلةة  ال رمنةة      

،إلداممرلة  دةر ع  الدن    لععدر قرار منر ر عة  الدنة   دلكةص دةعحفظ أد 
(2) 
مة   

    عةةةلم ر عةة  الدنةة   إمةة  قعةةد إنجةة د دن رةة  أد عةةدة دن رةة ت علةةت شةةكى حعةة  الملةةم أنةة  

 .الممدى دالمعمم 15-08 مص الق ندص رقم 11دلق  لن  الم دة  أد عدة حع 

العةت ال عةعم لةت عةدرة  أي شكى مةص الععةرل ت الق ندنرة  د عر رع  د لدن  مال رد     

قةةرار إداري،
 

إذ كثرةةرا مةة  عةةددر نداعةة ت حةةدى شةةرعر  األعمةة ى الق ندنرةة  دشةةعص الدنةة   

دةد  عدم احعةرام اإلدارة للشةكلر  البلدمة  لةت إعةدار قراراع ة ، ممة  رجمةى معةلح  

المةعفرد مص الر ع  م ددة، كعص رمنر ربرا المجلا الشمدت الدلةدي عر رعة  د لدنة   

كمةدم دجةدد ملةف بلة  لمةنر الر عة  ددص إعد ر اإلجةرا ات العةت رةةعلدم   القة ندص 

 الر ع  أعبل.

كم  أص ر ع  الدن   ال عمنر إال مةص ةةلب  إداررة  م ععة  دمدجة  القة ندص، لةبل      

عمريةةت لئلل ةة   دةةةد   دإالرمكةةص ألرةة  ج ةة  إداررةة  أ ةةر  أص عمةةنر  ةةذه الر عةة ، 

عر  عدم اال عع  .
 (3) 
  

                                                           
 .14المرج  الة د ،   جداد كمدنت: ( 1)

 .12 رر الدرص دص مشرنص: المرج  الة د ،   ( 2)
د/عدري الدرص: النظ م الق ندنت لر ع  الدن   لت العشرر  الجدابري، مجلر  الملدم اإلنة نر ، المدد الث مص،  ( 3)

 . 23،  0222ج مم  محمد  رير، دةكرة، 
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ةةلم مةص بةرف ربةرا المجلةا رر رعم الفعى لت بل  ر ع  الدن   دمدج  قةراللللل

الشةمدت الدلةدي
(1) 
 22المةؤرخ لةت  10-11مةص القة ندص رقةم  95بدقة  لةن  المة دة   

المعيمص ق ندص الدلدر ، 2011ردلرد  
(2) 
أد الدالت أد الددرر المكلف دة لعممرر حةة   

،الح لةة ، لةةت شةةكى قةةرار إداري
(3)   

 29-90دعلةةت الةةرغم مةةص مح دلةة  القةة ندص رقةةم 

قةة ندص الع ربةة  دالعممرةةر الممةةدى دالمةةعمم عددرةة  اال ععةة   دةةرص ال ربةة ت المعيةةمص 

 .دالج  ت اإلدارر  الة دق  الذكر

قةة ررا عدقةةت غرةةر محةةددة دغرةةر دقرقةة  نظةةرا الععمةة د المشةةرر  لممةة ررر دمالإال أص      

  علةةةت معةةةبلح ت مرنةةة  مثةةةى االةةةةعراعرجر ، البدرمةةة  الثق لرةةة  الدةةة ردة دالمعةةةلح  

مم  قد رعرع  عن  عددرد اإلدارة الم م  دةلب  عقدررر  داةم  األمةر الةذي قةد الدبنر ، 

رنجم عن  عن در لت اال عع   مص شعن  اإليرار د لمعلح  ال  عة ، مة  عحةدد علة  

المم ررر دمدج  العنظرم.
 
 

     
عررر مكعد  ع در عص الةةلب  اإلداررة  الم ععة   عفرغ ر ع  الدن   لت قرار

ظمةة  الةةة رر  المفمةةدى لةةت  ةةذا المجةة ى، رعيةةمص مجمدعةة  الدر نةة ت كمةة  عحةةدده األن

المعملق  د ل رب  اإلدارر  المعدرة ل ، دالش   المةعفرد مص ر ع  الدن  ، مة  عحدرةد 

   المداعةةةف ت الم مةةة  للدنةةة  ، داإلشةةة رة إلةةةت أ ةةةم االلعدامةةة ت دالقرةةةدد، مةةةؤرخ دمدقةةة  

 .ى عررر دمكعد درف م مص ذل  أص العر ر  ال رعم إال دشكعلر ، 

دد لع لت ال رمكص االععداد د لمدالق  اليةمنر  لةت ح لةت ةةكدت اإلدارة الم ععة        

مةص المرةةدم العنفرةذي رقةم  62د ةذا مة  ععكةده المة دة  دعدم رد   لت اآلجةى المحةددة،

                                                           
رعدر ربرا المجلا الشمدت الدلدي ر ع  الدن   د ععد ره ممثبل للدلدر  لت ح ل  دجدد م بب ش ى  ( 1)

 .األرايت، درةلم ر ع  الدن   دعفع  ممثبل للددل  لت ح لت عدم دجدد م بب ش ى األرايت
مص ق ندص الدلدر  علت: )رةلم ربرا المجلا الشمدت الدلدي ر ع  الدن   دال دم دالعجدب   12عن  الم دة  ( 2)

 حة  الشردب دالكرفر ت المحددة لت العشرر  دالعنظرم المممدى د م .( 
دنت عحقرق  ي مص شعن  إحداث أثر ق نذ د الممى الق ندنت االنفرادي الع در عص مرل  ع م دال :اإلداريالقرار  ( 3)

 .22،  0222، دار الملدم، الجدابر، اإلدارر للمعلح  الم م ، أنظر د/ محمد الع رر دملت: القرارات 



111 
 

، درمكةةص أص عمةةنر ر عةة  الدنةة   دعحفظةة ت مةةص 2015رنةة رر  25المةةؤرخ  15-19

يردرة ذكر مدررات ذل  لت ن  القرار.اإلدارة الم عع ، م  
 (1) 

رنةة رر  25المةةؤرخ لةةت  19-15رقةةم  العنفرةةذي مةةص المرةةةدم 51ألدمةةت المةة دة د     

، أص رفعةةى لةةت بلةة  ر عةة  الدنةة   لةةت جمرةة  الحةة الت  ةةبلى المشةةررص ردمةة  2015

مةص نفةا المرةةدم ردلةغ  50دحة  ن  المة دة  المدالر  لع ررخ إردار بل  الر ع ،

إلت عة ح  البلة  مرلقة  دنةة   مةص الملةف المعيةمص الععشةرر علةت  اإلرج دتالقرار 

 .العع مرم الممم رر 

 

 

عةص  دة ألمردعلت أي ح ى ل ص قرار منر ر ع  الدن   رج  أص ردلةغ إلةت الممنةت      

مة  دعةةى اةةعبلم،بررة  رةةة ل  مدعةت علر ةة  
 (2) 

دعحفةظ نةةة   مةص الملةةف مؤشةةر 

المدرررةة  المكلفةة  دةة لممراص علةةت مةةةعد  الدالرةة ،  علر ةة  مرلقةة  دةة لقرار لةةت أرشةةرف

دعحعفظ الةلب  الم عع  العت ةلمت ر ع  الدن   د لنة   المؤشر علر ة  مةص القةرار 

المحدد لكرفر ت عحيرر عقةدد  19-15مص المرةدم العنفرذي رقم  55دل  ن  الم دة 

 .العممرر دعةلرم  ،

 لدن   مص برف:ردلغ ع ح  البل  د لقرار المعيمص ر ع  ا     

مع لر العممرر الع دم  للدلدر  لت ح ل  عةلرم الر ع  مص بةرف ربةرا  .30

 المجلا الشمدت الدلدي.

المع لر المكلف  د لعممرر علت مةعد  الدالر  لت ح لت عةلرم الر عة   .31

 مص برف الدالت.

                                                           
 ، المرج  الة د .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  20الم دة  ( 1)
 .14 رر الدرص دص مشرنص: المرج  الة د ،   ( 2)
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المدرررةةة  الم مةةة  للعممرةةةر دال ندةةةة  الممم ررةةة  علةةةت مةةةةعد  الةةةددارة  .32

لةةةت ح لةةةت عةةةةلرم الر عةةة  مةةةص بةةةرف الةةةددرر المكلةةةف  المكلفةةة  دةةة لممراص،

د لممراص.
(1) 
     

الدنة   عحةت ععةرف الجم ةدر  ر عة كم  عدية  نةة   مؤشةر علر ة  مةص قةرار      

دمقر المجلا الشمدت الدلدي عص برر  اللع  مدة ةن  داحدة دش ر، مص أجى عمكةرص 

كى مص ل  معلح  د الببلر علت الدث ب  الدر نر  لملف بل  ر ع  الدن  .
 (2) 
  

 

 

 

 

 

نةة   مةص  شة رد ن  رمة   علةت المشةرر الجدابةري عةدم إرةراد أي نة  ردجة       

كمةة   ةةد    الدنةة   علةةت مةةةعد  المح لظةة  المق ررةة  الم ععةة  إقلرمرةة قةةرار مةةنر ر عةة

الحةة ى د لنةةةد  لر عةة  العجدبةة  العةةت نةةده المشةةرر إلةةت يةةردرة شةة ر   د لمح لظةة  

، أل مرةة   ةةذا اإلجةةرا  لةةت الممةة مبلت المق ررةة  الةةداردة علةةت المقةة ر، د لنةةةد  المق ررةة 

لفمى لةإص الداقة  المملةت رظ ةر المدرةد للم ل  أد لل رر، مم  ريدب الملكر  المق رر ، دد 

مص المشكبلت الق ندنر  عظ ر عند العم مى لت عق ر مدنت دمدجة  ر عة  دنة   دالمقةد 

األعلت للملكر  المش ر علةت مةةعد  المح لظة  المق ررة  ردةرص عكةا ذلة  دةعص المقة ر 

قا غرر مدنت، كم  أن  عند مردر لر  المةر الم م لؤلرايت رف جا لج ص المةر دعنة 

      م  الم در  للمق ر.رمحعد  ةندات الملكر  المدلت د   مص برف ح بد المق ر م  البد

                                                           
 .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  22الم دة  ( 1)
 .002د/ بر  ع بش : المرج  الة د ،    ( 2)
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أص قرار منر ر ع  الدن   قد ركدص محى بمص مص قدةى ال رةر إلت دعجدر اإلش رة      

عكةةدص للبةة عص معةةلح  لةةت  ةةذا  المعيةةرر مةةص قةةرار مةةنر ر عةة  الدنةة  ، شةةررب  أص

مشردر، دأص ركدص القرار غرر البمص
(1) 
. 

 الملةف لةت تدةال رع ةذ قةد الدنة  ، ر عة  دمنر المدالق  راردعلت غرار عددر ق     

 :الع لر  األشك ى

لةأجٌالب حلتخصآلالب   لقتاتأيال ل

 10، المةةؤرخ لةةت 62040رقةةم  العةة در عةةص المحكمةة  الملرةة  دمدجةة  القةةرارد     

 :1990لرفري 

)مص المقرر ق ندن  أص لئلدارة الحة  لةت ععجرةى الدةث لةت بلة  ر عة  الدنة   لمةدة ال  

عدرةةد عةةص ةةةن ، دمةةص ثمةة  لةةإص القةةرار اإلداري الم ةة لف ل ةةذا المدةةدأ رمةةد مشةةدد  دمرةة  

أص البة عص قةدم بلة   –لةت القيةر   -ال بع لت عبدر  الق ندص، دلم  ك ص مةص الث دةت 

د لقددى أد د لرلا، دأص اإلدارة الممثل  لت شة    ر ع  دن   دلم رعل  جداد  قبمر 

الدالت دج ت ل  رة ل  عملم  مص  بلل   دعص القبم  األرير  العت رنةدي الدنة   لدق ة  

محى دراةة ، ددص أص عع ةذ مدقفة  رعملة  دبلة  البة عص المعملة  در عة  الدنة   رغةم 

قرار اليمنت(.لدات المدة الق ندنر ، دمعت ك ص القرار كذل  اةعدج  إدب ى ال
 (2) 
  

قد عيبر الةلب  الم عع  دعحيرر ددراة  ملف ر ع  الدن   إلت ععجرى الدةت      

 لت ح لعرص:دركدص ذل   م  ذكر العدررر، لر 

 دراةةة محةةى  عكةةدص القبمةة  األريةةر  الممنرةة  د لدنةة   دا ةةى يةةمص مةةة ح عنةةدم       

مممةةدى د مةة ، د نةة  أريةة  الع ربةة  دالعممرةةر دمدجةة  العشةةرر  دالعنظةةرم ال لم ببةة ت

الععجرى ال رمكص أص رعج دد مدة ةن  داحدة.
 (3) 

       

   دلةةةةت إبةةةة ر ةةةةةمت اإلدارة إلةةةةت عةةةةدم عمبرةةةةى معةةةة لر المةةةةدابنرص داةةةةةعبث ر م      

دحقةةدق م، لإنةة  عنةةدم  ركةةدص ملةةف بلةة  ر عةة  الدنةة   مديةةدر اةةةعكم ى د لدثةة ب  أد 

                                                           
 .032د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،  (  1)
 .181،  24، المدد 1111المجل  القي بر  لم م  ( 2)
 ، المرج  الة د .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  24الم دة  ( 3)
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رعدقف أجةى الدةت لةت دالمملدم ت الن قع  العت رند ت علت ع ح  البل  أص رقدم  ، 

ردمةة  المدالرةة  لعةة ررخ إرةةدار البلةة  حةةة  نةة  ( 20)ر عةة  الدنةة   المحةةدد دمشةةررص 

درةةري ل،2015رنة رر  19المؤرخ لت  19-15مص المرةدم العنفرذي رقم  51الم دة 

مةع دذة ، درجة  عقررةد العحفظة ت المملدمة تادعدا  مص عة ررخ اةةعبلم  ةذه الدثة ب  أد ال

.الدث ب  الممنر  دإدراج   لت قرار ر ع  الدن   يمص
(1) 
 

إال أص اللجد  إلت الععجرى دالدب  د لدت لت ملفة ت بلدة ت ر ة  الدنة   المددعة       

رعةد  لت كثرر مص األحر ص لت ير ر دقت ثمرص للممنت قد رؤدي إلةت ارعفة ر عكة لرف 

إلةةت العراجةة  عةةص مشةة ررم م، أد  لةةرادكمةة  أنةة  قةةد رةةؤدي دةةدما األإنجةة د المشةةردر، 

بةر  غرةر مشةردع  ممة  رةة عد علةت ظ ةدر الةةكص اللجد  إلت م  لف  الق ندص دلةد د

غرر الق ندنت.
 (2)  

 

 

لقتاتلتفضلب حلتخصآلالب   للن  ٌ  ل

كةة ص م  لفةة  ألحكةة م قةة ندص  إذارمكةةص رلةةا بلةة  الحعةةدى علةةت ر عةة  الدنةة        

الممةةةدى     29-90مةةةص القةةة ندص رقةةةم  63الع ربةةة  دالعممرةةةر بدقةةة  لمقعيةةةر ت المةةة دة 

ك نةةةةت الدن رةةةة ت دةةةةةد  دج ع ةةةة  ددنرع ةةةة  دأدم د ةةةة  ال ععبةةةة د  مةةةة   إذاأد  ،دالمةةةةعمم

المداعةةف ت الممرانرةة  دالممم ررةة  المبدقةة  علةةت الدن رةة ت لةةت دالرةة ت الجنةةد ، بدقةة  

لرفةةةةري  01المةةةةؤرخ لةةةةت  27-14مةةةةص المرةةةةةدم العنفرةةةةذي رقةةةةم  06لةةةةن  المةةةة دة 

2014.
(3)
 

  د لعةةةدر ، درمكةةص لةةت  ةةذه الح لةة  ردلةةغ قةةرار الةةرلا إلةةت الممنةةت معةةحددد     

أد أص  رع لت دعف  ن  بر  عص مشةردر الدنة  ، لع ح  البل  لت ح ل  الرلا إم  أص

                                                           
 .042د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،  (  1)
 .82المرج  الة د ،    محجددت:محمد  ( 2)
، المحدد للمداعف ت الممرانر  دالممم رر  0213لدرارر  21المؤرخ لت  02-13ي رقم ذأنظر المرةدم العنفر ( 3)

 .0213، الع درة ع م 22دالعقنر  المبدق  علت الدن ر ت لت دالر ت الجند ، الجرردة الرةمر  عدد 
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رقدم بلدة  جدرةدا حةة  الشةردب الق ندنرة 
(1) 

، دلةت كةى األحةداى رع ةذ رلةا ر عة  

 الدن   دج رص إم  رعدر دشكى عررر أد دشكى يمنت، د د م  ةرعم عدر ن  لت اآلعت:

لللالتفضلالصتٌح -

أص ر ع  الدن   دةرل  مص دة بى اإلدارة لمم رة  اليدب اإلداريدم  للللل
 

مص  ةبلى 

مراقد  عملر ت الدن  ، لإص حةص الععرف لت  ذه الدةرل  رقعيةت د ليةردرة مراقدة  

المعملقةةة  د لمةةة دة مةةةد  مب دقةةة  مبلةةة  الر عةةة  لمقعيةةةر ت النعةةةد  العشةةةررمر  

دم  لف  ملف بل  الر ع  ل ذه النعد  رمثى ةدد  مص األةد   المدجدة   الممرانر 

للرلا،
(2) 
بلة  ر عة  الدنة   إلةت إعةدار قةرار  المكلف  د لدت لت  رب قد علجع الللذال

غرر المدالق  لمقعير ت ق ندص الع رب  دالعممرةر حةة  نة   الدن   درلا منر ر ع 

مةص المرةةدم  50، ددلة  المة دة لمةعممالممةدى دا 29-90مةص القة ندص رقةم  62الم دة 

رجةة  أص ركةةدص  ةةذا القةةرار ، د2015رنةة رر  25المةةؤرخ لةةت  19-15العنفرةةذي رقةةم 

 .مةدد ، دأص رعم عدلرغ ع ح  البل  د لقرار مةدد  م  نة   مص ملف البل 

لج   اإلدارر  الم ععة  دمةنر ر عة  الدنة   أص م  لت إلدام المشرر الجدابري لد     

الةةرلا، إال لكةةدص العةةةدر  يةةم ن  ع ةةدم كةةى األبةةراف ةةةدا  الممنةةت عةةةد  قةةرار 

د ألمر أد الج   اإلدارر  المعدرة لر عة  الدنة   عنةد اللجةد  إلةت القية   لةت ح لةت 

نشد  من دع  إدارر .
 (3) 
ل 

  مةنر العةر ر  د لدنة   دةى رمنة  دمدجة  دقد حدد المشةرر حة لعرص ال رمكةص لر مة     

رةة ت عحيةةرر عقةةدد المحةةدد لكرف 19-15دم العنفرةةذي رقةةم مةةص المرةةة 52المةة دة  نةة 

 ، د م :العممرر دعةلرم  

رمن  العر ر  د لدن   لت الدلدر ت العت ال عمعل  م بب شة ى األرايةت ةةدا   -أ 

ك ص مع د  علرة  أد لةت بةدر المعة دق  علرة  دالةذي عجة دد مرحلة  العحقرة  

 للعممرر. عممرر أد القداعد الم م الممدمت، أد مب د  لش  دة ال

                                                           
  .048 ،  د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د(  1)
 .22ع دى ددقرة: المرج  الة د ،  ( 2)
 .23د/عم ر ددير ف: من دع ت العممرر لت الق ندص الجدابري، المرج  الة د ،   ( 3)
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، رمن  العر ر  د لدنة   علةت أراا مجةدأة دةددص ر عة  دنة    -  
 (1)

 دد  ععة ر

.لف أحك م ق ندص الع رب  دالعممرر   إذاالعر ر  د لدن   دشكى ع م  رمن 
 (2) 

مص المةلم د  أص بل  الحعدى علت ر ع  الدن   الذي رحعرم جمر  النعد  د     

العممرر، دغرر ذل  مص النعد  العنظرمر ، ركةدص الق ندنر  الج ري د   الممى ددث ب  

،معةةرره القدةةدى
(3)  

إال أص اإلدارة أحر نةة  عةةرلا  ةةذا البلةة  دةةةد  عفةةةرر   لقةةدانرص 

العممرةةر عفةةةررا م ةة ررا إلرادة المشةةرر، لركةةدص قرار ةة  عريةة  لئلل ةة   مةةص بةةرف 

،القي   اإلداري
 (4) 

قرار   حعةت ركةدص أحةص المشرر عمبل د لدام اإلدارة دعملرى دقد 

الممنت د ألمر علت علم دعةد   اع  ذ القرار، دلعةرر  إجرا ات الدعد  أم م القية   

دعة رى م مع  لت الععكد مص شرعر  القرار.
 (5)
 

لمص ك ص عرية  الممدى دالمعمم،  29-90مص الق ندص رقم  63كم  أج دت الم دة      

    ةةةةلمر  أد أص ررلةةة  دعةةةد   لقةةةرار رلةةةا ر عةةة  الدنةةة   أص رقةةةدم عظلمةةة  أد بمنةةة 

قي بر ، دمص  ن  لم رقر الن  ال    ق عدة إجد رر  العظلم دى د ةى عحةت الجةداد ال 

الدجد ، دعر  األمر لع ح  المعلح ، ل د مص ر ع ر إم  برر  العظلم أد البررة  

القي بت، ددذل  ددمد العمدرى األ رر الذي عرلة  قة ندص اإلجةرا ات المدنرة  داإلداررة  

مةص القة ندص رقةم  830الذي عدنت ق عدة جداد الةعظلم ال دجددة  دمدجة  نة  المة دة د

اإلجرا ات المدنرة  داإلداررة 
(6) 
القة ندص حةدث العدالة  دةرص الةن  ال ة   ممةثبل لةت  

.09-08الق ندص رقم رعمثى لت الممدى دالمعمم، دالن  الم م  29-90رقم 
(7) 
  

رقعنةة  دةة لرد الةةذي عةةم عدلر ةة  عةةراح  مةةص دةةذل  مكةةص المشةةرر الجدابةةري مةةص لةةم د     

برف الج  ت الم عع  ددراةة  ملةف ر عة  الدنة   دالدةت لرة ، أص رعقةدم دبمةص لةت 
                                                           

 .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  20الم دة  ( 1)
 الممدى دالمعمم. 01-12مص الق ندص رقم  20أنظر الم دة  ( 2)
 .120الة د ،  محمد محجددت:  المرج   ( 3)
، مبدم  األدلتجداد كمدنت: يدب م  لف ت العممرر د لم ر  أدم  ق ندص أم إكرا  ت الداق ، البدم   ( 4)

 .28،  0213ة لرقراف، المملك  الم ردر ، 
 .021د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،   ( 5)
اإلجرا ات المدنر  داإلدارر ، الجرردة  ، المعيمص ق ندص0228لدرارر  02المؤرخ لت  21-28الق ندص رقم  ( 6)

 .0228، الع درة ع م 01الرةمر  عدد 
 .23د/عم ر ددير ف: من دع ت العممرر لت الق ندص الجدابري، المرج  الة د ،   ( 7)
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مةةص قةة ندص الع ربةة   63بدقةة  لةةن  المةة دة  قةةرار رلةةا مةةنر ر عةة  الدنةة   العةةررر

 62علت مةعد  الدالر  مق دى دعى إردار دلقة  للمة دة دذل  الممدى دالمعمم دالعممرر 

، دعلعةةدم الج ةة  2015رنةة رر  25المةةؤرخ لةةت  19-15لمرةةةدم العنفرةةذي رقةةم مةةص ا

ردمةة  المدالرةة  لعةة ررخ  (15) البمةةص الةةرد علرةة   ةةبلى ال مةةة  عشةةرة الم ععةة  دنظةةر

د   الدحرةةةد للدلدرةةة  مدقةةة  إرةةدار البمةةةص دةةة لقددى أد الةةةرلا المةةةةد  مةةص  ةةةبلى الشةةة

المق ر.
(1) 

    

               مةةةةةص القةةةةة ندص رقةةةةةم  63أد لةةةةة  أص رعدجةةةةة  مد شةةةةةرة للقيةةةةة   حةةةةةة  المةةةةة دة      

العةت د لنةد  للج   الم عع  دنظر من دع ت ر ع  الدنة   ، دالممدى دالمعمم 90-29

رعةةدر   كةةى مةةص ربةةرا المجلةةا الشةةمدت الدلةةدي دالةةدالت حةةة  الح لةة  إلةةت للمحكمةة  

الدالر  الم م  د لفعى لت المن دعة ت اإلداررة  اإلدارر  د ععد ر   الج   القي بر  ذات 

 مص ق ندص اإلجرا ات المدنر  داإلدارر . 800دمدج  الم دة 

رعمل  دعدجة  إل ة   ر عة  الدنة   قية بر  لةإص األمةر ال ر علةف عةص دعةد   دلرم      

اإلل    عمدم ، لقد ربمص لت ر ع  الدن   مص حرث اال عع  ، دمةص أمثلة  ذلة  مة  

، دالةذي جة   لرة : 2002لرفري  11المؤرخ لت  55ار مجلا الددل  رقم ج   لت قر

)أن  دن   علت اةةعبن ف مةةجى لةد  كع دة  اليةدب مجلةا الددلة  مةص قدةى دالةت دالرة  

الجدابر يد القرار الع در عص مجلا قي   الجدابر دالق يت دإل ة   قةرار ر عة  

 الدن  .

 د علةت عقة ر كة بص د ألدرة ر مةص أجةى حرث اةعف دت المةععنف علر   مص ح  امعرة     

دن   مة كص، دأص المةععنف علر   عقدمت دملف أم م مع لر الع رب  الممرانر  مةص أجةى 

 ربةة ت م ععةة  لةةت الحعةةدى علةةت ر عةة  الدنةة  ، دأنةة  دمةةد دراةةة  عقنرةة  ق مةةت د ةة  

الممةةراص أظ ةةرت أص دنةة   عمةة رة لةةد  القبمةة  األريةةر  الممنرةة  رشةةكى  بةةرا أكرةةدا 

العردةة ، دمةةص أجةةى عفةة دي أي ك رثةة  اع ةةذ مةةدرر ع ربةة  اإلقلةةرم دالعممرةةر  انةةدال دةةةد  

 لمح لظ  الجدابر قرارا رقيت دإل    ر ع  الدن  .

                                                           
 .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  20انظر الم دة  ( 1)
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دحرث أن  ك ص علت القي ة الععكد مص عح  أقداى معلح  العممرةر دذلة  د نعةدا       

ع  إلل    مقةرر  درر، لكص حرث أص  ذه المدررر  دالعت عمد مدررر  دالبر  لرةت م ع

 رعيمص ر ع  الدن  .

ه المدرررة  حرث أص القرار المعيمص إل ة   ر عة  الدنة   لةرا مةص عةبلحر ت  ةذ     

د لع لت عج ددا لت مم رةع   للةلب  دأص علت عدا  م  ق م د   الدالبر  دالعت ارعكدت

 قي ة الدرج  األدلت دإل    القرار اإلداري(.

لشةةكى   عةة  دأص ر عةة  الدنةة   ع يةة  لجملةة  مةةص دقةةد ربمةةص لر ةة  مةةص حرةةث ا     

 14المةؤرخ لةت  3594رقةم مجلةا الددلة  قرار مثى م  ج   لت اإلجرا ات الشكلر ، 

، الةذي قيةةت دععررةد القةةرار المةةععنف لرةة  دالةذي قيةةت دإل ة   ر عةة  2001جة نفت 

الدن   العت ةلمت للمةةععنف نظةرا إلةت أن ة  مشةدد  دمرة  لةت الشةكى كةدص أص ر عة  

 دن   مدقم  مص الن ب  الث نت لربرا المجلا الشمدت الدلدي.ال

دقد ربمص لر   مص حرةث المحةى أد الةةد  أد ال ةدف، د ةذا األمةر بدرمةت دمة  أص      

 ر ع  الدن   قرار إداري. 

كعص رعم  ر  اإلجرا ات المحددة ق ندن  مم  رؤدي إلت دببلص القرار، مثى م  ج        

، دالةذي جة   لرة : 2001جة نفت  16المةؤرخ لةت  417رقةم لت قةرار مجلةا الددلة  

)دمدج  عرري  مةجل  لد  كع د  يدب مجلا الددل  اةةععنف المةةعفرد مةص ر عة  

الدن   قرار ع در عص ال رل  اإلدارر  دمجلا قي   الجدابر دالق يت دإل    ر عة  

    الدن   الممندح  ل . 

اد رارةا أن ة  منحةت لمةبل ر عة  الدنة   حرث أج دت الدابرة الحيرر  لدلدرة  مةر     

لكص المم رن ت العت ق مت د   الج  ت الم عع  أثدعت أص الدن ر  غرةر مب دقة  للمقة ررا 

 االةعش رر . الممرانر  د إلي ل  أن   ال عحعدي علت رأي إحد  اللج ص

حرةةث أص القةةرار محةةى االةةةعبن ف قةةد ذكةةر أنةة  ال رظ ةةر مةةص ر عةة  الدنةة   أنةة  عةةم      

   ذ رأي ال رب ت االةعش رر .اع
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حرةةث أص رأي المعةة لر الم ععةة  داجةة  لةةت الدن رةة ت ذات االةةةعمم ى العةةن عت      

 دالعج ري.

  دد لنعرج  أرد مجلا الددل  القرار المبمدص لر .(     

لقتاتلالتفضلاليب ًل -

مةة  رمكةةص مبلحظعةة  علةةت المةةةعد  المملةةت أص اإلدارة قةةد عع ةةذ مدقفةة  ةةةلدر  عجةة ه     

دال عممةةى علةةت إ دةة ر م دةة لمدقف الةةذي  ،بلدةة ت المةةدابنرص لةةت مرةةداص ر ةة  الدنةة  

دذلةة  لةةت غرةة   نةة  قةة ندنت ردةةرص الشةةكى الةةذي رجةة  أص  ،اع ذعةة  د لدةةة بى المن ةةةد 

ممة   ؟ ى ركدص علت شكى رة ل  أد رع ذ شكى قةرار  ،رع ذه قرار رلا ر ع  الدن 

ر   الدن  . رمم  ال بلل ت الشكلر  داإلجرابر  لت مج ى 
(1) 

 

    لرد علةةت بلةة  ر عةة م دةة  الج ةة  اإلداررةة  الم ععةة  دةةإص الةةةكدت الةةذي علعةةد    

         نقيةة   المةةدة المحةةددة للدةةت لرةة  ددص عةةددر قةةرار مةةةد  من ةة  دةة لقددى دالدنةة  ، د

أد الةةرلا أد بلةة  اةةةعف   دثةة ب  مكملةة  رمعدةةر دمث دةة  قدةةدى يةةمنت لبلةة  ر عةة  

أ مرة  الر عة  اليةمنر  د لدنة   عكمةص لةت حمةى ددلة  الج ة  اإلداررة  الدن  ، ذلة  أص 

الم عع  علت لح  ددراة  بلدة ت ر عة  الدنة   دالدةت لر ة   ةبلى المةدة المحةددة 

ق ندن ، دللمة  م  كذل  لت عشجر  عملر ت الدن   دعدم عمبرى مع لر ب لة  ر عة  

رجة دت رعرعة  علةت انقية   الدن  ، كم  أص القددى اليمنت لةت  ةذا العةدد  ةد جةدا  إ

المةدة الدمنرة  المحةددة ق ندنة  لدجةد  الدةت لةةت البلة  المقةدم لةئلدارة دمة  رمة دى ممةة  

القددى دالمدالق  علر .
 (2)

ل  

علت ب ل  ر عة  الدنة    دعدم رد  رمعدر ةكدت الج   الم عع  لدعلت الممدمللللل

ح لةة ، قةةرار يةةمنت  دمةةد لةةدات اآلجةة ى الق ندنرةة  العةةت ةةةد  ذكر ةة  ةةة دق  حةةة  كةةى
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درلا منر ر ع  الدن   ال قددال يمنر  كم  ك ص الح ى علر  قدى عددر الق ندص رقةم 

 .الممدى دالمعمم دالمعمل  د لع رب  دالعممرر 90-29

المعملة  د لع ربة  دالعممرةر الممةدى دالمةعمم، لدية   29-90لقد جة   القة ندص رقةم      

رر  الة د  ل ، داأل بة   الف دحة  العةت نجمةت حد للفديت الممرانر  العت ألرد   العش

عص اععد ر ةكدت اإلدارة كقددى يمنت لر عة  الدنة   لةت غرة   ملةف عقنةت رراعةت 

قداعد العممرر، دعدم عحكم الق يةت الجدابةري لةت مراقدة  مةد  مب دقة  الدنة   المةراد 

م  قداعد العممرر، دد لع لت أعدر ةكدت اإلدارة رفةر علت أن  رلا يةمنت  إنج ده

لبل  الحعدى علت ر ع  الدن  ، د ةذا مة  أكةده القةرار غرةر المنشةدر العة در عةص 

.2001لرفري  19المؤرخ لت  1688مجلا الددل  رقم 
 (1) 
  

 

اآل ةر ةةكدت  دمص  بلى العشرر  المق رص نجد دعص المشرر العدنةت قد اععدر  د     

اإلدارة دمد ميت اآلج ى الق ندنت للةرد علةت بلة  ر عة  الدنة   رلية  يةمنر ، مةص 

.1996جداص  03المؤرخ لت  1996لم م  39مص الق ندص عدد  37 بلى الفعى 
 (2)

      

   
دعجدر اإلش رة إلت أص المشرر الفرنةت قد أ ذ دق عد اععد ر ةكدت اإلدارة عص      

ر عة  الدنة   لةت دمةا بلة  نت لانع    اآلج ى المقةررة قدةدى يةمعقدرم جداد   عند 

الح الت.
 (3) 
   

، مةنر 12-90أم  د لنةد  للمشةرر الم ردةت لقةد اقةر دمدجة  قة ندص العممرةر رقةم      

ر ع  الدن   دعف  يمنر  رةري علر   م  رةري علت الر ع  العررح  مةص حرةث 

.دن ب  إلنج درر  عم ى داألش  ى اليرد ألقر م ع ح  المشردر د
 (4)  
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لم  ك نت القرارات الع درة لت مج ى عقدد العممرةر   عة  ر عة  الدنة   من ة  د     

عد ى يمص ا عع   اإلدارة لت مرداص الشرب  اإلدارر ، دم  رمنر  ذلة  مةص ارعدة ب 

عل  القرارات د لنظ م المة م دمدلدالعة  الةثبلث: األمةص المة م، العةح  الم مة ، دالةةكرن  

الم م ، دنظرا لكدص مج ى العممرر ل  ددر لمة ى لةت حم رة  حقةد  األلةراد مةص عمةةف 

دانحراف اإلدارة عص الحددد الق ندنر  المرةدم  ل  ، مص أجى كةى ذلة  رمعدةر القية   

دابص اإلداري دقداعةةد المةةةؤدلر  اإلداررةة  عمدمةة  اليةةم ن  دالمةةبلذ الةةذي رمكةةص للمةة

ح .مع ل المعيرر اللجد  إلر  لحم ر 
 (1  )

 

مةص المرةةدم  62لت  ذه الح ل  علت الممنت إذا لم رقعن  د لرد حة  نة  المة دة      

، أص رعقةةدم دبمةةص علةةت مةةةعد  2015رنةة رر  25المةةؤرخ لةةت  19-15العنفرةةذي رقةةم 

الدالرةة  لةةت قةةرار الةةرلا اليةةمنت، دعلةةت الج ةة  الم ععةة  دنظةةر البمةةدص الدةةت لةةت 

 البمص.ردم  المدالر  لع ررخ إردار ( 15)البمص  بلى مدة ال مة  عشرة 

ةةدا  دة لرلا أد دإذا لم رعلقت ب ل  ر ع  الدنة   ردا علةت بلدة  للمةرة الث نرة       

ددمد لدات مدة  مة  عشرة ردم ، ل  أص رددر بمن  ث نر  علت مةعد  الةددارة القددى 

دإجد ررة  المكلف  د لممراص، العت دددر   ع بةر معة لر العممرةر علةت مةةعد  الدالرة  

الرد علت ب ل  الر ع  د إلرج   أد الرلا المةد  لت أجى  مة  عشرة ردم  مةص 

أد لةة  أص رلجةةع مد شةةرة إلةةت الج ةة ت القيةة بر   عقةةدرم البلةة  علةةت مةةةعد  الةةددارة،

الم عع .
 (2) 
 

دإذا اةعمر ةكدت اإلدارة عةص اع ة ذ مدقةف دايةر رغةم الةعظلم، عةدر لةت  ةذا      

 ، الذي ج   لر :2003جدرلر   22المؤرخ لت  9808األمر قرار مجلا الددل  رقم 

)حرةةث أنةة  دمدجةة  مةةذكرة بمةةص د الةةةعبن ف مةةةجل  لةةد  كع دةة  يةةدب مجلةةا الددلةة  

دالذي قيةت دةرلا  اةععنف مقدم بل  ر ع  الدن   يد قرار مجلا قي   ةبرف

 الدعد  لمدم الععةرا دالرامر  إلت إلدام دلدر  عرص أرن ت دعص عةلم ل  ر ع  الدن  .
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دأص الدلدر  لم عع ذ أي قرار لت المةدة المحةددة ل ة  ق ندنة ، لقةد عظلمة  أمة م الةدابرة      

ةةةكدت الةةذي رمعدةةر قةةرار يةةمنت دةة لرلا ةةةل  الممنةةت البررةة  الدالدالرةة ، ددمةةد 

 .القي بت

 ددمد لح  الملف ددراة  الدق ب  انع ت مجلا الددل  لم  رلت:     

حرث أص بل  المةععنف المعمل  دعةلرم  لر ع  الدن   معةدلر علةت جةى الشةردب      

 مم  رعمرص إذص الععررر دعص ل  أحقر  عةلم ر ع  الدن   مص قدى الدلدر .

رة  دةةبرف دععةد  مملنة  عةص دد لنعرج  أل ةت مجلةا الددلة  قةرار ال رلة  اإلدار     

لللللللأحقر  ب ل  الر ع  لت عةلم ر ع  الدن   مص الدلدر (.

