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وا)آ�ام   و'� &�% أ���م �!$�� 	��ي ووا��  لا�! 
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 :ـ���ــــ��ـــــ


 ا������       �� �� ����� ,���و�� �� ��� ا���ر�ا����ر����ن �#� %��ا�$#� رض ��!�س ����� 

�ن '�وا�$� �(���ن أن ا56,#�ن ,#�3�4 2#��ء �ول �� /$�ت �� ا�أن ا������ أو�
 ا��,�� +* ،و

�,�� �9رض ��� ا�أ$� ��8'� +$� و7���� ��: ;���و�#< أ�� �
 ا�@�
 و���#< ان �#
 ?< ��<ة ط

  .رض ھ� ا��و��ن�B5م ����� ا�

 �##��##�ن ا�3##�9 ##�� D!##< ا��و�##�ن +�4 E##�8+ا� �##�!��)Gه ذو )د2##$�ا�##L8
 ط�##N ا?�M##�ل ##D O##�

P���ع ا��9#3 و+$#Sه  ,ط�اQR ا�#Uو >#!D �#9#�رات ��<او�D V#���ب و�#X!ع ��* ا���@ان ا���� E�?

  .)1('� أا���< دون  6V +�إا������� �!��Y ا������ و

����ن اأن ا��4+3 ا����@ ���و��ن أ6 إ� �#$!D ن��#LM �5�#��#Y ��#��\�$� و V#�D ;#]ھ� ا��� ط �

Gا ��]+ Oوذ� ��X^��Y ���ر �� ا����رات �ا�����!�ت ا� �$��D �8م5�اع ا���#�رة أن ا���5�ن ��ن 

\�D �9رھ��D�+ ���?ا���9< ا *+ _�^
 ا���ل  ,���7+#و+������ #������B5  �#��8#�ا ن ا��و�#�ن �#� 

 �$���)2(.  

�� أ      ����#*  ,و�9; ا����ء +#�����دأو )��U)3; ا����د V�D ���د ا���ا/�أ��<  اG)\����� ا���
� *5�89(b����V �� ا  Vرة     ا�و��#( 
��أ��� ا��� ءا�	ـ�ا  {    ا���R#<ة�#

 .} أو��ا ������د

�� إو��
 و���'��$� +�����+� إ�$5 5�ھ; أ6 إ)\��� ا������ �� ا����د اGن �� ����ط ا�� Vو أ�  
+G��$2د   *���� Oا)وذ� �� V����5�89* وb��رة ا��9#�ة     280 ( 
إَذا  َ�� أََُّ��� ا���� آَ
�ُ��ا { �

�ُ�هُ َوْ��َْ��ُ�ُ��ْ�َ�  ً#ّ$َ
� إ�َ  أََ&% ُْ'َ( )ُ��َْ��*ٌ� )�ْ�+َ  *ََ'اَ )�َُ��َْ( ُ-�#ََّ/0َ ��#َ�َ �َ�ُ��َْ ْ'ل َو4َ 3ََْب َ��*ٌ� أَْن 


ْ�-ُ َ>ْ�;ً� �َ:ْن َ��َن ا��ي 0َ/َْ��- ا�7�8َُّ  هللاُ �َْ/�َْ��ُْ� َوْ��ُْ#/% ا��ي 0َ/َْ�- ا78َ�ُّْ َو7َّ�َ��ْ هللاَ  =ْ>َ�َْ َر)َّ-ُ َو4َ 


�ْ� رَ&���ُ�ْ(  �ُ#/�%ْ �CEًَ�� أَْو C�+Dًَ� أَْو 4َ َْ$�Aُ�Bَ أَْن ُّ#�%َّ ُھ�َ� �َ/ْ  �َو��َّ�-ُ )�ْ�َ+�'ل َوا��Fَ�Eُْ'وا َ>���َ'ْ
�َG��َُ�َ�َ'اء أَنْ �َرُ&/َْ�� َ �َ:ْن �َْ(  ُّFا� �َ�
�ْ� *�DَIَْْ�َن  َّ#
*�Kَ%َّ إ�Jَْ'اھَُ#� �َ�َُ�ّ�Iَإ�Jَْ'اھَُ#�  Iَُ&ٌ% َواْ
Iَأَ*َ��ن 

َ�َ'اءُ  ُّF3ََْب ا���Iًاإَذا َ
� ُد�0ُْا َو4َ *َ  اIَMُْNى َو4َ �إ�َ�  أََ&/�- َذ�ُ��ُ( أR�$َSَُْ  ْ$;َُ#�ْا أَْن *َْ��ُ�ُ�هُ Iً�PQَا أَْو َ
 َGَ��َدة َوأَْد َّF/� َ�ُمSَْ0ْ�َ' هللا َوأ ��ََGوIُ)َْ���َُ�ْ( �َ/َ�ْ�َ= 0َ/َ�ْ�ُ�ْ)  أ(�َ*Iَْ* َّ4َُ�ْا إ4َّ أَْن *َُ��َن *�Vََرةٌ IَD�Jَةٌ *ُ�'

َ���َْ+�ُْ( َو4َ ���Kَُرَّ َ��*��ٌ� َو4َ َ>����ٌ' َوإْن *Cََْ+/ُ���اْ  �ُ'واْ ُ&�َ���ٌح أ4ََّ *َْ��ُ�ُ�َھ��� َوأَْ>����َ:Gَّ��-ُ �ُُ$���ٌق )ُ���ْ(  إَذا *َ
  .})ُ�ّ% َ>Zْء 0َ/ْ�(ٌ  َوا*Yَُّ�ْا هللاَ َوَُ+/ُّ#ُ�ُ( هللاَ َوهللاُ 

                                                 
'"  �&���ب ا�$ؤ��" ا��د�  , . و ا���د�د وا���ل ا����ري أ���ث �� ا���ر�ر  ، ا�د��ور أ��د د��ن وا���� ط�رق ز��دة  ) 1( 

 .11ص ,1994ا�ط��" ا�'�(�"  ,��(�ن ,طرا�&س
 )2 (   ��D �Uا>g، ي�Rن ا��@ا������  . ���و��,iا+Y�!� E8 2$�دة ا����,��� �� ا����د و , 2$� ا�����Xت ا����ر� �� ا���5

�R��5 و ،ا��@ا� .08 ص،  1984 اGدار� ��$<  ا����م ا���5
�ر 9D< ا����< ا���8�  )3(��5�ن ا��,��Y ا����ري ا���ا�U �3 ا����ر�5 +��ا�5
 ا�<و�� ا���+�� ا��، ا�<�U�  �ا����ري Y�,م ا��B5 39�. 

 07ص ،  �1973<را)�ت ا���5���5 وا���U ��D,� ا�89�ث وا, ا�,�Y ا����ري , ا��@ء ا�ول  –
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Gو��� زا�; )#��4ة ا Eرض X!D#�ا '��!#� �#
 4U �#g�!D#�ع و+�#<�� ��5#; ا�و�� ا���X ا�8<

�oا� ����  .�9ا��� �,��R ا�,���B5�3 ا��89g; ا����رات �� ا�أوة ا��

5��5 %�ص���� ��5; ا����رات ����3 +8و  �U م�B!� �$���96ت � ط�
 ا��!�##D Q#��^�ة  ,و�#o�و�3# 

و /##���5 ��##< ��##@زت ا�����##� �##Sا ?��##; �X##��8 ا����##3 2##$� أا���##��\ت )##�اء 2##�اءا او +��##� 

دى ا�#V ظ$#�ر أ��#� ,�ء V#�D ا�[#p و���@#@ ا��o#� ا����#� L#ر#� ���D\ن ���3 ا��X#���ت ا����إو


 ھ���
 ھ�� أ�B5م ا��$� ا����ري ����* �X!D �� Yo��� ھ��� +��[� �� ا���8ة ا������:  

   .�ى%ا�ا����ر� 5* ط��� ����!�� �� 2$� ا�����Xت ا��اردة V�D ا����رات وا��8�ق إ: و6 أ


 ا����4ــــ���� ا�!�س و?�� ــــــ� ��ا�$ـ����4 �5* ��4 ا����8 ا�إ: '���5 �+ Vــ>Uا����� 

 ـــ.  

- �X^����4#�إ, ا�#<ول ا�\��!�#� �5�M,#�  �#� و%��g) 1855)!� (  �� ا�9<ء )�د �B5م ا��$� ا� ،

�ر ھSا ا�!�Bم ھ� ا��8�� ا� V�Y�X8 ا��LاPRو�
 ا�, ...)��5�9 إ$B+ ;��D �9ب ا���(, �Sــ�O  

5�U ر>g��ن !����D �B 2#$� ا���#�ر وا�#�8�ق ا���!�#� ا6%#�ى �,#��? O#ذ� � PRا�#Lم ا��#B5 
#�

+ �$�)#� 2#^_ ا����#x Oا��^E�? �X اY��5 ھSا ا�!�Bم ا�V ���3 +\د ا����� ����9 و��ن ا����ر 

##g E##�?�##$!� ة�##�o��ب ##�D م�##B!ا ا�S##9; ھ?�:  *+�##�D##<م و�##�د , )##��ء ا��##����
 وا�^�##y +�!$##� أ�

��� ا�[p وا��<��z �� ھSا ا�!�Bم ,��م ا��8�� أN ا���$� +�MX ����4 /��ن ��8$( ....        

O�S�5 ظ$� �B5م ?<E �� ا�9\د ا� ��5�,�(���D N�4#*  و �� �B5م ا��$� ا���!�,�� ���L#� أ

��\Gريـ���Y+ا� %V��$ا���##�ر ,  �م ا� V##�D >##����##�ف �##و�, )�)##� �##* أوھ##Sا ا�!B##�م ��3 ا�Y##LM �##� ا

�
  )zرو+�� ��ر5 ()��ا���V ا�إ� ھSا ا�!�Bم و�4� Y/�5 يSم أا��#B!ا ا�S##�� ھ���و N#�94� Y#�

�+�ت ���oة إ�g �?�E اY��5 ھ#Sا ا�!B#�م �#
 و�2|� ���|� �� ����� ھSا ا�!�Bم , 6 ا5* وا�* �� ا�9<ا

,�ا , ����� ا6%�ى �������5دول ا إ�V)��ا��� أ�   . ا�����:�P دول أا�V ان D� ...إ����5ا ,)

##� ا���##�ر و ��##�زو�##< ھ>8� V##�D P##X! *##5�)##��ء �����##* أ��##* و�,##�?�* '##� Uرأھ##Sا ا�!B##�م +�

 V�,  .)ا�<��� ا����ري( وا��8�ق ا��اردة ��D* �� د��� 

  ���ن ھSا ا�!�Bم ��4 �����8{ ا����ري g\?�� ا���/#� ا����4#� �#� ا�E#89 وا��N#��8 وا����#< أ

  .ا��اردة ��D$�  و ا��[��اتأ�
 ا������ 

 

 ا��#����
 ا�,##�+��
 وا�����##8##D رس وا�,#�\ت�##$Mا� �#� E##89�� م�#B!ا ا�S##�8##�ج �#� ھ 6 E#�? ,

 
� >��M#� �#� ھ#Sا ا�!B#�م ا ,�\ك��)��ء ا�^��M�� �$R��(�#+ �#gدي ���+* اأوا��� Y#+G Y#�+ ط#\ع
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��� و,� �8M#g V�Dت ا�#<��� ا���#�ري ���$(7�
 ھ##� >#�
 ,ا����#O ا6%�#� وا��#\ك ا�,#�+��ن #Dو

� وو/#�ح �#� ا�#<��� ـ�ر وا����#<ة +�#Y دU#ـا������ت وا�����Xت و�O�S ا�#�8�ق ا�#�اردة V#�D ا���#

�!B##�م و�D��5##* �##� ا���##�ل ور:##� �@ا##� ھ##Sا ا،�ري ��##� �Y##M ا�,##$��� وا�,##��D وا�<U##� ـا���##

�+�ت ���9ة �� +�<ان ا����� وإ,ا����ري�g *�ا�  .6 )��� +�<ان ا����� ا�E��o 6 ا5* 

 ,����5ا �N�94 ھ#Sا ا�!B#�م و�#� �Y#X ��!#� '�#�ره +�#<���<�� �5�M,� وإ?�E ?�و�; +�� ا�<ول ا�

�M#�ءات  
 ,دار#� و��!�#� �#�ھ�ة و����)#� وا��)#�YR ا���!�#� ا�8<o#�إر:� �� ����3 +* ھ#Sه ا�#<ول �#

  .)���ار )��)� وا�����D وا�X�Uدي إ
 �3 �� ����3 +* � وا������ ����5ت ا���د�Gو����� ا

�##�ن B5##�م ا��##$� ا���!##� �P##�4 أن �##
 ا��,##�� +##* إ�� 
���9##�ا �##
 ا�^9##�اء  ا��,##�?�
 ا���##�ر ,


 ر��ل ا���5�ن و� ��
 ا��)�YR ا���د� وا������ وا���!�� إو��� ��R�5ت ھ���� , �#$�� �#g�!ه ا��Sوھ

��#� و� دول :�� �����ة ���D E#��oوا��#� ا����� ا� �#g�X% �#Rت!$#� ا��@اS#%م )#!� + أ�#B!ا ا�S#$


 %##\ل ا� 1975##� �##Uرخ �##�  �75/74##� رi##25/03/1976ا�� + N##ا�����xا �را/##� �D##<اد �,##

 �###Uم ر�###(����+ S###M!رخ � 76/62ا��###�م  وا��i###�25/03/1976 ــــــــ###ـا��  �ا�����###D�+ N###<اد �,###

 �###Uم ر�)###�z ا�,###�Y 7ا�����###N +� 07/04/1976ا��###iرخ �###�  76/63ا6را/###� ا��###�م وا���)###

ن ا��@اR##� �##� �##@ال %�/##�� �!B##�م ا��##$� �x##) ا���##���94( ##5* �##
 ا�!�?�##�  ا�����##� أ6 إ .ا���##�ري

��!� ھSا وھSا �� ��D N�4#* +إا��^�X و�� ��^�_ �!*  V�x �$#�N#94 , زدوا��#� B5#�م ا� E#�?

 >#�+ ����$� ا��,�8#�ج  �ا��#$� ا���!#ن B5#�م أ+�9�D#�ر , �B5م ا��^�X �� ا��!�طN ا��� �� V#إ� 

�ر �U#�م B5#�م #X� 
#��و)��� ��د� وھ#� ���D#� ا��,#� ا��#� �8#<د ا�!4#�ق ا���94#� ����#�رت �#\ 

� إ�#V و)#�YR وإ %�#�ة ��8#�ج�وھ#Sه ا,ا��$� ا���!� دون ھSه ا�����#� �#�����5#�ت ��د#� و����#� و+

 �##��M� �##� اS##وھ �##�Rا�49##� إھ� �##,Mا�##Sي ���D P?�##g##� ���##�� و�N##�94 ھ##Sا ��##* ا��@اR##� وھ##Sا �##� 


   ,ا�!�BمD ��9ة�ن أ6 إg<ار ھSه ا��#�ا�5
 إ����9:� �
 ا���)��5 ا����9ة �
 ا���ا�5
 و��ور �<ة 

< ت���@����D ����� ھSا ا�!�Bم >�49 2+.  

    Vا���!� دون ا����ض إ� �$�
 ا���9ن أن درا)�!� )����B5 V�D �Xم ا�D �!:و ��  Y�9U 
� �ھ

و�
 �$##� أ%##�ى ،�?�##�م ا����##� ا������##� +������##� ا����ر##� أو ا���##�ض �!B##�م ا��##$� ا��^X##�ا

�(ظ�م ا�,+ر)���ن اGھ���م  /�$64 ,+�4ا���ر�4�2" ا�4ذي $4ر �وا��ط4ورات ا���(� $ن 12ل ا���ر�ف 

زا448ري ��(ظ�$44/ ر<44م ط���44/ ا�44ذي ا�44�2ره ا�$,44رع ا�� وا��(ظ�44م ا;داري,إ�44راز أھ44م 4478�72/ 
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�44إن ا?442ذ �+44ذا ا�(ظ�44م ����44ج إ�B44 و��44&" $�د�44" وھA �44$&�44" $�44@ ا?را44� ا��44� ��44دد .8�ا��

ا�4ذي ���4ن  و��ون ھذه ا��$&�" ا?��س ا�$�4دي ���4�Dس ا��4�ل ا����4ري ا�(ط�ق ا�ط���� �&���رات

����4�ل ا����4ري ����4ر و�4Aء ;,4+�ر ��4وق , ا�و��" ا���(و(�" �&���رات و�داول ا���وق ا���(�"

  .&��" وا���وق ا���(�" ا?2رى ا��� ��ب أن �26 ��واAد و,روط ا�,+را�$

�4$ �4$(/ ھ4ذا ا�(ظ�4م $4ن ا���4رار ا�$&��4" � "G���إن $����" $ووع ا�,+ر ا���(� ����� أھ$�" 

  .ا����ر�" وا;�8$�ن ا����ري $$� �$ن ا��($�" ا;�7�Hد�"

Hوا�����طJ ا�$,رع ا��زا48ري  و�ذ�ك, 6 ا��$&�إن أھ$�" ا�$ووع ر<م إ���ع $���/ وإر���ط/ �

$��4و��ن ,�,�ل دا��� Hو�� �درا�" �وا(�/ وإ��4�1ء $�4 أ,�4ل $(B&A-/4 ا�(�و ا�$��دم–�� ��$�$/ 

�2ط� ا��7و��ت ا��� ���رض �4��&(� $4ن �(�4'ر ا�$�&و$�4ت ا�47�$&" �H B4&A /4&�+�4 �4� ا�$را�64 

  .$�7درھ��ز��8ت ا�$ووع $ن ��ث  ا���1لإ��" B&A ,ا���$"

 )ا���(4� ا�,4+ر (ظ�4م(إن H&" و�وا6 ا����Dف �� أ(ظ$" ا�,+را����ري A$و$� و�� ھذا ا�$و4وع

  . �/ 72و�7 ِ�ؤدي �(� ا��ر��ز �� درا��(� B&A ا�(7وص ا��,ر���" وا��(ظ�$�" ا�$(ظ$"

48ري ا��4� (ظ4را ?��47" ا��,4ر�6 ا��زا,�� ھ4ذا ا���4ث ا�$(+P ا���&�&� �درا��(�  ا�A$�د�ذ�ك آ��(� 

 �+)$44��44روا�$را��44م ا�$(44Rذة �44/،75/74ا?$44ر��A��أن  وS$(�ص �(�44 $44ن إ�A$�44د ا�P+)44$ ا�$��44رن 

4�ق  (ط4رح ا;,����4"  و$ن 142ل $�4���4ط6 64$ ��4ض ا��,4ر���ت ا�$��ر(4"،ا��,ر�6 ا��زا8ري ��

  :ا�����"

  ؟ا���(� ھل و�ق ا�$,رع ا��زا8ري �� �(ظ�م ا�,+ر-

  ؟ �(ظ�م ا�,+ر ا���(� ا��زا8ري وإ�B أي $دى أ2ذ ا�$,رع-

  :و��;�$�ل ���� ا;���" Aن ھذه ا;,����" ����م ا�درا�" إ�B �7&�ن

  .�ـا�,+ر ا���(� (ظر�� وإدار�:ا�7Rل ا?ول -        

  .�ـر ا���(ــإ�راءات ا�,+:ا�7Rل ا�'�(� -        
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  ا���ر ا����� �ظر�
 وإدار�
:ا���ل ا�ول

  

      

  


	ه ا��د�ث  ��� ا��راءات ھو"إن ا���ر ا���	ري �� وا��وا�د ���و
� ا����	ر ا����� ���د��د ھو�

  .)1("رهــــ�� و

� ا�ذي �و%رھـر ھ& ��$�ـ%��$�� ا����
� ا*%راد �ن طر�ق ا��$�	��� ��

و	+ �  & ــوا��,	 ـ

�0 ا����	رات ��/ن ا*طراف وا�-�ر$�2�ر%	ت وا����وق ا��واردة ��	�$0 ا��$م ,��	��	ن ـ& �4��ـو

  .ا76��ــــ	نم ـو�د� ا56��ـرار

�= وـھ�,	ريـ& ا����ر ا����ـ> %;ن 
ظ	م ا���ر ا���
& ا�ذي ��د أ��د 
ظ	��ـك %�ـ	 �6ـو���
	م ـ
ظ� أ

  .وقـا���	�?ت و�<ظ ا���ا5��رار ق ـ�����

�=  وم 
ظ	م ا���ر ا���
& و�طوره ا��	ر�B&ـ0 �<�ـول إ�وف 
��رض %& ا���ث ا*ـذ�ك 5ـ�

  .>ـري �
ــرع ا��زا7ـ�= ��د�د �و+ف ا��� ,إراز ا�2B	7ص ا��& ���زه


ـو%	Fث ا���&ـر ا�
ظ	م ا�داري %ـا��زا7 ا���	درق إ�0 ـ& 5
�طـ& ا��
�م  & �
ظ�م ا����ر ا���Gر

	رات /�Fرة 
�	ول �و���4,ط	�> ا��4	7& ��  .ذا ا���ثـ?ل ھـ	 �ن Bوذ�ك �

  

  

  

  

  

  #�و"ف ا���رع ا��زا�ري �� و �
ھ�� �ظ
م ا���ر ا����� :ا����ث ا�ول

  > +2د �
ظ�م ا��$/�� ا���	ر��ـ	م �ط�I أG$ب ا�دول إ�0 �ط��ـ
ظ , ر ا���
&ـ
ظ	م ا���     
                                                           

)1(

	ن و5ور�	،  ا��5��	ر ���د ��س ا�د�ن 
ظ	م ا����5ل ا���	ري %& � ,�Fا��د� �
	ن را$سط , �$/�	ب ا��ؤ55�,  

�
  .15ص51987
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	��$�� ا�واردة �
�ذا �$��رف أ/Fر �$0 ھ�ذا ا�
ظ�	م ار��Mو. وا��<	ظ �$0 ا���وق ا�����	 ا���ر��ف 


<�27	2B راز أھم�> , ) ا��ط$�ب ا*ول( ا�
ظ	م وإ
�ب ��د��د �و+�ف ا����رع ا��زا7�ري ��� 	��/

	ره أ�د أ
ظ�� ا���ر��	� ا���	ر� �/$�$� ��ا���	ري ا��
ظ�)&
	Fا��ط$ب ا�(.  