ل

ل

ل

دعلر  ل ص الرق د  القي بر  علت الدق ب  ال عكدص مص الن حر  الم در  الدحعة ، دإنمة       

قد عكدص رق د  مص دج   ق ندنر  عص برر  إجرا  مق دل  دةرص الةةد  المة دي دالق عةدة 

لدعةدى إلةت العفةةرر الحقرقةت الةذي عقدمة  اإلدارة للق عةةدة درةةمت الق يةت ل ،الق ندنرة 

درنع ت الق يت دمةد العحقة   ،الشرعر  دالدقدف علت األةلد  الذي اعدمع  لت عبدرق  

د ى رعر أص عع ذ   أة ةة   ،مص الدجدد الم دي للداقم  إلت الدحث عص مد  ق ندنرع  

لقرار   المبمدص لر .
 (1) 

عةر ر  عمعدر ر ع  الدن   غ بد  رغم البمص القي بت لت قةرار رلةا مةنر الد     

د لدن   دعددر دشعن  قرار رقيت د إلل    حعت دلد عيمص إلدام اإلدارة دمنر ر ع  

الدنةة   كمةة  انةة  ال رعرعةة  علةةت اإلدارة المةةنر العلقةة بت للر عةة  دإنمةة  رةةعم عنفرةةذ القةةرار 

ر الر ع  دن   علت بل  جدرد.القي بت الق يت دإلدام اإلدارة دمن
 (2) 
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لصالحٌآلتخصآلالب   ن لن  ل

إص الحةة  الةةذي ع دلةة  ر عةة  الدنةة   لعةة حد   مؤةةةا علةةت دقةة    ةةذه الر عةة  للللل

دح ل  نف ذ، دممنت عدم انقية ب   أد دداى مفمدل ة ، دالمقعةدد دةدداى مفمةدى ر عة  

الدنةة    ةةد لقةةداص قرمع ةة  الق ندنرةة ، دد لعةة لت ال رمكةةص اععم د ةة  مةةص بةةرف المنعفةة  د ةة  

،الدنةة   حقةةد لكدثرقةة  مثدعةة  
(1) 
مةةدة ممرنةة  لةةم رحةةدد  لمشةةرر الجدابةةريل دد لنةةةد  

دةةى جمةةى الةةةلب  عقدرررةة  للج ةة  الم ععةة  د لدةةت لةةت بلةة  لعةةبلحر  ر عةة  الدنةة   

 .ر ع  الدن   لت عقدرر مدة القر م دعش  ى الدن   حة  بدرم  المشردر

 

 

 

 15-08مةص القة ندص رقةم  04دى اكعفت المشرر الجدابري مص  بلى ن  الم دة       

، دةإلدام مة لكت القبة  األريةر  المدجةددة دا ةى عجدبة  2008ردلرد  20المؤرخ لت 

عق رر  انع ت د   أش  ى الع رب  دالردب المنعد  علر   لةت ر عة  العجدبة ،
(2) 
أص  

رنجددا دن ر ع م لت اآلج ى المحددة لت ر ع  الدن  ، دأدقت علت أجى ةةرر ص ر عة  

 ةذا الحكةم كةدص مةدة ةةرر ص ر عة   الدن   مد م ، د ن  ندال  المشةرر الجدابةري لةت

الدن   ع علف حة  بدرم  أشة  ى الدنة   المدمة  القرة م د ة ، دع علةف لةت ح لةت مة  اذا 

 ك ص الدن   ألدى مرة أد لئلعبل  أد العمدرد.

ر علةت  ةبلف المشةرر العدنةةت علةةت ةةدرى المثة ى قةد  عة  د دة  ل ةةذا مة ةذا األ    

ر عةة  الدنةة   دالعمدرةةد لر ةة  دشةةردب عجدرةةد  ق، جةة عبل  الشةةعص ةةةم ه قأجةةى عةةلدحر 

( ةندات كحد أقعت لعبلحر  ر ع  الدن   ادعدا  مص ع ررخ عةلرم  .03ثبلث  )
 (3)

  

دعلت الممدم لإص ر ع  الدن   ععدر مل  ة إذا لم رشةرر لةت أشة  ى الدنة    ةبلى      

مةص  06لمة دة رة الث نرة  لالفقة داحدة مص ع ررخ عةلم  ، دلق  لمقعيت أحكة م( 01)ةن  
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نة  د نعةرام ع، دعلةت  ةذا األةة ا رمكةص الجةدم دالممدى دالمةعمم 15-08الق ندص رقم 

األجى المحةدد يةمص ر عة  الدنة  ، ععةدر الر عة  الممندحة  للدنة   غرةر مدجةددة، 

نة  دنة   دةددص أص أي دن   دمةد  ةذا األجةى رمعدةر دنة   غرةر قة ندنت دممنةت إدعدم  لذل  ل

عر ر .
(1) 

 

 

 

 

 

المل ةت  1975جدرلرة   26المؤرخ لةت  67-75دمقعيت األمر رقم م  الملم أن       

ةةندات  (03) مةدة ر عة  الدنة   دةةنعرص، ثةم أعةدحت ثةبلثالجدابةري حدد المشرر 

المل ةت، أمة  ح لرة  ددمةد  1982لرفةري  06المؤرخ لةت  02-82دمدج  الق ندص رقم 

عةةبلحر  ر عةة  الدنةة   عحةةدد لةةت قةةرار أعةةدحت مةةدة  دنرةة  نالنعةةد  القإل ةة    ةةذه 

دربلحةةظ مةةص  ةةبلى  ر عةة  الدنةة   دمراعةة ة ندعرةة  المشةةردر دمةة  رةةةع لك  مةةص دقةةت،

المم رةةة  العبدرقرةة  أص الج ةة  الم ععةة  دمةةنر ر عةة  الدنةة   ال عمرةةر ا عم مةة  ل ةةذه 

النعةةةد  دالعمةةةدربلت دعحةةةدد مةةةدة عةةةبلحر  ر عةةة  الدنةةة   دةةةثبلث ةةةةندات ق دلةةة  

للعجدرد.
(2) 
   

لةجبٌرلتخصآلالب   تابض  ل

رقعد دعجمرةد قةرار مةنر ر عة  الدنة   إعةدار الج ة  اإلداررة  الم نحة  ل ة  قةرار      

ردقف عنفرذ آث ر   مؤقع ، دركدص ذل  لت ح لت ارعك   المعحعى علةت ر عة  الدنة   

ألمةة ال غرةةر مب دقةة  لمحعةةد  اإلذص د لدنةة   أد م  لفةة  لمداعةةف ع  ، درةةعم ذلةة  دمم رنةة  
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عةةداص المةةؤ لرص لةةذل  ق ندنةة ، درةةةعمر قةةرار العجمرةةد إلةةت غ رةة  ععةةحرر الم  لفةة  األ

المرعكد  دالمددة إلت عنفرذ أش  ى الدن   دلق  لمحعد  ر ع  الدن  .
 (1) 
ل  

لإلغ  لتخصآلالب   خ ب   ل

عل ةةت ر عةة  الدنةة   دشةةكى مد شةةر إذا لةةم رشةةرر لةةت الدنةة   مةةص قدةةى المةةةعفرد مةةص      

ةن  ادعدا  مص ع ررخ عةلم   أحك م   لت أجى
(2) 

رحة  لكةى ذي عةف  ، إلت ج نة  ذلة  

 لئلل ةة  دمعةةلح  رلةة  دعةةد  إل ةة   يةةد قةةرار مةةنر ر عةة  الدنةة  ، دعلجةةع اإلدارة 

عحرر  الدعد  الممدمر  علت أة ا جررمة  الدنة    القي بت لر ع  الدن   لت ح لت 

ععةررح ت ك ذدة   منحت علت أة ا أد ددجدد ر ع  دن   غرر شرعر دددص ر ع  

.مص المع م
(3)
   

ص ل ة  إلت إل    قرار العر ر  دع  كلر  دةى اإلدارة  أحقر لكص  ذا ال رمنت عدم      

اعير أص المةعفرد مص ر ع  الدن   لم رحعةرم مقعيةر ت ق ندنرة   إذا ذا الح  ال ةرم  

أ ر  غرر عل  الداردة لت نعد  ق ندص الع رب  دالعممرر.
(4) 

لتخصآلالب   لغٌتلال   ي ٌآلإبض ا  ر   ل

عقةةدم مثةةى  ةةذه الح لةة  إذا أقةةدم المةةةعفرد مةةص ر عةة  الدنةة   علةةت الدنةة   دمةةد إل ةة        

الر عةة ، دد لعةة لت رجةة  علةةت القيةة   الععكةةد مةةص حعةةدى داقمعةةت اإلل ةة   دالدنةة   

المدالت لئلل   ، د ذا م  أقره مجلا الددل  الفرنةت.
 (5) 
   

لب   تخصآلالين تلالفتعلالن  ً ل

المعملةة   29-09دةةعفح  دمةةا النعةةد  الق ندنرةة  الةةداردة لةةت القةة ندص رقةةم      

نجةةد أن ةة  قةةد عةةدادلت لةةد  م  بدةة  كةةى مةةص ب لةة   د لع ربةة  دالعممرةةر الممةةدى دالمةةعمم،

ر ع  الدن   دالةلب  اإلدارر  الم عع  ق ندن  دمنح  ، علةت عدرة ص العدامة ت دحقةد  
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د ةةعمم ى عةف  الق عةدة اآلمةرة، دعة رة أ ةر  د ةةعمم ى الق عةدة كى مص البرلرص ع رة 

المكمل  أد العقرررر  دذل  دبررق  مد شرة أد غرر مد شرة.
 (1) 
     

 دمد عةةلرم ر عة  الدنة   عةععت مرحلة  عنفرةذ أشة  ى الدنة   دالعةت مةص ا ةم مراحةىلللللل

يدب الملكر  المق رر  ال  ع ، لمة  ععيةمن  مةص حقةد  للدنة نت دالعدامة ت علقةت علةت 

          ع عق  لع لر اإلدارة دال رر.

لالةزاب تلالب  ًأيال ل

ع حد   جمل  مص االلعدامة ت من ة  إعةبلم ربةرا المجةا  علقت ر ع  الدن   علت     

  مربرة  عديةر مراجة  ر عة  الشمدت الدلدي دع ررخ لةعر درشة  الدنة  ، ددية  اللعة

الدن   الممندح  دندر الدن  ، دع ررخ العع   الدرش  دالع ررخ المعدق  النع ة   األشة  ى، 

دغرر   مص الدر ن ت، دأص ري  ح جد مربت لربل دن  ر.
 (2) 

     

 

لةضبٌقلبيبينلتخصآلالب     -0

لة  العدامة  دة حعرام المر   مص درص أ م االلعدام ت الق ندنر  العت رعحمل   الد نت للللل

دالم درةة   ميةمدص قةرار مةنر ر عة  الدنة  ، دعنفرةةذ مشةردر الدنة   دمداعةف ع  العقنرة 

لةت الر عة  المةةلم  للممنةت مةص الةةلب  اإلداررة  الم ععة   دالجم لر  كم   د محدد

دإشراف م ندا ممم ري دآ ةر مةدنت، دمةرد ذلة  أص اإلدارة د ععد ر ة  ةةلب  يةدب 

م  العر ر  د لدنة  ، إال دمةد الععكةد مةص اةةعرف   الشةردب المقةررة إداري م  ك نت لعةل

لت ق ندص الدن   إلق م  الدن ر ت لت م علف أغراي  .
 (3)
 

 الةصتٌحلببراٌآلأشغ الالب    -2

 19-15المعمم أد المرةدم العنفرةذي رقةم ق ندص الع رب  دالعممرر الممدى د لم رن      

 إلدامرةةة  الععةةةررر د لععةةة   الةةةدر  المعملقةةة علةةةت ، 2015رنةةة رر  25المةةةؤرخ لةةةت 

المةةر   لةة  د لدنةة   إلةةدام إذ لةةم رعيةةمص ، د لشةةردر لةةت أشةة  ى الدنةة   المةةر   د ةة 

                                                           
 .11 رر الدرص دص مشرنص: المرج  الة د :   ( 1)
 . 24د/عم ر ددير ف: من دع ت العممرر لت الق ندص الجدابري، المرج  الة د ،   ( 2)
 .182كم ى محمد األمرص: المرج  الة د ،  (  3)
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د لععررر د نع    عملر  الدنة   مةص أجةى الحعةدى علةت شة  دة المب دقة  الدنة   عةدا 

إلدام المر   ل  د لععررر دددار  أش  ى الدن  .
 (1) 
      

لب  الم ععة  دعة ررخ غرر ان  مص معلح  عة ح  ر عة  الدنة   أص رعةر  للةة     

الشردر لت أش  ى الدن   لرقرم الحجة  علةت ذلة  حعةت ال ع بةا الةةلب  الم ععة  لةت 

احعة   مدة الةن  العت دمردر ة  ععةدر الر عة  الغرة ،
(2)
دلقة  لمة  عيةمنع  الفقةرة  

الممةةدى  2008ردلرةةد  20لةةت المةةؤرخ  15-08مةةص القةة ندص رقةةم  06الث نرةة  للمةة دة 

 .دالمعمم م  الملم أن  رج  أص عجةد الدرش  عص برر  إق م  ةر ج الحم ر 
(3)
     

 

 

لبييعلالفةآللللجب يتلتخصآلالب   لإعالن -2

م ى الدن   دالع رب  م م  ك ص ندع   عص برر  إق م  ةر ج عرج  أص عجةد درش  أ    

مص الق ندص رقةم  56لن  الفقرة الث لث  مص الم دة ددي  اللع  عدى علت األش  ى بدق  

درقعد د  القر م دمجمدع  مص ، الممدى دالمعمم 2008ردلرد  20المؤرخ لت  08-15

 قدى الشردر اإلجرا ات دالدل   دمدد مص االلعدام ت دمي   

 لت عنفرذ أش  ى الدن   المر   د  ، دالدما اآل ر أثن   العنفرذ، دغرر   دمد االنع ة  

مةةص عنفرةةذ ميةةمدص ر عةة  الدنةة  ، درعمثةةى ذلةة  لةةت الععةةررر داإلشةة  ر القةة ندنررص 

المشعملرص علت المملدم ت اليردرر  العت مص شعن   أص عمرف دمشردر الدنة   المةراد 

إنج ده لت مدق  محدد، علت قبم  أرا ممرن  دمد الحعدى علت ر ع  الدن  ، كمة  

عمرف دع ح  المشردر أي الد نت.
 (4) 

دال دف مص ذل  إح ب  علم الجم در دم  ر  ع ح  المشردر دالمشردر لةت آص      

داحد، لإذا عدص لل رر أص الق بم علةت الدنة   لةرا د لم لة  الفملةت للمقة ر ل ةم اللجةد  إلةت 

                                                           
 .132الة د ،  معبفت جرمدنت: المرج  (  1)
 .022د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،   ( 2)
 الممدى دالمعمم. 12-28مص الق ندص رقم  22انظر الفقرة الث لث  للم دة  ( 3)
 .112كم ى محمد األمرص: المرج  الة د ،  (  4)
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معةة لر الدلدرةة  الم ععةة  دعةةةلرم ر عةة  الدنةة   إلعبلم ةةم دةةذل ، كةةعص ركةةدص الشةة   

رقرم عق ري دن   علت ممبر ت   بب ، لت  ذه الح لة  اةعف دة ش  دة حر دة أد ش  دة ع

للج ةة ت الم ععةة  أص عقةةدم د لععةةحرر دإعةة دة األمةةدر إلةةت نعةة د   الحقرقةةت دةةةح  

العةةر ر ، إلةةت ج نةة  ذلةة  عةةة ى البللعةة  م مةة  الرق دةة  للج ةة ت الم ععةة  دةةذل  عةةص 

أثنة    برر  دي  مراج  ر ع  الدن   مم  رعرر ل م الععكةد مةص مةد  مراعة ت الدة نت

عشررده للدن   لم   د محدد لت الر ع  المةلم ، د ذا األمر رة  م لةت يةدب ديةمر  

 الملكر  المق رر  ال  ع .

 

 

 

عمعدةةر عملرةة  إشةة  ر ر عةة  الدنةة   مةةص أ ةةم االلعدامةة ت المديةةدع  علةةت عةة ع  للللل

المر   ل ، دذلة  لعةة رى عمةى المةراقدرص لةت مجة ى العممرةر، دكةذا إعةبلم المة لكرص 

المجةة دررص دمةةص قةةد عكةةدص ل ةةم حقةةد  علةةت المقةة ر محةةى األشةة  ى، دكةةذا جممرةة ت 

المح لظ  علت الدرب ،
(1) 
 60دد لفمى أدج  المشرر الجدابري مص  ةبلى نة  المة دة  

    المحةةةةدد لكرفرةةةة ت عحيةةةةرر عقةةةةدد العممرةةةةر  19-15مةةةةص المرةةةةةدم العنفرةةةةذي رقةةةةم 

عمةى درشة  الدنة   لدحة  مربرة  أص ري  المةعفرد مص الر عة   ةبلى لعةرة دعةلرم  ، 

ةةةم، عديةةر مراجةة  ر عةة  الدنةة   الممندحةة  دنةةدر  80مةةص ال ةة رج ععجةة دد أدم د ةة  

معدقةة  الدنةة   دارعف عةة  دمةةة ح  قبمةة  األرا، دعةة ررخ الععةة   األشةة  ى دالعةة ررخ ال

      أد مكعةةةةة  الدراةةةةةة ت أد المؤةةةةةةة  المكلفةةةةة  دإنجةةةةة د النع  ب ةةةةة ، داةةةةةةم المةةةةةةعفرد 

ره مةةص در نةة ت ر عةة  الدنةة  ، دقةةد حةةذا المشةةرر الجدابةةري لةةت ذلةة  األشةة  ى، دغرةة

د لمشرر الفرنةت دالمعري، ددص المشرر الم ردت الذي لم رن  علةت  ةذا اإلجةرا  

 عراح .  

 عمد ر ع  الدن   مص أ م عبدرق ت ق ندص الع رب  دالعممرر، د ععد ر   إحد       

                                                           
 .264د/ الشررف الدق نت: المرج  الة د ،  (  1)
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شكى معقص، علةت الةرغم مةص عةدم دجةدد األددات الربرةر  العت ةن   المشرر دنظم   د

ق ندص     د لدن  ، حعت عكدص  ن   مراقد  مد شرة دلم ل  علت مج ى العممرةر، دمةص 

 نةة  ععجلةةت أ مرةة  ر عةة  الدنةة   كدن ةة  إحةةد  دةةة بى عقرةةد حةة  الملكرةة  المق ررةة ، دمةة  

  مص إ ي ر  ةذا الحة  للمراقدة  المةةدق  للدنة  ، دعةدم مم رةةع  إال لةت نبة  عقعير 

النعةةد  الق ندنرةة  الجةة ري الممةةى د ةة ، ل لمشةةرر الجدابةةري اشةةعرب الحعةةدى علةةت 

ر عةة  الدنةة   قدةةى إحةةداث أي دن رةة  أد إد ةة ى ع ررةةرات علةةت المدةة نت الق بمةة  مةةص ددص 

العدلر علت ر ع  دن   م  لف  رم ق  علر  .
 (1) 
        

 

 

إال أص إشة  ر ر عة  الدنة  ، دإص عةم لإنة  غ لدة  ال رحعةرم المداعةف ت درملة  لةت      

ال مك ص غرر ظة  ر للمةدابنرص، دحعةت للمكلفةرص د لمراقدة ، دةى دإص دمةا األشة    

رشةة ردص الةةر  ، دقةةدر مةة  رشةة ردص الم نةةدا أد المقةة دى المكلةةف د لدنةة   أد مكعةة  

الدراة ت.
 (2)  

مجلةةا الشةةمدت الدلةةدي الم ةةع  إقلرمرةة  داألعةةداص ربةةرا ال ةةردج  مةةص  ةةبلىد     

 مةةص قةة ندص الع ربةة  دالعممرةةر 73عبدرقةة  لةةن  المةة دة المراقدةة  للقرةة م دةةإجرا  المةةؤ لرص 

أشةة  ى الدنةة    دمراقدةة  عمةةرص علةةر م لةةت نفةةا اإلبةة ر القرةة مردالممةةدى دالمةةعمم الةةذرص 

المحةةدد لشةةردب  55-06المرةةةدم العنفرةةذي رقةةم كمةة   ةةد محةةدد لةةت  المةةر   د ةة 

دكرفرةة ت عمرةةرص األعةةداص المةةؤ لرص للدحةةث عةةص م  لفةة ت العشةةرر  دالعنظةةرم لةةت مجةة ى 

را ات المراقدة ،  إجةرا  المراقدة ،الع ربة  دالعممرةر دمم رنع ة  دكةذا إجة
(3)  
أص ربلدةدا د

مةةص الم لةة  أد مدكلةة  القةة ندنت أد ممثةةى عةة ح  المشةةردر اببلع ةةم علةةت عةةدد مةةص 

                                                           
 .21 محمد محجددت: المرج  الة د ، (  1)
 .143د 144معبفت جرمدنت: المرج  الة د ،   ( 2)
، رقعد د لمراقد  لت 0222رن رر  42المؤرخ لت  22-22مص المرةدم العنفرذي رقم  23دلق  لن  الم دة  ( 3)

لر   مرداص الع رب  دالعممرر العحق  مص دجدد الدث ب  الق ندنر  المكعدد  دالدر نر  المر ع  ألش  ى الدن   العت شرر 
 دمقعيت ر ع  الدن   الممندح .
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 عةةة  الدنةةة  ، ر عةةة  ال ةةةدم إص رر دفةةةعر درشةةة  الدنةةة  ، رالدثةةة ب  دأ م ةةة  الععةةةر

دجدت.
(1) 

 

 

 

 

 

 

لاحةتاملح يقلالغٌت -3

مة  عقعيةت ر ع  الدن   أص رراعت لت اةعمم ى حقة  لةت الدنة    المةعفرد مصعلت للللل

د  العشررم ت الج ري الممى د   دالمعملق  د لمعةلح  الم مة  أد المعةلح  ال  عة ،
(2) 

مةةص القةة ندص المةةدنت  691اةةةعمم ى حقةة  د لدنةة   بدقةة  لةةن  المةة دة دمةةدم العمةةةف لةةت 

ال رر، ألن  حعت دإص أ بةعت الج ة   حقد  عمنر ر ع  الدن   م  احعرامالجدابري، ل

الم عع  لت منر ر ع  الدن  ، دعدرص لرم  دمد أص لر   اععدا  علت ملكرة  ال رةر، لةإص 

مة  الملةم أص قةرار كرة  غرةره، ملذل  ال ر دى لع ح  الر ع  أي ح  لةت اةةعمم ى 

.العر ر  ع دة م  رن  علت يردرة احعرام حقد  ال رر
 (3)  

دكرا المشرر الجدابري  ةذا االلعةدام علةت عة ع  الدة نت مةص  ةبلى نة  المة دة      

المحةةةدد لكرفرةةة ت عحيةةةرر عقةةةدد العممرةةةر  19-15مةةةص المرةةةةدم العنفرةةةذي رقةةةم  54

علت المةعفرد مص ر ع  الدنة   االلعدامة ت داالرعف قة ت العةت  أدج ، حرص دعةلرم  ، 

عقعيةةت ع ربةة  د ةةدم ت   عةة   األشةة  ىرند ةةت علرةة  أص رحعرم ةة ،   عةة  إذا ك نةةت 

                                                           
، المحدد لشردب دكرفر ت عمررص 0222رن رر  42المؤرخ لت  22-22مص المرةدم العنفرذي رقم  22الم دة  ( 1)

ا إجرا ات ذاألعداص المؤ لرص للدحث عص م  لف ت العشرر  دالعنظرم لت مج ى الع رب  دالعممرر دمم رنع   دك

 434-21، الممدى د لمرةدم العنفرذي رقم 0222لدرارر  22، الع درة لت 22عدد المراقد ، الجرردة الرةمر  

 .0221أكعددر  02، الع درة دع ررخ 21، الجرردة الرةمر  المدد 0221أكعددر  00المؤرخ لت 
رراعت لت اةعمم ى حق  م  عقعيت د   أصمص الق ندص المدنت الجدابري علت: )علت الم ل   212عن  الم دة  ( 2)

 المعلح  ال  ع (. أدعشررم ت الج ري د   الممى دالمعملق  د لمعلح  الم م  ال
 .142معبفت جرمدنت: المرج  الة د ،   ( 3)
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المشةرر الجدابةري مةص  ةبلى نة   دجة ، كمة  أد لمدق  الممدمت أد ارعف ق ت   ع 

 ى دالمةةعممالممةةد 2008ردلرةةد  20المةةؤرخ لةةت  15-08مةةص القةة ندص رقةةم  59المةة دة 

علت الم ل  أد ع ح  المشردر المةعفرد مص العر ر  د لدن   أص رح لظ علت النظ لة  

الدابمةةة  للدرشةةة ، درةةةة ر علةةةت ععةةةررف الفيةةةبلت دالحعةةةت دالةةةرددم دنقل ةةة  إلةةةت 

الجةدار حقد  المفرغ  الممدمر  عند إعم م األش  ى، كم  رعمرص علت الممنت كذل  حفظ 

 داألذ .مص جمر  أشك ى العلدث 

 

 

 

أكعةددر  01المةؤرخ دعة ررخ  3639دلت  ذا األمر عدر قرار مجلا الددل  رقم      

 ، الذي ج   لر : 2002

)دحرث أص المجلا دد لرجدر إلت دث ب  البةرلرص دالقةرار الممة د رعيةر دةعص المةةعل  

ععملة  دشةرعر  ر عةة  الدنة  ، دأنةة  لعةةلرم  ةةذه الر عة  أص الملكرةة  يةردرر  دلكةةص 

ك لر ، ألص منر الر ع  رعبل  شردب  أ ر  لم ععدالر لت قير  الحة ى د ةت  لرةت

      عةةةدم اإليةةةرار دةةة لجرراص دعةةةدم الدنةةة   علةةةت قنةةةدات عةةةرف المرةةة ه القةةةذرة أد علةةةت

 ص  ذا ث دت دمقعيت محير مفع  العممرر.إممر، دعلر  ل

دعلرة  رعمةرص دعلر  رةعنعج مص ذل  أص قي ة الدرج  األدلت أع ددا لت قية ب م       

 ععررد القرار المم د.(

ا كةة ص القةة ندص قةةد مةةنر لكةةى ذي معةةلح  الحعةةدى علةةت ر عةة  الدنةة   مةة  إذلةة     

ص القية   قرةد  ةذا الحة  دذلةة  إإح بع ة  دجمرة  اليةم ن ت الق ندنرة  كحة  مكعةة ، لة

كلم  أثر لت المراكد الق ندنر  للمج دررص أد مةص ل ةم معةلح  لةت ذلة ، د ةد مة  رمنةت 

رر ال رر مص القرارات اإلدارر  دد ل عد  لت مجة ى العممرةر رمكةص أص عقدةى أص عي
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مر رمكص أص رة عد لةت مراقدة  عنظةرم أالبمص أم م المح كم اإلدارر  قعد إل  ب  ، د ذا 

العممرر مص برف األلراد كذل ، إلت ج ن  المراقد  اإلدارر  دالقي بر .
 (1) 

 

 

 

 

 

لالةصتٌحلب   ٌآلأشغ الالب    -4

المحةةدد لكرفرةة ت  19-15مةةص المرةةةدم العنفرةةذي رقةةم  63 مةةص  ةةبلى نةة  المةة دة     

 20المؤرخ لت  15-08مص الق ندص رقم  60دالم دة عحيرر عقدد العممرر دعةلرم  ، 

، ألةةدم المشةةرر الجدابةةري المةةةعفرد مةةص ر عةة  الدنةة   الممةةدى دالمةةعمم 2008ردلرةةد 

ردمة  ادعةدا  مةص عة ررخ ( 30)بلى أجى ثبلثةرص   الععررر د نع    أش  ى الدن   دالع رب 

المجلا الشةمدت الدلةدي الةذي رقة  المقة ر المدنةت درعم ذل  علت مةعد   انع    األش  ى

المةؤرخ لةت  29-90مص الق ندص رقةم  56ددابرة ا عع ع  اإلقلرمت دلق  لن  الم دة 

أدت  14المةةةؤرخ لةةةت  05-04د لقةةة ندص رقةةةم  الممةةةدى دالمةةةعمم 1990درةةةةمدر  01

، مص أجى الحعدى علت ش  دة مب دق  األشة  ى مة  أحكة م ر عة  الدنة  ، لةذا 2004

رةددر ععةررح  لةت نةة عرص  أص الق ندنرة اآلجة ى علت المةةعفرد مةص ر عة  الدنة   لةت 

 إلعةةبلم الج ةة ت الم ععةة  د نع ةة   أشةة  ى الدنةة  ، دمقةةر المجلةةا الشةةمدت الدلةةدي لمدقةة 

 المق ر مديدر ر ع  الدن  .

 دقةة  كةةى أشةة  ى الدنةة   دالع ربةة  المنجةةدة درةةةم ر عةة  الدنةة   بدعمةةا عملرةة  الم     

الدن رةةة ت، داةةةةعمم ل ، المةةةةلم  ادعةةةدا  مةةةص أشةةة  ى إق مةةة  الدنةةة  ، دمقةةة ا الدنةةة   أد 
                                                           

 .483د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،   ( 1)
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-15مةص المرةةدم العنفرةذي رقةم  67بلى نة  المة دة دأةند المشرر مص  ةدداج  ع ، 

، م م  الععكد مةص مب دقة  أشة  ى الدنة   المنجةدة مة  2015رن رر  25خ لت المؤر 19

محعد  الر ع  للجن  عيم ممثلرص ق ندن  عص ربرا المجلا الشمدت الدلدي الم ةع  

       إقلرمر  دالمع لر الممنر  مص م ندةرص دممثلرص عص الحم ر  المدنر  دالعممرر.

 

 

 

لعمكةةرص الةةةلب ت مةةص  نةة  نجةةد دةةعص الععةةررر د نع ةة   األشةة  ى إجةةرا  يةةردري      

عملرة  الدنة  ، دالععكةد مةص مةد  مب دقع ةة  بلحقة  علةةت الممدمرة  مةص مم رةة  الرق دة  ال

،لقةةرار العةةر ر ، دكةةذا الععةة مرم المر عةة 
 (1) 
لةةذا لإنةة  لةةت ح لةةت مةة  إذا لةةم رملةةم  

 م ععة  دعة ررخ انع ة   األشة  ى  ةبلى الثبلثةرصالمةعفرد مةص ر عة  الدنة   الج ة ت ال

ردم  المدالر  لع ررخ انع    أشة  ى الدنة   دالع ربة  حةة  محعةد  ر عة  الدنة    (30)

مب دقة  لؤلشة  ى  رمكص لربرا الدلدر  لت  ذه الح ل  دجدد  اع  ذ قرار إجرا  المةلم ،

داقمر ، دالعةت رمكةص لةت غر د ة  ، لت اآلج ى المعدقم  للقر م دعش  ى الدن   الدن   المنع ر 

االةعن د إلت ع ررخ االنع    مص األش  ى المحدد لت ر ع  الدن  .
 (2) 

دلت ح لة  اإلقةرار د لعبة د  العة م لؤلشة  ى المنع رة  مة  مة  عيةمنع  ر عة  الدنة       

عةلم ش  دة المب دق  للممنت د ألمر. 
(3)
  

نظةةرا لبلرعدةة ب الدثرةة  دةةرص ر عةة  الدنةة   دشةة  دة المب دقةة  يةةمن م  المشةةرر      

 ت عحيةرر المحدد لكرفرة 19-15الجدابري لت لعى داحد مص المرةدم العنفرذي رقم 

، د ةةد الفعةةى الث لةةث الممنةةدص در عةة  الدنةة  ، دالمقةةةم إلةةت عقةةدد العممرةةر دعةةةلرم  

                                                           
 .142معبفت جرمدنت: المرج  الة د ،   ( 1)
 ، مرج  ة د .11-12رقم مص المرةدم العنفرذي  22الم دة  ( 2)
 .23محمد ددجردة: المرج  الة د ،   ( 3)
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م ال    در ع  الدنة  ، دالقةةم الثة نت قةمرص: القةم األدى  ع  للعحيرر دالعةلر

لش  دة المب دق  دكعن   جد  مص ر ع  الدن   علت الرغم مةص أن ة  شة  دة مةةعقل ، إال 

أص المشرر الجدابري ارعع  أص ردمج م  حعت درص دعص ر عة  الدنة   ال عحقة  ال ةدف 

الن  بت المنشدد من   إال دمدج  ش  دة المب دق .
 (1) 
  

 

 

      

لتخصآلالب   لب لبح فظآلالض  تٌآإش  تل -6

إص ال ةةدف مةةص ديةة  المشةةرر لقداعةةد ق ندنرةة  عحكةةم اةةةع دام األرايةةت إذا عملةة       

األمر د لدن  ،  د العحكم لت العدة  الممرانت مص قدى ال دا ، غرر أن  ال رعةععت ذلة  

ر ، حرةث إال دعظ لر الج دد درص اإلدارة الم عع  دمنر عقدد العممرر دالمح لظ  المق ر

رقدم المح لظ المق ري دددر   م لت إلدام المدابنرص د لحعدى علت عر ر  قدلت قدى 

 مد شرة أي عملر  دن  ، دذل  مص  بلى دراة  ملف اإلردار علت مةعداه.

د لنظر إلت األحك م العت عنظم الش ر المق ري ال رمكص ع ررر محعد  عق ر لت ح ل       

ر، إال دإثدة ت  ةذا الع ررةر كمة  رقعيةت العشةرر  دالعنظةرم الدن   لت دثرقة  مددعة  للشة 

ذكر لت عل  المقةد مراجة  ر عة  الدنة   دشة  دة  المممدى د م ، ال ةرم  عص برر 

عقدم األش  ى، المةةلم  مةص بةرف ربةرا المجلةا الشةمدت الدلةدي الم ةع  إقلرمرة  أد 

لظ المقة ري عند االقعية   عمةد مةص بةرف م نةدا مممة ري ممعمةد حعةت رعةةنت للمحة 

إش  ر حقد  عق رر  مدجددة لمبل دالمشردة بدق  للعنظرم المعمل  دإنج د الدن ر ت.
 (2) 

                                                           
 .002د/ بر  ع بش : المرج  الة د ،    ( 1)
، الع درة عص المدررر  الم م  لؤلمبل  الدبنر  0211أدت  03المؤر   لت  28318كرة الم م  رقم ذالم ( 2)

 المعملق  د إلش  ر المق ري دش  دة المب دق .
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قد رععرف المةعفرد مص ر ع  الدن   دمق ره لل رر أثن   الشردر لت شة  ى الدنة        

    نةة  رقةة  علةةت عةة ع  المدثةة  اإلشةة رة إلةةت مراجةة  ر عةة  الدنةة   لةةت محعةةد  المقةةد

مقةة ر لةةم رمةةد علةةت الح لةة  األدلةةت العةةت عةةن  علر ةة  الدب قةة  المق ررةة  الجدرةةد، ألص ال

الم عع  للمق ر د لمح لظ  المق رر ، دعلت  ذا األة ا رعدلت المح لظ المق ري دمةد 

عملر  اإلردار للمقةد الجدرةد الععكةد مةص أص األشة  ى المنجةدة قةد عمةت دمدجة  عةر ر  

 .ن   لت المد المددرداري دالذي رععكد من  ددجدد مراج  ر ع  الدإ

     

 

مم  رمبت معداقر  للةدلعر المقة ري الجدرةد أد ةةند الملكرة  د لنةةد  للمنة ب  غرةر      

الممةةةدح  دالةةذي رمبةةت للم لةة ،  ةةذا األ رةةر رلةةدم دإشةة  ر شةة  دة المب دقةة  دمةةد إعمةة م 

أشةة  ى الدنةة   ممةة  ريةةمص يةةدب ديةةمر  الملكرةة  المق ررةة  ال  عةة  دمب دقع ةة  لمةة   ةةد 

لمقة ري ددلة  القداعةد الق ندنرة  المةذكدرة لةت مدجدد لت الداقة  مة  محعةد  الةةجى ا

 ق ندص الع رب  دالعممرر. 

إال أن  لت الداق  ال رحعرم أغل  المةعفردرص مص ر عة  الدنة   محعةد  الر عة ،      

لةةذا عنةةد القرةة م دةةعي مم ملةة  علةةت المقةة ر محةةى الر عةة  رعةةبدم المدثةة  دالمحةة لظ 

رةدلت د ة  عة ح  المقة ر للمدثة  مة   المق ري علت الةدا ، ال عبلف المداعف ت العت

مةة   ةةد ث دةةت لةةت م بةةب الدنةة  ، دذلةة  دةةةد  عةةدم احعرامةة  ل ةةذا الم بةةب أثنةة   ةةةرر 

عملر  الدن  ، مم  رعمذر علت المدث  إدرام المقد المبلد    عة  إذا كة ص رقيةت دنقةى 

بدقة   الملكر  إلت ال رر، أد رقدم دإدرام المقد م  إ م ى ععررح ت م ل  المقة ر دالممةى

للم بةةةب دعمرةةةرص المقةةة ر كمةةة  درد دعةةةف  لرةةة  حعةةةت ال رعنةةة قا مةةة  ر عةةة  الدنةةة   
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دالم بةةب المرلةة  د ةة ، د ةةد األمةةر الةةذي قةةد رقدلةة  البرلةة ص المعم قةةداص، دلكنةة  رشةةعمى 

   ( 1).علت  بدرة عدم عب د  المقدد الرةمر  م  الداق  الممرانت للمدرن  أد القرر 

علت أةلد  من جت دحرةث ر عة  لكةى عقة ر رمعمد نت نظ م الش ر المرددم  أص      

دب ق  عق رر  ععيمص كى المداعف ت المعملق  د لمق ر، ددذل  عكفت نظةرة داحةدة علةت 

دب ق  المق ر لممرق  ح لع  الق ندنر ، دأري  الم درة  لمة  عظ ةره ال رربة  البددغرالرة  

 ، دالعةت مةص  بلل ة  رعدةرص الممدة مص برف لج ص المةر الم م المرلق  د لدب ق  المق رر

مدق  المق ر دحددده دمة حع  دم  علرة  مةص منشة ت ددن رة ت، دمةص أجةى قرة م الةةجى 

المقةةة ري ددظرفعةةة  اإلعبلمرةةة  علةةةت أحةةةةص دجةةة  رعمةةةرص علةةةت م لةةة  المقةةة ر أص رممةةةى 

د ةعمرار علت إشة  ر م علةف الع ررةرات الم درة  العةت رجرر ة  علةت المقة ر الممةةد ، 

 .  دعشررد دن ر ت بداد  مص شعن   أص عدرد مص القرم  العج رر  للمق ركعص رقدم الم ل

لةةذا رعمةةرص علرةة  شةة ر مراجةة  ر عةة  الدنةة   علةةت مةةةعد  المح لظةة  المق ررةة       

الم عع  إقلرمر  لكت رعمكص ال رر ممص ل  معلح  لت العم مى د لمق ر أص رمرف الح لة  

ى دة  دكةى ابمبنة ص، نظةرا ليةدب الديةمر  الداقمر  دالق ندنر  للمق ر الممةةد  درعم مة

قية بر   لة  مةص األ مرة  مة  رجنة  الدقةدر لةت من دعة ت اإلجةرا  ذا للمق ر، الق ندنر  

دةةد  عةدم عبة د  ح لة  المقة ر لةت الداقة  مة  مة   ةد مقرةد لةت الةدلعر المقة ري  عدردة

 دالدب ق  المق رر  للمق ر.

لح يقلص حالتخصآلالب   ل ن  ٌ 

عكةةة  ر عةة  الدنةة   عةة حد   حقدقةة  لةةم رعمةةرا المشةةرر ل ةة  لةةت قةةدانرص الدنةة        

دالعممرةةر، دقةةد كةة ص لفقةة  القيةة   اإلداري الةةددر الكدرةةر لةةت  ةةذا الشةةعص، حرةةث اععدةةر 

ج ن  مص لق  القي   الفرنةت أص األثر البدرمت لر ع  الدن    د أص عجمى مص إق مة  

دد لع لت ع رج  مص ح ل  كدن  م  لف  للقرةدد الدن ر ت مص برف المنعف  أمرا مشردع ، 

                                                           
 .12ددردرا درداص: المرج  الة د ، (  1)
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الممرانر  دللمقعير ت الم م  للدن  ،
(1)   

مم  رة  م لت يدب ديةمر  الملكرة  المق ررة  

ال  ع  لت الجدابر.
   