ھ�� �ظ
م ا���ر ا�����: ا�ول  ��ط%با�  


ر�(� ���وم �ظ
م ا���ر ا����� و)طوره ا: ا�ول  ا��رع(�:  


& ��ر�ف �5ط �> ، %�و ا�
ظ	م ا�ذي ���م  :)�ر�ف ا���ر ا����� : أو* �� ���I4 �ن B?ل /$�

�س 
ظ�ـا��/�5��	 أي ا����	ر �و4�وع ا��2�رف >
2�& ـ�ر %�> �$0 أ5	س ا���ن Bر ا����	م ا��

 ا�ذي �/ون أ5	س ا���ر %�> أ5�	ء ا*�B	ص ، %��5ك و%ق ھذا ا�
ظ	م �5ل �دى ��$2� ا����ر

�،ا���	��
��2��	7ف  ���	ت ري ���Mف �ن ���و
	� =���� 	��	ر، ��دون %���� �>����B�ص /�ل 2

��ن ـا���	ر �ن ا5م ، و �و+= و�دود و �5	�� و /ذا ر+�� <��> و��	 �ر��$�> وا��2�ر%	ت ا��واردة 

���م ���0 ا5��	ر إ���� 	��	ء،/���وق و أ�� ـ�����
� ا��د����ل ا��	���	ر /5��	ري �$�����ل ا����	�/>،%�/ون ا�5

�	ر�$�Bص ا��$� ��� ھو��� /ور+��
� ا���>����ن أراد  )1(�ط��& ، و �/�ون ا�2� 0�$� ?��و�/�ون 5

 ��22B�ا� ��� ���	ر �	 5وى ا�ر�وع إ�0 ا��5ل ا���
& و إ�0 ا�ور+�
ا�ط?ع �$0 ا��	�� ا��	
و

�وب ) ا����5ل(�$��	ر، %	���ر ��ھو ا�ذي �
�ل ا��ق ا���
& ��0 و�و /	ن ���	 *ن ا���ر �ط�ر 

  .فا��2ر

 
��

ظ�	م  :ا���ر ا����-� .-� )ط-وره ا�)-
ر�(� : , =��ث ��م �ظ��ر ط?7�� 	��5
ھ�و 
ظ�	م ��د�ث 

�> إ6 %�& ـ�ر ا���
& إ6 %& أواBر ا���ـا��
�> أھدا%�> و/�	� 	��م �5��و 
ظ	�� <�
�ر و �/���	�ن Fرن ا�

�& ) أ��	
�	(�	 ـو /	
ت رو5, ا��رن ا���ر�ن>% <��ذ BM� ��ـد�5� 20أول دو�
�أ2�در  1783�ر 5

F%ردر�ك ا� 	ددةـ�$/��� ذات 2��	7ف ����
�	ء 5��?ت ��	ر�;�ل  )2(	
& أ�ره /� 	�2�ص %��B� ،

>، و �م �/ن ��$ك ا���ود %& 	دئ ا*��ر ـ��	ر �2 �� ���د %��	 ���= ا���ود و ا���	�?ت ا����$�>�

��و��� ا��& ���	 ا���وم إ6 F$ك ا���ود ا��وة ا��5ب �/�و�م  ،&
?�
ون 5وى �<�ول إ	� 5د 2�دور +

                                                           
�   ا*
ظ�� ا���	ر�� إدوارد ��د ،:  )1(�
	ن ، ط  . 11، ص  1987ا���د�د  ا��5ل ا���	ري ، �
� �$/�	ب.  أ�	ث %& ا���ر�ر وا���د�د و ا��5ل ا���	ريا�د/�ور أ5�د د�	ن وا��	4& ط	رق ز�	دة، ):  )2(Fا��د� �  ا��ؤ55

                  
� , 	ن طرا$س ��
	Fا� ��  12ص, 1994ا�ط
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 �
���	ي �5��1872  =����ود ا�����ث أن ��� ،����	� ���و��F وة���	ري +���ل ا�����ود ا�5��+ 0���ذي أ�ط�ا�

0���ذة ���%	
� و ������ر 2��ن �����م �/��رى ��B*ا ��7	���ر%	ت ا�ر4��	 وا��2��ن  ���د�ن إ6 ����ن ا����	+�

� �$��	ر�
  .�	ر�Q +�دھ	 %& ا���2<� ا���


ون ا�رو5& أ�4	 *�ل إ��	مـو+د أو�ب ا��	 ��ل ا����	+�دون أ��	م ا���ـ��	�$� ا��F�� 4& ـ�ر، أن	

2�وت ���ـا���
	 و$��= وا���راء ، 2�%�در ـ	ري �$�2ر�I أ�	�> �	���ن إراد����	 ا���	د��وري 

I2ر��دو�ن ھذا ا��  .)1(ا��	4& +رارا 

�رت ر����	رد ��ور
س(و%& أ5�را��	 د�	 ا�5��د ا�5��ر�ل ) رو�
�ن ا�/و�وأ��د )) ��ور
س((و ھ�و ا

� ا����	رك ا*5��را���، ـ& �5���رة �
وب أ5�را����ؤ55�$�2� &�2�ب �را+�ب %
	، و+�د ��-ل �

�	�?ت ��<ن وا�����	�/& ا�5�� 0���رف إ���& ا����% ���-�	��و�� ا���ب  ا�5�2
�> ا����?ل �و���B ظ���د �6�و+

���ل ��	ء �5�
����ل �5 &���	�?ت %��	7ر ا�����	�/�ن و 5���	ء ا������ل أ5��ق �5��ن طر��� 	����$� ���ا��	ر�

	
�، Fم ��ن أ��
  .�$��ود %& أ5�را��	 ا�5<�

� ا�
�	، ـ	�-� %& ا���رف إ�0 أ2��	ب ا*را4�ـو+د �6ظ ا�2�وM���زاع 
�	ر F 	��$/ ��2	Bا� &

�دس ـ%</
�& ذ��ك ��% <
ذ�ك و��د �	و 	�
�ل طر��� ���5ل ا�5<ن إ�0 ا*را4& وو4= ��رور 

�
�	 ر��� ا��& /	
ت ����دة %& ��	طـ	 وا�ذي 5	�ده %& 
�ل ا�طـ�5	ح �ن أ��	�
�& أ��	% 	��رو5 ��

  .، و ا��& ����د �$0 ا��I5 ا��	م �Sرا4& 


د��7	 %& ا�ر��	ن �	م ـو	
��ن  	1856 ��M+ره ا�ر���ـ
	4ل �ن أ�ل ��% <��	مـرو�، 1858	ن 

 <�5	
ون �ور
س(إذ �رف ,و+د 5�& ھذا ا��	
ون 	�  .)2()طر��� �ور
س)أو (

���ور
س(و��وم طر��� (��� ا��5��	د طر������ إ��0 ا�� أو +ر��
2�ص �/�ل �د�B� ث��ل ا����	ري ��

2�ص %�& ھ�ذا ا�5��ل B� ري،و	�5��ل ا����	�/ون �ر/زا �$���5ل ا���	ري �5ل B	ص ��رف 

�>، و ��$��> أو�� ����وق ا���ر���	ن ا����� =��� <>���	ر وو2��م ا�����0 ر+�$��	ن ��<��	ن ���و���	ر 2����ل �/�

� ا���	ر��((�ؤ�ف ھ	�	ن ا�2<��	ن �	 ��رف �
� ا���>��2�	�	ت و�)) 
	��4�ن ھذا ا�5
د ���= ا�

 ���� Bر�ط��
د ا��$/����ل 5��	ت ����
	��ذه ا���0 ھ�� إ�%	��4�	�	ر، و ���$� ����
� ا���>�����& ا�2��واردة %�ا�

                                                           
د ا�$ط�ف ��دان ،   )1(��روت ، ص  أ�/	م ا���ر ا���	ري�5ن  ،21  .  

	ن وا��	�مزھدي �/ن ،   )2(�روت ، ص . ا��5ل ا���	ري %& � 60  .  
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�0 ا�و4�= ا���) �Bطط($��ث أن ا���رء �5��ط�= أن ���ف ���0 ظ��ره ، $� ��
و
& ـ�$��	ر �طو	

0$ 5
دـ�$���  .)1(�$/��> 	ر و �$0 �و+�> و �5	��> و�/$> ��رد أن �$�& 
ظرة 

� �5	7ر ا���5
�	�0 ا����ـأ�	 $� ��� ا�وا+���
�	 ��ط�ون ـوق ا���	���;ن أ2%، ?F�	ر /��ق ا��رھن �

	� �  .إ%	دات �ن ا���ود ا����$�

�2	B 	�
دس �5	ح، وإ�ط	7> ر+��� �	 ـو��م ���5ل ا���	ر %& �5$> ا��2Bص �د ��5> وا5ط


�	ري، ) �ور
س(ن 	ر،*ـ	ءا �$0 ط$ب 2	�ب ا���ـ> ، و ��رى ذ�ك ��B6��5ل ا�دأ ا�ا���د �

دأ ا����5ل ا��� <�  )2(	ر4� �د�دة ـ	ري ��ـ�د أن �و��	� 0�$��د�ل �ط�رأ و /ل ��د�ل أو �


د �5 0��� &�/� ��
د ا��$/��5 0��ل إ��
� و أن ���
� ا���>����د ذ��ك ���ب أن �5��ل %�& ا�2�ا���	ر 

�د�?ت ا���وة  و ��	ر/�� ا��رآة ا��& ��/س ا�و4= ا�����& �$ـا��$�ون ��$�ك ا����د�?ت أو ا��/� &/�

� إ�0 ا�-�ر 5
�	 ��
  .ا��	
و


�	 �5$ت إ�M�ـراءات 
�ل ا��$ـو����ز طر��� �ور
س ھذه �
� و ـ/�� و 5	7ر ا����وق ا����� ا���	ر�

 ��	� �و��F وة� ��
  .����= +�ود ا���2<� ا���

 ����& طر����ذه ھ��ور
س " ھ��ذت" ��>
 &��� ا�����  ا���$�
���ذ 5�
��ر , 1858���Gد� &���ت %���د ط�و +

�	م ـو
-و ا�<ر
�5ـو%& ا�/,  1879�	م ��	م , 1899�و +�د , 1900و %& ا�5
-	ل و 5�	�ل ا���	ج 

  .1885ط���	 %ر
5	 %& �و
س �	م 

�ز , و�ن Fم ���ت �$0 ا��	�م أ��= ���� 	��ب ا��دول ��$Gأ &��ق %�& �ط

ظ	م ا���ر ا��� Iو أ2

و��� ا��ط$�� �$�وـ> �ن �زا�	 �4�ن ا��Fر ـة ا�	��ت ,�د و �5و�� ا���رف �$0 و4���  ا���
�د ��%


	ن وا���راق و�2�ر و� /	��زا7رو�و
س وا��-رب و5ور�� و�� ھذا ا�
ظ	م ا��د�د �ن ا�دول ا��ر

�� ا�5�ود��  ...ا��ر

5�

�	 وا�	��M =
�	 وا�ر�-	ل و�	�ط	 و5
-	%ـ/�	 أن ھذا ا�
ظ	م ��	�	 وا�5و�د وإ5راز�ل ـورة وا�


� & وـداھو� و�ض ا�و�6	ت ا����دة و�زء �ن /
دا و�Gرا��ـ�وأ5 	ـــ	....  