 

، دالحة  لةت الدنة   دكةى المق ررة  ال  عة  ععمعة  دحم رة  دةةعدرر الملكر   ددم  أص     

عةةدره  ةةد أحةةد أشةةك ى االةةةعبث ر دحةة  الملكرةة ، دانبةةبل  مةةص ذلةة  أحةة ب المشةةرر 

الجدابةةري عةة ح  الملةة  المقةة ري ديةةم ن ت كفرلةة  د ةةةعمم ى حقةة  لةةت الدنةة   دشةةكى 

قةة ندنت ممةة  رةةة  م لةةت يةةدب ديةةمر  األمةةبل  المق ررةة  ال  عةة ، الحقةةد  الممندحةة  

   لت:م  رععمثى  عدع  لرللد نت 

 

 

 

لبض ٌ آلا ة   لعبلٌآلالب    -0

لكت عععكد الةلب  الم عع  مص مد  مب دق  الدن   المنع ر  أشة  ل  لر عة  الدنة        

المةلم  دم  ع حد   مص عع مرم، دم  ررعدب د   مص نعةد  ددثة ب ، ال دةد أص رقةدم 

األعداص المكلفدص دذل  دمملر  مم رن ، أي در رة لت عةرص المكة ص، مةص أجةى الععكةد مةص 

ةبلم  الدن  . 
(2)
 

لا ةغالالح هلفًلالبل لالض  تيلب لب    -1

 لةة  األرا رظ ةةر مرمعدةةر حةة  الدنةة   مةةص الحقةةد  المرعدبةة  دحةة  الملكرةة  لللللل     

عفع  كم ل  د ةعمم ى حق  لت الدن  ، الذي  ةد مةص أددات اةةع بلى األرا مةص ج ة  

لع ررر دج ع  . دمص ج   أ ر  أداة
 (3) 

لةبرٌرلصالحٌآلتخصآلالب    -2

                                                           
 .24ع دى ددقرة: المرج  الة د ،   ( 1)
 .22محمد ددجردة: المرج  الة د ،   ( 2)
 .39،  2010منعدري ندرة: قداعد الع رب  دالعممرر دل  العشرر ، دار ال د ، الجدابر، (  3)
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لةةت ح لةةت مةة  إذا لةةم رةةةعكمى المةةةعفرد مةةص العةةر ر  د لدنةة   األشةة  ى مديةةدر      

الر ع   ةبلى لعةرة العةبلحر  المحةددة لةت قةرار ر عة  الدنة   عمةد الر عة  مل ة ة 

رنةة رر  25المةةؤرخ لةةت  19-15مةةص المرةةةدم العنفرةةذي رقةةم  57دلقةة  لةةن  المةة دة 

2015. 

ممنةةت عقةدرم بلة  جدرةد دمةد إن ة   األجةةى دلمداعةل  أشة  ى الدنة   رعدجة  علةت ال     

المحدد لت القرار األعلت لر ع  الدن   لد  الج   الم عع  حة  بدرمة  المشةردر 

كم  ذكرن ه ة دق ، درعم عحدرةد األجةى حةة  حجةم األشة  ى المعدقرة  مةص مشةردر الدنة   

إدراج دنظةةر ال ربةة  الم ععةة  دةةذل ، لكةةص ددص القرةة م ددراةةة  جدرةةدة للملةةف إذا لةةم رةةعم 

أش  ى غرر معلدل  عةعدج  ذل ، دإذا لم ركمى عة ح  ر عة  الدنة   األشة  ى  ةبلى 

 المدة الجدردة عمد ر ع  الدن   مل  ة.
(1)  

     

    

لةجرٌرلتخصآلالب    -3

رةةعم عجدرةةد ر عةة  الدنةة   دةةنفا العةةرغ دالشةةردب العةةت منحةةت د ةة ، د ععد ر ةة       

در الدنة   األعةلت، دعجةدر اإلشة رة عر رع  جدردا اةعدج  حعدى ع ررر علةت مشةر

إلت أن  د لنةد  للعمدرد ال رمرا الملف علت اللجن  الفنر  لر ع  الدنة  ، لةت حةرص أص 

  عجدرةةد الر عةة  رقةة  عةةرا الملةةف مجةةددا علةةت أعيةة   اللجنةة  للدراةةة  دالدحةةث 

 م  د لمدالق  أد الرلا.إمجددا، داع  ذ القرار المن ة  
(2)  

د ن  دإمك ص المةعفرد مص ر ع  الدن   العقةدم دبلة  االةةعف دة مةص ر عة  جدرةدة      

دممدل ، حرث رج  علر  لةت مثةى  ةذه الح لة  احعةرام مقعيةر ت العمةدرى البلحة  علةت 

الر ع  األدلت عحت ب بل  اععد ره مرعكد  لجررم  الدن   الم  لف لر ع  الدن  .
 (3) 

                                                           
 .11-12مص المرةدم العنفرذي رقم  22د 22المداد  ( 1)
 .20د 21ع دى ددقرة: المرج  الة د ،   ( 2)
 .428د/ الشررف الدق لت: المرج  الة د ،   ( 3)
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ر عة  دنة   جدرةدة د نع ة   عةبلحر  الر عة  األدلةت إص إلدامر  الحعةدى علةت      

راجةة  إلةةت اععدةة ر  ةةذه األ رةةرة منمدمةة  دمجةةرد انع ةة   عةة ررخ عةةبلحرع   المحةةدد لةةت 

ميمدص قرار الر ع ، دعلت  ةذا األةة ا رجةرم كةى دنة   الحة  لةذل  العة ررخ دةعثر 

  ت.مةعقدلت دال رمعد العجررم علت م  عم إنج ده مص دن   لت ظى الر ع  المل
 (1) 
    

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لريتلتخصآلالةجزاآلفًليبضلييضٌآلا بال لالض  تٌآلالخ صآلالببحثلالن  ً 

عةدة أقةة م قةد رةعم  إلةتنظرا لآلث ر العت عنعج عص عجدب  الملكرة  المق ررة  الداحةدة      

عةعممى ألغةراا أ ةر  دمةد  أدالععرف لر   عص برر  الدر  مم  ر رر عف  م لك   

  المق ررة  دلمةت اآلث ر ال  م  العت عنعج عص عملرة  عجدبة  الملكرة لإصع ربع  ، دد لع لت 

 علةةت الحعةةدى دشةةرب ال  عةة  المق ررةة  األمةةبل  عجدبةة  ردةةب علةةت المشةةرر الجدابةةر

 .العجدب  ر ع  لت المعمثى د لعجدب  المةد  اإلذص

لبل لع  تيلخ صبف يملتخصآلةجزاآل لا ياالبضلال

لعدجرةة  دمراقدةة   اإلداررةة عمعدةةر ر عةة  العجدبةة  أحةةةص دةةةرل  لةةت رةةد الةةةلب ت      

عفةة دي  إلةةتلمثةةى  ةةذه المملرةة   اإلدارةعملرةة ت العممرةةر دالةةةكص، كمةة  ع ةةدف مراقدةة  

                                                           
 .22قداعت ر ةمرص: المرج  الة د ،   ( 1)
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المم رة ت البلق ندنر  دانعش ر العجدب ت المشدابر ،
(1 )

كم  عمد عملرة  العجدبة  دةةرل   

م مةة  النةةةرج جعةةدلرر الةةةكص الحيةةري الفةةردي المةةنظم دالمنةةة إلةةتعمرانرةة  ع ةةدف 

الممرانةةةت دالمةةةدمج يةةةمص م ببةةة ت العدجرةةة  دالع ربةةة  الممرانرةةة ،
(2) 

دذلةةة  ررجةةة  

  .ل بدرة عملر  العجدب  علت الديمر  الم در  دالق ندنر  للمق ر

 

 

 

 

 

لالفتعلا يا لةضتٌفلالةجزاآلالض  تٌآ

المق رر  العت علعدم يردرة الحعدى علت اإلذص المةةد  لةت   دالمقعدد د لعجدب     

 إلةةتثبلثةة  قبةة  ثةةم درم ةة   إلةةت: عقةةةرم ملكرةة  عق ررةة  Robert Savyنظةةر الفقرةة  

           Jacqnot Henriأشةة    ررغدةةدص لةةت عشةةررد دن رةة ت لةةد   ةةذه القبةة ، أمةة  

 إلةتالعةت ع ةدف  لقةد عرلة  العجدبة  المق ررة  دعن ة  علة  المملرة  François Prietد 

عدة دق  إلق م  أدنر  علر  . إلتعقةرم الملكر  المق رر  
(3  )

   

                                                           
د/ الشررف الدق لت: شرب  العممرر درص الق ندص دالمم رة ، دراة  عملر  دنقدر  علت يد  اجع  د القي    ( 1)

 .187، 2012اإلداري، البدم  األدلت، دار القلم، الرد ب، 
أدلد رادر ع لر : ق ندص الممراص الجدابري، أ داف حيرر  ددة بى ق ندنر ، دار  دم ، الجدابر،  د/ إقلدلت  ( 2)

2014   ،154. 
معبفت جرمدنت: الرق د  علت العجدب ت المق رر  داألدنر  لت الم ر ، البدم  األدلت، الشرك  الم ردر   ( 3)

  .20،  2011لعددر  الكع  ، الدار الدري  ، 
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درقدى دما الفق    رج  عةدلر ثبلثة  شةردب أة ةةر  دك لرة  لعكةدص  نة   عملرة       

كرا   ذه القب  داةعمم ل   مص أجى الةكص.أد قب ،  إلتعجدب : عقةرم أرا 
(1  )

   

أمةة  د لنةةةد  لمف ةةدم العجدبةة  المق ررةة  لةةت القةة ندص الجدابةةري، لنجةةد دةةعص المشةةرر      

يدب مف دم العجدب  المق رر  العةت عةةعلدم الحعةدى علةت عةر ر  إداري ةةلف  ألدى 

 األراالمعملة  در عة  الدنة   در عة  عجدبة   67-75رقةم  األمةرمرة، مص  ةبلى 

 أدقةةم  جةدبرص  إلةتالقر م دكى عملر  عرمت من  حرص ردب  13ألجى الدن  ، لت الم دة 

 أدعدة أجدا  مةص الملكرة ت المق ررة  قعةد إنشة   مةة كص دمؤةةة ت إداررة  عةن عر  

 1957ةةةدعمدر  26المةةؤرخ لةةت  67-75رقةةم  األمةةرمةةص  13ن  المةة دة دعةة عج ررةة ،

 م  رلت: علت 

عةدة  أدجةدبرص قةةم   إلةتععدلر ر عة  العجدبة  د لنةةد  لكةى عملرة  عرمةت  أص)ال دد 

ذلةة  قعةةد إنشةة    إلةةتأجةةدا  مةةص الملكرةة ت المق ررةة  م مةة  ك نةةت األةةةد   العةةت أدت 

 عج رر .( أدمة كص دمؤةة ت إدارر  عن عر  

 

 

األمةةرمةةص نفةةا  14دأيةة لت المةة دة     
(2 )

 أدإنشةة    إلةةت: )ال عةةعم أرةة  عملرةة  عرمةةت  

قعد دن    أدر الةكص غر أدعمدرد أجدا  مص أراا قعد عشررد عم رات ععلر للةكص 

 دمنر مةد  لر ع  العجدب .( إالذات ب د  عن عت  أدمؤةة ت عن عر  

المعملةة  در عةة  الدنةة    67-75رقةةم  األمةةرمةةص  14د ةةةعقرا  ميةةمدص المةة دة      

المشرر شدد الل ج  د عةد  إلدامرة   دعصألجى الدن  ، نجد  األرادر ع  عجدب  
                                                           

، 2005دص أحمد ددند ت: العجدب  المق رر ، البدم  الرادم ، المبدم  دالدارق  الدبنر ، مراك ،  د/ محمد ( 1)
 51. 

، المعمل  در ع  الدن   در ع  عجدب  األرا ألجى 1975ةدعمدر  26، المؤرخ لت 67-75األمر رقم  ( 2)
، المؤرخ 304-82 ت د لمرةدم رقم ، المل1975أكعددر  71، الع درة دع ررخ 83الدن  ، الجرردة الرةمر  المدد 

المعمل  در ع  الدن   در ع  عجدب   02-82، المحدد لكرفر ت عبدر  الق ندص رقم 1982أكعددر  09لت 
 .1982أكعددر  12، الع درة دع ررخ 41األرايت للدن  ، الجرردة الرةمر  المدد 
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الحعةةدى علةةت ر عةة  العجدبةة  قدةةى الشةةردر لةةت عجدبةة  الملكرةة  المق ررةة  الممنرةة  

لقةد  األمةرمةص نفةا  13، أمة  لةت نة  المة دة 14د ألش  ى المنده ل   لت نة  المة دة 

اكعفت دعمررف المقعدد د لعجدب  كمملر  داقم  علت ملكرة  عق ررة  عةةعدعت الحعةدى 

عص المشةةرر الجدابةةري أعبةةت عمررةةف علةةت ر عةة  العجدبةة ، دد لعةة لت رمكةةص القةةدى دةة

  67-75رقةةم  األمةةرمةةص  13كمةة   ةةد دارد لةةت نةة  المةة دة  األرالمملرةة  عجدبةة  

، ثم شدد علت يردرة الحعدى علت ر ع  العجدب  1957ةدعمدر  26المؤرخ لت 

أكثةر، ركةدص ال ةدف من ة  القرة م  أدةلف  قدى الشردر دعر  عملرة  عجدبة  أرا لجةدبرص 

 .غرر   مص االحعر ج ت أدالدن   المدج   لعلدر  احعر ج ت الةكص دعش  ى العشررد د

المعملة   67-75رقةم  األمةرمص  14مكمى لمحعد  الم دة  13دعلر  لن  الم دة      

نبلحةةظ أص كةةبل  أصألجةةى الدنةة  ،   عةة  دمةةد  األرادر عةة  الدنةة   در عةة  عجدبةة  

 13المةة دة  أصرغم مةةص المةة دعرص داردعةةرص عحةةت نفةةا المنةةداص )ر عةة  العجدبةة (، دةة ل

 ةت األ ةر  داردة  14الد   الث نت الممندص دة:: ر عة  العجدبة ، دالمة دة  إلتعنعمت 

 الذي ج   دمنداص: ر ع  العجدب . األدىيمص نفا الد   دلكص ععد  الفعى 

 

 األراالمعملةة  در عةة  الدنةة   در عةة  عجدبةة   67-75رقةةم  األمةةردمةةد إل ةة        

، أعةةدحت 1982أكعةةددر  09المةةؤرخ لةةت  304-82ألجةةى الدنةة  ، د لمرةةةدم رقةةم 

المعملةةة  در عةةة  الدنةةة    02-82ر عةةة  العجدبةةة  منظمةةة  دمقعيةةةت القةةة ندص رقةةةم 

در عة  عجدبة  األرايةت للدنة  ،  ةذا األ رةر الةذي عبةر  إلةت ر عة  العجدبة  مةص 

ألرايةةت للدنةة    ةةبلى الدةة   الث لةةث منةة  الم عةة  لةة:: الر عةة  المةةةدق  لعجدبةة  ا

،45إلةت  42دالر ع  المةدق  للدنة  ، الةذي رحعةد  علةت المةداد مةص 
(1 )

إذ جة   لةت  

                                                           
  در ع  الدن   در ع  عجدب  األرايت ، المعمل1982لدرارر  06، المؤرخ لت 02-82أنظر الق ندص رقم  ( 1)

المعمل   29-90، المل ت د لق ندص رقم 1982لدرارر  06، الع درة دع ررخ 06للدن  ، الجرردة الرةمر  المدد 
 د لع رب  دالعممرر.
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لدرارةةر  06المةةؤرخ لةةت   02-82مةةص القةة ندص  42محعةةد  الفقةةرة األدلةةت مةةص المةة دة 

 م  رلت:، 1982

)رجةةدد مةةنر ر عةة  مةةةدق  لعجدبةة  األرايةةت للدنةة   د لنةةةد  للعجدربةة ت الممةةدة لدنةة    

 دالعت عد ى الر ع  ال  ع  د   يمص ا عع   المجلا الشمدت الدلدي.(المة كص 

 06المةةؤرخ لةةت  02-82مةةص القةة ندص رقةةم  42دلقةة  لةةن  الفقةةرة األدلةةت للمةة دة      

، نجةةد دةةعص المشةةرر ردةةب عملرةة  العجدبةة  الداقمةة  علةةت المقةة ر دقعةةد 1982لدرارةةر 

بةرف ربةرا المجلةا اةع بلى األرا لت الدن   د لحعدى المةد  علت ر عة  مةص 

الشمدت الدلدي الم ةع ، دد ةذا اشةعرب المشةرر مةنر ر عة  العجدبة  علةت أص عكةدص 

عملر  العجدب  المق رر  عم رد لدنة   مةة كص، د ةذا دايةر مةص  ةبلى عةةمرع  للر عة  

د لر عةة  المةةةدق  لعجدبةة  األرايةةت للدنةة  ، ثةةم أيةة ف مةةص  ةةبلى الفقةةرعرص الث لثةة  

، مة  رلةت: 1982لدرارر  06المؤرخ لت  02-82ق ندص رقم مص ال 42دالرادم  للم دة 

)...رعمةةةرص علةةةت المدةةة در د لعجدبةةة  أص رةةةددر بلدةةة  للعةةةةدر  رديةةة  بدقةةة  لؤلحكةةة م 

المنعةةد  علر ةة  لةةت  ةةذا القةة ندص لةةت مجةة ى ر عةة  عجدبةة  األرايةةت للدنةة  . دعمةةد 

 الر ع  المةدق  لعجدب  األرايت للدن   دمث د  ر ع  للقر م د ألش  ى.(

الةةة لف  الةةذكر، أيةة ف  42دمف ةةدم محعةةد  الفقةةرعرص الث لثةة  دالرادمةة  مةةص المةة دة      

المشةةرر الجدابةةري حكمةة  لميةةمدص الفقةةرة األدلةةت مةةص نفةةا المةة دة، العةةت عدةةرص دةةعص 

ر ع  العجدب  شرب للقر م دمملر  العجدب  الة دق  ألش  ى الدن  ، ثم أية لت الفقةرعرص 

مةةص ر عةة  العجدبةة  رعمثةةى لةةت عقةةدرم بلةة  للعةةةدر  شةةرب  علةةت المةةةعفرد  صاأل رةةرعر

رندرج يمص نفا البل  األدى المعمل  د لحعدى علت ر ع  العجدبة ، دلكةص رعملة  

دعشةة  ى الدنةة   العةةت ةةةرقدم د ةة  علةةت العجدبةة  المق ررةة  الن عجةة  عةةص  الر عةة  المةةةدق  

المةةدق   لعجدب  األرايةت للدنة  ، د ةذا مة  رف ةم مةص قةدى المشةرر: )..دعمةد الر عة 

 لعجدب  األرايت للدن   دمث د  ر ع  للقر م د ألش  ى.(
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المعمل  در ع  الدن   در عة  عجدبة   02-82مص الق ندص رقم  43دععكد الم دة      

األرايةةت للدنةة  ، علةةت نفةةا الحكةةم   عةة  دمةةد أص أجةة دت أص عحةةى مؤقعةة  الر عةة  

دمث دةة  ر عةة  للقرةة م  المةةةدق  للدنةة   محةةى ر عةة  الدنةة  ، دجملةةت الر عةة  المةةةدق 

د ألش  ى،
(1  )

دعلر  رف ةم مةص كةى مة  عقةدم دةعص المشةرر قعةد مةص  ةبلى  القة ندص رقةم 

، د لعجدبة  المق ررة  الملدمة  للحعةدى القدلةت 1982لدرارةر  06المؤرخ لت  82-02

علت ر ع  العجدب  كى عملر  عجدب  أرايت مةدق  ألشة  ى الدنة   المدج ة  للةةكص، 

القرة م دعشة  ى الدنة    د ن  حعر المشرر الجدابري ال را مص ر ع  العجدب  علةت

ةةدعمدر  26المةؤرخ لةت   67-75رقم  األمرلعدلرر احعر ج ت الةكص لقب علت عكا 

1957. 

 

 

 

المعملةة  در عةة  الدنةة   در عةة  عجدبةة   02-82دنعرجةة  لقعةةدر القةة ندص رقةةم      

 29-09األرايةةةت للدنةةة  ، أل ةةةت المشةةةرر الجدابةةةري أحك مةةة  دمدجةةة  القةةة ندص رقةةةم 

المعمل  د لع رب  دالعممرر،  ذا األ رر عمرا للمقعدد د لعجدب  مص  بلى ن  الفقةرة 

 لت:من  العت عن  علت الع  57الم دة  األدلت لت

)عشةةعرب ر عةة  العجدبةة  لكةةى عملرةة  عقةةةرم الثنةةرص أد عةةدة قبةة  مةةص ملكرةة  عق ررةة   

 داحدة أد عدة ملكر ت م م  ك ص مدقم  .(

كم  عبر  المشرر إلت المقعةدد د لعجدبة  المق ررة  مةص  ةبلى المرةةدم العنفرةذي      

كرفرةة ت عحيةةرر شةة  دة العممرةةر در عةة  العجدبةة  دشةة  دة لحةةدد الم 176-91رقةةم 

                                                           
 .02-82مص الق ندص رقم  43أنظر الم دة  ( 1)
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، دالةةذي عةةن  العقةةةرم در عةة  الدنةة   دشةة  دة المب دقةة  در عةة  ال ةةدم، دعةةةلرم ذلةة 

 من  علت م  رلت:  07الم دة 

)عشعرب ر ع  العجدب  لكى عملر  عقةرم لقبمعةرص أد عةدة قبة  مةص ملكرة  عق ررة  أد 

عدة ملكرة ت م مة  كة ص مدقم ة ، إذا ك نةت قبمة  أد عةدة قبة  أريةر  ن عجة  عةص  ةذا 

 شعن   أص عةعممى لت عشررد دن ر .(العقةرم مص 

دد لع لت نبلحةظ مةص  ةبلى المة دعرص المةذكدرعرص أعةبله أص المشةرر الجدابةري          

حةة دى إعبةة   ممنةةت للعجدبةة  المق ررةة  الملدمةة  لر عةة  العجدبةة  د ععد ر ةة  إذص قدلةةت 

 الممةدى 29-90مةص القة ندص  57دمد شرة أش  ى العجدب ، لدة  مص  بلى ن  الم دة 

 دالمعمم، مص عدد العجدب ت العت رمكص القرة م د ة  عنةد الحعةدى علةت ر عة  العجدبة 

أن  ةمر دعص ع بت أحكة م ر عة  العجدبة  المكعةةد  ملكرة  عق ررة  داحةدة أد عةدة  إال

-91ملكر ت عق رر  م م  كة ص مدقم ة ، ثةم أية ف مةص  ةبلى المرةةدم العنفرةذي رقةم 

176
(1  )

المةذكدرة ةةةلف ،  07مرةر، حكمةة    مة  لةت المة دة المبدة  لقة ندص الع ربة  دالعم

د د اشةعراب أص عكةدص القبة  األريةر  الن عجة  عةص عملرة  العجدبة  م ععة  لعشةررد 

    الحق .ندن ر ، دد لممنت الم م أي م عع  للد

، 1991مةة رد  28المةةؤرخ لةةت  176-91درغةةم إل ةة   المرةةةدم العنفرةةذي رقةةم      

19-15رقم دمدج  أحك م المرةدم العنفرذي 
(2  )

إال أص المشرر أدقت عقررد  علت نفةا 

الةةن  القةةدرم، إال أنةة  أدجةة  أص عكةةدص القبةة  المق ررةة  الن عجةة  عةةص عملرةة  العجدبةة  

 07دمدج  الر ع  ةعةعممى لت الدن  ، د ذا م  ردددا جلر  مص  بلى محعد  المة دة 

    المحةةةةدد لكرفرةةةة ت عحيةةةةرر عقةةةةدد العممرةةةةر  19-15مةةةةص المرةةةةةدم العنفرةةةةذي رقةةةةم 

 العت ج   لر  : دعةلرم  ، 

                                                           
المحدد لكرفر ت عحيرر ش  دة العممرر ، 1991م رد  28المؤرخ لت  176-91المرةدم العنفرذي رقم  ( 1)

، 26الجرردة الرةمر  المدد  در ع  العجدب  دش  دة العقةرم در ع  الدن   دش  دة المب دق  در ع  ال دم،
 .1991الع درة دع ررخ أدى ردنرد 

 ، المرج  الة د . 19-15المرةدم العنفرذي رقم  ( 2)
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)عشعرب ر ع  العجدب  لكى عملر  عقةرم ملكر  عق ررة  داحةدة أد عةدة ملكرة ت م مة   

ك ص مدقم  ، إلت قبمعرص أد عةدة قبة  إذا كة ص رجة  اةةعمم ى إحةد  القبة  األريةر  

 رد دن ر .(الن عج  عص  ذا العقةرم أد عدة قب  أرير  لعشر

دعلةةت  ةةبلف المشةةرر الجدابةةري نجةةد لةةت القةةدانرص المق رنةة  ممةةص ديةة  مف دمةة       

للعجدب  المق رر ، مثلم   د الح ى عند المشرر الم ردةت الةذي نجةد دعنة  دية  عمررةف 

المعملةة  د لعجدربةة ت  25-90للعجدبةة  المق ررةة  لةةت المةة دة األدلةةت مةةص القةة ندص رقةةم 

نر  دعقةرم المق رات، دالداردة عحت الد   األدى الذي جة   المق رر  دالمجمدع ت الةك

 ن  علت:ردمنداص: العجدب ت المق رر ، دالذي 

)دعن   عقةرم عق ر عةص بررة  الدرة  أد اإلرجة ر أد القةةم  إلةت دقمعةرص أد أكثةر لعشةررد  

مد نت للةكنت أد ل را عن عت أد ةةر حت أد عجة ري أد حرلةت م مة  ك نةت مةة ح  

 رعكدص من   المق ر المراد عجدبع .( الدق  العت

 

ثم عمرا إلةت اإلذص دإحةداث العجدربة ت المق ررة  أي ر عة  العجدبة  لةت المة دة      

المعملةة  د لعجدربةة ت المق ررةة  دالمجمدعةة ت الةةةكنر   25-90الث نرةة  مةةص القةة ندص رقةةم 

حعةدى دعقةرم المق رات، العت عن  علت: )رعدقف إحداث العجدرب ت المق ررة  علةت ال

 علت إذص إداري ة د .(

لمقعةدد د لعجدبة  مف دمة  ل دلملن  ندال  م  قة م دة  المشةرر الم ردةت حةرص أعبةت     

لعحعر المملر ت العت رمكص للمةبدى عن   الحعدى علةت ر عة  العجدبة  للقرة م د ة ، 

مص أجى اةعمم ى القب  الن عج  عص العجدب  لت العشررد دالدن   لةت األغةراا المحةددة 

 الم دة الة لف  الذكر.   لت

 ععير لن  المن عر األة ةر  للعجدب  المق رر  د ت: مدمم  عقد     

 عقةرم المق ر إلت دقمعرص كحد أدنت ددص عحدرد الحد األدنت للعقةرم. -
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 ال را مص العجدب   د الدن  . -

مف ةدم اللكص لرا كى عقةرم رؤدي إلةت اععدة ر المملرة  عجدبة  عق ررة ، لةبل رةةعقرم      

إال إذا ك نةةت األرا مديةةدر ر عةة  العجدبةة  لةةت منبقةة  ردةة   لر ةة  الدنةة   دمقعيةةت 

دثرق  مص دث ب  العممرر.
(1  )

 

ل

ل

ل

ل

ل

لالفتعلالن  ً لةضتٌفلتخصآلالةجزاآ

الم م لت مديدر الدراة   د الدقدف علت الةددر الةذي أن بة  المشةرر لر عة       

العجدبةة  لةةت يةةدب ديةةمر  الملكرةة  المق ررةة  ال  عةة ، ددمةةد أص ح دلنةة  العمةةرف علةةت 

المقعدد دمملر  العجدب  المق رر ، رمكص لن  ممرلة  الةددر الةذي علمدة  ر عة  العجدبة  

ع ، نظةرا ل بةدرة إجةرا  عملرة  العجدبة  لمة  لت يدب ديمر  الملكر  المق رر  ال  

رنةةعج عن ةة  مةةص عفعرةةت للملكرةة  المق ررةة  ال  عةة ، دالةةذي رعرعةة  علرةة  ظ ةةدر ملكرةة ت 

 عق رر  أ ر  إذا عم الععرف لت القب  المقةم  الجدردة عةص بررة  الدرة  أد اإلرجة ر

المشةةرر  ، دألجةةى يةةدب  ةةذه المملرةة  ال برةةرة علةةت الملكرةة  المق ررةة  اشةةعربأد الدنةة  

   دجةةةد  الحعةةةدى علةةةت اإلذص المةةةةد  د لعجدبةةة  عةةةص بررةةة  عقةةةدرم بلةةة  ر عةةة 

 العجدب ، كت ال ععم دشكى عشدابت ر در الثردة المق رر  ال  ع .
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المق رر  لقب لعقدرر األش    ددص عنةر  مة  اإلدارة  ألن  إذا م  عركت العجدب ت     

الممنرةة ، لإن ةة  عع ةةذ دال شةة  أشةةك ال عشةةدابر  دغرةةر ق ندنرةة ، دد لعةة لت لةةإص ج ةةدد 

الةلب ت الممنر  لت دي  القدانرص دالعنظرمة ت قةد عةذ   ةةد ، إذا لةم ركةص د إلمكة ص 

  مةنر اإلذص دإحةداث   مم رة  ععبرر دمراقد  لم ل  علت العجدرب ت المق رر  عةص بررة

مص برف الةلب ت الم عع .
(1  )

 

ر ع  العجدبة  قةرار عع ةذه اإلدارة الم ععة  دمةد دراةة  المشةردر الةذي رقدمة       

المجدئ لت شكى بل  إلت اإلدارة الم عع ، حرث ال رمكص ألي ش   الشةردر لةت 

عةد الحعةدى أعم ى عجدئ عق ره إال دمد مدالقة  اإلدارة، لةذل  دجة  عقدرمة  لبلة  ق

علت ر ع  إدارر  ةدا  أك ص الممنت ش ع  بدرمر  أد ممندر ،   ع  أد ع م .
(2  ) 

 

المعملة   29-90لم رمةرف المشةرر الجدابةري ر عة  العجدبة  لةت القة ندص رقةم      

المةؤرخ لةت  19-15د لع رب  دالعممرر الممدى دالمعمم، دال لت المرةدم العنفرةذي رقةم 

دةة لن  علةةت أن ةة  ر عةة  عشةةعرب لكةةى عملرةة  عقةةةرم ملةة   ، داكعفةةت2015رنةة رر  25

 عق ري أد عدة ملكر ت م م  ك ص مدقم  .

دلكص رمكص اععد ر ر ع  العجدب  دثرق  إدارر  عةلم علت شةكى قةرار إداري لكةى      

ش   بدرمت أد ممندي، معحعى علةت ملكرة  أرا رررةد القرة م دمملرة  عقةةرم ملكرة  

ت إلت اثنرص أد عدة قب ، مص أجى إق مة  دن رة ت م مة  كة ص عق رر  داحدة أد عدة ملكر 

مدقم ةة ، دععةةدر ر عةة  العجدبةة  لةةت شةةكى قةةرار إداري انفةةرادي د ةةذا دةة لنظر إلةةت 

الج ةة ت العةةت ععةةدره، د ةةت ج ةة  إداررةة  محةةددة ق ندنةة  لةةت شةة   ربةةرا المجلةةا 

 عة ، دقةد الشمدت الدلدي، أد الدالت، أد الددرر المكلف د لعممرر، كى لت نبة   ا عع

ألةةدم المشةةرر الجدابةةري اإلدارة علةةت أص ععةةدر  ةةذا القةةرار اإلداري لةةت شةةكى ممةةرص 

                                                           
 .187د/ الشررف الدق نت: المرج  الة د ،   ( 1)
 .188د/ الشررف الدق نت: المرج  الة د ،   ( 2)



111 
 

دإجةةرا ات محةةددة يةةم ن  لحقةةد  األلةةراد داحعرامةة  لمدةةدأ المشةةردعر ، دإذا  رجةةت 

اإلدارة عص ذل  لقرار   رعدر غرر مشردر.
(1  )

 

عة ح  الشةعص  دعلر  رمكص القدى دعص ر ع  العجدب  عدة رة عةص بلة  رعقةدم دة      

ك ص ش   بدرمت أد ممنةدي، دبلة  العجدبة   ةذا ر ية  لشةردب ق ندنرة  دنظ مرة  

ععمثى لت المةعندات دالعع مرم المنعد  علر ة  لةت القة ندص، د ةذا البلة   ةد الةذي 

رحدد بدرم  القرار الذي عع ذه اللجن  الم عع  ددراة  دإددا  الرأي دشعن .
(2  ) 

 

 

 

 ر ع  العجدب  أثراص:رعرع  علت منر د     

إلةت أثر ق ندنت: رعمثةى لةت عحدرةى قبمة  أرا مة  عكةدص دحةدة عق ررة  داحةدة  -

قبم  مشكل  مص أد عدة قب  ملععق  ع دم  لش   بدرمةت أد ممنةدي  ة  ، 

إلةت دحةدعرص أد عةدد مةص الدحةدات أي أد لمجمدع  مةص المة لكرص علةت الشةردر 

 المق رر  الجدردة.

ر الحددد داألشةك ى ال ندةةر  دالمةة ح  أي مةص دحةدة أثر م دي: رعمثى لت ع رر -

دحرر  دةى إص إجرا  العجدب  ال رمكن  لقر م د  داحدة إلت عدة دحدات، دد لع لت ل

 ر ي  للمدالق  المةدق  للةلب  اإلدارر  دالعقنر  المكلف  د لعممرر.
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 ررةةر دد لعةة لت لةةإص ر عةة  الدنةة    ةةت دثرقةة  رةةةمر  ل ةة  أثةةر مد شةةر رعمثةةى لةةت ع     

عن عر م در  دق ندنر  يمص الدب ق  المق رر  المنشعة علت مةةعد  معة لر المح لظة  

المق رر .
(1)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

لالبضلالالن  ً لشتيضلقبيالبلفلضلالتخصآلةجزاآلبلكٌآلع  تٌآلخ صآ

ددمةة  أص ال ةةدف مةةص عةةد ى المشةةرر لةةت مجةة ى عجدبةة  األمةةبل  المق ررةة  ال  عةة       

دعقةرم   إلت قب  ع ررة  د احعرام المجدبرص ألدةةب قداعةد الع ربة  دالعممرةر، دمنةذ 

عنظةةرم عملرةة ت العجدبةة  أعةةدر األشةة    ملةةدمرص دمةةرا مشةة ررم م علةةت أنظةة ر 

اري، دذل  دمد أص ركدص المشردر الةلب  اإلدارر  مص أجى الحعدى علت عر ر  إد

مةةةعدلر  لكةةى الشةةردب داإلجةةرا ات، داص ركةةدص مب دقةة  للقداعةةد المنعةةد  علر ةة  

ق ندن ،
(2  )

دم  ذلة  إال ليةدب ديةمر  األمةبل  المق ررة  ال  عة  عةص بررة  ر عة  
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العجدب ، لةذل  ردةب المشةرر الجدابةري مةنر عةر ر  دعجدبة  ملكرة  عق ررة  مر دنة  

 . ندنر دشردب دمراحى ق

لالشتيضلالخ صآلب لض  تلبيييعلالةجزاآالفتعلا يا ل

المحدد لكرفر ت عحيرر عقدد  19-15مص المرةدم العنفرذي رقم  08عن  الم دة      

علت أن  رج  أص رعقدم دبل  ر ع  العجدب  ع ح  الملكرة  نفةة  العممرر دعةلرم  ، 

الملكر ، أد دعدكرى ق ندنت، أد دنة   أد مدكل ، علت أص ردعم بلد  إم  دنة   مص عقد 

مص القة ندص األة ةةت إذا كة ص الم لة  أد المدكةى ش عة  ممندرة ، لةذا لكمة  رمكةص عقةدرم 

بلة  ر عة  العجدبةة  مةص بةرف م لةة  األرا، لإنة  كةذل  رمكةةص عقدرمة  مةص بةةرف 

دكرى ل ، أد أي ش   رثدت أحقرع  لةت القرة م دعجدبة  األرا العةت ةةعكدص مديةدر 

أد اشةةةعراك  لةةةت المملرةةة ، كةةةعص عكةةةدص األرا لةةةت ملكرةةة  الدرثةةة ، أد ملكرةةة   العجدبةةة 

 .مشعرك  درص عدة أش   

 

 

 

دلمةةى أدى شةةت  عمعمةةد علرةة  الةةةلب  اإلداررةة  الم ععةة   ةةت الحجةةج العةةت عثدةةت       

حقةةد  مقةةدم البلةة  علةةت الملكرةة  المةةراد عجدبع ةة  إلةةت دقةة  أريةةر  م ععةة  للدنةة  ، 

ت غ لةة  أد كرةةى، دعةةدد الدقةة  المةةراد إحةةداث  ، كةةدص لةة دكةةذل  ندعرةة  الشةة   م لةة 

ب ت رقدم د   أش    ع دردص دمرقدص عق رردص.األحر ص رعمل  األمر دعجد
(1  )

 

درمكص اإلش رة إلت أص المشرر د شعراب  أص رعقدم دبل  ر ع  العجدب  عة ح       

 ررة  ال  عة ، الملكر  نفة  أد مدكل ، مة   ةد إال مةص قدرةى يةدب ديةمر  الملكرة  المق

عص برر  ممرل  ديمر  المق ر المراد عجدبع  دمة  رعملة  دة  مةص حقةد  دأعدة  ، لةذا 
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علت ب ل  ر ع  العجدب  أص رقدم م  رثدةت ملكرعة  دعةدرة بدة  األعةى عةص الةدلعر 

المق ري لت ح لت م  إذا المق ر رق  لت منبق  ممةدح  رعيمص ك ل  الدر ن ت الدعةفر  

ملكرةة  دالمةةة ح  دالحةةددد دمدقةة  المقةة ر، دعكمةةى أ مرةة   ةةذا للمقةة ر مةةص حرةةث أعةةى ال

عجدبةة ، دأنةة   ةة ى مةةص أي نةةدار الشةةرب لةةت الععكةةد مةةص أص المقةة ر ملةة  لمقةةدم بلةة  ال

 علت مةعد  المح لظ  المق رر .مش رة دعداه 

 ةةذا األمةةر رظ ةةر أ مرةة  المةةةر المقةة ري لةةت يةةدب ديةةمر  الملكرةة  المق ررةة  مةةص      

   مص اةعقرار دربد  ع ح  المق ر د لبمعنرن ، البلدم  لةت عم ملة  جدرد، لم  ركفل  ل

لت أري  دععرف لت أي جد  مةص أجداب ة ، لمةص نعة بج اةةعقرار المقة ر دثددعة  لةت 

ةجبلت المح لظ  المق ررة  أنة  ركعةة  ديةمر  ن  برة ، ل لمقة ر الممةةد  رعةدلر علةت 

ت عمرده دالععةرل ت المدرمة  دلعر عق ري ردرص حددد المل  دمة حع  دالمداعف ت الع

 .علر  درم  أد  د  أد ر ص أد حقد  عرنر  كح  االرعف  

 

 

كم  أص المق ر الممةد  ال رب ل  العق دم م م  ب ى، دال ركعة  علر  أي ح  م مة       

ب ى مص الدمص م  لم رشر إلر   الةجى المقة ري، ل لم لة  الحقرقةت  ةد الم لة  المةذكدر 

دال رداج  د لعق دم مص برف ح بد المق ر م م  ب لت مدة حر دعة ،  لت الدلعر المق ري،

حعةةت دلةةد ك نةةت   دبةة  دعلنرةة  د  لرةة  االلعدةة ا، دعلةةت  ةةذه الممرةةدات ركةةدص المقةة ر 

الممةد  ق دبل لبلندم ج لت عملرة ت العنمرة  االقععة در  داالجعم عرة ، نظةرا لديةمرع  

احعر ج ت المدابنرص دأغراا اإلنع ج.الق رة الث دع  عندم  ردلر قبم  أرير  لعلدر  
(1  )

 

أم  إذا ك ص المق ر مديدر بل  العجدب  رق  لت منبق  غرةر مشةمدل  دمقعيةر ت      

لحةةد اآلص، لمةةى الب لةة  عقةةدرم نةةة   عةةص عقةةد شةة رة رعيةةمص  74-75األمةةر رقةةم 
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-83االععراف د لملكر  دالذي اةعف د من  دمدجة  أحكة م المرةةدم رقةم المرةةدم رقةم 

، أد نة   مص عقد الملكر  المكرا دمقعيت أحك م 1983م رد  21المؤرخ لت  352

المعيةةمص ععةةةرا إجةةرا  لمم رنةة  حةة  الملكرةة  المق ررةة  دعةةةلرم  02-07القةة ندص رقةةم 

 ةندات الملكر  عص برر  عحقر  عق ري.

الشةةةرر  لةةةت األرا الشةةة بم  ال رمكنةةة  الدنةةة   علةةةت جةةةد  مفةةةرد مةةةص األرا د     

( األرا الشة بم  لةإذا 3/4  قدى قةمع  ، إال دمد مدالق  أعح   ثبلث  أردة ر )المش ع

القة ندص المةدنت  أص  مص 717الم دة  لم عدال   ذه األغلدر  علت الدن   ج   بدق  ألحك م

ربل  دقف األش  ى أد إدال  الدن  ، ددل  عمدرا لة بر الشرك   عم  رمكةص أص ألحقة  

د د م  رةعشف مص الحكم العة در عةص القةةم المقة ري   ذا الدن   د ألرا مص يرر،

: دالةذي جة   لرة  147/99ل ةرا رقةم  1999درةةمدر  26لمحكم  عمة لدا دعة ررخ 

مةةص القةة ندص المةةدنت دعنةة  إذا أقةة م أحةةد الشةةرك   لةةت  717قحرةةث رةةةع ل  مةةص المةة دة 

ر  ركدص الشر ر د لدن   علت جد  مفرد مص األرا الش بم  قدى قةمع  ، لإص  ذا الشر

قد أعت دممى مص أعم ى اإلدارة غرر الممع دة، درعرع  علت ذل  أص  ةذا الممةى رقعيةت 

 مدالق  أعح   ثبلث  أرد ر األرا الش بم .

ل لمشرر لةعر البررة  أمة م الشةرر  الةذي رررةد الدنة   لةت جةد  مفةرد مةص المقة ر      

را، دلةرا علرة  الش ب  لكص شررب  الحعدى علةت مدالقة  أعةح   ثبلثة  أردة ر األ

أص رحعى علت مدالق  الجمر . 
(1  )

  

لضبلٌآلالةجزاآلالبب رةلللب   لة  ٌآلل لالشتيضلالالفتعلالن  ً

إص الدث ب  المقدم  مص برف المجدئ يةمص ملةف بلة  ر عة  العجدبة  عكمةص       

  أ مرع ةة  لةةت مةةة عدة اإلدارة الم ععةة  لةةت العمةةرف علةةت مشةةردر العجدبةة  المق ررةة  

ددق ، دالدت لت مد  مب دقع   للقدانرص دالعنظرم ت المةعبرة للعممرةر، د ةذه الدثة ب  ال 

عقععر لقب علت دث ب  إثد ت الملكر ، دى ععمدا   إلت الدث ب  العت عع ذ دمةرص االععدة ر 
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الدمةةةد ال ندةةةةت دالمممةةة ري،
(1  )

مةةةص  10دحةةةدد المشةةةرر مةةةص  ةةةبلى محعةةةد  المةةة دة 

، أن  علت ب ل  ر عة  العجدبة  2015رن رر  25لت المؤرخ  15-15المرةدم رقم 

نةخ إلةت ربةرا ( 05)أص رددر بلد  دالدث ب  المرلق  د  لت جمر  الح الت لت  ما 

 .المجلا الشمدت الدلدي للدلدر  العت رعم إق م  المشردر لر  

م  الملةم أنة  ال رقدةى أي ملةف ال رحعةدي علةت ك لة  الدثة ب  دالدر نة ت دالععة مرم      

رنة رر  25المةؤرخ لةت  15-15المرةدم رقم  09د 08لمذكدرة لت محعد  الم دعرص ا

2015. 

كةةدص الج ةة  اإلداررةة  الم ععةة  د لدةةت لةةت بلةة  ر عةة  العجدبةة  عمعمةةد علةةت      

ميمدص ملف بل  ر ع  العجدب  لت دراةع   ل  دالععكد مص احعرام المجدأ لؤلحك م 

بةةة  دالعممرةةةر دالنعةةةد  العنظرمرةةة  لةةة  الق ندنرةةة  المنعةةةد  علر ةةة  لةةةت قةةة ندص الع ر

د إلي ل  إلت األحك م األ ر  لت النعةد  العشةررمر  ذات العةل  د لمديةدر، لكةت 

 رعم إعدار حكم قبمت لت الن  ر  ال رشدد  أي غلب أد عمةف مص اإلدارة الم عع .

لةةذا ألةةدم المشةةرر ال ربةة  المفديةة  دعةةةلم بلةة  ر عةة  العجدبةة  مةةص  ةةبلى نةة       

، أص 2015رنةة رر  25المةةؤرخ لةةت  19-15مةةص المرةةةدم العنفرةةذي رقةةم  10المةة دة 

عمبت ذا الشعص دعى إردار رحدد علر  ع ررخ إردار البل  لت نفا الرةدم، دمةد العحقة  

مص الدثة ب  اليةردرر  العةت رند ةت أص عكةدص لةت الملةف، مة  عةددرن   دبررقة  مفعةل  

 علت الدعى لعكدص حج  للب ل  علت اإلدارة.

علةةت  دعلرةة  رجةة  أص رحعةةدي ملةةف بلةة  ر عةة  عجدبةة  ملكرةة  عق ررةة    عةة ،     

 العع مرم دالدث ب  الع لر :

 ععمرم للمدق  رمد علت ةلم من ة  رةمر دعحدرد مدق  القبم  األرير . -1
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، العةةةت عشةةةعمى علةةةت 1/500أد  1/200الععةةة مرم العرشةةةردر  الممةةةدة علةةةت ةةةةلم  -2

 الدر ن ت الع لر :

 األري  دمة حع  .حددد القبم   -

منحنرةة ت المةةةعد  دةةةبر العةةةدر  مةة   ع بعةة   العقنرةة  الربرةةةر ، دنقةة ب  -

 دعى شدك  البر  الم علف .

عحدرد القبم  األرير  المدرمج  م  رةم شدك  البر  دقندات العمدرص د لمرة ه  -

العةة لح  للشةةر ، دالحررةة  دعةةرف المرةة ه المةةةعممل ، دكةةذا شةةدك ت عددرةة  

 دال  عف داإلن رة الممدمر .ال  د دالك رد   

عحدرد مدق  مة ح ت عدقف الةر رات دالمة ح ت الحرة دمةة ح ت االرعف قة ت  -

 ال  ع .

مدقةة  الدن رةة ت المدرمجةة  دبدرمع ةة  دشةةكل   الممرانةةت، دمةة  لةةت ذلةة  الدن رةة ت  -

 ال  ع  د لعج ردات الجم عر .

 

 مذكرة عدير العدادرر المعملق  دم  رلت: -3

م ععةة  لعنقرةة  المرةة ه الراةةةد  العةةن عر  مةةص جمرةة  المةةداد بةةر  المم لجةة  ال -

 الة بل  أد العلد  أد ال  در  الميرة د لعح  الممدمر  دالدراع  دالدرب .

المم لج  الم عع  لععفر  الد  ص دانعش ر ال  دات مص جمر  المةداد الية رة  -

 د لعح  الممدمر .

رةةةةةر ، د لنةةةةةد  عحدرةةةةد مةةةةةعد  اليةةةةجرج داندمةةةة ث البفرلرةةةة ت الك ردم ن ب -

 لؤلرايت المجدأة الم عع  لبلةعمم ى العن عت.  
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 مذكرة عشعمى علت الدر ن ت اآلعر : -4

 ق بم  القب  األرير  المجدأة دمة ح  كى قبم  من  . -

ندر م علف أشةك ى شة ى األرا مة  عديةرر عةدد المةة كص دالمةدد اإلجمة لت  -

 للةك ص المقرمرص.

 دالك رد   دالنقى دكرفر ت علدرع  .االحعر ج ت لت مج ى ال  د دالم    -

 بدرم  االرعف ق ت داأليرار المحعمل . -

 الدرب  عند االقعي  . علتدراة  الععثرر   -

 عقنر  رمد   م در ممعمد.دراة  جرد -

درن مج األش  ى الةذي رديةر ال عة ب  العقنرة  للمشة رر  دالشةدك ت دالع ربة   -5

، اإلنجة ددشردب عنفرذ  ، م  عقةدرر عك لرف ة  دعديةرر مراحةى  إنج د  المقرر 

 دآج ى ذل  عند االقعي  .

 

دعكمةةى األ مرةة  مةةص اشةةعراب المشةةرر الجدابةةري للدثةة ب  دالدر نةة ت دالم ببةة ت       

 25المةةؤرخ لةةت  19-15مةةص المرةةةدم العنفرةةذي رقةةم  09المةةذكدرة لةةت نةة  المةة دة 

، لت عحدرد ديمر  دمدق  مشردر العجدب  لت إب ر األرايت المج درة 2015رن رر 

رة  بدرمة  الدن رة ت المحربة  د لملكرة ، ل  لت جمر  الج  ت، دحرةث ردةرص للةةلب  اإلدار

دمد  مبلحظ  المشردر ل   مةص حرةث مدقة  العجدبة ، لةبل رةةمر مةثبل د لقرة م دعجدبة  

ألغراا عن عر  عم إنج د   دا ى  ذه المنبق ، دكذل  إمك نر  ردب المشردر دشدك  

البر  دالم   الع لر للشر  داإلن رة.
(1  )
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االرعف قةةةة ت الدظرفرةةةة  دذات المنفمةةةة  الم مةةةة  دلعةةةةر شةةةةردب رحةةةةدد االلعدامةةةة ت د -6

المفردي  علت األرايت المجدأة، دكذا الشردب العت عنجد دمدجد   الدن رة ت، درحةدد 

دلعةةةر الشةةةردب درةةة دة علةةةت ذلةةة  حفةةةظ الملكرةةة ت دالم ةةة را دالمةةةة ح ت ال يةةةرا  

الع ربة  ال  عة   إنجة دداألةرج ، كمة  رمكةص لب لة  ر عة  العجدبة  أص رحةدد أشة  ى 

كةةى جةةد  علةةت حةةدة، دلةةت  ةةذه الح لةة  رجةة  علرةة  عقةةدرم الدثةة ب  المكعددةة  دالدر نةة ت د

 المعملق  دكى جد  لدحده.

دلعةةر الشةةردب دثرقةة  أة ةةةر  يةةمص ملةةف بلةة  ر عةة  العجدبةة ، حرةةث جةة   لةةت      

المعمل  د لع رب  دالعممرر الممدى دالمعمم، مة  رلةت:  29-90مص الق ندص رقم  58الم دة 

لبل  ر ع  العجدب  رقدم ب ل  العقةرم ملف  رعيةمص دلعةر شةردب رحةدد )لت عدعرم  

 دإنج د ة األش  ى المحعمل  للعج رد ددن   البر  الة لك  العت رعم د الم لة  أد المةبل  

لت آج ى محددة، دكذل  شةردب العنة دى عةص القبة  األريةر  دالمداعةف ت العممرررة  

 عجر  ل   الدن ر ت المدم  عشررد  .(دال ندة  الممم رر  دغرر   العت رج  أص عة

 

درعم إعداد الملف الدر نت دالعقنت مص برف مكع  دراة ت لت ال ندة  الممم ررة       

 عةبله الم نةدا المممة ري دم نةدا مةةرأد العممرر، درؤشةر علةت الدثة ب  المةذكدرة أ

األرايت اللذاص رم رة ص نش ب ع م  حة  األحك م الق ندنر  المممدى د  .
(1  )

 

رنة رر  25المؤرخ لت  19-15مص المرةدم العنفرذي رقم  10بدق  ألحك م الم دة       

علت المدص المكلف د ةعبلم ملف بل  ر عة  العجدبة  علةت مةةعد  الدلدرة  ، 2015

العةةت رقةة  د ةة  المقةة ر محةةى العجدبةة ، أص رععكةةد مةةص أص الممنةةت أددر الملةةف لةةت  مةةة  

ب لةة  ر عةة  العجدبةة  رةةذكر لرةة  عةة ررخ إرةةدار ( نةةةخ مق دةةى دعةةى إرةةدار رةةةلم ل05)

البل  م  عحدرد ك ل  الدث ب  الملحق  د لبلة  ددقة  كمة   ةت محةددة لةت المرةةدم رقةم 

 .2015رن رر  25المؤرخ لت  15-19
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ل لعالقآلتخصآلالةجزاآلبحفظلالبلكٌآلالض  تٌآلالخ صآلثالفتعلالن 

ي ععرف رةةمت أمة م المدثة  لةت أي حعة  ن عجة  عال رمكص ألي م ل  أص رقدم د     

ص العجدب ، إال دمد عملر  إردار دعةجرى دإش  ر  ةذه العجدبة ، كمة  ال رمكةص للمدثة  ع

القر م د ذه المملر  إذا لم عكص ر ع  العجدب  مرلق  دة لم بب ددلعةر الشةردب دشة  دة 

للحعةدى علر ة  مةص مب دق  أش  ى الع رب ،  ذه الر ع  دالدث ب  المرلقة  د ة  ععبلة  

برف الم ل  دقع  بدربل، دلت دما األحرة ص رعةدر مةةعحربل   عة  د لنةةد  للدثرقة  

األ رةةرة د ةةت مب دقةة  أشةة  ى الع ربةة ، د ةةت أشةة  ى مكلفةة  جةةدا   عةة  لةةت األرايةةت 

 الم بل  أد الع رر .

 ةةذا الداقةة  المعمثةةى لةةت بةةدى اإلجةةرا ات العةةت عةةةع رق   عملرةة  عةةةلرم ر عةة       

ب  دكثرة العكة لرف العةت رمجةد عةص عةةدرد   الممنةت دة ألمر، رةدل  دمةا المةبل  العجد

لةت ال رةر ثةم رقةدم المشةعري د لدنة   علر ة  ددص ر عة  إإلت در  حع  مش ع  مص د

دن  ، ألص ر ع  الدن   ال عمنر إال علت األرايةت المحةددة الممة لم أي المفةردة، دمةص 

 من ب  الررفر . ن  كثرت الدن  ات الفديدر    ع  لت ال

لذا رعمرص علت الج  ت الم عع  إع دة النظر لةت إجةرا ات مةنر ر عة  العجدبة       

داحعرام اآلج ى الق ندنر  لدراة  ملف ب ل  العجدب  داإلج دة  علرة  لةت الدقةت الةبلدم 

دبة ت العة ررة العةت ال لذل ، دعدم اشعراب ش  دة مب دقة  أشة  ى الع ربة  د لنةةد  للعج

رال  عمدمر ، أد العت عكدص ذات ب د  ع بلت.مععدلر علت 
(1  )

    

ما عملرة  العجدبة  عالم علف  العت حك م دا عم المشرر ددلعر الشردب ألن  ردرص األ     

المق ررةة ، د ةةدف العركرةةد علةةت الدقةة  لةةت المملدمةة ت دابةةبلر ال رةةر علر ةة ،   عةة  

المةعفردرص أد المعم ملرص م  المجدئ، إذا أراد الععرف لت القب  المجدأة عص بررة  

العن دى، دقد أراد المشرر احعرام المقعيةر ت دالقةدانرص الجة ري د ة  الممةى لةت مجة ى 

مبلت المق رر  ال  ع ، دحم ر  ال دا  مةص أعمة ى العح رةى العةت رلجةع العممرر دالمم 
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ج ةةى المةةةعفردرص المعم قةةدرص ألدةةةب حقةةدق م لةةت دمةةا لمةة  إإلر ةة  دمةةا المجةةدبرص، 

األحر ص، أد لمدم انعد   م لدما المقعيةر ت العةت ريةمن   المجةدأ أد ر فل ة  لةت دلعةر 

.الشردب
(1  ) 

      
للشة ر د لمح لظة  المق ررة  دثرقة  القرة ا لةت ح لة  كم  عي ف إلةت الملةف المةددر 

المح لظ المق ري أرق م  جدرةدة للدحةدة المق ررة  المق ر غرر الممةد  مص أجى أص رمنر 

الن عج . 
(2)

 

دعلت أر  ح ى ركعةت دلعر الشردب أ مر  كدر  مص الن حر  المملرة ، دحرةث رةنظم      

المبلق  درص المجدأ دالمةعفرد بدق  لقداعد الق ندص ال ة  ، دال رمكةص للةةلب  اإلداررة  

لت مثى  ذه الح الت أص عحى محى أحد المعم قدرص لةت عبدرة  المقعيةر ت العةت ر ة  

د   الدلعر أحةد األبةراف،
(3  )

مةص المرةةدم العنفرةذي رقةم  09كمة   ةد دارد لةت المة دة 

 .      2015رن رر  25المؤرخ لت  15-19

بلة  ر عة  العجدبة  لل ةردج  إلةتالمدرد مص ال دا  رلجةؤدص  أصأثدت الداق        

ا د عد ر من ج القةم  الددر  للعرك  المرنر ، دعند الحعةدى علةت ذمص ح ل  الشردر، د 

المدثةة  د نةة  رعنةة دى األبةةراف عةةص  إلةةتقةة  لبلدةة ع م، رعدج ةةدص ر عةة  العجدبةة  دل

ال رةر حةة  االعفة    إلةت أدأحد الدرث   إلتحعع م درعم يم الدما مص الحع  

 المبل  حة  الح ل . أدالمدرم درص الم ل  

كةر مراجة  ر عة  ذدرعدلت المدث  لرم  دمد اإلجرا ات الشكلر  لعحررر المقد م       

العجدبةة ، ثةةم عةةععت مرحلةة  اإلرةةدار علةةت مةةةعد  المح لظةة  المق ررةة  العةةت رقةة  المقةة ر 

مديةةدر ر عةة  العجدبةة  دةةدابرة ا عع عةة   الةةةعكم ى إجةةرا ات الشةة ر المقةة ري، 

ددي  دلعةر عقة ري  ة   لكةى دحةدة عق ررة  جدرةدة بدقة  لم بةب العجدبة  المرلة  

 الدن   علت الدحدة المق رر  الجدردة. د لمقد، دللم ل  الجدرد بل  ر ع  
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لم  ك نت العجدب  دةرل  عنشع دحدات عق رر  جدردة دعن ت دجدد الدحةدة المق ررة       

األعةةلر  المعةةر  د ةة  علةةت مةةةعد  المح لظةة  المق ررةة  الم ععةة  إقلرمرةة ، لإنةة  مةةص 

ق ررة  اليردري إش  ر   د لمح لظ  المق رر ، دلشة ر ر عة  العجدبة  د لمح لظة  الم

علةةت المةةةعفرد مةةص الر عةة  أص رةةددر نةةة   مةةص ر عةة  العجدبةة  د إليةة ل  الم بةةب 

مةص عملرة  العجدبة    المرال  د   دعقررةر ال دةرة الةذي رمةده  درةر عقة ري دمةد االنع ة 

المد شرة دمدج  ر ع  العجدب  الممندح ، د ن  علت المح لظ المقة ري أص رععكةد مةص 

ع  العجدبة ، الةذي ةةد  داص ععكةدت منة  معة لر مب دق  عقررر ال درة لميمدص  ر 

العممرر الم عع .
 (1 )
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مط بقللالالبد ٌلل تل متملل زلمدف  تلل ل للًلت لل ٌال  لل ٌاللتحقٌلل الفصللالالنلل دًرل   ل

لالملكٌالال ق  ٌالالخ صا

شرعتضىىىعنمشرت   ىىى مم25-90تبنىىىلمشرع ىىىزامشر مش ىىىزامعىىىنمرىىى  مشر ىىى ن نمز ىىى مللللل

شرعتعلىىبمب رتئ  ىىلم شرتعع ىىزمشرععىىا مم29-90شرع ىى زامشرععىىا م شرعىىتع ام شر ىى ن نمز ىى م

عىىنم ىىؤنئ مضىىع نمشاتىىزش مشر  ش ىىام شرتىى مشربنىى  مأ ىىل  مةمرعزش بىىلما شرعىىتع امير ىىلم ا ىى

شرععزشن لم شستل  مشرع  زمشراضزامب ك م   ن امإالمأنمفتزةمشرتسع ن تمشرتى معىزتم

بئ مب ان متع متمبظئ زمأمع تمس  س لم ش تص ا لم ش تع   لمشنعكسىتم لىلمشرس  سىلم

ربن  مغ زمشرعتع م غ زمشرعزرصمبى مشرععزشن لام أ رلمهذهمشرظ شهزمبزمتمف مشنت  زمش

  ن نىى امإرىىلم  نىى متس ىى مشرسىىكنمشرع ىى ش  م لىىلمش    ىىلمشرع  ز ىىلمشرت بعىىلمرلا رىىلمأ م

رلر شصمبا نم ل معنمع ركئ ام زغى م  ى امأاكى  م  ن ن ىلم مش  ىلم عان ىلمتعنى مع ى م

هذهمشرظ شهزمشر  ذةم لىلمشرععىزشنمفى مشر مش ىزامإالمأنمشرع ىزام زغبىلمعنى مفى م ىا م

شرعىإز مم15-08إهاشزمشرعا امعنمشالسىت ع زشتمشرع  ز ىلمشرر صىلمأصىازمشر ى ن نمز ى م

كآر لمرتسى  لم ضىع لمش عى لمشرع  ز ىلمشرر صىلمشرععا م شرعتع مم2008  ر  مم20ف م

عىىنمرىى  مهىىذشمشرسصىىى مشررصىى صمشر معىىلمرتا  ىىىبمشرعق ب ىىلام مشرتىى متنقبىىبم ل ئىى 

فى متسى  لم ضىع لمش عى لمم15-08 ى مسنتقزبمإرىلمك س ىلمعسى هعلمير ى تمشر ى ن نمز

مشرع  ز لمشرر صل.

م

م

م

م

م

م
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ممط بقالالبد ءل متم زلمدف  ت تحقٌ لاألحك زلال  ماللالمبحثلاأل ارل

مممممممممإنمشرتسىىىى ه مشرععنىىىى نمسىىىى ش معىىىىنم  نىىىى مشئاشزةمشرعرتصىىىىلمب رتئ  ىىىىلم شرتعع ىىىىزمممممم

عر رس تمشربنى  مشرتى مرى ممأ مشر ض  مه مع ماف مب رع ئامشرععزشن مإرلمشرتاه زاما ثمأن

تعامعاص زةمف منق بمض بمب مشتسعتمرت ع مأا   م عانم ا اةامإرلم  ن مظئى زم

اش ا ى  مشرع ىى ش  لم ش ا ىى  من  صىىلمشرت ئ ىىم
م(1)

إرىىلمتعىىاشام رع ىىزامشر مش ىىزامافعىتمب

 ذرىلمشربن   تمشرت م عكنمتقب بمأاكى  م ى ن نمعق ب ىلمشربن  ى تم إتعى  مإن  مهى م ل ئى ام

رىى  م ضىى م  ش ىىام  ن ن ىىلمر صىىلمب راىىامعىىنماىى التم ىىا مإتعىى  مشربن  ىى تمرتز  ىىلمعىىنم

مشرنس جمشرععزشن .

 بىىى مشرتسصىىى  مفىىى مإ ىىىزش شتم  ىىىز قمتقب ىىىبمتا  ىىىبمعق ب ىىىلمشربن  ىىى تم إتعىىى  م ممممم

إن  مهىى م نبلىى مشرتعىىزام لىىلمشرع صىى امبئىىذشمشئ ىىزش مكآر ىىلمرتسىى  لم ضىىع لمش عىى لم

ب ىىى نمأهىىى مشرتىىىزشر صمشرععزشن ىىىلمعقلىىى مش   ام ىىى مشرع  ز ىىىلمشرر صىىىلامعىىىنمرىىى  مشر

ممشرعزتبقلمبتقب   م للمشرع اشن.

لالمطلبلاأل ارلالمقص  لبتحقٌ لمط بقالالبد ٌ تل متم زلمدف  ت 

 عتبىىزمإ ىىزش متا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تم إتعىى  مإن  مهىى م سىىمةمن   ىىلمفىى مشرت ىىز  مممممم

شرععزشنىى مبىى ر مش زام نىى م اتىى ام لىىلمشرعا ىىامعىىنمشالسىىت ن  شتم لىىلم  ش ىىامشرتئ  ىىلم

مممم شرنصىى صمشرتنس ذ ىىلممشرععىىا م شرعىىتع م29-90شر ىى ن نمز ىى م شرتعع ىىزمشرعكزسىىلمفىى م

نمعىنمعق ب ىلمشربن  ى تمشرعىزرصمبئى مأ مغ ىزمر ام ذرلمعنمر  مشستااش  مآلر  تمتعك

بئى ممعن اىلمباسى مقب عىلمشرعر رسىلمشرعصىزنشرعزرصمبئى مرعاتى عم  ى امشرتعع ىزمشرع

عىىىنمقىىىزامشرععنىىى ام إرىىىلم  نىىى متسىىى  لم ضىىىع لمشربن  ىىى تمشرعر رسىىىلمر ىىى ن نمشرتئ  ىىىلم

مممممشرععىىىىا مم2008  ر ىىىى مم20شرعىىىىإز مفىىىى مم15-08 شرتعع ىىىىزامفىىىىونمشر ىىىى ن نمز ىىىى م

 عكىىنمق رىى متا  ىىبمعق بىىلمشربن  ىى تمأ مإتعىى  مإن  مهىى معىىنمتسىى  لمشر ضىىع لمم شرعىىتع ا

ممممممشر  ن ن لمرل    مشرع  زامعا مشربن  مبعنا مسنامشرعلك لماس مقب علمشرع  ز.

                                                           
م.25  شامكع ن :مشرعز  مشرس ببامصمم( 1)
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رععل ىىلممإالمأنىى منظىىزشمركىى نمزرىىصم ىى ن نمعق ب ىىلمشربن  ىى تم إتعىى  مإن  مهىى مبعا ىىلممممم

ممممممشر ىى ن ن مشرىىذام ضىىع مشرع ىىزامشر مش ىىزامنىى مالمبىىامأنمن ىىام لىىلمشرتك  ىىاوفمشربنىى  

إرلم  نى مذرىلمفى نمشر ى ن نمشرسى رامشرىذكزمالم قبىبم لىلمك فىلمشربن  ى تمشرعر رسىلممرئ ا

ر  ن نمشرتئ  لم شرتعع زم إنع ماصىزمشرع ىزامشرع ى زشتمشرعبن ىلمشرعتععىلم غ ىزمشرعتععىلم

م .عق ب لمشربن   تم إتع  مإن  مهتا  بمأاك  مشرت م نقببم ل ئ م

لإلف اءاتلتحقٌ لمط بقالالبد ٌ تل متم زلمدف  ت للالتكٌٌفلالق د دًالف علاأل ارل

إذشمك نىىتمشرىىزرصمشئاشز ىىلمفىى مع ىى  مشرتعع ىىزم سىى للمإاشز ىىلمرت   ىىاماىىبمشرعلك ىىلمممممم

شرع  ز لمشرر صلام ع م عن  مذرلمعنمإرض امهذشمشرابمرلعزش بلمشرعسب لم ب مك م عل لم

شرععل لمإالمف منقى بمشرنصى صمشر  ن ن ىلمشر ى زامبئى مشرععى اممبن  ام  ا معع زسلمهذه

 عتبىىزمبع  بىىلمت  هىى مر ىى شن نمشرتعع ىىزام  نقىى امملمشربنىى  فىىونمعر رسىىلمع تضىى  تمزرصىى

اهىىذهمشرزرصىىل لىىلم ىىا مشاتىىزش مشرضىى شبقم شرع شصىىس تمشرر صىىلمشرىى شزاةمفىى م
(1)م

م

أ ن  م   ع مبؤ ل  مشربن  معئع مكى نمشرعسلعلم رعزش بلمعاعمشاتزش مشرب ن مرزرصلمشربن  م

عىنمشرعزسى  مشرتنس ىذامز ى مم63ع تضلمنصمشرعى اةمبشر مش زاممن  ئ مأرمع مشرع زام

شرعستس امعنمزرصلمشربن  م نىامشنتئى  مش  ىل  مم2015 ن  زمم25شرعإز مف مم15-19

عىىنمشر ئىى تمشرعرتصىىلمؤكىىامتترب  ىىزه امأنم ستصىىازم ىىئ اةمشرعق ب ىىلممسىىببمرىى مأنشرتىى م

معمعق ب لمشربن  مرعات عمشرزرصل.عا

إالمأنمشر ش ىى مشرععلىىى مأ بىىىتمأنمشرعا ىىىامعىىىنمع ىىى ز  مشربنىىى  مشرتىىى متىىى مت ىىى  اه مبعىىىاممممم

تى مامأ معضىع نمشرتصىز  شراص  م للمزرصلمشربن  مر متن ممكعى مهى معضىب قمفى م

ماتىى ع ىم مبسىى قمعىنمشربنىى  ما نمإتعى  مبىى   مش  ىل  مفىى مشرعىاةمشرعاىىااةمفى معمإن ى م

امعع مأن ؤماضى زةم   ز ىلمتاتى منسىبلمكب ىزةمعىنمش عى لمشرع  ز ىلمشرر صىلمشرزرصل

عر رسلمرألاك  مشر شزاةمف م  ن نمشرتئ  لم شرتعع زم شرعزشس  مشرتنس ذ ىلمشرع  ئلمرلتعع زم

م.شرت بعلمر 

                                                           
م.22  شامكع ن :مشرعز  مشرس ببامصم( 1)
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امبىى متس  عىىتمشرعسىىلعلزرصىىلملركىىنمش عىىزمرىى م ت  ىىام لىىلم ىىا معق ب ىىلمشربنىى  مرممممم

ف عى م رىصمازكىلمشرتئ  ىلم شرتعع ىزمشر ش عىلمشرعبن ىلم ضع لمش ع لمشرع  ز لمشرر صىلم

 ل  ام س لتمشر مش زمشما ى امظى هزةمشربنى  مشرس ضى امأ مشربنى  مبىا نمزرصىلام هى م

م52عر رست مأاك  منصمشرعى اةم مبن  مغ زم  ن ن مالم عتزامب مشر  ن نمرعا مع ز   ت 

شرععىىىا م شرعىىىتع مم1990شرعىىىإز مفىىى مش   معىىىنما سىىىعبزمم29-90عىىىنمشر ىىى ن نمز ىىى م

امكى نمشربى ن مب  ىزمأ عى  مشربنى  م2004أ تمم14شرعىإز مفى مم05-04ب ر  ن نمز ى م

مشئ ب ز ل.با نمشراص  معسب  م للمزرصلمشربن  م

تزتبىىتم نئعىى ما   ىى تمشرلىىذشنملنعىى مشرىىا علزشف م شرنىىم نمشرز سىى م هىىذشمنت  ىىلمرممممم

رألزشض مشرصى رالمرلبنى  مشر ى  مشرىذامأاعمإرىلمشرنىازةمشرع  ز ىلمف عى معتمش اةمرلسكنم 

ا رىىصمشرع ىى زمشراضىىزاام إرىىلمن ىىؤتمع ىى ك مك ربنىى  مشرع ىى ش  م عىىانمشرصىىس  
 

(1) 
فظىى هزةمشرتعع ىىزمشرع ىى ش  مأاىىا تمرلىى م لىىلمعسىىت عمتنظىى  مشرع ىى  مشراضىىزاام

لمإرىلمشرع ش ى م أضاتم    ى مفى م  ى متقى زم شنت ى زمنظى  مشر ىئزمشرع نى امب ئضى ف

شر ر علم شرتك ر امشرعزه لمشرت متن  م نمشرتعع زمشرس ض امغ زمشرعزش  .
 (2)

مممم

فى مع ىاشنم رعع ر لمشر ضع لمشرعتؤمعىلمشرتى مت ىئاه مشراضى زةمشرع  ز ىلمشرر صىلمممممم

شرعاىاامر  ش ىامعق ب ىلمشربن  ى تم15-08أصازمشرع زامشر مش زامشر  ن نمز  مشرتعع زم

م لل:مم شرع اةمش  رلمعنشرذامتنصم إتع  مإن  مه مشرععا م شرعتع ام

  ئىاام لىلمما) ئاامهىذشمشر ى ن نمإرىلمتاا ىام  ش ىامعق ب ىلمشربن  ى تم إتعى  مإن  مهى 

مشررص صامإرلمع م ل :

  ض ماامرا التم ا مإنئ  مشربن   ت. -

شرت مه مفى مقى زمشئن ى مم بى مصىا زمهىذشممتا  بمعق ب لمشربن   تمشرعن مةمأ  -

 شر  ن ن.
                                                           

م.52أ/مرعكنس م بامشئر :مشرعز  مشرس ببامص(م 1)
م.31ا/أاعامأ ع ن:مشرعز  مشرس ببامص(م 2)
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 شستل  مشربن   ت.تاا ام ز قم ل م /مأ م -

 تز  لمإق زمعبن مذامعظئزم ع ر م عئ ؤمب نس   . -

متؤس سمتاشب زمزا  لمف مع   م ا مشاتزش مي   مشربن  م   ش امشرتعع ز(. -

إن  مهىى مبؤنىى مإ ىىزش م عكىىنمتك  ىىامإ ىىزش متا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تم إتعىى  م  ل ىى مممممم

بىىزش مشربنىى  معىىنمشرع ىى  مشرتىى مش تزتىى مأ نىى  متنس ىىذمأ ىىل  مشربنىى  ام صىىام علىى معق ب ىى مئ

 اكىى  م ىى ن نمشرتئ  ىىلم شرتعع ىىزم زرصىىلمشربنىى  مشرععن اىىلام ركىىنمرىى سمبعبىى ازةمعىىنم

ص ا مشرع ز امنسس ما  ممزرصلمشربن  مكع مه مشراى  م نىامقلى م ىئ اةمشرعق ب ىلام

نمشرسىىلقلمشئاشز ىىلم بىىؤعزمعنئىى مب  تب زهىى مسىىلقلمضىىبقمإاشزاامكلسئىى م إنعىى مبو عىى ممعىى

شرع زامبعئعلمشرسئزم للماسنمتقب بمشر  شن نمشرعنظعلمرلبن  ام بر صىلمشرععى م لىلم

عق ب لمأ ع  مشربن  مشرعن مةمعىنم بى م ىرصمععى نم لىلم  ى زمععى نمأ م قعىلمأز م

ق ب ىىلم لىلمإ ىىزمعى متسىىزمهم  ىؤت مهىىذشمش عىزمب رعماعع نىلم فىى ممعىنم أ ىى مععى نمأ ضىى 

أ عىى  مشرعزش بىىلم شرعع  نىىلمشرتىى مت ىى  مبئىى مشرعصىى ر مشئاشز ىىلم شرت ن ىىلمشرعرتصىىلمقب ىى م

رإل زش شتم شرتزشت  مشرعنص صم نئ م  ن ن .
م(1) 

ؤنمتا  بمعق ب لمشربن   تم إتع  مإن  مه مهى مأاىامير ى تمشرضىبقمب عكنمشر   مكع مممممم

رتىزشر صمشرععزشن ىلمعنئى معى مهى مسى ببمرلعق ب ىلمشرععزشن م ات عم للمع ع  لمعىنمش

 عنئ مع مه مبعاام  تع  مف م ئ اةمتا  بمشرعق ب لامشرت متسل مف مكى ماى التمتا  ىبم

مأ مغ زمشرعتععل.مممممملشرعق ب لمس ش متعلبمش عزمب ربن   تمشرعتعع

م

م

                                                           
أ/معاعامش ع نمكع  :مشرتاشب زم شئ زش شتمشرع ززةمرع ش ئلمعر رسلم  ش امشربن  م شرتعع زامع للمشرعسكزامكل لمم( 1)

م.235كزمسنلمشرن زامصذشرا  بم شرعل  مشرس  س لام  ععلمعاعامر ضزامبسكزةاما نم
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  ى مأنمتكى نم ىىاممامتا  ىبمشرعق ب ىلم إتعى  مإن ى مهشربن  ى تمع ضى عى مشرعلى مأنمممممم

ركىى م عكىىنمعق ب ىىلمإن  مهىى معىى م  ش ىىامشربنىى  ممأن ىىمتمفىى مظىى مشاتىىزش مععىى   زمشربنىى  

مالمبىىامأنمتتضىىعنمشرعلسىى تمشرت ن ىىلمرىىذشامشرعنصىى صم ل ىى مفىى م ىى ن نمشرتئ  ىىلم شرتعع ىىز

شرربىىىزشتمشرر صىىىلمبىىى   مش مشرعن ىىىمةم كىىىذشممشرع ا ىىىلمضىىىعنمقلىىى متا  ىىىبمشرعق ب ىىىل

امكى نمشرعق ب ىلم عكىنمأنم رنسبلمرأل مش مشرتى مسى ت مإن  مهى ازشس تمشرئناسلمشرعان لمب

متتقل مإتع  مأ مش معنمشربن  مشرعزرصمأ مغ زمشرعزرصمب .

   ةم لىلمشر  نى م   تم إتع  مإن  مه متا  بمعق ب لمشربن ت ازمشئ  زةمإرلمأنمممممم

شرتعع ىزممشاتىزش م  ش ىا نىامتقب  ى مفى مشراسىب نممأنم ؤرىذشرعتعلبمبعلك ىلمشرع ى زم  ى م

نما التم ا مشاتزش معع عى مو عع   زمشربن  م كذشم ع  مشرئناسلمشرععع ز لام ع مذرلمف

شرتى معىنمم ل مش زشض م عع ع مشرعس المشرعبن ىلم كىذشمعع عى مإ  عىلمشربن  ىلم شرستاى ت

 نمسىبب مرىزف مامالمتكىشرعسز  مشرت  امبئ مبع   مع م   مف معضع نمزرصلمشربن  

 نمشرئىىاامعىىنمتا  ىىبمشرعق ب ىىلمهىى مشرتسىى  لم ب رتىى ر متعىىن ممقلىى متا  ىىبمشرعق ب ىىلا

مرلق ر مإااعمزرصمشرتس  لمشرت ممس ت  امبئ م نامعق ب لم إتع  مإن  ممبن   .