5�ـ�زال /�Fر ��ن ا�� و�/ن 6
�	 %ر�
� <��ذ BM� م�� ���	, 	ـدول ا����د�/��$�دا و,
�ث إ�ط	���	 وھو��� 

&�2Bم ا���ر ا��	ظ
�دان ���0 اVن ��ذ��ل ا�2��و	ت ا.�	زا�ت �BMذ $ �&ـ��إذ ��م �5��ط= ھ�ذه ا�

                                                           
د ا�$ط�ف ��دان ، ا��ر�= ا�5	ق  )1(�  . 23ص   . �5ن 
  68ص , ا��ر�= ا�5	ق , زھدي �/ن  )2(
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&
�0  ���4& إدB	ل 
ظ	م ا��5ل ا���$��و5
ذ/ر �� 	��د�ن ��رت %���$�ل ا��2�ر �	و6ت %�& ـ5

�  :	ـوھ� 	رهــــ0 �
& F�ـل إ�ـو�م �2) &ـل ا���
ـا��5( إدB	ل 
ظ	م ا��5?ت ا���	ر�


�	م : .ر�/ 	5
�	ل ھ�ذا ا�
ظ�	م�1891	و�ت %رBإد ���$���0 ا���ول ,إ
�	ء ��	ن �$���	م $��ت $��و

	ر�;أ
> ����ن ��ن  %�د ��ن,�Gر أن ھذا ا��5�0 �م �2ل إ�0 ا��دف ا��ر5وم �>, �� ا����5ل %�>

���ـ�����	 	ب ا*و�و���	رات و�5��ر ا�����	��ف,�2��	ء و�/���ب أ��ذي ��ط$��ر ا���دا  ا*��� ���	ھ4 �����	�

�=ـإ�راء ��د�ل %& 
ظ�	W7,	م ا�����ق ا��	�& ا����
�ن ا���ف $�B� =�	�ط�ض  وھ�ذا � &�% ��ا�����

  .)1(�را��	�5��

�	م : إ�0%)--را��
/$�را ;�� �����?ت ا���	ر��
ون ا�5	���ر +��ق1897ظ������ &��% I���م �<$�� <��
�ر أ��G ره	���F 

  :و�ر�= �	
ب �ن ا��راح �رد ذ�ك إ�0 ا*5	ب ا��	���, ا��ر�وة

1(- ���را و/$��$/
�& إ��	ر %��0 ا����$� 	����ن �ر���/�� &���	%= ا���
�وق وا����وع ا����
�رة و��F/ـ ��� �	 وا�

�	 �6��	جال ��/	ن ـا����5.  

2(-&��� ا����/
دات ا��ر���� ا�5���	� <���$�� و�	����?ت ا���	ر���	ء ا�5��
� إ���ق طر����دم �وا%��  	����ب �5�/�

���� وا���و���� ا�-	�4��� ا�
�$�ز����وا
�ن ا���	ر���را �$��
/$�را 
ظ;�� &���	دات  ,ا*را4�� 0��$��ت ��
�ث ���

�2(���م ��د 2	�) ا��رف(+د��(.  

  

�ص �ظ
م ا���ر ا����: ا�,
��  ا��رع
�) �  

� �ن ا�ـإن �
ظ$�� &
�ن 
ظ��	م ا���ر ا�����زه ��� &�2�	7ص ا��Bـ��زات وا� &�2Bر ا����	م ا��

  :��/ن �2رھ	 %��	 �$&  و2B	7ص و��/ن �$�Bص ھذه ا���زات %& �دة �	دئ

�0 ا����	ر  ا��دأ او �<	د ھذ  :ا�)(��ص  ��دأ:أو* $�أ
> %& ھذا ا�
ظ�	م /�ل ا��2�ر%	ت ا��واردة 

� ��ق ا��$/�� 5واء /	
ت �
�Mة $+	
� ���د %��	 ���= , أو ��د�� أو �
�� ���	ر� ��2Bص �> ط	+

  .ا��2ر%	ت و ا���	�?ت ا�واردة �$0 ھذا ا���	ر 

                                                           
)1(

� ا�5�ود�� ,5�	ذ ا��وFق 
ور ا�د�ن ر���&ا* �� ا��ر/$���	 &
�,10ا��دد,��$� ا��وFق .
ظ	م ا��5ل ا���
  27ص ,52003

 .27ص, ا��ر�= ا�5	ق,ا*5�	ذ ا��وFق 
ور ا�د�ن ر���& )2(
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�ن ا��ر5�وم 38ر إ��0 ذ��ك ا���	دة ـ/�	 ����76/63  &�و ا���4��ن  1976/  03/  25:ا���ؤرخ %

�	ري ���ل ا������س ا�5�5M�)1( ,	��ت ا�	���ذه ا�ط	+��وع ھ��ث أن ������ل ���5�	�رف ��� 	���/ل ���� ���ر�

 <���5� &

ظ	م ا���ر ا��� <
  .ا���
& ا�ذي ا5��د �

�ر ا�5��ل ا����	ري � و �����
� ا��	
و��	
��د ��?د �$��	ر �ن ا� �	F� �و���ر ھذه ا�ط	+� ا���	ر�

)&
� �$��	رات ا���5و�� ) ا����
� �5ل ا��	�� ا��د	F�.  

�داد ط�إن أي �-��ر %& �دود أي و�دة ��	ر��
	 أو ��د�? �/ون �و4�وع إ	2�
	+	ت ـ� ز�	دة أو 

�����دة ـ��دات ا��د���ر+�م ا�و���د ����ك ��  و ذ�����, 	ر�� �ط	��0 ا�ط�$��ر ��دة ـو�ؤ��� و ا��د��$��� ا*2+	

 	��
�	رة �/ون /�ر�= �  .)2(ا��ذ/ور أ�?ه  76/63�ن ا��ر5وم  25وذ�ك و%�	 �
ص ا��	دة ,

�0  إن أي �2رف �رد �$0 ا���	ر 5واء$� <��د أن �ؤ��ر 6 &���& أ2�$& أو �
���	ن �2�رف /

�ذا ا���	ر  ��& ا��د%�ر ا����	ري و , ا�ط	+� ا���	ر�� ا����$�% ��

	ت ا��دو	�وذ�ك �4�	ن �ط	ق ا�

 �� %& ا�ط	+	ت ا���	ر�
  .�$ك ا��دو

 
��
6 �
 :ا���ر ا��3
ري ��در ا��ق ا����� : , &�
�M و6 ���دل و�<	د ھذه ا��	�دة أن ا��ق ا����

� ا���ر ا���...و6 �زول و6 �
��ل , �$���ن 793	ري و %& ذ�ك �
ص ا���	دة ـإ6 إذا أ4B= إ�0 �

�ري ��د
& ا��زا7�
ون ا��	���	دة  )3(ا����ذ�ك ا����ر  16و/��ن ا*���75/74  &���ؤرخ %� 12/11/1975ا��

5��س ا�5��ل ا����	ري ـI ا*را4ـا���4�ن إ�داد �5M� م و	�� )1(& ا����$�� 0�$�ا����ر  و��ر��ب 

��ر ا����-� ا�6���	ج �$�	��ق ـا���	ري �دأ �دم +	% ، ���وع ا�ط	+�	ت ا���	ر���� &�وق ا�����دة %

 &���ن ا����	+�د�ن أو %5�واء  <�ا���
& ا�-�ر ���ر �/ون �Gر �و�ود +	
و
	  و6 ��/ن ا�6���	ج 


ون ا����ر ا����	ري ا��زا7�ري ,  )2(�وا��� ا�-��ر إ6 ��ن ��	ر�Q إ���	ره 	�+ &��;ن ا����ر ھ�و و%%

 ��ا�ذي �
�] ا��ق ا���
& ا���	ري و 6 ��/ن ا�6��	ج �ذا ا���ق إ6 ��ن ��وم ���ره %�& ا���	%ظ

��  .ن ــ	 /	�رھـا���	ر�� 5واء /	ن ھذا ا��ق أ�$2	 /	��= أو �

                                                           
  .ا���4�ن ��5Mس ا��5ل ا���	ري  63/  76�ن ا��ر5وم  38را�= ا��	دة  )1(
  .ا��ذ/ور 5	�	  63/  76�ر5وم �ن ا� 25را�= ا��	دة  )2(
 .و ا���4�ن ا��	
ون ا��د
& ا��زا7ري  26/09/1975ا��ؤرخ %&  58/ 75�ن ا*�ر  793را�= ا��	دة  )3(
  .ا���4�ن إ�داد �S� I5را4& و��5Mس ا��5ل ا���	ري  12/11/1975ا��ؤرخ %&   74/ 75�ن ا*�ر  16را�= ا��	دة :  )1(
�/س ا��:  )2(	 	5
  .��ث ا��ق �و�ودا �ن ا����	+د�ن و إ
�	 �6/ون 
	%ذا أ�	م ا�-�ر إ6 �ن �وم ��رهل %& %ر



 ا���ر ا����� �ظر�
 و إدار�
:                                                                ا���ل ا�ول 

 12

�
� ��ذه ا��2ر%	ت و ا���وق %;�F�ا� �> 6 ـو /ذ�ك ا��	ل �
طق �$0 ا*�/	م و ا��رارات ا��4	�7

� ا����ر ا���� ��/ن��$���$0 ا�-�ر إ6 �د إ��راء  	�
ص ا���	دة ـا�6��	ج � 72	ري و %�& ذ��ك �

  .ا��ذ/ور 5	�	  76/63�ن ا��ر5وم 

� << :)3(ودـو ھ
	 ��ب أن 
<رق �ن �2در ا��ق و ا���د و %& ذ��ك ���ول ا�5��د أ���ن ر/�	ت 5�

��ن �2�در ا�د و ��$� [��
�ر ا��F*0 ا�
�ق 6 د �ن ا��<ر�ق �ن ���� ,�ب ـ%�2�در ا���ق ھ�و ا�5

��
ون �	��+ &���وق %��ب ا�����د /5���	 ��وا��ق و%���> ا��� [���
�ذي ��
و
& ا�	���وق ـا�����$� ���5
�	 <��
	 و �/

 <�	��ق �2��] ھ�ذا ا����
� &��ب /��ذا ا�5��& و��ود ھ�>/� 6 ���] , ا���	ر���
�ذي ���د ھ�و ا��أي أن ا���

  .>>ا��ق و��س ا��2رف

	/�* 	�  .م +	
ون ا���ر ا���	ري وھو �	 ���ل > ا���رع ا��زا7ري ط

  

 
,�
  ) :ا�3وة ا�,�و)�� ا��ط%�3(��دأ ا�3�د ا��ط%ق : ,

�ـ�ن أھم 2B	7ص 
ظ+	
7� ، ا���
� ، ـ	م ا���ر ا���
& أن ���= ا��2�ر%	ت و ا*�/�	م ا���� ا���د�$

�ن ��/�� 6 ، ������� أو ��$����ت أ2��
�واء /	���رى، 5��B*ا ����
�وق ا������ أو ا�������ق ا��$/����� ����أو ا��ز�$

  .ج �	 %& �وا��� ا�-�ر 6 �ن �	ر�Q +�دھ	 %& ا��5ل ا���	ريا�6��	


د ا����ـ�ن ھ
	 �/�5ب ھذه ا���و�5�	% ، ��� ا�/	%��& �وا��% ���	ت ا��ط$�Fر ـوق +وة ا���	ري ا���

���6	 <� ا����ر ا����	ري ـ��/ن 2	��$�2� <��$0 ا�/	%� ، %	��Bص ا��ذي ��م ���ر �� <	ج 

��7	�
 �>25> و /�.  