 إتعىى  مإن  مهىى م تقلىى متنظ عىى معاكعىى م لىىلممتتنس ىىذمإ ىىزش شتمعق ب ىىلمشربن  ىى  ممممم

عست عمعص ر معا ز لمشرتعع زم شربن  امرذشم  ى متنصى  مرل ىلمعرتصىلم لىلمعسىت عم

مشرعا زمتسنامرئ مشرعئ  مشرت ر ل:

 إ   مشر عئ زما  مهذهمشآلر ل. -

 شست ب  م ت    مشرعلس تمشرر صلمبقل مشرعق ب لمشرعزسللمعنمقزامشربلا ل. -

 تمشرقل م شرتا    تمشرر صلمب رتس امشرع اشن .تنظ  متاظ زمعلس  -

 قل م  ع ميزش مشرعص ر م شرئ   تمشرععن ل. -

 تاز زميزش معا ز لمشرتعع زم شربن  . -
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 إزس  مشرعلس تمرل  نمشرا ش ز. -

 عت بعلمشر زشزشتمشرعسلعلمعنمقزامر  نمشرا ش ز. -

 صل.عت بعلمإ اشامشرع  امشرعتعل لمب رع ض اامشرص ازةم نمشرسلق تمشرعرت -

شرع اشن مرلتاشب زمشرر صلمبعق ب لم إتعى  مإن ى ممشربن  ى تمفى ممذشرسئزم للمشرتنس  -

شآل   مشرعاااة.
 (1)

 

غ زممزإس  مشرع  رسمشر عب لمشربلا لمتاس سمأصا  مشربن   ت  تبم للمكع م   مممممم

بك مشر س   مشرضز ز لمعىنمأ ى مشر  ى  مبو ىاشامعلسى تمقلبى تمتا  ىبمعق ب ىلممشرعق ب ل

مشمشرلز م   مأنم سئز شمر صلم لل:مممذن   تم إتع  مإن  مه ام رئشرب

 تسئ  متك  اماف تزم ز قمشرت م  تمشرع  ز ل. -

 شر    مبتسل  م   امشرتعع زمشرت مه معنمشرتص صئ . -

 إزس  مشرعلس تمشرت متاع مرص ص  تمإرلمعا ز لمشرتعع زم شربن  . -

بئىى معىىنمشرتصىى صمشرىى شر مأ مإزسىى  مشرعلسىى تمشرتىى م عىىامتسىىل  مشرع ىى امشرر صىىلم -

 شر م زمشرعكلامب رتعع زمإرلمعا زمشرتعع زم شربن  .

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
مشرس بب.شرتعل علمشر مشز لمشرعتعل لمبعق ب لمشربن   تم إتع  مإن  مه امشرعز  مم( 1)



 

204 
 

 الف علالن دًرلالدط  لالق د دًللتحقٌ لمط بقالالبد ٌ تل متم زلمدف  ت 

-08شرعكىزسمبع  ى مشر ى ن نمز ى م  ع متا  بمعق ب لمشربن   تم إتعى  مإن  مهى مممممم

ع مت متاا اهمعنمر  منىصمشرعى اةمشرعتع امشرععا م م2008  ر  مم20شرعإز مف مم15

م ب رتاا امع م ل :عن مم15

 شربن   تمغ زمشرعتععلمشرت متاص مص ابئ م للمزرصلمشربن  . -

شربن  ىى تمشرتىى متاصىى مصىى ابئ م لىىلمزرصىىلمشربنىى  م هىى مغ ىىزمعق ب ىىلم اكىى  م -

 شرزرصلمشرعسلعل.

 شربن   تمشرعتععلم شرت مر م تاص مص ابئ م للمزرصلمشربن  . -

 شربن   تمغ زمشرعتععلمشرت مر م تاص مص ابئ م للمزرصلمشربن  . -

شربن   تمشرتى ماىززتمب ىؤنئ معا ضىزم  ىامش  ىل  مأ مشرئىا م رى م ىت متنس ىذه م -

شرع ىىى زامشرععىىىا مشرت   ىىى مشرعتضىىىعنمم25-90ز ىىى م ىىى ن نمشرتقب  ىىى م اكىىى  م

 شرعىىتع ا
م(1)

م  ر ىى م20شرعىىإز مفىى مم15-08 عكىىنمتسىى  تئ مفىى مإقىى زمشر ىى ن نم

 . ركنمتست نلممشربن   تمشرت مصازتمب ؤنئ مأاك  م ض   لام2008

شربن   تمشرت مشنتئتمبئ مأ ل  مشربن  مأ مه مف مقى زمشئتعى  م بى من ىزمشر ى ن نم -

عىنمنسىسمم14ف مشر ز اةمشرزسع لم ف ى مرعى م ى  مفى منىصمشرعى اةمم15-08ز  م

 شر  ن ن.

 

                                                           
امشرعتضعنمشرت    مشرع  زاامشر ز اةم3009ن فعبزمم31شرعإز مف مم52-09أنظزمشر  ن نمز  م(م 1)

م مشرعاا م50شرزسع ل م    مشرص ازة م3009ا مز   مب  عز م شرعتع  مشرععا  مم52-02ا م52شرعإز مف 
م.3002امشرص ازةم   م22امشر ز اةمشرزسع لمشرعاام3002سبتعبزم
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 فىىى مهىىىذشمشئقىىى زمتعقىىىلمش  ر  ىىىلمرعنىىى قبمشرت سىىى مشرععزشنىىى مبىىىؤه مشرت ععىىى تمممممم

شراضىىز لما ىىثمت  ىىامشربن  ىى تمشرتىى م ىى اتمرىى  مشرع ىىز ت نمش ر ىىزت نا
م(1) 

 تكلىىام

عص ر مشرتعع ىزمشرت بعىلمرل ال ىلمشر  ى  مبتاا ىامشرع ش ى مشرتى معع ر تئى مت ىك مأ ر  ىلمعى م

نس جمشراضزام ب رنسبلمرقز  تمشرسى زمشرز  سى لمإنمش رذمبع نمشال تب زمع  عئ مف مشر

م  اتامكع م ل :

  للمق  مشرعس رلمشركبزع. -

  نامعاشر مشرعان. -

  للمق  مشرقزبمشراضز لمشرز  سل. -

 ا  مش ع كنمشرع عل. -

ب  شزمشرعن آتمذشتمشرس  اة. -
 (2)
م

شرععىىا مم2008  ر ىى مم20شرعىىإز مفىى مم15-08ز ىى م  ل ىى مفونىى مقب ىى مرل ىى ن نمممممم

 م عكنمتس  لمشر ضع لمشر  ن ن لمرلبن   تمشرر صىلمشرتى مشنتئىتمبئى مأ ىل  مشربنى م شرعتع 

أ ىل  مشربنى  مشرر صىلمأ مشرت مه مف مق زمشئن  مام شرت م سىببمتى ز  مغ زمشر  ن ن لم

 ذرىلمبىؤ زمماشرعاىاامر  ش ىامعق ب ىلمشربن  ى تم إتعى  مإن  مهى صا زمشر  ن نمبئ مت ز  م

 شرا رلمإع معن:مر ستس اةماس مز ع 

ب رنسبلمرلبن   تمشرعق ب لمأ مغ زمشرعق ب لمرزرصلمشربنى  مم خصالمتم زلاإلدف  ر -

 شرعسلعلم غ زمشرعتععلمف مشآل   مشرعاااة.

ب رنسىىبلمرلبن  ىى تمشرعتععىىلمركنئىى مغ ىىزمعق ب ىىلمرزرصىىلمشربنىى  ممشللد  الالمط بقللار -

 شرعسلعل.

                                                           
م.39/90/5990شرعإزرلمف ممإن  مه شرعتعل لمبعق ب لمشربن   تم إتع  مشرتعل علمشر مشز لم(م 1)
مامشرعز  مشرس بب.5935سبتعبزمم92ف ممشرعإزرلم90شر مشز لمشرع تزكلمز  مشرتعل ع لم(م 2)



 

206 
 

تمشرعتععىلمركنئى مغ ىزماى  مةمب رنسىبلمرلبن  ى م خصالالبد ءلعلىل بٌالالت ل ٌار -

  للمزرصلمبن  .

ل ىزمشرب رنسبلمرلبن   تمغ زمشرعتععلم  خصالمتم زلاإلدف  لعلىل بٌالالت  ٌارل -

ا  مةم للمزرصلمشربن  .
 (1)
م

شرعااامر  ش امعق ب لمشربن  ى تمم15-08عنمشر  ن نمز  مم16بع   منصمشرع اةم ممممم

 سىىت نلمعىىنمإ ىىزش شتمشرتسىى  لمبع  ىى متا  ىىبمامفونىى مشرععىىا م شرعىىتع م إتعىى  مإن  مهىى 

معق ب لمشربن   تم إتع  مإن  مه مشربن   تمشرت ر ل:

 البٌاياث الوشيذة على قطع أسضيت هخصصت لالستفاقاث ّيوٌع البٌاء عليِا. -

باالوْاقع ّالوٌاا ا الويويات الوٌصاْي علياَ ياديت تالبٌاياث الوتْاجذة بصفت اع -

ْسااع الااايااا ّالوْاقااع ّالوبااالن التاسيخياات فااا التشااشيع الوتبلااا بوٌااا ا الت

ا هْاقااع الوااْاًل ّالوطاااساث ّ اازا ِااّاألثشياات ّبيواياات البيااات ّالاااااي  بوااا في

 .هٌا ا االستفاقاث الوشتبطت بِا

البٌايااااث الوشااايذة علاااى األساضاااا الفالايااات أّ الطابيااات أّ راث الطاااابع الطاااابا  -

 وشاًاباستثٌاء تلك التا يوكي إدهاجِا فا الوييط الب

البٌاياااث الوشاايذة  شقااا لاْاعااذ األهااي أّ تلااك التااا تشااٍْ بشااكي  طيااش البيااات   -

 ّالوٌظش البام للوْقع

البٌايااث التاا تكاْى عا اااا لتشاييذ بٌايااث راث هٌفبات عاهاات أّ هلاشة لِاا ّالتااا  -

.ياتييي ًالِا
 

 

ّصاسة الاااذفال الاااْ ٌا أّ التاااا تاااتن  بإًشاااا ِاالبااااكشيت التاااا تااااْم البٌايااااث  -

لياابِا.
(2)

 

                                                           
م 1) م( م إتع   مشربن   ت مبعق ب ل مشرعتعل ل مشر مشز ل ممإن  مه شرتعل عل مف  .ام39/90/5990شرعإزرل

مشرعز  مشرس بب.
 شرععا م شرعتع امشرعز  مشرس بب.م32-91عنمشر  ن نمز  مم31شرع اةم(م 2)
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الْ ٌيات البوْهيات ال تكْى البٌايت الوشيذة دّى س صت على قطبت تاببت لألهالك  -

يْلياْ  20الوارس  فاا  15-08هْضْل تيايا هطابات فا هفِاْم الاااًْى سقان 

2008.
 (1)

 

 15-08 سقان الاااًْى د اْ  بباذ إًجاصُاا فاا شاشل التاغيش الوطابات  البٌاياث -

 أاكاام ضاوي فتاذ ي التٌفياز اياض ّالوتون  الوبذ  2008 يْليْ 20 فا الورس 

 .ّالوتون الوبذ  ّالتبويش بالتِيات الوتلا 29-90 قنس الااًْى

ال تااااشح أاكاااام تياياااا هطاباااات البٌايااااث ّإتواااام إًجاصُاااا ألح بٌايااات هشااايذة    -

علاى قطبات أست تاببات هخالفت لألاكام التششيبيت ّالتٌظيويات الاااسيت الوفباْ  

لواتثوشة عوْهيت أّ  اصت.
 (2)

 

رلص  لالبد ءلالم دًلبتحقٌ لمط بقالالبد ٌ تل متم زلمدف  ت لف علالن لثا
م

 نبلىى مشرتع  ىىممبىى نمشربنىى  مشرعرىى رامرل ىى ن نم شربنىى  مبىىا نمتىىزر صام أسىى سمهىىذهمممممم

شرتسز لمأنمإ  علمشربن  ما نمتزر صمت تصزم للم ش علم ا مشراص  م للمشرتىزر صم

شئمشرىلمأ مشرتصىا  مأ مشالسىتكع  امفاس ام المتنق ام لىلمشراى التمشرتى متسىت   م

ئى مبنى  م ىامرى رامشر ىز قم شر  ش ىامشرسن ىلمفى م أع مشربن  مشرذامأ ى  معر رسى مرل ى ن نامف

إ  عت مبع م    مإمشرت مأ متصا ا مأ مشستكع ر .
م(3) 

م2008  ر ى مم20شرعىإز مفى مم15-08عىنمشر ى ن نمز ى مم14اس منصمشرع اةم ممممم

أ مماشرععا م شرعتع امأرض مشرع زامشر مش ىزامشربن  ى تمشرتى مشنتئىتمبئى مأ ىل  مشربنى  

شرتىى مع مشرىىتمفىى مقىى زمشئتعىى  م اكىى  مشر ىى ن نمشرسىى رامشرىىذكزام  عكىىنمتاا ىىامصىى زم

شرع  زشتمشرعبن لمشرر صلمشرت متعنلمبؤاك  م  ن نمعق ب لمشربن   تم إتعى  مإن  مهى مف عى م

م ل :

                                                           
 شرععا م شرعتع امشرعز  مشرس بب.م32-91عنمشر  ن نمز  مم15أنظزمشرع اةم(م 1)
 شرععا م شرعتع امشرعز  مشرس بب.م32-91عنمشر  ن نمز  مم10أنظزمشرع اةم(م 2)
 .319كع  معاعامش ع ن:مشرعز  مشرس ببامص(م 3)
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 مط ب لل خصالالبد ءالالمط ب لأ لغٌ لق د د للبهلالبد ءلالم خصأ الرل

ب نتئى  ممق  لىلمعاةمبعامإالم صزنم الشرعزرصمب ممشربن  معزب  مشرععن م تع مالم اممممم

مكى نمنإ ماتلىلمشرستىزةمرى  مشرعق ب ىلم ىئ اةم ىنمغنىلمفى مك نمإذشمرص ص ش  ل  م

شرعق ب ىلم ىئ اةمب رتى ر م  قلى مش  ىل  مشنتئ  مف زمشرتصز  م سز مشر  ن ن
(1)
مت نبى م

مب ئ ى زةم كتسى م امب  عزمشرععن مك نماإذنمشرسلق تمشرعرتصلمبا نمشرع  زمالستعع  

اشرعق ب لم ئ اةمب رت ر م  قل مأ ل ر مشنتئ  مإرل
م(2) 

ع مشرعل مأنمف مهىذهمشرا رىلم كى نم

ماشرععنىى مبىى  عزمت ىى  سم ىىنمقلىى م ىىئ اةمشرعق ب ىىلمشربنىى  معقىى ببمرزرصىىلمشربنىى  مركىىن

إالم نىاع متافعى مفى م ل ىؤمإرىلمقلبئى ممرسب م ام ع امر ئل مبؤهع تئ مشر  ن ن لم شر ش ع لم

مشرضز زةمإرلمشرتصزامف مشرع  زمك رب  مأ مشئ   ز.

شر    لمش س س لمبعامنئ  لمشربن  مشرت متسع مب رسكنامغ زمأنى مم ئ اةمشرعق ب لمتعتبزمممم

ر اظم ا معق ب لمشرع شقنمرئذهمشر    لم ب مشرسكنم  ا معع  بت مرعا مشاتزشعئى ام هى م

رىىذاماىى   مشرع ىىزامتاشزكىى معىىنمرىى  معىى م ىى  مفىى مش عىىزمشمات ىى   مرلبنىى  مشرس ضىى 

شرعاىىاامر  ش ىىامعق ب ىىلمشربن  ىى تمم2008  ر ىى مم20شرعىىإز مفىى مم15-08شر ىى ن نمز ىى م

 إتع  مإن  مه مشرععا م شرعتع امعا  الما مع كللمشرت س مشرع  ش  .
 (3) 

مممم

 شر ش  م  بتمأنم ئ اةمشرعق ب لمنى ازمعى مت  ىام نىامشرعتعى عل نمب ربنى  شتمشر ا ىاةمممممم

زغى مأنمشرع ىىزام ىىامرىى  مرلسىىلقلمشرعرتصىىلماىبمشرتىىار معب  ىىزةمبعبىى ازةمعىىنمز ىى سم

شربلا ىىلم ىىزش م عل ىىلمشرز  بىىلم لىىلمعىىاعمعق ب ىىلمشربنىى  مرلزرصىىلم شرعرقىىقمشرععنىى ا نم

كىىنمأنم ن ىزم ىنمعر رس تىى مإنم  ىاتامعىنمعت بعىى تمعسىب  امرتنب ى مشرعرىى رامإرىلمعى م ع

شرعىىإز مفىى مم29-90عىىنمشر ىى ن نمز ىى مم78إرىىلمم76معىىنم ضىى   لمقب ىى م اكىى  مشرعىى شا

                                                           
ص ا ممأ شرععا م شرعتع م لل:م)   م للمشرع رلمم50-09عنمشر  ن نمز  مم22تنصمشرع اةم(م 1)

م  عزمشرع لسمشر عب مشربلاامبونئ  مشربن  مرتسل مر م ئ اةمشرعق ب ل.(مأنشرع ز ام
م.05عاعامب   اة:مشرعز  مشرس ببامص(م 2)
م 3) م( متئ  ل م ب سمزشض ل: م شرازشس تممشئ ل  أ/ مشربا ث مع لل مشر مش زاا مشرت ز   مف   شرتعع ز

م.29 م20امص5931شر  ن ن لم شرس  س لامشرعاامشرزشب ام  ععلمسعاماال مب ربل اةامشر مش زام
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أ تمم14شرعىإز مفى مم05-04شرععا م شرعتع مب ر  ن نمز  مم1990ش   معنما سعبزم

م.عسلعلزرصلمشرشرامأ معنا م ئ اةمشرعق ب لمف ما رتمتق ببمشربن  مع م2004

عىنمأ ىل  مشربنى  م لىلممشف م ىا ماصى  مشرعى لمشرىذامشنتئى مشرز  س مركنمشرسب ممممم

 ئ اةمشرعق ب لامأنئ مر م اتزع شمع شصس تمزرصلمشربنى  امععى م  علئى م ا عى نم ىنم

قلبئى م نئى م علعى نمعسىب  مأنمقلىبئ مسى اظلمبى رزف ام زبعى مس سىسزم ىنمعت بعى تم

.شرعبن م ض   لمنت  لمشرت   مشتمشرت مس ك سئ مشرت ن  نم نامعع  نتئ مرلع  ز
(مم1)

 م

 امشرتعع ىىزم زتكبىى نم ىىاةمشرعا ىىامعىىنمشرعىى شقن نمبعىىاماصىى رئ م لىىلم  ىىن ىىامإذمممممم

ؤنمتكىى نمش  ىىل  مغ ىىزمعق ب ىىلمكىى تع ىى مأهعئىى مفىى معر رسىىلمتصىىع  مشربنىى  معر رسىى تم

شربنى  مشرعن ىممشرتصى ع  مشرعزف ىلممرى راشرذامسلعتم  لى مزرصىلمشربنى  ام  مرلع ز ا

عسىى ا تمرضىىزش امأ مع ش ىىامع ىى :مشرن شفىىذام لىى مشربنىى  امتىىزلمزرصىىلمشربنىى  مقلىى مب

أ م ىا مشاتىزش مامرلس  زشتامأ م ا مشاتزش مشالزتس   تمشرعع ع لمع  مشر  شزام ش م ىل

زرصلمشربن  مرإلص نمب رم  اةمف مشربن  مأ متل  زهمر ف مرلتص ع  مشرع اعىلم نىامت ىا  م

قل مزرصلمشربن  .
م(2)م

رعق ب ىىلمهىى مشرتؤكىىامبعىىامشرل  ىىلمشرعت رىى ةمعىىنمفىىز مشراصىى  م لىىلم ىىئ اةمشبعىى م ممممم

شنتئ  م عل لمشربن  م  ب مشستعع  مشرعبنلامعنمأنمش  ل  مشرعن مةمتعىتم ف ى مرلزرصىلم

 رتؤكىىىامعىىىنمسىىى علم عت نىىىلمشربنىىى  م صىىى ا ت مفونشرعسىىىلعلم ضىىى شبقمشربنىىى  م شرتعع ىىىزام

ام ه مشرا ل رىلما نماىا ثمشنئ ى زشتمأ مت  ى مكلى مأ متا بمغ  لمأرزعمر ستعع  

بنىىلمبسىىب مشرلىىلمأ مشرت صى زمأ مشرتزشرىى مفىى معزش بىىلمشربنى  امععىى م ىىام مهىىبم م ى مرلع

ش ز شنمأ م تلامشرععتلك ت.
م(3)م

م

                                                           
م.12ب ز  سمم اشن:مشرعز  مشرس ببامم( 1)
م.24 م23  شامكع ن :مشرعز  مشرس ببامصم( 2)

م.266صا/مشر ز امشرب  ر :مشرعز  مشرس ببامم( 3)
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 غٌ لمتمزلاألشغ االالمدف لب  نل خصال لبد ءلن دٌ رلا

شرسىىكنمأ مشربنىى  مغ ىىزمشر ىى ن ن امشرسىىكنمغ ىىزمشر  ىىبامشرسىىكنمشرس ضىى اامشربنىى  مأ مممممم

عرتلسلم عتن  لمركنئ متتسبمف مععن هى ام هى مشربنى  مبىا نمشرسكنمشرع  ش  امه مأسع  م

زرصىىلمبنىى  ام  ع ىى مهىىذشمشرنىى امعىىنمشربنىى  مبعرتلىىامأن ش ىى منسىىبلمالم سىىتئ نمبئىى معىىنم

شرع ع  ىى تمشرسىىكن لمفىى مشر سىىقمشراضىىزام شرعنىى قبمشرعا قىىلمبىى ام  تع ىىممبىىن صمأ م

 ت ىىىزةمنعىىى هاممشنعىىىاش مشرت ئ ىىىمشتمش س سىىى لم شربن ىىى تمشرتات ىىىلم ذرىىىلمبىىى رنظزمرسىىىز ل

 شرت امأ ك ر مشرععع ز لم أنعى قمشسىتل  مش زشضى مشرتى متسىت قب امكعى مأنمإن ى مهم

ا ت مبت  ه مت  مرل  شن نمشر  زامبئ مشرعع 
(1)

مف مع   مشرتئ  لم شرتعع ز.م 

الم تبطالبإف اءاتلتحقٌ لمط بقالالبد ٌل تلل تند يٌاالمطلبلالن دًرلعق  لالت مٌ لاال

ل متم زلمدف  ت 

تعتلىىىلمشرسىىىلق تمشئاشز ىىىلمشرعرتصىىىلم سىىى للم  ن ن ىىىلمعئعىىىلمرلا ل رىىىلما نمهىىىازمممممل

 ىا مإعك ن ىلمشراصى  م لىلممبن  مبسىب مت ع ىامشرعبى ن منت  ىلشالست ع زشتمف مع اشنمشر

رت اامشئاشزةمف مشرتؤكامعىنمعق ب ىلمش  ىل  م نىامشنتئى  م عل ىلمشربنى  مما ئ اةمشرعق ب ل

رع مه معزرصمب امكى نمذرىلم صى مأ ضى مفى معصىلالمشربى ن م نمعىنم ىؤنمذرىلمأنم

   معنم  ش  ما التمشالنئ  زشتم شرتئا مشر م  مأ مشركل .
م(2) 

م15-08عىىنمشر ىى ن نمز ىى مم14 ىىزامشرع ىىزامشر مش ىىزامعىىنمرىى  منىىصمشرعىى اةم ممممم

إ ىىزش متا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تمشرتىى مشرععىىا م شرعىىتع مم2008  ر ىى مم20شرعىىإز مفىى م

 بى من ىزمشر ى ن نمشرعىذك زمسى ب  مه مفى مقى زمشئتعى  ممشرت مشنتئتمبئ مأ ل  مشربن  مأ 

ت فزتمف ئ مشر ىز قمشر  ن ن ىلام ب النتئى  معىنمإ ىزش شتمع مف مشر ز اةمشرزسع لام إذشم

لععن مب  عزم    لمإاشز لماس مشرا رلمرتس  لم ضىع لمشربن  ى تمتا  بمشرعق ب لمتعن مر

                                                           
 .311عصقسلم زع ن امشرعز  مشرس ببامص(م 1)
م.50عاعامب   اة:مشرعز  مشرس ببامصم( 2)
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شرت مت مإن  مه مأ مر م ت امبى رنظزمرلت ىز  م شرتنظى  مشرعتعلىبمب ىل مش زشضى م   ش ىام

شرتعع ز.
م(1) 

لالف علاأل ارل خصل شد  اتلمتم زلاإلدف  

شرع ىى زمفىى مشرع ىى  مشراضىىزامهىى معاىى مشرتنع ىىلمشراضىىز لام فىى مإقىى زهمتاىىاامللللللل

شرتىىاشب زمشرئ افىىلمإرىىلمتنظىى  مشسىىتعع  مشرسىىق امف رع  ىىلمشرتىى متىىزبقمشرع ىى زمبىى رترق قم

شرععزشنىى معما  ىىلم عتاشرلىىلمف عىى مب نئىى مشر ىى  مشرىىذام سىىتا  متاىىا ثمعسئىى  مشرعلك ىىلم

رت ف ىىىبمبىىى نمشرعلك ىىىلمشرع  ز ىىىلمشرر صىىىلمرتعك نئىىى معىىىنمشر  ىىى  مب ظ ستئىىى مشال تع   ىىىلام ش

 شرعصىىلالمشرع عىىلمشرتىى متسىىتا  متىى ف زمش زشضىى مشرضىىز ز لمرت سىى  مشرعىىانم بنىى  م

شرت ئ مشتم شربن   تمشرضز ز لمرلسكنم شرا  ةمشال تع   ل.م
(2) 
مم

زرصىىلمشربنىى  م إنمك نىىتمتئىىاامإرىىلمفىىز مشاتىىزش مشرنصىى صمشر  ن ن ىىلمشر ىى زام ممل

  امفئى متب ىلمبىا نم ىا عمإذشمرى م لتىم مق رى مشرتسى  لمأ معىنمشرعع مبئ مف مهذشمشرع 

 اىى معالىى مب راصىى  م لىىلم ىىئ اةمشرعق ب ىىلمشرتىى مت بىىتمبؤنىى مأنئىىلمأ ىىل  مشربنىى  م ف ىى م

رزرصلمشربن  مشرعسلعل.
 (3)
ممم

 ازص معىنمشرع ىزام لىلمتسى  لم ضىع لمشرع ى زمشررى صمشرع  ى مرلتعع ىزمشرل ىزمممممم

ن نمشرتئ  ىىلم شرتعع ىىزمزغىى م ىىز  لمأ عىى  مشربنىى  معقىى ببمرلع شصىىس تمشرعاىىااةمفىى م ىى 

شرعق ب ىىلمرتىىاشزلمع ىى مهىىذهمتا  ىىبمم ضىى مكىى معىىنمزرصىىلمإتعىى  مشئن ىى مم  ىىئ اةم

مشر ضع  ت.

م

م

                                                           
م.32-91شرس زةمشرس اسلمعنمشرع اةمشر  ن لمعنمشر  ن نمز  مم( 1)
كزماشزمشرن زامذا نمأ/مرعكنس م بامشئر :مشرسكنمشرتعع زم شرع ك مشرع  زاامشرس  س تمشراضز لمشرعل زب لام.م( 2)

م.52صكزمبلام سنلمشرن زامذا نم
م.51عاعامب   اة:مشرعز  مشرس ببامصم( 3)
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لأ الرل خصالمتم زلاإلدف  

شرععىا مم2008  ر ى مم20شرعىإز مفى مم15-08عنمشر  ن نمز  مم19عكنتمشرع اةمممممم

ص ا مشربن  لمغ زمشرعتععلم شرعتاص م للمزرصلمشربن  م نىامشنتئى  مش  ى م شرعتع ام

ب رنسىبلمرلبن  ى تمشرعق ب ىلمأ مغ ىزمأنم ستس امعنمزرصلمإتع  مشئن  مم ذرىلمشرععن نام

شرعق ب لمرزرصلمشربن  مشرعسلعلم غ زمشرعتععلمف مشآل   مشرعاااة
(1)
عنمأ  مشئن ى ممما

تم شرتئ  ىى تمشرت بعىىلمرئىى اشرتى  مرلئ كىى م شر ش ئىى تم شر ىىبك 
م(2)

عت بعىىلمعىىاعمرلتؤكىىامعىىنم 

.شرعتقلبلمب ؤنمإتع  مإن  ممشربن  شر  ن ن لمشاتزش مشر ز قم
مم(3)

م

 ل  مف م عكىنم امع رىلمأ مصى ا مع ىز ام ىل مأ مشسىتل  مبن  ىلم بى مإتعى  م ممممم

  ر  مشرععىا مم20شرعإز مف مم15-08شر  ن نمز  معنمم08إن  مه ماس منصمشرع اةم

ذرىىىلمب صىىىامشر ىىىز امفىىى مأ ىىىل  مشربنىىى  مرإلن ىىى ممشرتىىى  مرلئ كىىى م شر ش ئىىى تم شرعىىىتع ام

 شر بك تم شرتئ  لمشرت بعلمرئ ام ب رتص زمفونمزرصلمإتع  مشئن  ممتعتبزمبع  بلم    ىلم

رل   مشرذامرصصتمرى ممشرتعع زمشرضز ز لمئتع  مإن  ممبن  لم ب م للئ مأ مشستل رئ 

  لىلمهىذشمش سى سمفىونمنسىسمشر ى ن نامعىنمم02شرعى اةممشرس زةمشرر عسلمعىنممقب  مرنص

زرصلمإتع  مشئن  ممتسز مف ما التمشرتس  لمشرت متتعلبمب ضع  تمشربنى  مشر ىز  م

بع  ىى مشراصىى  مشرعسىىببم لىىلمزرصىىلمبنىى  معىىنمشئاشزةمشرععن ىىلمبىى رتعع زامغ ىىزمأنم

ا معق ب لمشرعستس امعنمزرصلمشربن  مرألاك  مشر شزاةمف ئ امعع ما  مش عزمهن م تعلبمبع

م.ا نماص ر م للم ئ اةمشرعق ب ل

م

م

                                                           
مامشرعز  مشرس بب..39/90/5990شرعإزرلمف ممإن  مه شرتعل علمشر مشز لمشرعتعل لمبعق ب لمشربن   تم إتع  مم( 1)
 شرععا م شرعتع امشرعز  مشرس بب.م32-91عنمشر  ن نمز  مم95أنظزمشرس زةمشرر عسلمعنمشرع اةم(م 2)
 .319كع  معاعامش ع ن:مشرعز  مشرس ببامص(م 3)
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 ام ت   ممأصا  مشربن  مشرا  بمشرت متر رئ مشرزرصلام ف مهذهمشرا رلم اتلمإذمممممم

تىتعكنمشئاشزةمعىىنمعع  بىلمهىىإال مشرعرىى رس نم إ بى زه م لىىلم عىى مشربنى  مشرىىذامأن ىىم هم

رزرصلمشربن  مشرععن المرئ امفونمشر  ن نمر رئ مابمشالعتن ام ىنمتسىل  م ىئ اةممعق ب  

شرعق ب ىىلماتىىلم عت ىى مهىىإال مشرعرىى رس نمرلضىى شبقمشرت ىىز ع لم شرتنظ ع ىىلمشر ىى زامبئىى م

شرععىى ام شرع تضىى  تمشرتىى متضىىعنتئ مشرتصىى ع  م شرىىزرصمشرعصىى ابم ل ئىى معىىنمقىىزام

اشئاشزة
م(1)م

ع شصىىس تمزرصىىلمشربنىى  مبىىؤنم ت ىى  ممعع عىى مكت ىى  امبن  ىىلمالمتتقىى ببمعىى م

 ل مش زشض مأ م   م نمشرنسبلمشر  ن ن لامأ م ا مشاتىزش مشالزتسى امشرعىزرصمبى امأ م

تعا  مشر ش ئل.
م(2)م

إنمإااعمشرل   تمش س س لمعنم زش مفز مشراص  م لىلمزرصىلمإتعى  مشئن ى ممممممم

بنلمعنمأنمش  ىل  مشرعن ىمةمتعىتمه مشرتؤكامبعام عل لمشنتئ  مشربن  ام  ب مشستعع  مشرع

 ف ىى مرزرصىىلمشربنىى  مشرععن اىىلام عىىنم عىىلمشرتؤكىىامعىىنمسىى علم عت نىىلمشربنىى  م صىى ا ت م

ر ستعع  ام بذرلمتتا بمغ  لمأرزعم هى مشرا ل رىلما نماىا ثمشنئ ى زشتمأ مت  ى م

كل مأ م م  مرلعبنلمبسب مشرللمأ مشرت ص زمأ مشرتزشر مف معزش بلمأ ل  مشربن  .
م(3) 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
م.386ا/مشر ز امشرب  ر :مشرعز  مشرس ببامصم( 1)
رع  لمعاعا:مشراع  لمشر  ن ن لمرلعلك لمشرع  ز لمشرر صلمف مشر مش زامأقز الماكت زشهامكل لمشرا  بم شرعل  مم( 2)

م.468امصم2016شرس  س لام  ععلمع ر امعععزاامشر مش زام
م.55ب   اة:مشرعز  مشرس ببامصعاعامم( 3)
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لن دٌ رلشد  التحقٌ لالمط بقال

 امترتلامشرتسع لمعنمت ز  ما رلمإرلما رلمأرىزعام ركىنمشرل  ىلمتب ىلم شاىاةمعىنمممممم

 زش مإ زشزمضز زةمشراص  م للم ئ اةمشرعق ب لمبعامشالنتئ  معنمأ ل  مت   امعبنلم

 عل ىلمبنى  مأ مإصى ناأ ىلمععى نمأ مشالنتئى  معىنم
 (1)

 بئىذشمفى نمتسىل  م ىئ اةمشرعق ب ىلم

 ئ ىىاش م لىىلمشربنىى  ما نمف ب ىىلمعت  سىى م لىىلمشرتىى فزمعسىىب  م لىىلمزرصىىلمبنىى  م  ن ن ىىلام

شراصىىى  م لىىىلمتىىىزر صمإاشزامبىىىذرلامأ مشر  ىىى  مب ربنىىى  مب ىىىك معرىىى رامر  تبىىى زشتم

شر شزاةمب زشزمزرصىلمشربنى  م  عى م ىا مشرع شف ىلم لىلمعىن م ىئ اةمشرعق ب ىلمع ىز   م

.م سل ع 
م(2)

غ زمأن م عكنمأنم ستس امص ا مزرصلمشربن  مب رنسبلمرلبن   تمشرعتععلمركنئ مغ ىزمممممم

عق ب ىلمرعضىع نمزرصىلمشربنى  مشرعسىلعلا
 (3)

عىنم ىئ اةمشرعق ب ىلمالما ى مقب ى م اكى  م

امشرععىىا م شرعىىتع م2008  ر ىى مم20شرعىىإز مفىى مم15-08عىىنمشر ىى ن نمز ىى مم20شرعىى اةم

أامبن  لمإالمبعامشراص  م للم ئ اةمشرعق ب لماسى منىصمم ن م عن م ل مأ مشستل  

معنمنسسمشر  ن نمشرعذك زمس ب  .م10شرع اةم

 ف ع م رصمأهع لمشراص  م للم ىئ اةمشرعق ب ىلم بى مشربىا مفى مشسىتعع  مشرع ى زمممممم

فىى متبىىزممشرعبنىى امفئىى معتعىىااةمشر  شنىى معىىنمشرن ا ىىلمشر  ن ن ىىلامركىىنمفع ر تئىى م  ىىا شه م

ضبقمشرتعع زم  ق مشرقز بم للمشستعع  معب ن مغ زمصى رالمرلسىكنمأ مشرعس هعلمف م

شسىىتعع  معاىى تم   ز ىىلمعبن ىىلما نمأنمتتىى فزم لىىلمشر ىىز قمشرعقل بىىلمشرعاىىااةمفىى م

زرصلمشربن  مشرععن الامأ مزغ م   امرل مبئ متب لمعزه نلمبضز زةمزبقمشالسىتس اةم

عبنىىلمنىىلمأ متئىى مصىى ا مشرعىىنمبعىى مشررىىاع تم شرعنىى ف م ش عىى زمشرتىى م ات  ئىى مشرعب

.ب راص  م للم ئ اةمشرعق ب ل
(4)
مم

                                                           
م.92عاعامب   اة:مشرعز  مشرس ببامصم( 1)
م.287ا/مشر ز امشرب  ر :مشرعز  مشرس ببامصم( 2)
مامشرعز  مشرس بب..39/90/5990شرعإزرلمف ممإن  مه شرتعل علمشر مشز لمشرعتعل لمبعق ب لمشربن   تم إتع  مم( 3)
م.91امص5999اشزمشر ل امشرزب قامماش  رلزرصلمشرسكنم  ئ اةمشرعق ب لامشرقبعلمعاعامب   اة:مم( 4)
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فىىوذشمكىى نمعىىنمضىىعنمشرتمشعىى تمشئاشزةمازشسىىلمقلىى مزرصىىلمشربنىى  م فىىبمشر ىى شن نمممممم

 ش نظعلمشر  زامبئى مشرععى امفونى معىنمضىعنمشرتمشعى تمشرعىزرصمرى متنس ىذمع تضى  تم

  ىىلم شرتعع ىىزام كىى مهىىذهمشرزرصىىلمعىى مشاتىىزش مك فىىلمشرنصىى صمشر  ن ن ىىلمشرعتعل ىىلمب رتئ

.رزبمرتللمشر  ش ام شرض شبقم سض مالمعا  مإرلم ا متسل  م ئ اةمشرعق ب ل
(1)
م

كع مأن مف مك  زمعىنمشراى التم كى نمشرععنى مبى  عزمعتاصى م لىلم ىئ اةمعق ب ىلمممممم

سىى ب  ام  اصىى مع ىىااشم لىىلمزرصىىلمبنىى  مئ  عىىلمعبنىىلمإضىى ف مأ م ا ىىاامأ مشر  ىى  م

   ت امأ مإض فلمعزشفبمبى امةمف م ل مشربن  امأ مت س ع مأ مترم  ابتل  زشتماشرل لامأ مش

 شرتىى م عت ىىامف ئىى مصىى ا مشربنىى  مأنىى مغ ىىزمر ضىى مئذنمعسىىببمر ىىلل امال ت ىى اهمأنىى مالم

   متسل  م ئ اةمشرعق ب لمكلعى متى مشراصى  م لىلمزرصىلمبنى  م ا ىاةمغ ىزمأنى م لىلم

 ىىزام لىىلمعىىن مزرصىىلمشربنىى  مشرعكىىسام إالمفعىى مشرل  ىىلم شرس  ىىاةمعىىنم زش ماىىزصمشرع

با نمشرتؤكامف مشرنئ  لمعنمعق ب لمش  ل  مشرعن مةمرع مزرصمب .
(2)

م

 شئ ىىك  م قىىزنم نىىاع م ىىت مإن ىى ممكلىى مر ىىم معىىنمشربنىى  مكىىؤنمتكتعىى مش  ىىل  مممممم

ب رق ببمشرسسل مأ مبق ب  نامف ت ىا مشرعسىتس امعىنمزرصىلمشربنى  مبقلى م ىئ اةمشرعق ب ىلم