�وم +	�� &��
��ر ا�����	م ا����ري �
ظ��ر ا��ط��F*دأ ا��� 0��$� ، ���و��Fوة ا����دة ا�����ن  )1(��رض ��*ن ا�-

� ��ـ
د ا���$5إ�داF> ھو إ�ط	ء ا��وة ا��ط$���7?� 	����0 ا����ـ	ري �د$���ن ا�����	�$�ن 	رات و ـ	ن 


	ـ	س ، �/ل ����ل ��ن ا56���ـ���5ل �داو�> �ن ا� ���	Fوق ا��� ا�����5��ل 	�� إھ�دار أو ز�ز�

  .)2(ا���	ري 

                                                           

وان ,أ��ن ر/	ت 5�ود:  )3(���آF	ر ا���د %& ا��5?ت ا�� :��	4رة �
, �

&,م ق  ,درا5� ��	ر	Fدد ا��ا�, �
 43ص , 51995

.  
)1( : Philipe simler Philipe delebecque , droit civil , les suretes , la publicite fonciere 2 eme edition 1995 , dalloz , p 579. 

د ا��واب:  )2(��$�	 و��? ، ��وض  &
  . 47دار ا�</ر ا��ر& ، ص   ,ا��5ل ا���
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 ?F�% : ن أي���Mى 
�%& ا�
ظ	م ا*5�را�& ، ا���	دة ا�5
د�� ا��& ��د��	 أو �5$��	 ا���5ل ا���	م 

�� ، و/ل ا��+	
�ر ـ	
	ت ا��$�5� %��	 ��ت �5ؤو��� ا�دو�� و ���5د �دأ ا���ـ�F/أ �>2د ا��ط$ق 

   .)3(ا��طق %& دو�� ا�5و�د ) �ور
س(و4و�	 %& 
ظ	م 

	�رھون %	7= ا����ـدأ �4�ن ا����	�$�ن ا6+�2ـھذا ا��إن  �	ر 6 ـ	د��ن و���= ا��روض ا��ر�ط

�د�وى ا56����	ق أو ا56��رداد �$���ن ط?ن و6 ��د�وى ا��0 ا�����ري 6 $���وز ��> ا�ر��وع 

 =��د أن ��م إ��	ر ��د ا� ���  . )4(و �/ون ا���2رف %& �M�ن �ن ا��
	ز�	ت) ا���	ر(ا��

 
�:��--دأ ا���--رو7�� : را��--���د ��ـو��2��وق ا�����دو�ن ا�������ل و ��5� ����رو���ل ـدأ ���5�	 �	ر�

����ر ا����� ا�����$���	ري ، أن ��ـا����
�	 ـ	ري �5$��� ���� د+�����

و	+ �����	 درا5����رھ	 �5��راد ��دات ا��

�د %���ب ا�����ق ��ن /�ل ��$� ���ب، و 
ظ�را �$��وة ا��ط$���
�> ، ��� 0�M/د �ن B$وھ	 �ن /ل �4�

  .�2ر%	ت ا��راد ��رھ	 ��0 6 ��در ��وق ا�
	س ا�

��ـإن �د�ول ھذه ا���� [��
� ا����ر ا����	ري ��$�2��& أن ا��5���ل 

ظ�	م ا����ر ا��� &�	 ـ	�دة %

��
���ـ��ب ���5/� &��
��ل ا����5�	 <����ل ����ن 5�� ـ�	 ، و����رو��دأ ����� 	���> ، و�������$� 	��رو��� 	

�	 ���	 و ����زا �	ري دورا إ��	ا���ر ا���	ري �
	ط 	���	%ظ ا��،��> ا����$��ث أو��ب ��روع ـ

���راد ����	7ق ا���Fررات و ا�و�����<	ء ا�����دى ا5�� ����ل �را+��ن أ���دBل ����	� ـ�$/���روط ا���رھ	 ا��

� ، /�	 ���ر إ��> ا��	دة ـوا��و4��  .ا�5	ق ا�ذ/ر 76/63�ن ا��ر5وم 105و

Mن ا���	%ظ ا���	ري ��> اـإ6 أن ا���ل �ذه ا�� 	�
� &

د و 	دة 6 ���2�ل ا�5M�ق %�& أن ���س ��

	�
�	ت ا��واردة %�& ا���	دة  /ل��د�$> و إ
	�ت و�ود 
�ص %& إ�دى ا�F %& ا*�ر ، إذا 	ن  66���

�س ��رف ����وى ا��2��?ه ، أو أن ������> أ��	ر إ����وم ا����ا��ر5���ـ	�
ظ��  أن ـ	م ا����	م واVداب ا��	�

    )1(�ر%ض إ�راء ا���ر ا���	ري 6 أ/Fر

�ر إدارة ��و 6 ����
دات ا������� ا��5���2 ����+	
�� ��$ط��	ري 5���ر ا�����د ـا���
� 	���دم إ������ &��	ر�� ا��

�	 ورد %��	ـ�ث ا��$/� �� ، و��س ��	 أن ��در ھذه ا��5�
دات ا��& +د �	زت ���� +	ط�)2(.  
                                                           

د ا�رزاق ا�5
�وري ، :  )3(���  ، 04ا��زء  , ا�و�5ط  %& ا��= و ا���	�4�  .76، ص 1986�2ر، ط
��ر:  )4( 	�	�  ا��
	ز�	ت ا���	ر��، زرو+& ��$0 و��دي �  .46، ص  1، دار ھو�� ، ط
)1(  :،&
� ا*و�0 ، ., 
ظ	م ا���ر ا���	ري %& ا��	
ون ا��زا7ري ���د B$<و�ا�د�وان ا�وط
& ��S-	ل ا��رو��،ا�ط

�
  .  24،ص52003
د ا�<�	ح �راد، :  )2(�  .51دار ا�</ر ا��ر& ، ص   , إ�راءات ا���ر ا���	ري
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�راد��د ا�<��	ح ����	ذ �� ا����<<  )3(و%�& ذ��ك ���ول ا*5�$���> وإن /�	ن ��2
� ـر ا����ـأ���+	
	ري �


دات ا��$/���5� 	������دى 2��ض ���
��ر، و ��$� ����ررات ا�وا����ر ا�����دد ��2 	���دم ����� &��� ا�����

�د ���رد 
��ف �� 	�$��& ھ�ذا ا���Mن ���س دورا 5% ��$�
	دا إ��0 أن دور ا��2��و�ط	���	 �$وا+�= ا5

�	+ش 
� 	��$� �5�$ط 	��
��ث ����ل � 	�ا�ر�وع إ�0 �$ك ا��5�
دات،إ6 أن دورھ	 /ذ�ك دورا إ��	

�	 ورد  �2� ا��5�
دات ا��&� �� +	ط��� 	
��دم إ���	 %& ھذا ا�2دد ، ��0 و�و /	
ت ���ر +	
و

	��% <<.  

�Mة أو ا����ررة ���ق ��ن ـو�ن �ن ھذه ا�5
دات ا��& �/�5& ا����� ا��	ط�
�7� ا��	�
�، ا*�/	م ا��

���	� ا���	ر�� ، %�ذه ا�5
دات 6 ��/ن �$��	%ظ ا���	ري إھدار ���واھ	 أو �
/�ك %��	 ا���وق ا���

 <���$� =���� 	���7� و إن �	��� ا��4���0 ا����$� ����	7= ا���رو4�	�و+ 	��ق �
طو+�	���دى �ط�� ���أو �را+

�ـول ا���ـ	
ون ���� �<ظ أ2ـ/�وظف Bول �> ا���دى ـود و�5ك ا��5ل ا���	ري ، 5وى �را+� �

�& ا�ـا5��<	�7	 �����4	ت أ�/	م +	
ون ا��% 	�	��روط ا�وا��ب �وا%رھ �
دات �ر ا���	ري ا����$��5


	ت ا���	ر ، �5	��> ، �و+�> ، �	�/> 	�  .)4(ا���	ر�� �ن ��د�د 

 
/�

دم : (-3(�
�ـإذا /�	ن ا����:��دأ 7دم ا0)/
ب ا��3-وق ا��3�-دة �ب ��ن أ5�	ب ا/�5�	ب ـ	دم 5

�
ظ	م ا���ر ا��2B& %;ن ا�و�G =4ر ذ�ك %& 
ظ�	م ا��� &% ��ث أن ��ظ�م ـا��$/��� ، &�
ر ا���

�� ا���ر��	ت ا��	����
�د +	
و��& و4��ت +وا
�ق 
ظ�	م ا����ر ا����= ا/�5�	ب ـا��& �ط
�� ��2	B �

	���	دم  �  . ا��$/�� ا���	ر�

 ����� <�5/� &�
5$��ل ا���� ��� ا�ط	+�	ت ا���	ر��و�<	د ھذا ا��دأ أن /ل �2رف ���د %& ���و

�	ن ا���	م ��ن ا����دي ا�2�	در ��ن ا�-��ر ���ث أن�*	 =�� ا*%�راد و����%	/ �	رات ـا���� %& �وا��

�����	�	ب �5�/?� ���$�ر +	��G &���I ا*را4�5� ����$�� 	��$���� &���	سـا����0 أ5�$��I  أن 	دم و�5� ����$��

  .ا*را4& ��دد ا�و4= ا��	دي وا��	
و
& �2	�ب ا���	ر 

                                                           
د ا�<�	ح �راد ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص :  )3(�51.  
  .26ص ���د B$<و
& ، ا��ر�= ا�5	ق، : )4(
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�� 0$��ـ	ر ���ـإن وا4= ا��د ��� <��% ��
د ا��$/���> إذا /�	ن 5/$�� <��ن �/�� 6 <	�ر ـ	 ط�	ل ا/�5

�ن ���دأ ��� =���	رض ����� <��
*���& وھ�
��ر ا�����	دئ ا����ـ��ـو ���ـدأ ا���و��Fـوة ا���و*ن < �  ـ� ا��ط$�

	���د %& ھـا��� ��	F ��$0 ا��$/�� ، وا��$/� �
  )1(>ذا ا�
ظ	م ـ	زة ھ& +ر�

	���	دم ا��/5بـھل �� - : وھ
	 �F	ر �5	ؤل �
& %& ا���	رات ا���5و���  ؟  وز ا/�5	ب �ق 

���	ول ا����
�ـ���ـرع ا��زا7��	م ا�����واد ـري أ�/��& ا����ب %�
ون  829،  828،  827	دم ا��/5	���ن ا����

�ر ����د أ��رع +��د أن ا�����
�ذ/ر، �� ا��	���واد ا�5��ك ا����ص �$�
 0���	�ر�وع إ���ري ، و��د
& ا��زا7�ا��

�دد��	 �$�ك � &�� ا����
ا���	دم طر�ق �ن طرق ا/�5	ب ا��$/�� ا���	ر�� و ذ�ك �وا%ر ا��روط ا��	
و

���	م ا����واد ، إ6 أن أ�/��دـا���
ون ا��	���راء ا�����ن إ���	ن ��/��	 إذا /���ن %����م ��� &
�ـ��& ـ	دم ا��/5�ب %

� ا��I5، �= أن 
ص ا��	دة �$���ن ا��	
ون ا��د
& ���ر إ�0 و��وب  793ا*را4& ا��& ��$��	 

  .�را�	ة أ�/	م ا���ر ا���	ري 


ون ا��� ��75/74د 2در +	
ون ا���ر ا���	ري ���04 ا*�ر 	��د 2دور ا�� 	�د
& ـا��ذ/ور 5	

�ط ا��$/�4 ���>�/ 	��	ول %��
�	ـ	ر�� و ا��<�ـ�� ا����ـ<�رة و���زة ، و+�د ���$�و و��وب ���ر   	ظ 

�0 ا����	رات /��	 أ��	رت إ���> ا���	دة ـ���= ا��2$�ا���ذ/ور  75/74��ن ا*��ر 16ر%	ت ا��واردة 

 	�	5.  

� ا/�5�	ب ا����وـ	م ا��	
و
�ن 
�د أن ا���رع ا��ـو�ن +راءة أ�/�M��	ول �5
�زا7ري ��م ���
� ـق ا���

�0 ـ%& ا���$��	ل ا����رع ا��زا7�ري >Gل إ�5�	ءل ھ�
 &�	���		���	دم ا��/5ب ، و  �	رات ا���5و�

� ا����رر��ق ا*�/�	م ا��	��
	 �$�	�7	 إ�0 �ط�واز ا/�5�	ب  ةذ�ك �ؤدي ��& ھ�ذا ا����	ل؟ وا���ول %

  .؟)1(ا���	ر ا���5وح 	���	دم ا��/5ب 

	�`��وق ا����دة 	���	دم ا��/5ب �ن ـذ/�ر Mن �دأ �دم ا/�5	ب ا����$0 ھذا ا��5	ؤل �
-& ا�� 

��0 ھ�ذا ا�
ظ�ـ	دئ 
ظ�ـأھم �
�� &�� ا��دول ا����$Gو أن أ &�
2�ـ	م ا����ر ا���	B 	�2
	 ـ	م أوردت 

��$�� 	��$��� &��& أرا4% =��� &��0 ا����	رات ا��$�� ـ��4& �4ر �ط�ق +وا�د ا���	دم ا��/5�ب 

	
	��;دارة ا����ر ا����ـت ا��5ل ا����I5 ا*را4&، وذ�ك *ن �ل ا���رآة ـ	ري ا���5�وك F�� ري	

                                                           
��ر ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص :  )1( 	�	  .�47�دي 
  .48���د B$<و
& ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص :  )1(
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 �����ن ا��������	ر،و���ر ���$� ���� و ا��	د����
� ا��	
و���	�$� ����	ه  )2(ا��	/5��� ���� �ط$���و��F وة��+ 	����

��زوال ـا*طراف و ��	ه ا�-�ر و ���ل 2�	�ب ا����	ر %�& أ�	ن ��	م دون أن �<	��Mه أ��د و ���دده 

  .ا5ط� و4= ا��د��> ا���
& ا���	ري و

��	
ص ا����ـو ��	ه ���ث و��و ��م �
�ن 5�ؤا�
	 ا��ذي طر�� &>
�	� 	�

ون ـ	�& �/ون �وا	�+ &�رع %

�& وا��
ط�ق ـ	ري 2را�� %& ھذا ا��و4وع ، %;ن روح و أ�/	م و �	دئ ا���ـا���ر ا���
ر ا���

2�	رB	 و � 	��	رض ��	ر4��� &

ظ	م ا��5ل ا���	ري ا��� <�$�ط$��	 و %/�رة ا��	
و
& ا�ذي ��وم 

  :و ��/ن أن ���ل ا*5	ب %& ا�
�	ط ا��	���)3( ا/�5	ب ا���	ر ا���5وح 	���	دم

�واد ا���ـإن �واد ا��� -� &+	��رار G 0$�د
& ا5���دت أ�/	���	 ـ	
ون ا���ـ	دم ا��/5ب 

 I��2�& ا��ذي �5Bر ا����
ظ�	م ا�� 0�$���ن ا���د
& ا��2�ري ا��ذي �����د 
�ن ا���

�م ��ب،�= ا��$��	دم ا��/5����	�& و�
��ر ا�����ت ا���
�د ��+ 	��
�&  أن ?د��واط	 %��ت أ��+ط�

B?ف ا��	ل %& دو�� �2ر I5�ا� ��$��.  

- ����	ب ا������واز ا/�5����$�م ���ـإن ا��5���ط ا��5���ل �Bط���ت ����
	/ &����	م ـ	رات ا����I ا��

�زع ���0 و�ز��ق ا�<و4�$B� أن <
M���ن ��� ، ����ل $د����م /���وى إ+$�5� 0��$� &���Sرا4

��� ا��������رار ا��$/���ت ا�دوـا5�>$/ &���	�7	 ، و 	ر�� ا����د إ�2�2+ ����وا6 	ھظ�� أ����

4ط�	.  

- ��0 ا���$��0 ـإن ا��5$�م �واز و4= ا���د $� <��راض ��� ا6��
	ر ا���5�وح و إ�/	

��ن %�& آن وا��د 
Fن ا�/�	�ا���وق ا����دة %& ا��5ل ا���	ري �ؤدي إ��0 أن �$���	ر �

 ��$���رف ا��2��ن ط�� <���$م ���	ري ا��5��د%�ر ا�����ب ا���ك �و���د و�	���= ا����ك و4��	�

5��ل ا����	ري ـ	5/� �$�5ل ا���ا���	 <$���	ري ؛ ��ث أن ا��	�ك ا*ول �5���ل �5

�	ري ��6 �5�$م إ6 د%��ر  <�
�0 ا��د%�ر ا����	ري *$�2�و�> � �
> ا5��	��و ��ر�ب 

� وھ�و 2�	�ب ا��د%�ر ��	F <����
& %و4	�Fك ا��	ا�وا�دة،و ا�� �وا�د �$�$/�� ا���	ر�

�زوال �ـا����ت �-��ره ، ���ث 	ري و 	�رGم �ن ا�د�	ء F�ب ا���	دم ا��/5���	 <��

�	د��ن �$� 	�� ا����ررة و%���
�ل ��و+�> ا��	
و�	/��<ظ �� <�
�د
&  664أ�
ون ا��	��ن ا���

                                                           
)2(  : ، �د ا�وھ	ب �ر%�   .33دار ا�/�	ب ا��د�ث ، ص  , ا��ر�= ا�و�5ط %& ا���ر ا���	ري
 .50���د B$<و
& ،ا��ر�= ا�5	ق ، ص :  )3(
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�	دة )1(���م  27وا����
ون ر+	����ن ا�����90/25 ����& ـا������ن 18/11/1990ؤرخ %��وا���4


5�$ط� ا56����	ل وا56��-?ل وا��2�رف )2(	ريـون ا��و��> ا���ـ+	 <�
وا��& �Bو6

 &%&
  .��> ا���

�م  -���وم ر+���0 ا��ر5���	�ر�وع إ���83/352 &����ؤرخ %���دد  21/05/1983ا�����ذي ����ا�

��/$��	�راف ���د ا����رة ا���4��ن ا6���داد ��ن ـإ�راءات ا���	دم ا��/5�ب و إ� �

<
أن /ل �Bص ��وز %& ��راب <<  :طر�ق ا���	زة ، ��ث أ/دت ا��	دة ا*و�0 �

���ـا���� ��و���ر ا���5��G ت	ـ$د���
�ن ��ـ	را ���وع ا��$��
?����رة ��	زة �5��ر ـك ����G ، �

�ق Fن ا��و�س ، ��/�ن أن �ط$�ب ��$ ����ط�� ، و �Gر ��
	زع %���	 و ��5�ت ���و

����/$��	�راف �����ن ا6���رة ��4��د ا������داد ���&  )3(>>إ�% <��
;% ���>�	B�وم  ا����>�و

���ق أ�/���ن �ط�/�� 6 I��� ا��5���$�� 	��$���� &���& ا���� ا*را4���وم ـ�	���ذا ا��ر5�	م ھ


2ل إ� &�	��	� و ھ& �ظر ا���و���
  .	دم ا��/5ب %& ا���	رات ا���5و��ـ0 

و  90/25م ـ	ري ر+�ـ	ق ا�ذ/ر و/ذ�ك +	
ون ا��و��> ا����ـا�83/3525إن ا��ر5وم  -

/�<� �5647�	 ا��	دة  �� ـ� إ�داد ��	دة ا���	زة ، /$ـا����$�>�2�	 +وا
�ن ���دف و

�د�	ت ا��$ 0��$� I��� ا��5���$����م ���ن ����� 0��� إ�����	��
�ا��0 �ط����وط
& إ���ر ا��ر ـ�ط

��� ا��������ـا�و4��$�� 	����م %����م ��� &���?ك ا����S� ��& و ـ	ر���	م �Sرا4��I ا���	ت ا��5

  .��5Mس ا��5ل ا���	ري 

-  &��	دم وذ��ك %���	 ���
�دأ �ظ�ر ا/�5�	ب ا����وق ا���� &7	���د /رس ا�6��	د ا��4

09/03/1998ؤرخ %�&ـ�� 947/129م ـ� ر+�ـ� ا�دار��ـ+راره، +رار ا�-ر%
�ث � )1(�

	���>  ء���وم << %���& ا��ر5�% 	����$��وص �2
�راءات ا����	 أن ا���
�رر +	
و��ن ا�����

�ـر �$���ـ
د ر5�& ����ـ، �5��د �ط���	 أ�	م و�ود 83/3525
زاع ـ	ر �و4�وع ا�

��� ا������&ـ	���	%ظ�% �

ط���5� ��	  03/06/1898	ر���ت �$/�
� ا*رض /	����و أن ط
                                                           

 .ا��زا7ري �ن ا��	
ون ا��د
& 664را�= ا��	دة  )1(

 .ا���4�ن +	
ون ا��و��> ا���	ري 90/25�ن ا��	
ون  27را�= ا��	دة  )2(

ة ا���4�ن ا���4�ن إ�راءات ا���	دم ا��/5ب و إ�داد ��د ا���ر،21/05/1983ا��ؤرخ %&   83/352را�= ا��ر5وم ر+م  )3(

 ��/$��	� %&   21ر  - ج –ا6��راف B04/05/1983ا��ؤر. 