رل م مشرعكتع مبسب متعذزهم للمإتع  مشر م مشرعتب ى معىنمشربن  ىلمرسىب معىنمش سىب  ام

لمعىىن م ىىئ اةمشرعق ب ىىلمرل ىىم مشرعىىتع معىىنمش  ىىل  م هنىى متتضىى ز مشآلزش ماىى  مإعك ن ىى

شرعذك زةمف مزرصلمشربن  امأ م ا معن م ىئ اةمشرعق ب ىلمإالمبعىامإتعى  م ع ى مش  ىل  م

شرت متنصم ل ئ مزرصلمشربن  .
م(3)م

م

م
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ف م عكنمعن م ئ اةمشرعق ب لمرلق ببمشرسسل مشرعرصصمرأل ع  مشرت  ز لم ب مبن  ممممم

شرقىىى ببمشرسىىىسل مشرعرصىىىصمر سىىىتعع  مشرت ىىى زامرقىىىزم لىىىلمشرق شبىىىبمشرعل ىىى ام نم

عستععل مشرقب لمشرسسل لامأع مإذشمك نم كسمش عزمباثمشنتئتمش  ل  مب رق ببمشرعل ام

 ب ىى مشرقىى ببمشرسىىسل مغ ىىزمعكتعىى امفىىونمذرىىلمالم عنىى معىىنمعىىن م ىىئ اةمشرعق ب ىىلمب ىىك م

 م  مرلق ببمشرذامشكتعلتمف  مأ ل  مشربن  .
(1)م

مممممم

لالن دًرل خصلمط بقالالبد ٌ تلالف عل

شرعباأمش صل مه مشراص  مشرعسببم شر بل م لىلمزرصىلمشربنى  م بى مشر ىز امفى مممممم

عىىنمشرعزسىى  مم41أ عىى  مرلت ىى  ام شربنىى  م شرتئ  ىىلمشرععزشن ىىلماسىى منىىصمشرعىى اةمملأ ىى

امإالمأنمشرع ىزامشرعااامرك س  تمتاض زم   امشرتعع زم تسىل عئ م19-15شرتنس ذامز  م

شر مش زام ضى مشسىت ن  شتم لىلمهىذهمشر   ىاةمفى ماى رت نمأ سىلمعىنمر رئعى مإرمشع ىلم

شراص  مشر بل م للمزرصلمشربن  امعنمر  متعكى نمشرععنى معىنمقلى مزرصىلمشربنى  م

مبصسلمالا لمبعامشر ز امف م م مكب زمعنمأ ع  مشربنى  مبىا نمإذنمعسىببمعىنمشئاشزة

ام هع مشراى رت نمشرععن تى نمبزرصىلمشربنى  مع مبعارعن مشر ز  لمرتسل  م ئ اةمشرعق ب لمف 

م للمسب  مشرتس  لام زرصلمإتع  مشئن  مم للمسب  مشرتس  ل.مم

 هىىذشمبل ىىلمعق ب ىىلمشربن  ىى تمشرع ىى اةمبصىىسلمغ ىىزم  ن ن ىىلمعىى مش اكىى  مشرععزشن ىىلمممممم

م1990شرعىإز مفى مش   معىنما سىعبزمم29-90 شرت ز ع لمشرعاىااةمفى مشر ى ن نمز ى م

م نص ص مشرت ز ع لم شرتنظ ع ل. شرعتعلبمب رئ  لم شرتعع زام م شرعتع مشرععا

ل

ل

ل

ل
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أ الر
ل

ل خصالالبد ءلعلىل بٌالالت  ٌا

عىىنمشرععلىى  مأنمزرصىىلمشربنىى  م سىى للمتعنائىى مشئاشزةمشرعرتصىىلمرضىىبقم ضىىع لمممممم

شرعا قمشرععزشن مف منق امشرت ز  مشرعع  مب م ف  مرع تض  تمعا نىلمشرتئ  ىلم شرتعع ىزم

م. ع  معك ن تئ ام ذرلمرضع نمعق ب لمشربن  مرعضع نمشرزرصلمف مش ر زب

 تعتبزمزرصلمشربنى  م لىلمسىب  مشرتسى  لمبع  بىلمزرصىلمبنى  مبعا ىلمتصىازمبنى  ممممممم

أ ع  مشرتعع زم شرت ى  اما نمإرقى زممشرصسلمف مابمشربن  مشرذامب  زم للمقل معنمر 

أ  ممشرع زامشر مش ىزامشسىت ن  مإعك ن ىلمشرسلق تمشرعرتصلام رتاشزلمع  مهذهمشرا رلم

قل مشراص  م للمزرصلمشربنى  مبعىامت ى  امبن  ى تمعىنمأ ى معىن م ىز  لمرلاصى  م

 للم ئ اةمشرعق ب لمف ع مبعاام رلتؤكامعنمعىاعمعق ب ىلمشرع ى زشتمشرع ى اةمعى مزرصىلم

 مهى مشربنى  مشر ا ىلام ئضىس  مشرصىبللمشر  ن ن ىلم لىلمش بن ىلمشرعتععىلمبعق ب تئى معى معى

م1990شرعإز مف مش   معنما سىعبزمم29-90عنص صمعنمض شبقمف مشر  ن نمز  م

 شرعزسىىى  مما2004أ تمم14شرعىىىإز مفىىى مم05-04شرععىىىا م شرعىىىتع مب ر ىىى ن نمز ىىى م

م.شرعااامرك س  تمتاض زم   امشرتعع زم تسل عئ م19-15شرتنس ذامز  م

 أه مسب م كعنمف م ا مزغبلمشرع زامف مهىازمشر ىز ةمشرع  ز ىلمر صىلمشرتى متى مممممم

شرعىإز مم15-08 بئذشم س ه مشر  ن نمز  متئ  تئ معنمقزامعئناس نمبا نمتزر صام

فى متسى  لم ضىع لمش عى لمشرع  ز ىلمشرر صىلمماشرععىا م شرعىتع م2008  ر  مم20ف م

مشرعبن ل.مم

ت  سى م لىلمشرتى فزمعسىب  م لىلمزرصىلمبنى  م  ن ن ىلامتسل  م ئ اةمشرعق ب ىلم ب ىلمعممممم

ف ئ اش م للمشربن  ما نمشراص  م للمزرصلمشربن  م عتبزمعر رسلمر  تب زشتمشر شزاةم

ف م  ن نمشرتئ  لم شرتعع زامعع م  ع م ا مشرع شف ىلم لىلمعىن مزرصىلمشرعق ب ىلم ىزشزشم

ع ز   م سل ع ا
(م1)

نى  م لىلمسىب  مشرتسى  لمرذشم   م للم  تبمشرععن مقل مزرصلمشرب

عىنمم21ب رنسبلمرلبن   تمشرعتععلمركنئ مغ زما  مةم للمزرصىلمبنى  م ف ى مرىنصمشرعى اةم
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ام ف مهذهمشرا رىلم عكىنم2009ع   مم02شرعإز مف مم154-09شرعزس  مشرتنس ذامز  م

تسل  م ئ اةمشرعق ب لماس مشراصلمشرعن مة.
(1)

م

ونمرئى منقى بمع ضى   مأ ضى ام  لىلمفع لع مرزرصلمشربن  منق بممع ن معاااامفممممم

هذشمش س سمتعامزرصىلمشربنى  مغ  بىلمب رنسىبلمركى مأ ىل  مشربنى  مشرتى مرى م  ىعلئ مشئذنم

ب ربنىى  مشرععنىى نمرق ربىى ام هىىذشمعىى مأكاتىى مشرعاكعىىلمشرعل ىى مفىى مشر ىىزشزمشرصىى ازم نئىى مفىى م

اما ىىثم بلىىتمشرعاكعىىلمشرعل ىى م2009ف سىىزامم24شرعىىإز مفىى مم471056شر ضىى لمز ىى م

شنلمشرعتئ م للمأس سمشربن  مبا نمزرصلامر   ع مبون  مم ىاشزمصىل مرلتسى  جمم ى اةمإا

ئن  مهمرا  قما  امف ما نمأنمزرصلمشربن  مر مت ع مس عمشرتزر صمبون ى مماى  قم

شرا  ام عنمهن مش تبزتمشرعاكعلمشرعل  مأنمزرصلمشربن  مغ  بىلمب رنسىبلم  ىل  مإن ى مم

 اشزمصل مرلتس  ج.
 (2) 
ممم

ركنمزرصلمشربن  م للمسىب  مشرتسى  لمتب ىلمشسىت ن  مالمأصى ام الم عكىنمتعع عئى ممممممم

أ مشال تعىى ام لىىلمتقب  ئىى مبصىىسلماش عىىلامععىى م سىىت مشرع ىى  مأعىى  معرىى رس م ىى ن نمشرتئ  ىىلم

 شرتعع زمعىنمشزتكى  معر رسى تمشربنى  م قلى مشرتسى  لمف عى مبعىاام تب ىلمزرصىلمشربنى  م

امشرععىا م شرعىتع مشرعتعلىبمب رئ  ىلم شرتعع ىزم29-90 مشرعنص صم ل ئ مف مشر  ن نمز ى

هى مشرزرصىلمشر ا ىاةمم2015 نى  زمم25شرعإز مف مم19-15 شرعزس  مشرتنس ذامز  م

شرعلىىم مشراصىى  م ل ئىى معسىىب  م بىى مشر ىىز امفىى مأامبنىى  م لىىلمشرتىىزش مشر مش ىىزامععىى م

نصى صم ضبقم ضع لمش عى لمشرع  ز ىلام عى مزرصىلمشربنى  م لىلمسىب  مشرتسى  لمشرع

عى مهى مشرععىا م شرعىتع مم2008  ر ى مم20شرعإز مفى مم15-08 ل ئ مف مشر  ن نمز  م

مإالمأاامير  تمشرتس  لمرل ضع لمشر   ن ن لمشرن ت لم نمشربن  مبا نمزرصل.

ل

ل
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لن دٌ رل خصالمتم زلاإلدف  لعلىل بٌالالت  ٌا

ازرصىلمشربنى  ربن   تمغ ىزمشرعتععىلم غ ىزماى  مةم لىلمتس  لم ضع لمشب رنسبلمرمممممم
 

(1)
أ ىى ممشرع ىىزامشر مش ىىزامتسىى  لمهىىذهمشر ضىىع لم ىىنمقز ىىبمقلىى مشراصىى  م لىىلم

زرصىىلمإتعىى  مشئن ىى مم لىىلمسىىب  مشرتسىى  لمفىى مإقىى زمتا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تم إتعىى  م

شرععىىا مم2008  ر ىى مم20شرعىىإز مفىى مم15-08إن  مهىى مشرىىذام ىى  مبىى مشر ىى ن نمز ىى م

م. شرعتع 

لمسب  مشرتس  لمعنمأاسنمشرال  مشر  ت ىلمشرتى م ى  مبئى مزرصلمإتع  مشئن  مم لمممممم

شرعاىىاامر  ش ىىامعق ب ىىلمشربن  ىى تمم15-08شرع ىىزامشر مش ىىزامعىىنمرىى  مشر ىى ن نمز ىى م

فىى مإقىى زمتسىى  لم ضىىع لمشربنىى  مغ ىىزمشر ىى ن ن م عىى مماشرععىىا م شرعىىتع م إتعىى  مإن  مهىى 

 تصى ا لمرلىب ام لىلم تزت م ن معنم ضع  تمتؤ زم للمشرعنظ علمشر  ن ن لم شرا رىلمشال

شرسىى ش امف رتعىىاامشرصىى ز م لىىلمش عىى لمشرع  ز ىىلمشرر صىىلم ىىنمقز ىىبمشربنىى  مبىىا نم

زرصلمالعت لمشرع  زمف ع مبعامبع   مإ زش شتمتا  بمشرعق ب ىلم عى م ىزتبقمبئى معىنم

شرعستض امرلبن  امفت مشرب  مأع  مشرك  ىزمعىنمماتس  لمرل ضع لمشر  ن ن لمرل    مشرع  ز

متمرل  شن نمشرعنظعلمرلبن  م شرتعع زمف مشر مش ز.شالنتئ ك 

عنمقىزامعئنىاسمشرععن المرلععن م     مش   مشرعااامف مزرصلمإتع  مشئن  ممممممم

عىنمشر ى ن نمم22 م19ععع زامععتعامب رنسبلمرلبن   تمغ زمشرعتععلمف معسئ  مشرعى ات نم

ف ى مرا ى مأ ىل  مذرىلم ام شرععىا م شرعىتع م2008  ر  مم20شرعإز مف مم15-08ز  م

 شرتىى م سىىزاماسىى بئ معىىنمتىى ز  متبل ىى مشرععنىى مبئىى معىىنمقىىزامز ىى سممشربنىى  مشرعتب  ىىل

مشرع لسمشر عب مشربلاا.

م
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عىنمنسىىسمشر ى ن نمأنمتت ىى  ممشرعىىاةمم29 الم عكىنمفىى مأاما رىلمقب ىى مرىنصمشرعىى اةمممممم

 م(مب رنسىبلمرلبن  ى تمذشتمشالسىتعع 24أزبعىلم   ىز نم ىئزشم)شرععن المف مشرزرصىلم

(م ىىىئزشمب رنسىىىبلمرلبن  ىىى تمذشتمشالسىىىتعع  مشرت ىىى زامأ م12شرسىىىكن ام ش نىىى م  ىىىزةم)

ب رنسىبلمرلبن  ى تمذشتمشالسىتعع  مم ىئزش(م24شرراع ت مأ مشرازف ام أزبعىلم   ىز نم)

ام  للمشرعستس امعنمزرصلمإتعى  مشئن ى ممأنمشرعما جمشرسكن م شرت  زامأ مشرراع ت 

(مأ ىىئزمشبتىىاش معىىنمتىى ز  معىىن م03 ىى م   ىىلم)  ىىزامفىى مأ ىىل  مإتعىى  مشئن ىى ممفىى مأ

شرزرصل.
(1)م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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لتحقٌ لمط بقالالبد ٌ تل متم زلمدف  ت لم احالتدفٌذالمبحثلالن دًرل

 ت متا  بمعق ب لم إتع  مإن  مه ماس مشر ضع لمشر  ن ن لمرك مبن  ىلمتىار مضىعنمممممم

مشال تب زمع م ل :ع مش رذمبع نمامزمشربن  مشرععن مبتا  بمشرعق ب لص 

 الطبيبت الااًًْيت للْعاء البااسح. -

 ااتشام قْاعذ التبويش ّهااييس البٌاء. -

 تخصيصِا أّ استبوالِا. -

 هْقع تْاجب البٌاء ّسبطَ بالشبكاث. -
(1)

 

  ل لمعنمأ  متا  بمعق ب لمشربن   تمشرعتععلمأ مشرت مه مف مق زمشئن  ممس ش مممممم

ت مشربن  مبع تضلمشراص  معسب  م للمزرصىلمبنى  مأ مبىا نئ ام لىم معى رك شمشرع ى زشتم

شرتىىى متنقبىىىبم ل ئىىى مشررصىىى  صمشرتىىى مسىىىببم أنمذكزن هىىى مف عىىى مسىىىببامبوتبىىى امك فىىىلم

 كئ مشرع  ز لمشرر صلمشرت م نقببم ل ئى م ى ن نمشئ زش شتمشرعاااةمرتس  لم ضع لمأع

معق ب لمشربن   تم إتع  مإن  مه .

لتحقٌ لمط بقالالبد ٌ تل متم زلمدف  ت المطلبلاأل ارلاإلف اءاتلاإل ا ٌالل

تتنىى امشئ ىىزش شتمشئاشز ىىلم عك نىى تمشرعلسىى تمشرر صىىلمبقلىى متا  ىىبمشرعق ب ىىلمممممم

 مزرصلمشربن  مأ مإتع  مإن  مه مب ىك م ى ن ن امباس من امشربن   تمشرعزشامعق ب تئ مع

ب ئض فلمإرلمعات عمشرتصز  مشرذام اع مق ر مشرعق ب لم إتع  مشئن  ممشرعن ىممقب ى م

شرعاىىاامئ ىىزش شتمتنس ىىذمعق ب ىىلمشربن  ىى تامم154-19 اكىى  مشرعزسىى  مشرتنس ىىذامز ىى م

ب ىلمشربن  ى تم إتعى  م شرذامتتكس مر نت مشراش زةم شرقعنمشرعكلسى نمب ربىتمفى متا  ىبمعق 

عى   مم02شرعىإز مفى مم155-09إن  مه مكع ماااهمشرع زامف مشرعزس  مشرتنس ذامز  م

ممم.2009

م
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تحقٌلل لمط بقللالالبد ٌلل تلشلل  طلم  لفللال قبلل الملفلل تلطلبلل تلمفلل اءلالفلل علاأل ارل

ل متم زلمدف  ت 

عىىنمأ ىى متا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تمشرعتععىىلمأ مشرتىى مهىى مفىى مقىى زمشئن ىى مام لىىم مممممم

شرع لم أصا  مشرع  ز  مأ مك معتار معإه متار مبن  ى تئ مفى مإقى زمأاكى  مشرعى اةم

بت ىىا  مشرععىىا م شرعىىتع امم2008  ر ىى مم20شرعىىز مفىى مم15-08عىىنمشر ىى ن نمز ىى مم15

قل مف مهذشمشر ؤنمإرلمشرسلق تمشرععن لا
(1)
 ترض مص  ممشربن  مشرعن مةمعىنمقىزامم

مشرعىىىذك زمأ ىىى هعىىىنمشر ىىى ن نمم22 م21 م20 م19شرعاىىىااةمفىىى مشرعىىى شام شررىىى شصم

رتصز  م  ا مإرلمز  سمشرع لسمشر عب مشربلاامشرعرتصمإ ل ع  .م
(2)
م

   متى ف زمشالسىتع زشتمشرر صىلمب رتصىز  مبعق ب ىلمشربن  ى تم  للمهذشمش س سمممممم

أ معق ب لمشربن   تمف قام للمعست عمع زشتمشرع  رسمشر ىعب لمشربلا ىلام إتع  مإن  مه م

 عا ز  تمشرتعع زم شربنى  ام عىا ز  تمشرسىكنم شرت ئ ىمشتمشرعع ع ىلم ا ش  ىنمشرتز  ىلم

 شرتس  زمشرع  زام كذشمشرعص ر مغ زمشرععزكمةام للمأنمتزفبمهىذهمشالسىتع زشتماتعى م

امقلى م  ى امشرتعع ىزمشرعإسسىلماىا   ام شرتى مب ر    بمشرعكت بلم شرب  ن لمشرر صلمبعلى

تتع ىى مفىى :مزرصىىلمإتعىى  مشئن ىى مامأ م ىىئ اةمشرعق ب ىىلامأ مزرصىىلمشربنىى  م لىىلمسىىب  م

شرتس  لامأ مزرصلمإتع  مشئن  مم للمسب  مشرتس  ل.
(3)

م

م02شرعىإز مفى مم154-09عنمشرعزسى  مشرتنس ىذامز ى مم02بع تضلمنصمشرع اةم ممممم

رعىى لم أصىىا  مشرع ىى ز  مأ مشرعتىىارل نمشرعىىإهل نمشرىىذ نم تعىى نم لىىلمشم2009عىى   م

م20شرعىىإز مفىى مم15-08عىىنمشر ىى ن نمز ى مم15تىار مبن  ىى تئ مفى مإقىى زمأاكىى  مشرعى اةم

امأنم صىىىزا شمإرىىىلمز ىىى سمشرع لىىىسمشر ىىىعب مشربلىىىاامشرععىىىا م شرعىىىتع م2008  ر ىىى م

شرتنس ىذاممعنمشرعزس  م03شرعرتصمإ ل ع  مبتا  بمعق ب لمبن   تئ ام اس منصمشرع اةم

                                                           
م.32-91عنمشر  ن نمز  مم51شرس زةمشر  ن لمرلع اةمم( 1)
مم( 2) مشرع اة مشرتنس م95شنظز مشرعزس   مذعن مم95شرعإز مف مم320-90امز   مئ زش شتمتنس 5990ع    مشرعااا مذا

م.5990ع   مم92شرص ازةمبت ز  مم55شرعاامم0629شرتصز  مبعق ب لمشربن   تامشر ز اةمشرزسع 
مشرس بب.امشرعز  م.39/90/5990شرعإزرلمف ممإن  مه شرتعل علمشر مشز لمشرعتعل لمبعق ب لمشربن   تم إتع  مم( 3)
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شرعذك زمس ب  م للمشرعصزنمأنم سا مشستع زةمتصز ا معنمشرع لىسمشر ىعب مشربلىاام

منس .(م05)رعك نم   امشربن  لام  عامشرتصز  مف مرعسم

عىنمشر ى ن نمز ى مم25شرعى اةممشرتى ماىااتئ مشرب  ن تم   مأنم ذكزمف مهذشمشرتصز  ممممم

م شرذام تع  مف :شرععا م شرعتع مم08-15

 شرع رلمأ مشر    مأ مشس مشر زكلمرص ا مشرع ز ا.شس م ر  م -

 قل متا  بمعق ب لمشربن  لمأ مزرصلمإتع  مشئن  م. -

  ن شنمشربن  لم ا رلمت ا مش  ل  مبئ . -

 عزش  مزرصلمشربن  مشرعسلعلم ت ز  مشنتئ  مص ا تئ مإنم  ات. -

 لمشربن  .شرقب علمشر  ن ن لمرل    مشرع  زامب رنسبلمرلبن   تمشرعسلعلمبا نمزرص -

 ت ز  مباش لمش  ل  م إتع عئ م نامشال تض  . -

   ىى مأنم زفىىبمتصىىز  متا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تمبعلىىام اتىى ام لىىلمكىى مشر  ىى  بممممم

شر ب ت لم شرب  ن لمشرضز ز لمرلتكس مب ربنى  ام  رتلىامعاتى عمهىذشمشرعلىاماسى من   ىلم

مشر ئ اةمأ مشرزرصلمشرعقل بل.

تمشعىىى مب رنسىىىبلمرلعسىىىتس امعىىىنمزرصىىىلمشربنىىى  ام شرتىىىمش مإنمهىىىذشمشرتصىىىز  م عتبىىىزمشرمممم

عىىنمشرعزسىى  مم63شرعىىزرصمرىى مب نتئىى  م عل ىىلمشربنىى  مكىى نم ىىامنىىصم ل ىى مفىى مشرعىى اةم

م.مممم2015 ن  زمم25شرعإز مف مم19-15شرتنس ذامز  م

م

م

م
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مممممم  للمشرععن مت ا  مشر    بمشرعقل بلماس ما رلمبن  ت م ف  مرل ك مشرت ر :ممممم

علبمش عزمبقل مزرصلمإتع  مشئن  ممربن  لمغ زمعتععلم ناع م ت
(1)

زغ ماص ر م لىلم

مامن اما رت ن:15-08عنمشر  ن نمز  مم19زرصلمشربن  ماس مشرع اةم

 ا رلمشربن   تمغ زمشرعتععلم شرعق ب لمرزرصلمشربن  مشرعسلعل: -

 .شر    بمشرب  ن لمشرت مزشف تمزرصلمشربن  مشرعسلعل 

 شرعمع مإن  مه م عاهمعئناسمععع زامععتعا.ب  نم صس مرأل ل  م 

ف مهذشمشر ؤنمشرم مشرع زامشر مش زام للمك معئناسمععع زامأنم  ا معسى  ات مممممم

رك م رصمبن  م للمقل مصز  معنمع لسمشرن  بىلمشرعالى امفى مإقى زم عل ى تمذشتم

 عل.عنسعلم  علمتتعلبمب ر ض  م للمشرسكنمغ زمشر  بمأ مت ا امش ا   مغ زمشرع 
 (2)

 

  رل ش ئ تم شرعس ا تمشرر ز  لمرلبن  ل.ملعن ظزمفت غزشف 

 أ ىى مإتعىى  مشربن  ىىلم   عىى معئنىىاسمعععىى زامععتعىىاامشنق  ىى معىىنما ىى مش  ىىل  م

شرعنتظزمإن  مهى ام  بىاأمفى ماسى  مشآل ى  معىنمتى ز  متبل ى مشرععنى مبئى معىنم

أنممقزامز  سمشرع لسمشر عب مشربلاامشرعرتصام ف مك مش اى ش مالم عكىن

ممممممعىىىنمشر ىىى ن نمز ىىى م29 ت ىىى  ممهىىىذشمش  ىىى مشرعىىىاامشرعاىىىااةمفىىى منىىىصمشرعىىى اةم

 ام شرعاااةمك آلت :شرععا م شرعتع م08-15

 (م ئزشمب رنسبلمرلبن   تمذشتمشالستعع  مشرسكن .24أزبعلم   ز نم ئزشم) 

 (م ىىىىئزشمب رنسىىىىبلمرلبن  ىىىى تمذشتمشالسىىىىتعع  مشرت ىىىى زامأ م12ش نىىىى م  ىىىىزةم)

 شرراع ت .

 

                                                           
م.32-91عنمشر  ن نمز  مم30شنظزمشرع اةمم( 1)
م.95-00عنمشرعزس  مشرت ز ع مز  مم50شرع اةمم( 2)
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 ربن   تمغ زمشرعتععلم غ زمشرعق ب لمرزرصلمشربن  مشرعسلعل:ا رلمش -

 .شر    بمشرب  ن لمشرت مزشف تمزرصلمشربن  مشرعسلعل 

 عرققىىى تمشرئناسىىىلمشرعان ىىىلمرأل ىىىل  مشرتىىى متىىى مإن  مهىىى ام شرئىىىاامعىىىنمهىىىذهم

شرعرقق تم ت للمف مضبقماا ام ع   مشربن  لمشرعىزشامإتعى  مأ ىل  مشربنى  مبئى م

  .مبا لم للمأز مشر ش 

 ىى  بمعكت بىىلم ب  ن ىىلم عىىاه معئنىىاسمعععىى زام عئنىىاسمعىىان مععتعىىاشنمف عىى م  

  رصمش  مش مشرت مأارلتم ل ئ متعا  ت.

 رلبن  لمشرر ز  لم شرعس ا تمرل ش ئ تمفت غزشف لمعن ظز. 

   ععتعامععع زامعئناسم   ع مشربن  لمإتع  مأ.
 (1)

 

أع مإذشمتعلبمش عزمبقل م ئ اةمشرعق ب لمربن  لمعتععلم غ زمعق ب لمرزرصلمشربنى  مممممم

شرعسلعلا
(2)
م عكنمأنم ستس امشرععن مب  عزمأنم  ا معلام ات ام لل:م

 .شرعسلعلمشربن  مزرصلمزشف تمشرت مشرب  ن لمشر    ب -

 .1/500عرققمشركتللمشرب  ن لمكع مشكتعلتمبسل مم -

 .1/50ق ببم شر ش ئ تمكع مشكتعلتمبسل مشرعرقق تمرك م -

عرقق تمشرئناسىلمشرعان ىلمرأل ىل  مشرعن ىمةمعى مأرىذمشررص صى  تمشرس م    ىلم -

  شرع ك ن ك لمرألز مبع نمشال تب ز.

 .رلبن  لمشرر ز  لم شرعس ا تمرل ش ئ تمفت غزشف لمعن ظز -

 

                                                           
م.32-91عنمشر  ن نمز  مم59شنظزمشرع اةمم( 1)
م.320-90امز  مذعنمشرعزس  مشرتنس م90رلع اةممش  رلشرس زةمم( 2)
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  معىنم بى امأنم ب رنسبلمرعنم   مب ربن  م أتع م شرذامر م تاصى م لىلمزرصىلمشربنىممممم

ا قل مزرصلمبن  م للمسب  مشرتس  ل
ممم(1)

أ مإذشمتعلبمش عزمبقل مزرصلمإتعى  م لىلم

سىىب  مشرتسىى  لمربن  ىىلمغ ىىزمعتععىىلم غ ىىزماىى  مةم لىىلمزرصىىلمبنىى  
(2)
المبىىامأنمتىى فزمم

م:شر    بمشرت ر لمف مشرعلا

م  ىى  بمعكت بىىلم ب  ن ىىلم عرققىى تمشرئناسىىلمشرعان ىىلمرلبن  ىىلمكعىى مشكتعلىىتمععىىاة -

ب ر ىىىزشكلمبىىى نمشرعئنىىىاسمشرعععىىى زام شرعئنىىىاسمشرعىىىان مععتعىىىا نامكعىىى مهىىى م

 عنص صم ل  مف ع م رصمتسل  مزرصلمشربن  .

 ب  نم صس مرأل ل  مشرت مت مإن  مه . -

.رلبن  لمشرر ز  لم شرعس ا تمرل ش ئ تمفت غزشف لمعن ظز -
 (3)

 

م2012سىبتعبزمم06شرعإزرىلمفى مم04 بع تضلمشرتعل علمشر مشز لمشرع تزكلمز ى مممممم

شرعتضىىعنلمتبسىى قمك س ىى تمتا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تم إتعىى  مإن  مهىى امتىى متبسىى قمشرعلىىام

  ل ى م عكىنمشالسىتلن  مم154-09شرت ن مشرعنص صم ل ى مفى مشرعزسى  مشرتنس ىذامز ى م

مبـ: للمازشس تمشرئناسلمشرعان لمشرعتعل لم

 شربن   تمشرر ضعلمب نتظ  مرعزش بلمشرئ  لمشرت ن لمرعزش بلمشربن   ت. -

شرعىإز مفى مم15-04شربن   تمشرسزا لمشرعب ازمبئ معىنم بى مصىا زمشر ى ن نمز ى م -

شرعتعلىىىىبمب رتئ  ىىىىلمم29-90امشرععىىىىا م شرعىىىىتع مرل ىىىى ن نمز ىىىى م2004أ تمم14

 شر عئ ز.مامب ست ن  مشربن   تمشرت متست ب شرععا م شرعتع م شرتعع ز

شربن   تمشرسزا لمشرا صىللم لىلمزرصىلمشربنى  مشرعبى ازمبئى مبعىامصىا زمشر ى ن نم -

.2004أ تم1شرعإز مف مم15-04ز  م
 (1)

 

                                                           
م.32-91عنمشر  ن نمز  مم53شنظزمشرع اةمم( 1)
م.32-91عنمشر  ن نمز  مم55شرع اةمشنظزمم( 2)
م.320-90امز  مذعنمشرعزس  مشرتنس م90شرع اةمم( 3)
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 صامتسىئ  معق ب ىلمشربن  ى تم إتعى  مإن  مهى مفى مشآل ى  مشرعع  رىلامت ىززمتسىل  م ممممم

ظى زم  ى مأنم ئ اةمشر بك تم شرتئ  لم كذشم ىئ اةمشرعق ب ىلمركى ماصىلامعىنمهىذشمشرعن

ت ض معلس تمقل مشئتع  مأ مشرعق ب لمفى م  ى امشربنى  مشرر صىلمبئى مش  ىل  مشر ش ى م

إن  مهىىى مفىىى مكىىى ماصىىىلم   ىىى  مي ىىى  مشئن ىىى ممركىىى ماصىىىلمعىىىنمقىىىزامشرعئنىىىاسم

شرععع زا.
(2)
م

 ذرلمبل لمشئسزشامف معع ر لمشرعلسى تمشرتى مهى م  ىامشرازشسىلم تسى  لم ضىع لمممممممم

أكبىىزم ىىاامعىىنمش عىى لمشرع  ز ىىلمشرعر رسىىلم اكىى  م ىى ن نمشرتئ  ىىلم شرتعع ىىزم شرع ىىع رلم

 .مم15-08ب ر  ن نمز  م

  ى مأنم ىت مشرتصىز  مفى مرعىسمم15-08عنمشر  ن نمز  مم24اس منصمشرع اةمممممم

تصز  معق ب لمشربن   تمع مشرعلىامشرعصى ا ماسى مشرا رىلم ف ى ممنس ام بع زامإ اشا

رع مت مذكزهمس رس ام للمعست عمعص ر مشرتعع ىزمربلا ىلمع  ى مشرع ى زمشرععنى مب رتسى  لام

ع  بى م صىى مشسىت  م تضىىعنمه  ىىلمق رى مشرتسىى  لم تىى ز  مشئ ىاشاام شر  ىى  بمشرعزف ىىلم

 مشرتعع ىزمشرت ن ىلمرلبلا ىلامب رعلاامبعامتس   مشرتصز  مفى مسى  مرى صمتسى زهمعصى ر

ع متؤ  زم تز   مز  سمشرعاكعلمشرت م   مشرع  زمف ماش زةمشرتص صىئ مشئ ل عى امقب ى م

م.مم154-09عنمشرعزس  مشرتنس ذامز  مم06 م05رنصمشرع ات نم

عىنمشر ى ن نمز ى مم27   م للم  تبمش   شنمشرعىإهل نمشرعاىاا نمفى منىصمشرعى اةمممممم

شرتسى  لمبى ئاشزةمشرععن ىلمر سىتس اةمعىنمإ ىزش شتمعق ب ىلمامبعامشتص  مق رى م08-15

شربن  ىى تم إتعىى  مإن  مهىى مشالنت ىى  مإرىىلمع  ىى مشربنىى  مع ضىى امشرتسىى  لمفىى مأ ىى م ع ن ىىلم

(مأ   معنمت ز  مإ اشامشرتصىز  امرلتؤكىامعىنمصىالمتصىز ا تمشربى ن معى متاز ىزم08)

عىىلمشرع ىى زم عكىى نمعاضىىزم ىىا معق ب ىىلمشربنىى  ام شرىىذام  ضىى مب ىىك ما  ىىبمع  ىى م قب 

إ  عىىلمشرع ىىز ام إ صىى  مشرقز ىىبام شرا ىى م شرعظئىىزمشرعىى  مرلبنىى  مشرعىىتع مأ مشرعىىزشام

                                                                                                                                                                          
امشرعتضعنلمتبس قمك س  تمتا  بمعق ب لم5935سبتعبزمم92امشرعإزرلمف م90شرتعل علمشر مشز لمشرع تزكلمز  مم( 1)

مشربن   تم إتع  مإن  مه .
م إتع  مإن  مه :مشرعز  مشرس بب.شرتعل علمشر مشز لمشرعتعل لمبعق ب لمشربن   تمم( 2)
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امسى ش متعلىبمش عىزم154-09عنمشرعزس  مشرتنس ذامز ى مم08إتع ع ام ف  مرنصمشرع اةم

مبا رلم ا مإتع  مأ ل  مشربن  مأ مإذشمك نتمشربن  لمغ زمعق ب لمرزرصلمشربن  مشرعسلعل.

 لىىىلمصىىى ا مشرتصىىىز  مأنم   ىىىام15-08عىىىنمشر ىىى ن نمز ىىى مم24 مرلعىىى اةم قب ىىىممممم

 ىئ اةمت   ىامش  ل  مف زشام  بل مز  سمشرع لسمشر عب مشربلاامشرععن مشرذام سل مر م

 تاتمق  للمشرع  ب تمشرعنص صم ل ئ م  ن ن م عن مش  ل  معنمأ  متا  بمشرعق ب لام

ذشمرىى م ىىت مشالعت ىى  مر رتمشعىى تمشرعل ىى ةمشسىىت ن امش  ىىل  م بىى متا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىىلام إ

 للم  تبمق ر مشرتس  لم    مش   شنمشرعع ن نمرئذشمشرلز مب رعع  نلم غلبمشر ز ىلم

عىنمشرعزسى  مشرتنس ىذامم08شرععن لمع متاز زمعاضزم ا مشرعق ب لماس منىصمشرعى اةم

م.مممم154-09ز  م

صز ا تمق رى مشرتسى  لام زسى مبعامشنتئ  مإ زش مشرعع  نلمشرع اشن لم شرتا بمعنمتممممم

(منس معنمشرتصز  م شرعلامشرعزفبمب ئض فلم04ز  سمشرع لسمشر عب مشربلاامأزب م)

إرلمعاضزم ا مشرعق ب ىلامعصىا ب مبى رزأامشرععلى مرعصى ر مشرتعع ىزم شربنى  مب ر ال ىلم

(م  عىى مشرع شر ىىلمرتىى ز  مإ ىىاشامشرتصىىز  معىىنمأ ىى مازشسىىت ام15رىى  مشررعسىىلم  ىىزةم)

شسىىلمشرتصىىز  م لىىلمأتىى م  ىى مالمبىىامعىىنمعزش ىى تمع تضىى  تمعرقىىقم ىىل م   ىى ماز

ش زشضىى م شرعرقىىقمشرتىى   ئ مرلتئ  ىىلم شرتعع ىىزمأ مشر  ش ىىامشرع عىىلمرلتئ  ىىلم شرتعع ىىزام

 شالزتس   تمشئاشز لمشرعقب لامع معزش  تمش اك  مشرت ز ع لم شرتنظ ع ىلمشرعععى  مبئى م

 ع ر لمرلعا قم شال تص امشرس ا .ف مع   مش عنم شرصالم شربن  م شررص  صمشر
 (1)
ممم

م154-09عىىنمشرعزسىى  مشرتنس ىىذامز ىى مم13ب ئضىى فلمإرىىلمعىى مسىىببمأرمعىىتمشرعىى اةمممممم

عا ز لمشرتعع زم شربن  مت ك  معلامر صمبك مقل متا  بامع متسى  ل مبسى  مرى صم

م  ض م للمعست عمعا ز لمشرتعع زم شربن  ام  تضعنمشرعلامشرعذك زمشر    بمشرت ر ل:

 شرتصز  مشرع ا معنمقزامق ر مشرتس  ل. -

                                                           
م.320-90امز  مذعنمشرعزس  مشرتنس م39 م90شنظزمشرع ات نمم( 1)
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عاضىىىزمشرعع  نىىىلمأ م ىىىا مشرعق ب ىىىلم شرىىىزأامشرععلىىى مرعصىىى ر مشرتعع ىىىزمشرت بعىىىلم -

 رلبلا ل.

مزأامعا ز لمشرتعع زم شربن  مشرعرتصلمإ ل ع  .م -

عنمشرعزسى  مشرتنس ىذامز ى مم11 للمشرعص ر مشرعست  زةم شرعاااةمف منصمشرع اةمممممم

  ىىزةممامإزسىى  مزأ ئىى معزف ىى مبعلىىامفىى م ع ىى مشراىى التمضىىعنمأ ىى مرعسىىل09-145

ممممممم مإرق زه ام إالم امزأ ئ مع شف ل.(م  ع مشبتاش معنمت ز 15)

م

م

تىازسمرعكلسلمبى رتعع زمشرت بعىلمرلبلا ىلم ت اامعلس تمشرقلب تمراعمشرعص ر مشرت ن لمشممممم

علس تمشربن   تمشرت م عىامتسىل  مزرصىلمشربنى  مشرر صىلمبئى معىنمقىزامز ى سمشرع لىسم

رلبلا لمأ مرلا رلمعنمقزامشرعص ر مشرت ن لمرلتعع ىزمشرت بعىلمشر عب مشربلاامبصست معع  م

رلبلا لام تزس معب  زةمإرلمر نىلمشرىاش زةام   ى مأنمتزسى منسىرلمعىنمشرعلىامرإل ى  م

مإرلمعص ر مشرتعع زمشرت بعلمرل ال ل.

 تزس معلس تمشربن   تمشرت م عامتسىل  مزرصىلمشربنى  مشرر صىلمبئى معىنمشرتصى صمممممم

 م شرع ا ىىلم شرعسىى للمرىىاعمعصىى ر مشرتعع ىىزمشرت بعىىلمرلبلا ىىلامعب  ىىزةمشرىى م زمأ مشرىى شر

مرلازشسلمإرلمعا ز لمشرتعع زم شربن  مرل ال ل.

 عنمأ  متبس قمإ زش شتمتا  ىبمعق ب ىلمشربن  ى تمشرسىكن لمشرسزا ىلمشرعن ىمةم لىلمممممم

 ااةم   ز لمغ ىزمع م ىلمفى مإقى زمشرتع  ن ى تمشرع  ز ىلمشرا صىللم لىلمزرصىلمبنى  م

مع   لام تب مشئ زش مشرت ر : 

إ اشامقلى مزرصىلمت م ىلمعىنمقىزامأ ضى  مشرتع  ن ىلمرىاعمعصى ر مشرتعع ىزم -

 شرت بعلمرلبلا ل.
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م  زةمشرع   معنمقزامأ  شنمشربلا لمشرعكلس نمب رتعع زمرلز متاز زمعاضزم -

 ظئىىزمعق ب ىىلمعسىى المشرت م ىىلام كىىذشم ىىاامشر قىى مشرعب نىىلمبىى رنظزمرلعىىاامشرىىذام

 ت.تاعل مشرعرقق 

 تزس منسرلمعنمشرعلامئ   معص ر مشرتعع زمشرت بعلمرل ال ل.ممممم
 (1)
م

تىى اامقلبىى تمتا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تمبعىىامتسىىل  مزرصىىلمشرت م ىىلم لىىلمسىىب  ممممممم

شرتس  لمعنمقزامعص ر مشربلا لمبصىسلمفزا ىلمعىنمقىزامأ ضى  مشرتع  ن ىلمعىنمأ ى م

سبتعبزمم06شرعإزرلمف مم04زكلمز  مازشستئ مف مإق زمأاك  مشرتعل علمشر مشز لمشرع ت

م.مممم2012

م

نظىىىزشمرلعىىىاامشرئىىى  مرقلبىىى تمتسىىى  لمشر ضىىىع لمبع  ىىى مإ ىىىزش شتمتا  ىىىبمعق ب ىىىلمممممم

شربن  ىى تم إتعىى  مإن  مهىى ام ضىى م ىىب لمرىى صم لىىلمعسىىت عمشرعصىى ر مشرت ن ىىلمشرت بعىىلم

رلبلا لامبلز مشست ب  مشرعلس تم تس  لئ م للمسى  معرصىصمرئىذشمشرلىز ام   ى م

أزبعىلمنسى معزف ىلمبعاضىزم ب  مك معلىامك عى متى مإ اش ى مفى مرعىسمنسى ام تزسى م

شرتا  ىىبمشرع ىىاشن مرىى  مشررعسىىلم  ىىزةم  عىى مشرع شر ىىلامإرىىلمعصىى ر مشرتعع ىىزمشرت بعىىلم

رل ال لمأ مرل نلمشراش زةام  اتسظمبنسىرلم لىلمعسىت عمشربلا ىلام  لىلمشرعصى ر مشرت ن ىلم

ن لمر ق مش زشض مشرععن ل.رلبلا لم نامشئعك نمف مشرعاضزمرلقب علمشر  ن 
م(2) 

إن  مهىى م لىىلمأزبعىىلمم إتعىى  ت مازشسىىلمعلسىى تمقلبىى تمتا  ىىبمعق ب ىىلمشربن  ىى تمتىىممممم

معست   ت:

 عص ر مشرتعع زمشرت بعلمرلبلا ل. -

 شرت بعلمرلا رل.عص ر مشرتعع زمشر ال  لم -

                                                           
مامشرعز  مشرس بب.90شرتعل علمشر مشز لمشرع تزكلمز  مم( 1)
مامشرعز  مشرس بب.90شرتعل علمشر مشز لمشرع تزكلمز  مم( 2)
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 ر  نمشرا ش ز. -

   نامشال تض  مر نلمشرقعنمشر ال  ل. -

لمأرىزعامفى نم تعامشآلزش مشرص ازةم نمشرعست عمش  للمهى مشرعز اىلام عىنم ئىمممم

شرزشامب رع شف لمشرص ازم نمر نىلمشرىاش زةمأ مر نىلمشرقعىنام سىع مبو ىاشام  ىامشرتعع ىزم

شرععىىا مم29-90شررىى صمبىى معىىنمقىىزامشرسىىلقلمشرععن ىىلامقب ىى م اكىى  مشر ىى ن نمز ىى م

 شرعىىتع مشرعتعلىىبمب رتئ  ىىلم شرتعع ىىزامفضىى م ىىنمذرىىلمفىى نم ىىزشزشتمر ىى نمشرىىاش زةمتإرىىذم

بؤغلب لمش ص شت.
م(1) 

م

  اامشرس  مشرعرصصمرعلس تمقلب تمتا  بمشرعق ب لمشرعك نلمعنمقزامعا ز ىلمممممم

-09عىىنمشرعزسىى  مشرتنس ىىذامز ىى مم13شرتعع ىىزم شربنىى  مكعىى مهىى معاىىاامفىى منىىصمشرعىى اةم

امراعمش ع نلمشرت ن لمرل نلمشرىاش زةمشرعكلسىلمب ربىتمفى مقلبى تمتا  ىبمشرعق ب ىلمفى م154

زه .م(م شاامعنمت ز  مإرق 01أ  م ئزم)
(2)
م

 للمر نلمشراش زةمشرت م تزأسئ ماسى مشرا رىلمشرى شر مشرعنتىا مأ مز ى سمشرىاش زةمأ مممممم

عع ل ئ مأنمتبتمف مقلب تمتا  بمعق ب لمشربن   تم إتع  مإن  مه امف مأ  م  ع م ازهم

ام15-08عنمشر  ن نمز ى مم33(مأ ئزمبعامشست  مشرعلس تماس منصمشرع اةم03   لم)

 زةمأنمتع امكلع مشستلم مش عزمعنم لس تمرازشسلمشرعلس تم إزسى  مفى م  للمر نلمشراش

شآل   مشرعاااةمرلبلا لمشرععن لمشر زشزشتمشرر صلمبئى معى مت ضى  ماسى مشرا رىلمشرىزأام

ب رع شف ىىلامأ مشرتاسظىى تامأ مشرىىزف ام   ىى مأنمتاىىززمعىىاش التمر نىىلمشرىىاش زةمفىى م

امز ى مذ اكى  مشرعزسى  مشرتنس ىشمقب ى مذعاضزم عضى  مك فىلمش  ضى  مشرا ضىز نم هى

مامع مإزس  منسرلمعنمشرعاضزمرك فلمأ ض  مشرل نل.مممم09-155

                                                           
مامشرعز  مشرس بب.إن  مه شرتعل علمشر مشز لمشرعتعل لمبعق ب لمشربن   تم إتع  مم( 1)
م.32-91عنمشر  ن نمز  مم13شنظزمشرع اةمم( 2)
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 ناع م ك نمعلىامقلى متا  ىبمعق ب ىلمشربن  ى تم إتعى  مإن  مهى مشرععىز  م لىلمممممم

ر نلمشراش زةم ست   متس  لمعسب لمرلع  زام   م للمر نىلمشرىاش زةمأنمت ى زمإرىلمذرىلم

ف مشرعاضزام ف مهاهمشرا رلم  ى م لىلمز ى سمشرىاش زةمأنم قلى معىنمعصى ر مأعى لم

 اشام   امشرعلك ل.شرا رلمأ مشر ك رلمشرع  ز لمرل ال لمإ
 (1)

مممم

  ى م لىىلمر نىلمشرقعىى نمشرتىى م تزأسىئ مشرىى شر مأ معع لىى مشر  ى  مبازشسىىلمشرعىىزش  مممممم

شربتمف ئ مف مأ  مالم تعاعمشر    نم  ع ام تزس م زشزشتمر نىلمشرقعى نمإرىلمزإسى  م

مشرع  رسمشر عب لمشربلا لمشرععن لم تزس منسرلمعنمشرعاضزمرإل ى  مإرىلمر نىلمشرىاش زة.

(2)
ممممم

م

لرلتح ٌ لالطبٌ الالق د دٌاللل ع ءلال ق  يلمحالالبد ءلغٌ لالق د دًن دًالف علال

عىى  مإن  مهىى متاا ىىامعىىنمأهىى معزشاىى مإ ىىزش شتمتقب ىىبم ىى ن نمعق ب ىىلمشربن  ىى تم إتممممم

 رعع ر ىىلمملمشر  ن ن ىىلمرل  ىى  مشرع ىى زامشرعبنىى مشرعىىزشامتسىى  لم ضىىع ت مشر  ن ن ىىلاشرقب عىى

ممع  مهذهمشرا رلمالمبامشنمنع ممع مب نمشر ضع  تمشرت ر ل:

لت  ٌالاأل عٌالال ق  ٌالالتًللد ل د اتل المشٌ العلٌد لبد ٌ تلغٌ لمط بقاأ الرل

ب رنسبلمرلب ن مشرىذام زغى مفى متسى  لم ضىع لم  ى زهمشرعبنى م شرىذامتنقبىبم ل ى مممممم

شرععىىا م شرعىىتع امإذشمكىى نمم2008ر ىى م  م20شرعىىإز مفىى مم15-08أاكىى  مشر ىى ن نمز ىى م

 عتللمسنامشرعلك لمشرزسع مشرذام  بتم ز  لمعلك ت مرل    مشرع  زامس ش متعلبمش عزم

م27شرعىىإز مفىى مم02-07بىىافتزم  ىى زامأ مسىىنامعلك ىىلمبع  ىى مأاكىى  مشر ىى ن نمز ىى م

امأ مأامسنامعلك لم عتامب مشر  ن نامك ئ اةمشرا ى مة2007فبزش زم
(3)
شرتىز   مأ م ىئ اةمم

فىونمتاا ىامشرقب عىلمشر  ن ن ىلمرل  ى  مشرع ى زامتكى نمامأ م  ىامإاشزاامشرعإ ىتمشرع  زا

                                                           
مامشرعز  مشرس بب.90شرتعل علمشر مشز لمشرع تزكلمز  مم( 1)
مامشرعز  مشرس بب.90شرتعل علمشر مشز لمشرع تزكلمز  مم( 2)
مشرععا م شرعتع امشرعز  مشرس بب.م32-91امز  مذعنمشرعزس  مشرتنس م12أنظزمشرع اةمم( 3)
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شالقىى ام لىىلمشرسىى  مشرع ىى زامرلتؤكىىامعىىنمالمتقىىزنمأامإ ىىك  امعىىنمرىى  مبسىى قلم 

عزش  مشرعلك لمشرعذك زةمف مشرع امشرع اامراعمعص ر مشرتعع ىزم عىاعمصىاتئ مبعى مهى م

.عرتصلمإ ل ع  ع ئزمب رعا فظلمشرع  ز لمشر
 
م

إذشمكىى نمشربىى ن مع ركىى مرىىألز م  ىى امشربنىى  ما نمشراصىى  م لىىلمزرصىىلمبنىى  امفىىوذشممممم

ف تع نمشرتع  ممب نمع مإذشمك نمبا مةمشرب ن م  ى  بم  بىتمبئى معلك تى مرىألز ام بى نمعى م

إذشمر متكنمبا مت مهذهمشر    ب؟مفس مشرسز مش   متت مشرتس  لم تسىل مرى مزرصىلمبنى  م

نمشربن  م امت مت   اهام  تع نم للمشرع رلمف مهذهمشرا رىلمأنم  ى  مبت ىا  مقلى مالا لم 

زرصىىلمشربنىى  ام تكىى نمشرتسىى  لمفىى مهىىذهمشرا رىىلم لىىلمأسىى سمعق ب ىىلمشربن  ىىلمرع ىى   سم

.شرتعع زم   ش امشربن  
م(1) 

ملكٌلال شلٌ تلعلٌدل لبد ٌل تلت  ٌالاأل عٌلالال ق  ٌلالالتلًللٌ لتللدل ل لد اتلن دٌ رل

لمط بقاغٌ ل

 ب رسع مر امر اظمأن مف م اةما التمت   مشرل نلمب رع شف ىلم لىلمتسى  لمشربن  ى تم ركىنم

بتاسظم للمتس  لمشر    مشرع  زامغ زمأنمتس  لمهذشمشر    مشرع  زامالمتت ام هىذشمعى م

 إاامإرلم ضع  تم ك نمف ئ مشرع شقنما  مم للمع ززم تضعنمشرع شف لم لىلمتسى  لم

ف ع مبعامتسى  لم ضىع لمشر  ى  مشرع ى زامشرع ى ام ل ى مهىذهمشربن  ى تاممشربن   تمالم عكن 

 رئذشمشرسب مف ما رلمغ   مشرععل ع تمبسىب م ىا مإن ى ممشرتا  ىبمشر ى ن ن امأ مش عىزم

 تقلىى متا  ىىبم ىى ن ن معععىىبامفونىى م تعىى نم لىىلمعع ىى مأعىى لمشرا رىىلم عع ىى مشراسىىظم

 لىلمك فىلمشرععل عى تمشرعتعل ىلممشرع  زامقل متؤ   مازشسلمشرععن مإرلمغ  لمشراصى  

بئىىذهمشر قعىىلامعىى مشرعلىى مشنىى م  ىى مأنمالمتتعىىاعم عل ىىلم عىى مشرععل عىى تمشئضىى ف لمعىىنم

  ع مشبتاش معنمت ز  متؤ   مازشسلمشرعلىامشرععنى ام بع ىزامم15قزامشرعع  مشرععن م

 عىى مهىىذهمشرععل عىى تم تعىى نم لىىلمشرعع ىى مشرععنىى مإرقىى زمأع نىىلمشرل نىىلم بىىزمشربز ىىام

مبئذهمشرا رلم صامإ  اةمبزع لمازشسلمشرعلس تمشرععن ل.مشرزسع 
                                                           

م)م( 1) مشرعق ب ل م  ن ن متار  مع    مباع  ا: مشر ز ا مشرس  سلم32-91أ/ ماف تز مشرس ض  لا مشربن   ت متس  ل مف  )

م.359امص5933 شر  ن نامشرعاامشرا اام  زام
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 تع نم للمعع ل معا ز لمأع لمشرا رلم شراسظمشرع  زامف ما رلم ىا متعكىنئ معىنمممممم

شتر ذم زشزامإ ى  معىا زامأعى لمشرا رىلم شراسىظمشرع ى زامب رصىع ب تمشرتى م ش ئىتئ م

سصىى مبقز  ىىلمزسىىع لمبرصىى صمهىىذهمشرعلسىى تمبا ىىثم تعىى نم لىىلمهىى ذ نمش ر ىىزت نمشر

ا  مشرقب علمشر  ن ن لمرألزشض مشرععن لم إ   مز  سمر نلمشراش زةام بئذشمت   مشرل نىلم

ب رنقبمف مينم شاام للمتس  لم ضىع لمشربن  ى تم ش زضى لامالمسى ع مإذشمتعلىبمش عىزم

ب قعىىلمأز مت بعىىلمرلا رىىلامشر ىى  مشرىىذامس سىىع مرلعىى شقنمعىىنمشراصىى  م لىىلم ع ىى م

مف مأاسنمشآل   .شرتس  لمم     بشرع  ام

م

م

أعىى مإذشمرىى متكىىنمبا متىى م  ىى  بمت بىىتمعلك تىى مرىىألز متسىىل مرىى مزرصىىلمبعنىى شنمممممم

شرتسىى  لام ركنئىى مالمت ىى  مع ىى  مسىىنامشرعلك ىىلامرىىذرلم نبلىى م ل ىى متصىىا  م ضىىع ت مف عىى م

ا رىصمعلك ىىلمش ز 
 (1)

شرعتضىىعنمتؤسىى سمم02-07بىى رل   مإرىىلمأاكىى  مشر ىى ن نمز ىى م

م.إ زش مرعع  نلمابمشرعلك لمشرع  ز لم تسل  مسناشتمشرعلك لم نمقز بمشرتا  بمشرع  زا

عىنمشر ى ن نمز ى مم36اكى  مشرعى اةمغ   مسنامشرعلك لم تقب   م  ب رت ر مفس ما رتمممممم

(م03شرتى م زاتمبئى م ى ثم)شرععىا م شرعىتع امم2008  ر  مم20شرعإز مف مم08-15

م ه :مبا نمسناشتمعلك لمزسع لم مشرعق ب لا التمرق رب

مص ا مشرع ز اما  ممر    لمإاشز لمعسلعلمر معنمقزام ع  لمإ ل ع ل.م -

 ص ا مشرع ز اماـ  ــمم لـلمزرصـلمبـنــ  .م -

مص ا مشرع ز ام  امبن  لمضعنمت م لما نمغ زه .م -

                                                           
م)م( 1) مشرعق ب ل م  ن ن متار  مع    مباع  ا: مشر ز ا مشرس  سلم32-91أ/ ماف تز مشرس ض  لا مشربن   ت متس  ل مف  )

م.359امص5933شرا اام  زام شر  ن نامشرعاام
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تا  ىىبمفىى مهىىذهمشراىى التمتقلىى مر نىىلمشرىىاش زةمعىىنمعصىى ر مأعىى لمشرا رىىلمإ ىىزش مممممم

 للمإ ىزمنت  ىلمشرتا  ىبمت ى  مشرل نىلمبورقى زمام    زامرتاا امشرقب علمشر  ن ن لمرلع  ز

شرسلق تمشرععن لمشرع ركلمرأل   لمشرع  ز ىلمرل  ى  مبتسى  لمشر  ى  مشرع ى زامرس  ىاةمق رى م

شرعق ب لمبع امعلك لمف مإق زمشرت ز  مشرععع  مب مع م    مأنمتتن س معس الم قعىلم

شرتى متىىنصم لىىلمشنىى مم03 ىلمب رتنىى م معىى مشرعسى المشرعبن ىىلمبعسئىى  مشرعىى اةمش ز مشرععن

أ ىئزمئ ىاشامم6 عن مت   امك مبن  لمف مت م لمغ زمعزرصلامبعاه م ك نمرلععن معاةم

اكع م  ىازم15-08عنمشر  ن نممم40قلب مشرر صمبع امشرتعع زمهذشمع م   تمب مشرع اةم

ععكىنمتسى  تئ مالسى ع مشراى التمشرتى متىار مشرتنب  مب    مشستبع امك مشراى التمغ ىزمشر

م.15-08شر  ن نممممممممعنمم39-37-16ف مإقـ زمشرع شام

م

 التحقيق القانوني في أصل ملكيت الوعاء العقاري -1

 للمتكل امإاشزةمأعى لمشرا رىلمم15-08عنمشر  ن نمز  مم38 م36نصتمشرع ات نممممم

فىى مإقىى زمهىىذشمشئ ىىزش مشر  ىى  مب رتا   ىى تمشر  ن ن ىىلم لىىلم قىى مش زشضىى معاىى مقلىى م

شرتس  لام هن مت ازمشئ  زةمأن م تعى نم لىلمشرعى نمشرعكلىامبى رتا  بم عى مشرععل عى تم

 زضىى لمعىىنمشرعسىى الامشر ىىم مشرعبنىى ام شراىىا اامشرعزتبقىىلمب ر ضىىع لمشرع ا ىىلمرل قىى مش

 شرععل عىى تمشرعزتبقىىلمب ر ضىىع لمشر  ن ن ىىلمرل قعىىلمش زضىى لمعىىنما ىىثمأصىى معلك تئىى م

م   ئتئ ام ق بعئ مإذشمك نمعللم   مأ مر صام ع  عئ مب رنسبلمرلعا قمشرععزشن .

 نىىاع متكىى نمعسىى المشر قعىىلمش زضىى لمععتبىىزةمب رنسىىبلمرعسىى المش زضىى لمععتبىىزةمممممم

ب رنسبلمرعس المشربن  ىلامفونى م تعى نمشر  ى  مبتاا ىامعسى المشر قعىلمب رتنسى بمعى معصى ر م

شرتعع زمع مش رىذمبعى نمشال تبى زم  ش ىامشرتعع ىزمشرعقب ىلمعال ى م  ىك مشر قعىلم  ىبكلم

 ا تمأ م    مالم عكنمرئ مأنمت ك م قى مأزشضى م  بلىلمشرقزبام هذشمت نب مررلبمعس

رلبنىى  ام فىى مكىى مشراىى التم تعىى نم لىىلمشرل نىىلمذشتمشرسىى  اةمشربىىتمبكىى ماىىم م لىىلمهىىذشم

مشر  ن م فبمشرععق  تمشرت متا مه مف ع م رصمهذهمشر ضع ل.
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 إعادة تصنيف األوعيت العقاريت محل التسويت -2

لاأل ا ًلالت ب اللألمالكلال م مٌاللل  لا -

ام2008  ر ى مم20شرعىإز مفى مم15-08عنمشر ى ن نمز ى مم37قب  م اك  مشرع اةمممممم

فونمعق ب لمشربن   تمشرع  اةم للم قعلمأز مع  اةم للمش عى لمشر قن ىلمشرعع ع ىلام

تسىىتلم مإ ىى اةمتصىىن سئ معسىىب  ام فىى مهىىذشمشئقىى زمإذشم شف ىىتمر نىىلمشرىىاش زةمبرصىى صم

ةمب التصىى  مبىىواشزةمأعىى لمشرا رىىلمرل ىىز امفىى متسىى  لم ىىل مشرع ىى زامتكلىىامهىىذهمش ر ىىز

مإ  اةمتصن ام قعلمش ز .

م

م

لاأل ا ًلالت ب اللألمالكلالخ صاللل  لالأ لال الٌالأ لالبل ٌا -

ف عىى م رىىصمشربن  ىى تمشرع ىى اةم لىىلمش زشضىى مشرت بعىىلمرألعىى لمشرر صىىلمب را رىىلامممممم

م20شرعىإز مفى مم15-08عىنمشر ى ن نمز ى مم40شر ال لم شربلا ىلام قب ى م اكى  مشرعى اةم

امف نمتس  لم ل مشرع  زمتكى نمع ضى امتسىل  م  ى امشرعلك ىلمعىنمقىزام2008  ر  م

كى زت نامفى نمشرتسى  لم\زةام ف مكلت مشرا رت نمشر شرسلق تمشرععن لمبعامإرق زمر نلمشراش 

متإاامشرلمشراف مشرعسببمر عنم قعلمش ز م ف  مرل ز قمشرت ر ل:

  ت مشرب  مب رتزشض مبسعزم  ام  ااامعنمقزامعص ر مأع لمشرا رل. -

 بى  تزشنمعىنمم15-08عنمشر  ن نمز  مم02 ت متاا امشر    امقب  مرنصمشرع اةم -

قزامعرتصمف معس مش زشض مععتعامب رت ى  زمعى ممشرعئناسمشرععع زاامعن

 عص ر مش ع لمشر قن ل.

تعن مرلق ر مشرذامتعتمتس  لم ضع ت معئلىلمسىتلمأ ىئزمئازشجمقلى مزرصىلم -

مشربن  مأ مإتع  مشئن  مم للمسب  مشرتس  ل.م
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تحديد قيمت األوعيت العقاريت المزمع  تسعويت ويععيتعا ععي  ايعق التنعا   فعي  -3

 قت البناياث وإتمام إنجا هاتحقيق مطابإ ار 

م تع نمتاا ام  علمه ت مش    لماس مشرا رت نمش ت ت ن:

 الم دًلب ألم لا تف  لمنلال ق  ل ًلمط  لاالحتٌ ط تلال ق  ٌالالبل ٌا -

تىىىت متسىىى  لم ضىىىع لمش    ىىىلمشرع  ز ىىىلمشرععن اىىىلم بىىى مصىىىا زم ىىى ن نمشرت   ىىى مممممم

شرع  زا
(1)

 شرععن اىلمفى مظى م ى ن نمشالات  قى تمشرع  ز ىلمشربلا ىلمشذشمكى نمشرععن ى نممم

امسىى ش م1990نىى فعبزم18هىىذهمش    ىىلم بىى متىى ز  ماىى  م نم لىىلم  ىى  بمت بىىتمعىىن م

تع لىىتمفىى م  ىىامإاشزام تضىىعنمب ىى مش زضىى لامأ معاش رىىلمشربلا ىىلام ىىزشزمترصىى صم

سمسعزمشرتن م مشرعععى  مش زض لامعاضزمشرت  زمش زض لام تت متس  لمهن م للمأس 

م.02-86ب مف مإق زمشالات  ق تمشرع  ز لمشربلا لام فبمشر ا  مشرعلابمب رعزس  مز  م

 الم دًلب ألم للزلٌ تف لمنلاأل  ٌال ًلمط  لاالحتٌ ط تلال ق  ٌالالبل ٌا -

ام هنى م تعى نم لىلمعصىى ر م1990نى فعبزمم18أامأنمشالسىتس اةمك نىتمبعىامتى ز  مللللل

متس  لم ضع ت م ىنمقز ىبمتنى م م ىت مشتر ذمشئ زش شتمشر معلمعنمأ  أع لمشرا رلم

ت سىى اهم لىىلمأسىى سمشر  عىىلمشرت  ز ىىلمرألزضىى لمشرععن ىىلام  ىىت مت ىى   مش    ىىلمشرع  ز ىىلم

شرععن لمب  تب زه مأزشض مص رالمرلبن  م   غزةام ب رتى ر مفونى م تعى نم ىا متقب ىبمأام

 الم قعلمش ز مشرععن ىلمب رتنى م معى مترس  مع  ب مشالماا  ام    مأنمتتن س معس

مشرعس المشرعبن ل.

 ت  ٌتد لالمحتماللأل ا ًلالتف  ٌالالقٌمالتح ٌ  -4

مش زضى لمشر قعىلم نمشرتن م مأنم للما15-08مز  مشر  ن نمعنم40مشرع اةمنصت     

مقىىزامعىىنمشرعاىىااةمشرت  ز ىىلمشر  عىىلمبسىىعزمتىىت مشئقىى زمهىىذشمفىى مشرتسىى  لم عل ىىلمعاىى 

مأ مرلا رىلمت بعىلمشرتسى  لمع ضى امش زض لمشر قعلمتك نم  ناع أع لمشرا رلممعص ر 

                                                           
 شرععا م شرعتع .م25-90عنمشر  ن نمز  مم86شنظزمشرع اةمم( 1)
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م اكى  مقب ى معصى راك مقىزامعىنمتاا ىاهم  ى مشرتنى م مسىعزمفىونمشربلا ىلامأ مشر ال ل

م.س رس مشرعذك زةم40مشرع اة

مأزشضى م ق معنمشستس ا شمشرع شقن نمعنمعئ م اام علمأن مإرلمشئ  زةمت ازم هن      

منسىسم ه مبن   تئ امتس  لمعنمشالستس اةمرئ م عكنمشربلا لمشرع  ز لمشالات  ق تمإق زمف 

متىت مرى م شرىذ نمرلا رىلامت بعىلم ى غزةم  ى زشتم  ىلل نمشرذ نمرلع شقن نمب رنسبلمشر ض 

م شرىىذ نمشرا رىلامأعى لمعصى ر مقىزامعىنمشرعن سىى مشر  ىتمفى م ىللئ م ضىع لمتسى  ل

م ا ىاةمبنى  شتم  ى ا شمشالسىتعع ز لمشرا بىلمإرىلمتع امشرت مشر ا علمشربن   تمبتئا  م  ع ش

م لىلمعاى فظتئ معى م ا ىاةمبن  ى تمبت ى  ام ى ع شمأ مشرع ش ى امهىذهم لىلمتىزر صمبا ن

مشر  عىىلمتاا ىىامشرا رىىلمأعىى لمعصىى ر م لىىلم تعىى نمشالقىى زمهىىذشم فىى مشر ا عىىلامشربن  ىى ت

م:شآلت لمشرك س لماس مش زض لمشر ق مرئذهمشرت  ز ل

مب ىل مش عىزمتعلىبمإذشمشالماا  امأ  معنمترس  م با نمشرت  ز لمشر  علماس  -

م.1990من فعبزم18مت ز  مبعا

مشربلا ىىىلمشرع  ز ىىىلمشالات  قىىى تمإقىىى زمفىىى مبىىى مشرعععىىى  مش سىىىع زم ىىىا  ماسىىى  -

ماى  ممشرععنى م كى نم نىاع %مم50مم ى اةمع م02-86مز  مب رعزس  م ل  مشرعنص ص

مشرع  ز ىىلمشالات  قىى تمإقىى زمفىى مرس  اتىى مش زضىى لمشر قعىىلمهىىذهمعىىن مت بىىتم    ىىلم لىىل

م26-74مز ىى مش عىىزمصىىا زمتىى ز  م بىى مرس  اتىى مشرعىىن م عل ىىلمت بىىتم    ىىلمأ مشربلا ىىل

م.شربلا لمشرع  ز لمشالات  ق تمتك  نمشرعتضعن

مشرسى رام02-86مز ى مب رعزسى  م ل ى مشرعنصى صمش سىع زم ىا  مأسى سم لل -

م  ى زم1990منى فعبزم18م بى م  ىل مشرععنى مأنمشرت بىتمتى مإذش%م50مم ى اةمع مشرذكز

مشر  ىىتمفىى متسىى  ت مشرا رىىلمأعىى لمعصىى ر م لىىلمكىى نم شرىىذامش صىى مفىى معبنىى مكىى ن

م.شرعن س 
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معاىى م كىى نمف ىىقم ىىم م لىىلم إنعىى مش زضىى لمع عىى مترىىصمالمشرتسىى  لمك نىىتم إذش     

مشر قعىلم لىلمعلك ىلم  ىام لىلم اى ممبى  عزمشرععنى مأنمب  تبى زمإضى ف معىن مأ متعاا

مت ىع مأنم عكىنم م  ىلمبتسى  لم تعلىبمش عىزمأنم بعى مشرا رىلمهذهمف مشرععن لامش زض ل

مذشتمأ معاصىى زةامتكىى نمبىىؤنمر صىىلم  ن ن ىىلمقب عىىلمذشتمأ مصىىل زةمعسىى ا تم لىىل

مإقىى زمفىى مرلتسىى  لم  بلىىلمشئضىى ف لمش زضىى لمشر قعىىلمتكىى نم  نىىاع مععتىىاام ىىام ىىك 

م ى غزامعلىلم ىنم بى زةمعبنى م  ى زمش صى مفى مك نىتمأ مشربلا لمشرع  ز لمشالات  ق ت

متاا ىامك س ى تم اىاامشرىذام02-86مز ى مب رعزسى  مشرعاىااةمش سىع زمتقب بم تع نمفون 

مشرع  ز ىلمالات  ق تئ مشرت بعلمش زشض م للمشربلا  تمقزامعنم شرتن م مشر زش مأسع ز

م.%50مم  اةمع 

مإقى زمفى مرلتسى  لم  بللمغ زمش زض لمشر قعلمتك نم ناع مأامشرعكس لمشرا رلم ف      

مشرتكسىى م تعىى نمفونىى مشرسىى ببامفىى م ىى غزمعلىىلمأنئىى م لىىلمأ مشربلا ىىلمشرع  ز ىىلمشالات  قىى ت

مشرر صىلمشر ضىع لمهىذهمشال تبى زمبعى نمش رىذمعى مشرت  ز ىلمشر  عىلمأس سم للمبتس  تئ 

ما2011مف سىزام03مفى مشرعإزرىلم100مز ى مب رتعل عىلمشرعاىااةمشرت  ى  مت ن ى تمبتقب ب

م ى ن نمعىنم47مشرعى اةمإق زمف مشرتس  لمعا مرألزشض مشرت  ز لمشر  علمبتاا امشرعتعل ل

م.2013مع زام25مف مشرعإزرلم2948مز  مب رعذكزةمشرعتععلم2005مرسنلمشرع ر ل

مقىزامعىنمتاا ىاه مشر ش ى مشرت  ز ىلمشر  نىلمفىونمشئنصى امبى  م عىنمش ر زمف ممممم

مب صى مع بىتمشرتسى  لمق رى مقىزامعنمشرعلامإ اشامت ز  م نامشرا رلامأع لمعص ر 

مش ى م عىنمذرىلمإرىلمب ئضى فلمإ ل ع ى امشرعرتصىلمشربلا ىلمعصى ر معسىت عم لىلمشئ اشا

مت لبى تم  ىئامبلىان مفى مشرع ى زامشرسى بمأنم بع مشرع شقنامشت  همشرع ر لمش  ب  مترس ا

مفونى معنسى علامغ ىزمب ضىع لمش ا ى نمعىنمشرك  ىزمفى م تع ىممك نى مإرىلمإض فلمعتكززة

مشراى التمكى م فى مشربلا ىلامعسىت عم لىلمشرع اىظمش  ى مشر اا امب رسعزمش رذم تع ن

مشرسىىعزامفى مشرنظىزمإ ى اةم عكىنمالمفونى مبك على متسىىا اهمتى م ىامشرتنى م مسىعزم كى نم رعى 

م.ممممشرعبل مشستز  امإ زش مك مشستبع ام تع نم ب رت ر 
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 مكٌفٌ تلالت  ٌ  -5

   ل ىىىلمم18شرعىىىإز مفىىى مم11-11عىىىنمشر ىىى ن نمز ىىى مم20بع تضىىىلمنىىىصمشرعىىى اةمممممم

امنصىىىتم لىىلمتسىىىا امشر  عىىىلم2011شرعتضىىعنم ىىى ن نمشرع ر ىىىلمشرتكع لىى مرسىىىنلمم2011

ام15-08عنمشر  ن نمز ى مم40شرت  ز لمر ق مش زشض مشر  بللمرلتس  لمف مإق زمشرع اةم

امعاى متسىا امب رت سى قمبىا نمف  ىاةم  عكنمأنم ك نمذرلمبن  م للمقل مشرععن مبى  عز

مرعاةمأ ص ه م  زةمسن شت.

شرعإزرىلمم1703 إذشمك نمشرتسىا امب رت سى قمفونى م تعى نمشرععى مقب ى مرلتعل عىلمز ى مممممم

شرعتعل ىىلمب رتسىىا امب رت سىى قمرألسىىع زمشرعتعل ىىلمبسىى زبمشرعسىى المم2012ف سىىزامم22فىى م

شرع اظلمأ ن  م عل  تمعس مش زشضى مشرعى  ام ذرىلمبىوازشجمبنىامضىعنمشرع ىامشئاشزام

  زمشرععن مإرلمغ  لمشرتسا امشركل مرلعبل مشرعسىتابمرلرم نىلمبعا م  بل لمشرتن م م للمشرع

شرعع ع ل.
(1)م

ممم

مت ب المف اءاتلتحقٌ لمط بقالالبد ٌ تل متم زلمدف  ت لعلىلم لت  لرلن دًالمطلبلال

لالمح  ظالال ق  ٌا

عت بعىىلمإ ىىزش شتمتنس ىىذم ىى ن نمعق ب ىىلمشربن  ىى تم إتعىى  مإن  مهىى مالمبىىامأنمعىىنمأ ىى مللللل

نس معنمشرزرصلمشرت مشسىتس امعنئى مرل ىئزم لىلمعسىت عمماشرعلتعسمشئ زش مبو اش    م

شرعا فظىىلمشرع  ز ىىلام بنىى  م لىىلمذرىىلم تىى عمشرعاىى فظمشرع ىى زامشرتؤ ىى زم لىىلمشربق  ىىلم

شرع  ز لمشرر صلمب رع  زمر تسنلمرلل زمعنمذ امشرعصلالمشالق ام للم ضع لمشرع  زم

ن مإذشمر م كنمرلع  زمسنامعلك ىلمسى ببمأ مفى ما رىتمشر  ن ن لم شرع ا لامإرلم  ن مذرلمفو

ع مإذشمت مإ  اةمص  غلمشرقب علمشر  ن ن لمرلع  زمعنمك نى معلىلم ى  مإرىلمعلىلمرى صمأ م

رىى م كىىنمرىى مسىىنامعلك ىىلمعىىنم بىى مفعىى مشرعسىىتس امعىىنمشرتسىى  لمشر  ن ن ىىلمأنم  ىىئزمشرسىىنام

مشرععن نمر .

                                                           
شرص ازةم نمشرعاز لمشرع علمرألع لمشر قن لم شرعتعل لمم2013أفز  مم03شرعإزرلمف مم03476شرعذكزةمز  مم( 1)

مبع   متار مإاشزةمأع لمشرا رلمف مشق زم عل لمعق ب لمشربن   تم إتع  مإن  مه .
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 متملل زلمدف  تلل لب لمح  ظللاللالفلل علاأل ارلشللد ل خللصل شللد  اتلمط بقللالالبد ٌلل ت

لال ق  ٌا

ام شرعىذكزةم2000عى زسمم28شرعإزرىلمفى مم1479بع   مشرعذكزةمشرع عىلمز ى مممممم

امأصازتمشرعا ز ىلمشرع عىلمرألعى لم2009  ن  مم24شرعإزرلمف مم7704شرع علمز  م

شر قن لمت   ئ تم تعل ع تمإرىلمك فىلمشرعا فظى تمشرع  ز ىلمف عى م رىصمعسىؤرلم  ى  م

م29-90عىىنمشر ىى ن نمز ىى مم75ئ اةمشرعق ب ىىلمشرعسىىنلمبع  ىى مأاكىى  مشرعىى اةمإاضىى زم ىى

شرععىىا م شرعىىتع امشرعتعلىىبمب رتئ  ىىلم شرتعع ىىزامعىىنمقىىزامشرعتع  ىىا نم هىىذشمبعن سىىبلمكىى م

قل متنس ذمإ زش شتم ئزم  ام تعلبمبع  زمت متل  زمتع  ن م للمإ زمبن  ام تقب   مرئىذهم

كىى مقلىى متنس ىىذم عل ىىلمإ ىىزش مإ ىىئ زم تعلىىبمشرتعل عىى تم لىىلمشرعاىى فظمشرع ىى زامزفىى م

بع ىى زمتىى متل  ىىزمعاتىى شهمشرعىى اامبون ىى ممبن  ىىلام هىىذشمفىى مغ ىى  مإازشجمعزش ىى م ىىئ اةم

شرعق ب لمشرع  زمإر ئ مف مشرع امشرع اا.
م(1) 

عىىنمهنىى م ت  ىى م لىىلمشرعاىى فظمشرع ىى زامفىى زمت ىىا  م  ىى  بم  ىى امتتعلىىبمبىىؤع لمممممم

   ز ىىلمر صىىلم صىىام ىىئزه امأنم تؤكىىامعىىنمإزفىى بم ىىئ اةمشرعق ب ىىلمأ مذكىىزمعزش عئىى م

بعات عمشرع  امشرع ا لامرلتؤكامعنمشاتزش مشرع رلم اك  مشرتئ  ىلم شرتعع ىزم نىامت ى  اهم

م ضع لمش ع لمشرع  ز لمشرر صل.ممرلع  زام هذشمش عزم س ه مف مضبق

  ب لمإرض ام ئ اةمشرعق ب لمشرر صلمب رععل  تمشرت مترض م قزم  ن ن لمعع نىلمممممم

 ش بلمشئاض زمر تؤكامشرعا فظمشرع  زامأنمشرا  بمشرع ئزةمع  ى اةمب رسعى م عق ب ىلم

رلت ز  مشرعتعلبمرلتئ  لم شرتعع ز.
م(2) 

عرتصىىلمشرتىى متىى مشرل ىى  مإرئ ىى مضىىام ىىزشزمشرعاىى فظمغ ىىزمأنمشر ئىى تمشر ضىى   لمشرممممم

شرع  زامشر  ض مبزف متنس ذمإ زش مشر ئزمشرع  زاامفصلتمف مهذهمشرعس رلام أعىزتم

                                                           
مامشرعز  مشرس بب.91001كزةمشرع علمز  مذشرعم( 1)
مامشرعز  مشرس بب.91001كزةمشرع علمز  مذشرعم( 2)
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شر ئ تمشر ض   لمشرعا فظ نمشرع  ز  نمب ستكع  متنس ذمشئ ئ زمشرع  زامشرعقل  ماتىلم

ف مغ   م ئ اةمشرعق ب ل.
مم(1) 

م

م

م

م

م

م

لعق  لت  ٌال   ٌالالبد ٌ تل شد لرلمع ا لالن دًالف عل

  ازمشرت ض  مأنمشر ئ ممشر ى ن ن مشرعتعلىبمبعق ب ىلمشربن  ى تم إنئ  ئى م رىصمكى مممممم

شراىى التمشرتىى م عكىىنمع ش ئتئىى امسىى ش مكىى نمشرععنىى مبىى  عزماىى  ممأ مغ ىىزماىى  مم لىىلم

 برص صمشرع ش امشرعتب  نىلمعىنماش ىزةمإرىلمأرىزعممتزر صمب ل مش زض لمشرععن لا

لمفىى م ىىا مشرتسىى  لمإالمرلىىذ نمباىى متئ م  ىى  بمعىىن ام هىىذشمش عىىزمرىى سمصىى  ب م شرعتع لىى

ب  تب زمأنمشرتسى  لم  ى مأنمت ىع م ع ى مشربن  ى تم ىز قلمشاتىزش مشر ىز قمشرعقل بىلم

م  ن ن .

ف ع م رصمشربن  لمشرت م ا ممص ابئ م للم  امإاشزامعسل معنمقىزام ع  ىلمإذمممممم

ف مإق زمت م لم   بللمرلعق ب لامتتصى مر نىلممعال لم  للمزرصلمبن  ام تك نمع  اة

م.شراش زةمب رسلقلمشرععن لمعنمأ  متسل  م  امع  ب

   ىىازمشرت ضىى  مأنمر نىىلمشرىىاش زةم ضىىعتمرتاا ىىام  ش ىىامعق ب ىىلمشربن  ىى تم إتعىى  مممممم

إن  مه م ب رنت  لمفى نمكى متسى  لمرلبن  ى تمت سىام ىنمقز ىبمع ىززم عىام  عضىلمعىنم
                                                           

مامشرعز  مشرس بب.91001كزةمشرع علمز  مذشرعم( 1)
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تسل ع م للمش   مرلع شقنمشرععن امعىنمأ ى متسى  لمشر قعىلممقزامز  سمشرل نلم   

ش زض لم ناع متك نمت بعلمرألع لمشرر صلمرلا رلامفونمنسسمشرع ىززمشرعتعلىبمبتسى  لم

ب راسىب نمتسى  لمشر  ى  مشرع ى زاامغ ىزمأنى م عىنمأ ى مترس ىاممشربن   تم   مأنم ؤرىذ

لمشرا رىلم عكىنمرئى مشالكتسى  مشئ زش شتم  ا متؤر زم عل لمشرتسى  لامفى نمعصى ر مأعى 

مبعاضزمشال تع امشرععض معنمقزامز  سمر نلمشراش زةمشرذام  زمتس  لمشربن   ت.

أع مبرص صمإ اشام  امشرتن م مفونمع ززمر نىلمشرىاش زةمشرعتعلىبمبتسى  لمشربن  ى تمممممم

ضىىز زاام نسىىرلمعىىنمشرع ىىززمشرعسىىلعلمرلعىى شقنمتكسىى م ىىز قلمشرتؤكىىامعىىنمعق ب تئىى م

-08عىنمشر ى ن نمز ى مم40عاضزمش تع امر نلمشراش زةام قب ى م اكى  مشرعى اةمب رنسبلمر

امفىىونم  ىى امشرتنىى م م لىىلمسىىب  مشرتسىى  لمتىىت معىىنم2008   ل ىىلمم20شرعىىإز مفىى مم15

قىىزامعصىى ر مأعىى لمشرا رىىلمبصىىستئ مع  ىىبام كىىذرلمش عىىزمب رنسىىبلمرأل   ىىلمشرع  ز ىىلم

مشرت بعلمرل ال لم شربلا ل.
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 .2216دكتوراه، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة مولود معمري، الجزائر، 

جدٌلً نوال: السجل العٌنً، دراسة مقارنة بٌن التشرٌع الجزائري والتشرٌع المغربً،  .5

 .2217، 1أطروحة دكتوراه، كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر 

 رابعا: رسائل الماجستير

كرة ماجستٌر، ذعمراوي فاطمة: المسإولٌة الجنائٌة لمشٌدي البناء، معهد الحقوق، م .1

 .2221جامعة الجزائر، الجزائر، 

شوك مونٌة: الوسائل القانونٌة لوقاٌة البٌئة من مخاطر التعمٌر فً ظل التشرٌع  .2

اسٌة، جامعة محمد األمٌن كرة ماجستٌر، كلٌة الحقوق والعلوم السٌذالجزائري، م

 ،2216دباغٌن، سطٌف، 

 المقاالت العلمية

، الجزائر، 12عالقة التوثٌق بالنشاط العمرانً، مجلة الموثق، العدد بوروٌس زٌدان:  .1

2222. 

، صادرة عن الغرفة الوطنٌة 28مجٌد خلفونً: الدفتر العقاري، مجلة الموثق، العدد  .2

 .2222للموثقٌن، الجزائر، 

 .2222، الجزائر، 28رخصة البناء، مجلة الموثق، العدد عمر: حمدي باشا  .3

 العلوم مجلة الجزائري، التشرٌع فً البناء لرخصة القانونً النظام: الزٌن عزري/ د .4

 .2225 بسكرة، خٌضر، محمد جامعة الثامن، العدد اإلنسانٌة،

الدراسات د/ محمد الصغٌر بعلً: تسلٌم رخصة البناء فً القانون الجزائري، مجلة  .5

 .2226، صفاقس، 13قانونٌة، كلٌة الحقوق، العدد 

مجاجً منصور: صور الفصل فً طلب الحصول على رخصة البناء فً التشرٌع  .6

الجزائري، مجلة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة، كلٌة الحقوق، جامعة عٌن شمس، مصر، 

2226. 

كمال البقلوطً: المسح العقاري وإشكاالته القانونٌة فً القانون التونسً، مجلة العلوم  .7

، المركز الجامعً الشٌخ العربً التبسً، تبسة، األول، العدد واإلنسانٌةاالجتماعٌة 

2227. 



( فً تسوٌة البناٌات 15-28أ/ الشرٌف بحماوي: مجال تدخل قانون المطابقة ) .8

 .2211ة والقانون، العدد الحادي عشر، الفوضوٌة، دفاتر السٌاس

د/إقلولً أولد رابح صافٌة: رخصة البناء آلٌة لحماٌة البٌئة فً التشرٌع  .9

 الجزائري،......

د/عمار بوضٌاف: منازعات التعمٌر فً القانون الجزائري، رخصة البناء  .12

 .2213والهدم، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث، 

والتعمٌر فً التشرٌع الجزائري، مجلة البحوث  قلٌماإلأ/ عباس راضٌة: تهٌئة  .11

والدراسات القانونٌة والسٌاسٌة، العدد الرابع، جامعة سعد دحلب بالبلٌدة، الجزائر، 

2213. 

أوبلهً إٌمان: نظام الشهر العقاري فً التشرٌع الجزائري، رسالة ماجستٌر،  .12

 .2215كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 19-15رخصة البناء فً ظل المرسوم التنفٌذي رقم د/ طٌب عائشة: أحكام  .13

المحدد لكٌفٌات تحضٌر عقود التعمٌر وتسلٌمها، مجلة البحوث والدراسات القانونٌة 

 .2215، الجزائر، 2والسٌاسٌة، العدد السابع، جامعة البلٌدة 

، بٌن القانون قزاتً ٌسمٌن: النزاع الجزائً الناتج عن البناء بدون رخصة .14

 .2216لٌا ومختلف مواقف المحكمة العلٌا، دار هومة، الجزائر، وتطبٌقه عم

، مجلة العلوم االجتماعٌة د/ عمار بوضٌاف: المسح العقاري وإشكاالته القانونٌة .15

 النشر.واإلنسانٌة، عنابة، دون ذكر سنة 

أ/ رحمانً الصدٌق: تحٌٌن عملٌة التوثٌق العقاري فً الجزائر، مجلة المفكر،  .16

ر، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، دون العدد الرابع عش

 كر سنة النشر.ذ

 جدٌدة، كادسترائٌة لمنظومة رئٌا: مدانات حسام الخطٌب، سعد شوتر، مازن .17

 .الهاشمٌة األردنٌة المملكة والمساحة، األراضً دائرة

 عمر الشرٌف أسٌا: فحص المحافظة العقارٌة لعقود التعمٌر والبناء، .18

أ/ محمد األمٌن كمال: التدابٌر واإلجراءات المقررة لمواجهة مخالفة قواعد البناء  .19

والتعمٌر، مجلة المفكر، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، 

 كر سنة النشر.ذدون 



أ/ لمكنسً عبد اإلله: السكن التعمٌر والمشكل العقاري، السٌاسات الحضرٌة  .22

 كر سنة النشر.ذكر دار النشر، دون ذ المغاربٌة، دون

 النصوص القانونية 

 األوامر .1

 العقوبات، قانون المتضمن ،1966 ٌونٌو 28 فً المإرخ 156-66 رقم األمر .1

 19 فً المإرخ 19-15 رقم بالقانون والمتمم المعدل ،27 عدد الرسمٌة الجرٌدة

 .37 عدد الرسمٌة الجرٌدة ،2215 ٌونٌو

، المتعلق برخصة البناء 1975سبتمبر  26المإرخ فً ، 67-75األمر رقم  .2

، الصادرة بتارٌخ 83ورخصة تجزئة األرض ألجل البناء، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

أكتوبر  29، المإرخ فً 324-82، الملغى بالمرسوم رقم 1975أكتوبر  71

المتعلق برخصة البناء ورخصة  22-82، المحدد لكٌفٌات تطبٌق القانون رقم 1982

أكتوبر  12، الصادرة بتارٌخ 41جزئة األراضً للبناء، الجرٌدة الرسمٌة العدد ت

1982. 

، المتضمن القانون المدنً، 1975سبتمبر  26المإرخ فً  58-75أنظر األمر رقم  .3

، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975، الصادرة عام 78الجرٌدة الرسمٌة العدد 

، الصادرة عام 31ٌدة الرسمٌة عدد ، الجر2227ماٌو  13المإرخ فً  27-25

2227. 

، المتعلق بإعداد مسح األراضً 1975نوفمبر  12المإرخ فً  74-75األمر رقم  .4

، المعدل 1975لعام  92العام وتؤسٌس السجل العقاري، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

، المتضمن قانون المالٌة لسنة 2217دٌسمبر  27المإرخ فً  11-17بالقانون رقم 

 .76جرٌدة الرسمٌة العدد ، ال2218

، المحدد لكٌفٌات 1991ماٌو  28المإرخ فً  176-91المرسوم التنفٌذي رقم  .5

تحضٌر شهادة التعمٌر ورخصة التجزئة وشهادة التقسٌم ورخصة البناء وشهادة 

، الصادرة بتارٌخ أول ٌونٌو 26الجرٌدة الرسمٌة العدد  المطابقة ورخصة الهدم،

1991. 

 القوانين .2



، المتعلق برخصة البناء ورخصة 1982فبراٌر  26، المإرخ فً 22-82رقم القانون  .1

، 1982فبراٌر  26، الصادرة بتارٌخ 26تجزئة األراضً للبناء، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

 المتعلق بالتهٌئة والتعمٌر. 29-92الملغى بالقانون رقم 

اإلقلٌمً للبالد،  ، المتعلق بالتنظٌم1984فبراٌر  24المإرخ فً  29-84القانون رقم  .2

 .1984، الصادرة عام 26الجرٌدة الرسمٌة العدد 

، المتضمن قانون األسرة، الجرٌدة 1984ٌونٌو  29المإرخ فً  11-84القانون رقم  .3

، الجرٌدة 2225فبراٌر  27المإرخ فً  22-25، المعدل باألمر رقن 24الرسمٌة العدد 

 .31الرسمٌة العدد 

، المتضمن التوجٌه العقاري، 1992نوفمبر  18رخ فً المإ 25-92أنظر القانون رقم  .4

 26-95، المعدل والمتمم باألمر رقم 1992، الصادرة عام 29الجرٌدة الرسمٌة العدد 

 .1995، الصادرة عام 55، الجرٌدة الرسمٌة العدد 1995سبتمبر  25المإرخ فً 

لتعمٌر، الجرٌدة ، المتعلق بالتهٌئة وا1992دٌسمبر  21المإرخ فً  29-92القانون رقم  .5

، 2224أوت  14المإرخ فً  25-24، المعدل والمتمم بالقانون رقم 52الرسمٌة العدد 

 .51الجرٌدة الرسمٌة العدد 

لمعاٌنة حق  إجراء، المتضمن تؤسٌس 27/22/2227المإرخ فً  22-27القانون رقم  .6

لرسمٌة عدد الملكٌة العقارٌة وتسلٌم سندات الملكٌة عن طرٌق تحقٌق عقاري، الجرٌدة ا

 .2227، لسنة 15

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة 2228فبراٌر  25المإرخ فً  29-28القانون رقم  .7

 .2228، الصادرة عام 21واإلدارٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

، المحدد لقواعد مطابقة البناٌات وإتمام 2228ٌولٌو  22المإرخ فً  15-28القانون رقم  .8

دٌسمبر  28المإرخ فً  14-16، المعدل بالقانون رقم 44الرسمٌة العدد إنجازها، الجرٌدة 

 .17، الجرٌدة الرسمٌة العدد 2217، المتضمن قانون المالٌة لسنة 2216

، المحدد للقواعد العامة التً تنظم نشاط 2211فبراٌر  17المإرخ فً  24-11القانون رقم  .9

 .2211مارس  26ادرة فً الص 14الترقٌة العقارٌة، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

 المراسيم .11



، المتعلق بإثبات حق الملكٌة 1973ٌناٌر  25المإرخ فً  32-73المرسوم رقم  .1

-73، المتمم بالمرسوم رقم 1973، الصادرة عام 15الخاصة، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

 .1973، الصادرة عام 59، الجرٌدة الرسمٌة العدد 1973ٌولٌو  17المإرخ فً  86

، المتعلق بإثبات حق الملكٌة 1973ٌولٌو  17المإرخ فً  86-73قم المرسوم ر .2

 .1973، الصادرة عام 59الخاصة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

المتعلق بإعداد مسح األراضً  1976مارس  25المإرخ فً  62-76المرسوم رقم  .3

، المعدل والمتمم 1976أبرٌل  13المإرخة فً  32العام، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

، 26، الجرٌدة الرسمٌة العدد 1992أبرٌل  27المإرخ فً  134-92سوم رقم بالمر

 .1992أبرٌل  28المإرخة فً 

، المتضمن تؤسٌس السجل 1976مارس  25المإرخ فً  63-76المرسوم رقم  .4

، المعدل والمتمم 1976أبرٌل  13، المإرخة فً 32العقاري، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

، 38، الجرٌدة الرسمٌة العدد 1993ماٌو  19فً  المإرخ 123-93بالمرسوم رقم 

 .1993ماٌو  23الصادرة بتارٌخ 

 عقد وإعداد المكسب التقادم إلثبات إجراء بسن المتعلق 352-83 رقم المرسوم انظر .5

 الرسمٌة الجرٌدة ،24/25/1983 فً المإرخ الملكٌة، بحق االعتراف المتضمن الشهرة

 .1983 لسنة ،21 عدد

 وكالة إنشاء المتضمن ،1989دٌسمبر 19 فً المإرخ ،234-89رقم التنفٌذي المرسوم .6

 ،2221 ماٌو 25 فً المإرخ ،112-21 والمتمم المعدل األراضً، لمسح وطنٌة

 .2221 عام الصادرة ،26 العدد الرسمٌة الجرٌدة

كٌفٌات إعداد لحدد ، الم1991ٌولٌو  27المإرخ فً  254-91ي رقم ذالمرسوم التنفٌ .7

المإرخ  25-92من القانون رقم  39الحٌازة وتسلٌمها، المحدثة بموجب المادة شهادة 

، 36، الجرٌدة الرسمٌة العدد والمتضمن التوجٌه العقاري 1992نوفمبر سنة  18فً 

 .1991الصادرة عام 

، المحدد لشروط وكٌفٌات 2226ٌناٌر  32المإرخ فً  55-26المرسوم التنفٌذي رقم  .8

ن للبحث عن مخالفات التشرٌع والتنظٌم فً مجال التهٌئة تعٌٌن األعوان المإهلٌ

، الصادرة فً 26ا إجراءات المراقبة، الجرٌدة الرسمٌة عدد ذوالتعمٌر ومعاٌنتها وك

أكتوبر  22المإرخ فً  343-29، المعدل بالمرسوم التنفٌذي رقم 2226فبراٌر  25

 .2229ر أكتوب 25، الصادرة بتارٌخ 61، الجرٌدة الرسمٌة العدد 2229



، المتعلق بعملٌات التحقٌق 2228ماي  19المإرخ فً  147-28المرسوم التنفٌذي رقم  .9

 .2228، لسنة 26العقاري وتسلٌم سندات الملكٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

، المحدد إلجراءات 2229ماٌو  22المإرخ فً  154-29ي رقم ذالمرسوم التنفٌ .12

ماٌو  26الصادرة بتارٌخ  27الرسمٌة العدد التصرٌح بمطابقة البناٌات، الجرٌدة  ذتنفٌ

2229. 

 المحدد ،2214 فبراٌر 21 فً المإرخ 27-14 رقم التنفٌذي المرسوم .11

 الجنوب، والٌات فً البناٌات على المطبقة والتقنٌة والمعمارٌة العمرانٌة للمواصفات

 .2214 عام الصادرة ،26 عدد الرسمٌة الجرٌدة

، المحدد لكٌفٌات 2215ٌناٌر  25المإرخ فً  19-15المرسوم التنفٌذي رقم  .12

 12، الصادرة بتارٌخ 27تحضٌر عقود التعمٌر وتسلٌمها، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

 .2215فبراٌر 

 القرارات الوزارية

، المحدد لحقوق البناء فوق 1992سبتمبر  13القرار الوزاري المشترك المإرخ فً  .1

 .86للبلدٌات، الجرٌدة الرسمٌة العدد األراضً الواقعة خارج المناطق العمرانٌة 

 التعليمات والمذكرات

، المتعلقة بسٌر عملٌات مسح األراضً 1998ماي  24المإرخة فً  16التعلٌمة رقم  .1

 والترقٌم العقاري، الصادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالك الوطنٌة.

لتحقٌق العقاري ، المتعلقة بسٌر عملٌات ا2228سبتمبر  27المإرخة فً  23التعلٌمة رقم  .2

ومعاٌنة حق الملكٌة العقارٌة وتسلٌم سندات الملكٌة، الصادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالك 

 الوطنٌة.

 .12/29/2229المإرخة فً  إنجازهاالتعلٌمة الوزارٌة المتعلقة بمطابقة البناٌات وإتمام  .3

المتضمنة تبسٌط ، 2212سبتمبر  26، المإرخة فً 24التعلٌمة الوزارٌة المشتركة رقم  .4

 كٌفٌات تحقٌق مطابقة البناٌات وإتمام إنجازها.

، الصادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالك 1991أكتوبر  14المإرخة فً  4123المذكرة رقم  .5

 الوطنٌة، والمتعلقة بإعداد شهادة الحٌازة.



، المتعلقة بإعداد المخططات 1999مارس  29المإرخة فً  1127المذكرة رقم  .6

ٌة من قبل المهندسٌن الخبراء العقارٌٌن، الصادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالك الطبوغراف

 الوطنٌة.

، الصادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالك 2223ماي  23المإرخة فً  22421كرة رقم ذالم .7

الوطنٌة، المتعلقة بعقارات واقعة فً مناطق ممسوحة حالة الملكٌات التً ٌوجد بشؤنها 

 سندات ملكٌة.

 أمالك، المتعلقة برد مصالح مدٌرٌة 2211نوفمبر  22المإرخة فً  12834كرة رقم ذالم .8

الحائزٌن المجاورٌن إلجراء التحقٌق العقاري، الصادرة  أوالدولة للوالٌة وحضور المالك 

 عن المدٌرٌة العامة لألمالك الوطنٌة.

رٌة العامة ، الصادرة عن المد2211ٌأوت  24المإرخة فً  28498كرة العامة رقم ذالم .9

 لألمالك الوطنٌة المتعلقة باإلشهار العقاري وشهادة المطابقة.

، المتعلقة بمآل البناٌات المشٌدة 2212مارس  13المإرخة فً  2696المذكرة رقم  .12

على عقارات محل تحقٌق عقاري دون رخصة رسمٌة، الصادرة عن المدٌرٌة العقارة 

 لألمالك الوطنٌة.

الصادرة عن المدٌرٌة العامة  2213أفرٌل  23فً  المإرخة 23476المذكرة رقم  .11

لألمالك الوطنٌة والمتعلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة فً إطار عملٌة مطابقة البناٌات 

 وإتمام إنجازها.

، المتعلقة بكٌفٌة معالجة حالت 2214جوٌلٌة  15المإرخة فً  7285كرة رقم ذالم .12

ة الصلح، الصادرة عن المدٌرٌة العامة المعترض ضده أثناء جلس أوغٌاب المعترض 

 لألمالك الوطنٌة.

 



 الخاتمة:

من خالل دراسة موضوع اآللٌات القانونٌة لضبط وتسوٌة وضعٌة األمالك العقارٌة      

الخاصة فً الجزائر، تبٌن لنا بأن الملكٌة العقارٌة الخاصة فً بالدنا تتمٌز بتعدد األنظمة 

القانونٌة المطبقة علٌها، وبالتالً فتختلف آلٌات ضبطها وتسوٌتها تبعا للنظام القانونٌة المطلب 

ا ما تفحصنا المنظومة القانونٌة العقارٌة السارٌة المفعول نجد بأنها تولً ذلى العقار، فإع

ا الصنف من العقارات فً ذالملكٌة العقارٌة الخاصة أهمٌة بالغة نظرا للمكانة التً ٌحتوٌها ه

 التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة على حد سواء، وبما أن الفرد لٌس حر فً استعمال واستغالل

والتصرف فً ملكٌته بموجب قٌود تفرضها المصلحة العامة، رغم حقه فً االستئثار بممتلكاته 

على حسب رغبته حرص المشرع الجزائري على التوفٌق بٌن المصلحة العامة والخاصة عن 

 طرٌق ضع عدد من اآللٌات التً من شأنها تثبٌت وتطهٌر وضعٌة عقارات الخواص.

ع الجزائري بحماٌة الملكٌة العقارٌة الخاصة مهما كانت طبٌعة ومن صور اهتمام المشر     

جانب  إلىنوع العقار محل التصرف، وضع نظام عام لحفظ الممتلكات الخاصة  أواستغاللها 

غٌرها من الممتلكات فً المحافظة العقارٌة، عن طرٌق تبنً نظام للشهر العقاري على أساسه 

ق االستقرار للوضعٌة القانونٌة للملكٌة، وٌعتبر تكرس آلٌات تساهم بشكل مباشر فً تحقٌ

المسح العام لألراضً من أهم اآللٌات القانونٌة التً تلعب دور هام فً ضبط وضعٌة الملكٌة 

والتظلم  واإلداريالعقارٌة الخاصة لما ٌشمله من إجراءات تنبنً على التحقٌق المٌدانً 

ان متخصصٌن فً المجال التقنً وغٌرها من المراحل التً ٌتم تأطٌرها من طرف أعو

 والقانونً.

ولتجسٌد دور المسح العام على أرض الواقع وضع المشرع منظومة قانونٌة تتنوع ما بٌن      

، وجند أعوان وإدارات مدٌرٌات اإلدارٌةجانب التعلٌمات  إلىٌة ذالنصوص التشرٌعٌة والتنفٌ

عملٌات  ذصالح التً لها دور فً تنفٌجانب اشتراك الم إلىالحفظ العقاري واألمالك الوطنٌة 

 المسح العام لألراضً.

حائزٌن وأصحاب  أووي المصلحة من مالك ذمع عدم إهمال المشرع الجزائري لدور     

لك نالحظ العملٌة اإلشهارٌة واإلعالنٌة التً تسبق وترافق سٌر ذملكٌات مجاورة، وعلى 

 لوعً بأهمٌتها وإعالم المواطنٌن بانطالقها.عملٌات المسح العام قبل وأثناء انطالقها، لنشر ا

وٌظهر دور المسح العام فً ضبط وضعٌة األمالك العقارٌة الخاصة بطرٌقة سٌر      

جانب حرص لجان المسح عند  إلىه التً ٌتوخى القائمون علٌها الدقة والـتأنً، ذإجراءات تنفٌ

الجهات القضائٌة، مما  إلىوء فض النزاع دون اللج إلىنزاع حول حدود الممتلكات  أيوقوع 

ا ما ٌجعل من النتائج المتوصل إلٌها ذٌساهم فً إنقاص عدد الدعاوى على مستوى القضاء، وه



فً نهاٌة عملٌات المسح العام لألراضً، والتً ٌتم إٌداعها على مستوى المحافظة العقارٌة 

 المختصة إقلٌما.

 محافظة العقارٌة تنتهً مرحلة المسح  بمجرد إٌداع نتائج المسح العام لألراضً بال     

وٌتولى المحافظ العقاري السهر على اإلجراءات الالحقة فً إطار ضبط وضعٌة األمالك 

العقارٌة الخاصة، بإجراء ترقٌم عقاري وتخصٌص بطاقة عقارٌة لكل عقار ممسوح، مما ٌنتج 

ثبات الملكٌة فً المناطق ي ٌعتبر السند الوحٌد إلذعنه فً النهاٌة إعداد الدفتر العقاري ال

 الممسوحة.

رغم فعالٌة عملٌات المسح العام لألراضً فً ضبط وضعٌة األمالك العقارٌة الخاصة فً      

 ةالجزائر، فإن المتأمل للمشهد العام فً الجزائر ٌالحظ بطئ سٌر المسح العام نتٌجة للترسان

غالء المعدات التً ٌعتمد علٌها عند ه وذالمادٌة التً ٌنبغً تأمٌنها لألعوان المكلفٌن بتنفٌ

بقاع أجزاء كبٌرة من التراب الوطنً بمعزل عنه، وخلق  إلىي أدى ذإجرائه، واألمر ال

 ازدواجٌة فً أنظمة الحفظ العقاري المطبقة على مستوى الوطن.

إعادة النظر فً خلق آلٌات جدٌدة لتسوٌة وضعٌة  إلىوهو ما دفع بالمشرع الجزائري      

األمالك العقارٌة الخاصة المتواجدة فً المناطق غٌر الممسوحة، وتكون كحل قانونً مؤقت 

 غاٌة امتداد عملٌات المسح العام لألراضً على كامل التراب الوطنً. إلى

ٌقع على األمالك  يذي جاء به المشرع الجزائري، والذإن إجراء التحقٌق العقاري ال    

العقارٌة الخاص ٌلعب دورا هاما فً تسوٌة وضعٌة األمالك الخاصة عن طرٌق سندات 

الملكٌة التً تمنح بعد قٌام محقق عقاري معتمد من قبل مدٌرٌة الحفظ العقاري بإجراء 

 وقع العقار. إلىالتحقٌقات الالزمة واالنتقال المٌدانً 

كبٌر فً تطهٌر وضعٌة العقارات غٌر الممسوحة مما وٌساهم التحقٌق العقاري بشكل      

، وهو ما ٌوفر على الدولة جهدا لألراضًٌجعل منه إجراء تمهٌدي لعملٌات المسح العام 

وأمواال عند وصول عملٌات المسح للمناطق التً شملها التحقٌق العقاري وألجل تفعٌل إجراء 

ٌحوز عقار تنطبق علٌة الشروط  أو التحقٌق العقاري مكن المشرع الجزائري كل فرد ٌمتلك

ٌستفٌد منه لتحٌٌن محتوى سندات ملكٌة  أنالمنصوص علٌها فً قانون التحقٌق العقاري، 

تسوٌة وضعٌة حائزي الممتلكات  إلىلٌتطابق مع الوضع القانونٌة والمادي للعقار، إضافة 

ب أحكام قانون الشرعٌٌن بدون سندات تبرر حٌازتهم، مكنهم المشرع من االستفادة بموج

 التحقٌق العقاري من سند ٌسوي وضعٌتهم اتجاه العقارات المحازة.

ٌكتسً التحقٌق العقاري مكانة أساسٌة فً نظام الحفظ العقاري إلتباعه نفس إجراءات      

جانب التحقٌق المٌدانً  إلىالمسح العام لألراضً خاصة التحقٌق فً سندات الملكٌة والحٌازة، 



لك بل ٌستمر التحقٌق ذالجماعً، وال ٌنتهً األمر عند  أوالتحقٌق الفردي للعار محل طلب 

العقاري على مستوى المحافظة العقارٌة بعد إخطار المحافظ العقاري من طرف مدٌر الحفظ 

 العقاري بإجراء بحث حول طالبً التحقٌق.

خرى لضبط وتسوٌة المنظومة القانونٌة العقارٌة فً الجزائر متشعبة فنجد آلٌات أ أنوبما     

وضعٌة األمالك العقارٌة الخاصة فً الجزائر من خالل استقراء مدونة التهٌئة والتعمٌر، 

ي هو من الحقوق المكرس دستورٌا وفً ذفالعمران ٌشهل أحد مظاهر حق الملكٌة، ال

ً األفراد قد ٌتجاوزون بعض الحدود القانونٌة عند ممارستهم حقهم ف أن إالالدولٌة،  اإلعالنات

لك ٌشكل خطرا على المواطن نفسه فهو أٌضا ٌعد بمثابة انتهاك صارم للقٌود ذ أنالبناء، وبما 

لك وضع المشرع آلٌات قانونٌة فً قانون التهٌئة ذا المجال، وألجل ذالقانونٌة الموضوعة فً ه

ر والتعمٌر والنصوص القانونٌة والتنظٌمٌة المكملة له تلعب دورا أساسٌا فً استقرار العقا

 الخاص فً الجزائر

المختصة،  اإلدارٌةتتنوع عقود التعمٌر المفروض على المواطن استصدارها من الجهات      

ورخصتً البناء والتجزئة من أهم آلٌات ضبط وضعٌة الملكٌة العقارٌة الخاصة، فالحق فً 

ك، وٌتم لذتوفرت فٌه وفً عقاره الشروط القانونٌة الالزمة ل إذاالبناء ممنوح لكل مواطن 

تجسٌد الحق فً البناء من خالل الحصول على رخصة البناء التً تمنح بعد دراسة تتولها 

 جهات حددها المشرع.

البناء فً بعض األحٌان قد تسبقه عملٌة تجزئة لألرض المراد تعمٌرها لكً  أنوالمعلوم      

ع بها العقار محل أشغال تتم تهٌئتها طبقا لما ٌتوافق مع الطابع العمرانً فً المنطقة التً ٌق

ا فإن رخصة التجزئة التً تسبق فً كثٌر من األحٌان اإلذن بالبناء أداة لضبط وضعٌة ذالبناء، ل

األمالك العقارٌة الخاصة، وبانتهاء أعمال البناء ٌستوجب على المعنً طلب شهادة المطابقة 

الترخٌص بالبناء، وفً التً تتأكد من خاللها السلطات المختصة من مطابقة البانً لمضمون 

 طابق البناء مع الرخصة. إذا إالالحالة المعاكسة ال تمنح للمعنً شهادة المطابقة 

 إالورغم إلزام المواطن بمطابقة البناء للمعاٌٌر المكرسة بموجب قانون التهٌئة والتعمٌر،      

فراد عند الشروع فً المشهد العمرانً فً بالدنا ٌظهر التجاوزات الخطٌرة التً ٌرتكبها األ أن

جانب انتشار  إلىشروط للسكن،  أيأعمال البناء وهو ما شكل حضٌرة عمرانٌة ال تتوفر على 

 البناء الفوضوي على األوعٌة العقارٌة غٌر المملوكة من طرف شاغلٌها.

ه ذالطرق الصواب عالج المشرع الجزائري مثل ه إلىمهمة التشرٌع رد الحال  أنبما      

ة من خالل تكرٌس آلٌات لتسوٌة وضعٌة األمالك العقارٌة الخاصة المبنٌة ذالشاالوضعٌات 

وغٌر المطابقة للموافقات العمرانٌة بوضعه لعدد من الرخص االستثنائٌة على الرخص 



ا ٌلعب قانون ذلحماٌة الثروة العقارٌة، ل إلىلك ذالمعمول بها فً قانون التهٌئة والتعمٌر، وما 

 دورا فعاال فً تسوٌة وضعٌة األمالك العقارٌة الخاصة.  إنجازهاٌات وإتمام تحقٌق مطابقة البنا
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 الممخص

يكتسيييييييي  هميةييييييييي ت ريكييييييييييم ة مليييييييييم اييييييييي  ت تيييييييييي     ييييييييم همت كييييييييييم همكسيييييييييت هكم  ككييييييييي  ييتةيييييييييت    كيييييييييم        

 همسييييييييييييك يم  هميكته ييييييييييييييم  هم يييييييييييي   يم  همسيييييييييييييي  يم  كسييييييييييييي يك   رس سيييييييييييييم ي  ييييييييييييي   همك يييييييييييي تي  همتت  ييييييييييييييم

ةيييييييييييقم  اييييييييييي  ت ةيييييييييييي  هيسيييييييييييتةتهت همسي سييييييييييي   هي تكييييييييييي      ةييييييييييي مت   كييييييييييي  ييييييييييييق  ه   هت هيسيييييييييييتتهتي يم 

م يةيييييييييي ت ةةيييييييييي  يييييييييييقه ه  يييييييييييت ايييييييييي  هم  ه ييييييييييت يييييييييييي    كيييييييييي    ييييييييييك ي  كتييييييييييي    تييييييييييي   متييييييييييي   هي  كييييييييييم 

كسيييييييييتةت  كييييييييي   يييييييييي  ي ييييييييييم ك مكي ييييييييي  همة    ييييييييييم همكتي  ةيييييييييم  ي ييييييييي   ككييييييييي   مييييييييي    ييييييييييت   ة تييييييييييم  ييييييييييت 

 . هم ص همة      هم ه ب همت ةي    ي  

 ي ييييييييي    ييييييييي  ةيييييييييم  هميةييييييييي ت هم ييييييييي ص يييييييييي  همكي ييييييييي  ةك  ييييييييي   هم تهسيييييييييم   يييييييييته ي ت مييييييييي  كك  يييييييييم        

ي كييييييييييم ايييييييييي   حيييييييييي و ه اييييييييييته  يتتة  يييييييييي  ة يييييييييي  همك كيييييييييييم   متككييييييييييي  همكيييييييييي ه   كيييييييييي  هيسييييييييييت   ت ة ةيييييييييي  

هم   يييييييييم ةك   كيييييييييم      ييييييييييم  ييييييييي  تةييييييييي   اييييييييي    يتيييييييييي   ر ييييييييي   همك يييييييييت  هم  ه يييييييييت  ه كييييييييي   همية تييييييييييم

 ييييييييييت كحي يييييييييم م يييييييييت ك  اييييييييي    يييييييييييم هميةييييييييي ت هم ييييييييي ص  ي ر  ييييييييي  تت يييييييييك   ميييييييييي        ييييييييييم اي ميييييييييم اييييييييي  

  . ة   تس يم   ييم ه ك   همية تيم هم   م ا  هم  ه ت

 كييييييييي   ييييييييي ت ك  ييييييييي   ه  ت  يييييييييم سييييييييي ت ت   مييييييييي  ريييييييييي  ه ميييييييييي   همة    ييييييييييم م ييييييييية   تسييييييييي يم        

يكييييييييي   همية تييييييييييم هم   يييييييييم اييييييييي  هم  ه يييييييييت همككتسيييييييييم كييييييييي   ييييييييي ت   ييييييييي   هم حييييييييي  هميةييييييييي ت    يييييييييييم ه

  .  ة   همتيكيت

همك كيييييييييييم همية تيييييييييييم  همك كيييييييييييم همية تيييييييييييم هم   ييييييييييم  هم حيييييييييي  هميةيييييييييي ت   همت ي ييييييييييم : الكممااااااااااية الم  ي  اااااااااا 

 هميكته يم  ه مي   همة    يم.
 



RÉSUMÉ 

       Le bien immobilier est d’une grande importance pour faire advancer la roue du 

développement durable, il est également considéré comme un soutien essentiel 

pour le lancement des projets, promotionnels, résidentiels, urbaines, industrielles, 

et touristiques. Il contribute à la réalisation de la stabilité politique et sociale. 

malgré ces rôles stratégiques du bien immobilier, ce dernier a resté en Algérie 

souffrant de nombreux problèmes qui sont dûs à la multiplicité des systèmes 

juridiques successifs. En conséquence, un parc foncier instable a été créé à l’égard 

d'identité de ses propriétaires, et le texte légal qui doit être appliqué. 

       Le bien immobilier privé est le sujet de cette étude, parce qu’il occupe une 

place importante dans la vie des individus, et il est lié au droit de propriété. Afin de 

permettre au citoyen de saisir son droit, le législateur algérien a entouré les 

propriétés foncières privées d’un système juridique, qui peut sembler incapable de 

contrôler la situation du bien immobilier privé, mais il contient des mécanismes 

juridiques efficacies pour régler et organiser la situation des biens immobiliers 

privés en Algérie.  

       Cette thèse vise à traiter les mécanismes juridiques les plus importants pour 

ajuster et organiser la situation des biens immobiliers privés en Algérie inclus dans 

le système de conservation foncière et les contrats de construction. 

Mots Clés: la propriété foncière, la propriété foncière privée, la conservation 

foncière, l’aménagement urbain, les mécanismes juridiques. 



ABSTRACT   

       The real estate has the potential to advance the sustainable development, it’s 

also considered as an essential support for the launch of promotional, residential, 

urban, industrial, and touristic projects. It contributes to the achievement of 

political and social sustainability. In spite of these strategic roles, the latter 

remained in Algeria suffering from numerous problems which go back to the 

multiplicity of successive legal systems. As a result, an unstable real estate yard 

has been created in terms of the identity of its owners, and the legal text which 

shall be applied. 

       The private real estate is the subject of this study, because it occupies an 

important position in the life of the individuals, and is connected to the right to 

property. In order to enable the citizen to take exclusive possession of his right, the 

Algerian legislator surrounded the private real estate possessions with a legal 

system, which it may appear to be unable to control the situation of the private real 

estate, but it contains effective legal mechanisms to regulate and organize the 

situation of the private real estate possessions in Algeria. 

       This thesis aims at treating the most important legal mechanisms to adjust and 

organize the situation of private real estate possessions in Algeria included in the 

system of land conservation, and construction contracts. 

Keywords: the real estate possession, the private real estate possession, land 

conservation, urban planning, the legal mechanisms.  
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