)1(  : �
5 ، ���ر ، ا��4	ء ا���	ري ، دار ھو� 	�	 278ص  �2002�دي 
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�$��	 آ
ذاك أي %&  �دون 5
د ، و+د �
	ز�ت ا�دو��
�<	7دة ا���	G$�ن ���	 ؛  51898

�	ن �ؤ55�	 ،  فو�$�> %;ن ر%ض إ��	ر ��د ا����رة ��ن ط�ر/ ��� ا���	ر��ا���	%ظ

�م ���م 83/352*ن ا��ر5وم � &��?ك ا���S� ��� ا���	ر����، �ر�& إ�0 �ط���ر ا�و4

�;ن �% <���$��	ري، و���ل ا������س ا�5�5M� و &���	م �Sرا4��I ا����	ت ا��5��$���د �� 	����%


ف +M�5�ا��رار ا�<  >>                                              .د أ2	ب %��	 +04 

 
� :ا��--�ر ا��3--
ري �
"--ل �%�%0�--� ا��3
ر�--� : /
د/--��رع ا����رض ا�����د %�� و ـ���$/��زا7ري ا��

�رھ	 ر/
	 %& ا������0 ا����ـا$� ��2
�ل ا��2�ر%	ت ا��/� ��5
�		رات ، %Mو��ب إ%�راغ ����= ـد 

 0$��ر ���0 ا��2ر%	ت ا��& �رد Fب أي أ��	ر 6 �ر��� 0�$���	ر %& +	�ب ر5�& ، %	���د ا�وارد 

�� ا�����ذ ���ره 	���	%ظ
�	�& /ـ%��	 �ن ا����	+د�ن إ6 ���	�0 ا���;	ر��، و$�
	ء F��� و ـ5��دة ا��	�	

�ث 
ود %;ن ا���رع +د ا5��دھ	 ��	 �ـھ& ر4	�7� ا����� ،��م �$�> ھذه ا���ود ��ن Bط�ورة و أھ��

�ر ا��/$����  =7	��> ا�
�7� ، إذ �	��دة ا�ر4�� �Sطراف ا����	+�دة ��ن �5�	وئ +	�	�� �أو ا�ر5��

� 	���
��? �	د��	 و+	
و�
د ا����	ري د����ر ا�5�>، و�����$��و ���دم ��وع ���	 ھ�� و+���2 <���د ����ري ����$

���م و���ما��2رف$� ���م و���� 	��?��ر إ�-$� ��5
�	2�ت  )1(، و 
 &�� ا������ إ��0 ا�ر5%	�4�	

���	 ا�����$��رر324	دة ـ�/�01 ���ن ا����	دة ـ���د
& وا���
ون ا��	61 ���ن ا����ا� 76/63ر5وم ـ��ور ـ�ذ/

��ا�5	ق 0$��ن أ��ل ـ، أو�ب ا���رع ��ر و���5ل ا��2رف ا��
2ب � �	ر 	���	%ظ� ا���	ر�

،&
 16،  15�ن ا��	
ون ا���د
& و /�ذ�ك ا���واد  793/�	 �
ص �$0 ذ�ك ا��	دة   إ
�	ء ا��ق ا���

75/74�ن ا*�ر ر+م 
)2( .  

� ـو�<�م �ن ا�����0 ��رط ا�ر5�$�� أن ا�5
د ا���	ري �Gر �و�ود +	
و
	 ��0 و�و �و%ر �واد ا�5	

  .إ6 �را�	ة إ�راءات ا���ر ا���	ري

�دوث � �/�	 أ
> ھ
	ك +	�دة أBرى �طق %& ھذه ا��	�� و ھ& +	�دة ا*�$4%� %& ا���ر %<& �	�

�$2� ا���ر
زاع ��	ري +4	7& %	��رة �ن +�د ��> ا���   )3(ا���	ري �
& ا���	ري أو6 

                                                           
 .أي ا�B$ف ا��	م ، وا�B$ف ا�B	ص  )1(

 .ريا��زا7 �ن ا��	
ون ا��د
& 793ا�5	ق ا�ذ/ر ، و/ذ�ك ا��	دة  75/74�ن ا*�ر  16,15 را�= ا��واد )2(

)3( :Pierre raynaud ,Gabriel  marty.droit civil ,les suretes, la publicite ,sirey 1971.p440 
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�;ن ا���� &	+ـ�G 0$رار % ، &�

ظ	م ا���ر ا���رع ا��زا7�ري ـا���ر��	ت %& ا��	�م ، ا��& �BMذ 

���ر ا�����وا
�ن ا����?ل +�B ن��وق ـ���ر ا�5��ك ��ط����& وذ��
�	م ا����ر ا������م 
ظ���� 0���دف إ��	ري ، ��

  . ا���	ر�� ، و��ل ا��$/�� أ/Fر ا5��رارا

�ن *ي أ��د أن ��د�& و��ود ھ�ذا /�� ?�% ���
�وق ا�����$� M��
�را �Fري أ	�و��ث ���ل �$���ر ا���

�7� ـو��د 2درت � )4(	ريـ
& إ6 إذا �5ل ا�5
د �ده ;دارة ا���ر ا���ـا��ق ا���	�دة +�رارات +4

	���ر ا�����	 ��ن ا���/�� ا��$�	 و��$س ا�دو�� �/رس �دأ ا*Fر ا�
	+ل �$�$/�� ا���	ر� 	��
ري و�

� ــ�ـس ا�دو�ـ، ��$ 14/02/2000�ؤرخ %&  186443ا��رار ر+م ��
	Fا� ��ا��ذي ��	ء  )5(� ، ا�-ر%

 <2
>>
�ر ��ن ا�
ظ�	م ا���	م ، و أن �5�ري ـ	 أن إ�راءات ا����	ر ا����ـ�ن ا���رر +	
و	ري ���

� ا������ إ�داءا �ن �وم إ��	رھ	 %& ا���	%ظ� ا���	ر�� ـ�ر���Fو�ود ا� <<.  

� ا����<<)1( 21/01/1990ؤرخ %&ـ� 68467رار ر+م ـ�ك ا��و/ذ��$��ر ا����	ري ھ�& ـ��ث أن 

 �   .&ـون ا��د
ـن ا��	
ـ�793	دة ـط�	 �����4	ت ا�� >>و�دھ	 ا��& �5�ط�= 
�ل ا��$/�

07/02/1994ا��ؤرخ %&  113840و /ذ�ك ا��رار ر+م  
76678وا��رار ر+م  )2(

)3( .  

 
��
3
رات إ7;م ا��)�
�%�ن �: /��
:  


ظ	م ا���ر ا���� ��	رات ، %/�ل ��ن ـإن أھم وظ�<��$� ���
� ا��	
و���	ري ھ& إ�?م ا����ور 	�و4

�� ا�������ل ـ�ر�د أن ���	�ل %& ��	ر �	 ، %�$ز�> أن ��رف و4�F� 	�� ��� و /�ذ�ك ��ر%��
	ر ا��	
و

	� ���& درا�$���ث �/�ون  <�$��ن أ��ره ، %�? ھذا ا���	ر �ن ا���وق و ا���	�?ت ا��& ��ت � ���

<��	�5���ل و+��د  ,��دم �$0 ا���	�ل إ6 وھو �	رف � &�-
�  ��� ا��	���ذ�ك و �����ق ھ�ذه ا�وظ�<

�$2� ا���ر ا���	ري � �  .���= ا�5
دات ا���	ر�

 ���$0 ا���	�?ت ا���	ر� �و ھدف ا���رع ا��زا7ري �ن +	
ون ا���ر ا���	ري ھو إ4<	ء ا��<	%�

��ث �$� �  .��ور و ا����	�$�ن %& ا���	رات �/ون ��	�

  .	ـ	�ـور 5ـا��ذ/ 76/63وم ـن ا��ر5ـ� 58،  57،  56،  55واد ــو%& ذ�ك �
ص ا��
                                                           

  .27���د B$<و
& ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص   )4(
)5(  ، 	�	 .7ص  . ا��4	ء ا���	ري��دي 

�  م ق:  )1(
 .86، ص  1991، ا��دد ا*ول 5

�  02، ا��دد  م ق:  )2(
 .158، ص  51994

�  م ق:  )3(
 .69، ص  1993، ا��دد ا*ول 5



 ا���ر ا����� �ظر�
 و إدار�
:                                                                ا���ل ا�ول 

 20

  :)3��م �ظ
م ا���ر ا����� : ا�,
�ث  ا��رع

�
ظ� ��ـ
ظرا �?
��	دات ا��و���
�د ��م ��دارك �$�ك ا��% &�2Bر ا����
ظ�ـ	م ا����ر ـ	م ا�� &�	7ص %

��ر ��	م ا���
ظ$% ، &��
�ر ا����� ا*������� &��% &���	7ص ھ��
�ن ��وا ��$B� م��� <��
�دة إ6 أ��د� 	���& �زا��
ا���

<��  : 2�و	ت �وا�> �ط

�دة �زا�	 ��/ن �2رھ	 %& ا�
�	ط ا��	���  :�زا�ــ
ه: أو* &

ظ	م ا���ر ا���� :  

1.  "�� ـ���ر ا��5ل ا���
& Fورة %& 
ظ	م ا���ر، إذ ��ر�ب �$0 �ط��> �-��ر �ذري %& أ
ظ�

� ا��5���ل ا��	��7 ")4( ���دة دول ھ�ذا ا�
ظ���ت 
�رة %��د ���
> ا�/��را ���	5��	م ـو
ظ�5�	س �
ظM/ م	

  .ا��$/�� ا���	ر�� وا5��رارھ	 

2. �� ـ�و%�ر ا���	�� ا��	�� �$���	�$�ن  %/ل �	 ھو ���د %& ا�5��ل ا��������$� 	�

وا��ر 	ري ���

� �$-�ر5
�	
	ت ا�واردة %& ا��5ل ا��� )1(	�� ا��5�I ا���	ري �د إ��	م ��$ـ%	��	م �Sرا4�& ـ�

 ، &�
2�	�ب ا���ق ا��� =��د ����رام �0 إ$��ن ���دم �% <��$�
�> ، و�4� 	�� �ر ��� �ط$����

�	ر���$� ����
� ا��	
و���	��	�	م ��م ��$� 0��$��& ،و��> ا�������و �	�/��> ھ�
M��ن ��� 0��$��ون ��ل ( �/�F�ل���F� 

�	ت�
��M�د�ون وا����ن ا���وه ��$B ، رھن���ك ) �� ا��	�$/���� 	��
�	ر ھ�F� 6 <��
�	 أ��/����$� &��	ر ـا�����

��
ظ &��% ?F����	ء ��> ا*5	����/ <���رف %���ـا���2��ـ	م ا�����ذا ا�
ظ��& ھ�% <
*،&��2Bذ ـر ا����BM� م	

 &��% <	���/ل ا�����	ر ���F� ل أن������	ر ذا�>،و�5��ن ا����� 	���رة و أ5	5��	�	ت ��
	��	ت و ا��ا���$و�

�وار أو�ب ا��?2�ق وا����5�	 ا����	رات �
�	ر ������ل ��	ور�ن *ن /��ر ا���	�/��ن  ا������-�  ���د+

�س >
 	���ث �5���ل و�ود ��	ر�ن ��� ،I5�طط ا�B� &% 	�و���ل ر+�	 ���
	 ��ط5� <� 0

�	دة �����ر ا������ك ������& ذ������ن و %����= وا��������ر+م وا��و+����وم 66ا�����ن ا��ر5����ول . 76/63����و ��


>) doublier(ا*5�	ذM�	ح وا�و2�ول إ��0 أھدا%�> ـإذا أر�د �$��ر ا���":%& ھذا ا��Mن �
	ري ا�

<�$�
> ��ب ;% �� ا��ط$���	ت ا����ـأن ����ق ا���	��$��$� ��د ا�
ظ�	م ا���د�م ـ�	ر�� وإ�-�	ء /�ل +وا

	��ن 5 �$2>
� ��ردة و�>2 �  .)2("/�	 ��ب أن ��م ا���$�	ت ا���	ر�

                                                           
د ا��	در ، :  )4(��   .,ا��ر�= ا���$& %& ا���ر ا���	ري وا��و�Fق�زت �
	Fا� ��  .161،ص  1992دار ا�</ر ا��ر& ، ا�ط
د ا��واب  )1(��$�	 و ��? ،ا��5��	ر ��وض   &
�  . ا��5ل ا���� . 34، ص 1989دار ا�</ر ا��ر& ، ا��	ھرة ، �2ر ، ط

)2( : ROGER DOUBLIER."PROPRIETE FONCIERE EN AFRIQUE DE L'OUEST-FRANCAISE 1957.P 153          . 
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�ن  .3��ر ���F/دي ا�	��>� &�	����	�>،و ��ل %���راد ا���	���	ر ا�����$� ���� ا���������س ا��	���	م ��/��ذا ا�
ظ�ھ

�&  د�	ءا�ذا ا��و4وع �5��?،%? ��/ن ا�
زا�	ت ا��& ��/ن أن �F	ر %& ھ
و�ود ا���ق ا���

�ن � �7��	
�	ت ا���رة ا�
زاF/� ظرا
�	ءا���	ري إ6 ��ن ��	ر�Q إ���	ره،و��0 ا��	��ك %�;ن  ا6د$�


	ده ـ	م ا���ر ا���
& ھو ا�
ظ	م ا�و��د ا��ذي �/<�ل �ط���ر ا����ـ
ظ�	ر ��ن ����= ا���وا7ب و إ5

� ا��5�I 	ر %& ھذا ـإ�0 �	�/> ا�����&،%	�����$���د إ��راء ��زا ���� 	��

و	+ 	�ا�
ظ	م �BMذ �و+�

��	ر� ا��ث ��
I �> د%�ر	  <�
	ط� &���	ر�� %& إدارة ا���ر ا����	ري �/�ون ھ �ط	+ <� M�
و�

  .ا��ذ/ور 5	�	 76/63�ن ا��ر5وم19ا�ط��& و%& ذ�ك ���ر ا��	دة 

4. �� ا�����	ـ���ل ھذا ا�
ظ	م �$0 ا5��رار ا��$/���		ن ا����	ري ـ�& �<���ل %/�رة ا76���	ر�� ، و 

��� ا������/$� <���ت ���ذي آ���Bص ا���ث أن ا����0 أرض ا�وا+=،���$���ر ـ��;دارة ا��� <$�����د �5��	ر 

���رة 6 �� و�5���	F ر	���0 ا����$� <���ل �$/����	ري ����
د ا�������ر ا�5��	،*ن ��
�ون �ط�7��	ري �/�ا���

	���������������������������������������������������������������������������������������������������ن ز�ز����������������������������������������������������������������������������������������������/��                         .

� ا����وق ��ل ��را���
& و6 ��و> Gش أو �د��س، %? 5��/�	 أن ا���	ر  �ط�ر �ن /ل �ق 

ت و���د �د ا���ر ا���	ري	F ھو 	� �  .و6 ا�ط�ن %& �2

5. �� &���د�5� &��
��ر ا������ا�����$� 	���	 د+���
�ذي ـ���ر ا���	��>،�دوده،و�و+�> ا*���ث �5��ن ���	ر �

� ��5ل �$0 ا����
4��ن �� 	�� ��5
���2� و���	 �طر�� �� ا���	ر�دو�� ��د�د و�	ء ا�4ر�

   .)1(ا+�2	دھ	

�دى إإن  .6�� و �����ررات ا��ود��ن ا�����ق ���د ا��������م إ6 ��	م 6 ���ذا ا�
ظ��ق ھ�� و%���	ل ا��$/����


�2��	 و B$وھ	 �ن أي ��ب �/$& أو �و4و�& وذ��ك ط$�ب و��وب ���د�م ا��د%�ر ا����	ري 

	�� �� و%�& %& /ل ��	�$�� ا�ط	+�	ت ا���	ر���� و ���و��	ت ا���	ر�
	�ق ا�	�ر�� /�	 ��ب �ط

  . 76/63�ن ا��ر5وم  100ذ�ك ���ر ا��	دة 

�	ر��ن �` .7���	�$�ن ا������ز ا������>�� &���
��ر ا������ا�����0 ا�+��$��رھن دام ���راض وا����	ن %	�, +�����7

 . ا���	ري ���= ا���	�ل %& ا���	رات ، ��ث أن ا���	رات ���ر /4�	
	ت �$�روض

                                                           
)1(   &د ا����د ا��وار�
�Mة ا���	رف ا�5/
در�� ، �2ر                      . ، إ�راءات ا���ر ا���	ري %& 4وء ا��4	ء وا�<�>ا�د/�ور �  

،  ��  5ص  ، 1999ط
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8. 	�
��ث أن ا5��رار ا��$/�� ا���	ر�� %& ھ�ذا ا�
ظ�	م ����= ا5����	��	  ,وذ�ك �ن طر�ق رھ

  ./4�	ن �$د�ون ��	 ���= ا56�F�	ر و	��	�& ازدھ	ر ا6+�2	د

�	ر ا�� .9���	ع ا�����ن 4�� 0���B� 6� 	��
��� 	���> ر+���> �?ز��
�ك *��	 ، ذ���	 و 6 �ز�7��وح 6 /$��5


ظ�	م ��5ل 	5م �	�/> ا�����&،و�5$م �> د% &�% ��� ا���	ر��5�م ا��$/�� �	F��را ��	ر�	 ���ر 

�  )ا�د%�ر ا����	ري(ا���ر ا���	ري ا���
&،وھذا ا�5
د ا�داري��	ت ا�ط	+
	��س >
 0�$��وي ���

�	دة������ر ا�������ك �������& ذ������	ري و%������ر ا�������� ا���$�����2� &������ودة %����� ا��و�������ن  19ا���	ر������

�	 و	�رGم �ن ھذه ا��زا�	  ,)2(ا��ذ/ورة 5	�	75/74ا6�ر

�&،إ6 أ
ا��& ���ز 
ظ�	م ا����ر ا���

،<��  > ـ> و�و�5�ـو�را+�ل ��ول دون ����� /ذ�ك 
�5ل �ض ا�2�و	ت ا��& �وا�> �ط

 
��
2��و	ت ����ل ��ن  :�/
وئ �ظ
م ا���ر ا����� : , 	��
5�ت �5�	وئ و�/�� ���& ا�����% &�ھ

 ��5
�	�دا � ���د ا���5ر �ط��> و�����>؛إن $5�	ت ھ�ذا ا�
ظ�	م +$�$
��رة ا���& ��ر��ب �F/د ا���$<وا7

 �  : ���5ده %& ا�وا+= ، و��/ن �$�Bص ھذه ا�$5�	ت %& ا�
�	ط ا��	��


ظ	م ا���ر ا���
& �5�د�& أوF/ :6رة ا�
<�	ت  .1�	م  إن ا���ل � I��داد �5�و+ل /ل �] إ

�	ر����ل �/ =���د �و+��د،�= ��د��$�	رات ا���	�ل �����	ن و�،<��	��5�،<
�د  ���> و��د���دوده +وا���

� ھو��B4 ت	�
� �	�/>،وھذا �	 ��ط$ب و+�	 طو�? وإ�/	)1(  

	��	�ك ا�����&  .2 ��ن طر��ق ا����د و��ده ����ل ھ�ذا : ا����4� ���
إن ا
��	ل ا����وق ا���

� ا�ذي ��ا�
ظ	م و$�5� G6�2	ب ��وق ا��?ك ا�������ن ، ا��&ء ا�ذي ��
	%0 و�دأ ا�طوا

�0 ا*+�ل �$�
ظ	م ا���ر ا���
& أو  <�$��ر��وم ��د /� &��	 إ��
وھ�و ا���&ء ا��ذي    .�$�ل �

��ن��?ك ا��������M��ن ا�����	ن و��
دوق �4���	ء 2��
;�وا ��ذا ا�
ظ	م،وأو2��	ر ھ�2
�> أ� )2(�و+�

&�� ا����ر  و�/ون رأ5�	ل ھذا ا�2
دوق �ن �زء �2Bم ��ن ا�ر5�وم ا���$�2� &��د%= إ��

��
�،  وإن /	����وى ��و�4���ق د��ن طر����ك ����ل ، وذ���د أو ا��5��ل ا�����	ري ��	��ذه ا����ت ھ

 <�$�
	ء 6 ��	س F�56ء وا	
F�5ا �	F�  .ا��	6ت 

                                                           
  .  B:19$<و
& ���د ،ا��ر�= ا�5	ق ، ص   )2(
د ا����د ا��ورا& ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص:  )1(�  . 05: ا�د/�ور 
)2(  :، &	
�$�	 و��? ا�د/�ور ���ود ا�� &5

ون ا����5ل ا���	ري ا��و	+ .  ��  132، ص  1973ط
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3.  �� أ��ر : �<��ت ا��$/���ل و��دة ��	ر�/� ���دة 2��	7ف ��	ر��إن ��2Bص ��2<� أو 

�د�	 �
� ���2	B ،دا��رة ���F/ زاء��& أ��� إ���	 ا��$/���ت %����>� &��دان ا���$�ق %�& ا��2��ب ا�����

�ل / I�2� 0��� ����ن طر�ق ا���راث أو ا��5 ��Bص أو أ��B	ص ��$/�ون ��<�ت ا��$/��

 �����ن �$�� &��
��ر ا�����	م ا����ز 
ظ��� <���$��ب ��	 ��ر���	ر، ����ن ا�����دا ���-�رة ���زاء 2�أ�

 ��������������������دة ��	ر�������������������ل و������������������/� �>����������������������ص 2�����������������2B� ت	������������������.                         ��ط$

� ا*رض و��د��	ر +ط���6 <
�ة و��/ن �<	دي ذ�ك وذ�ك و4= �د أد
0 6 ��ب ا�
زول 

��	ر�� وھذا �] ��5ر ا��ط�ق )3(  

�د دول �د��دة +�د  : (;�� �
�ق ھ�ذا ا�
ظ�	م ��� &��م ھ�ذه ا��را+��ل وا���وا�ز ا��G0 ر�$��> و
إ6 أ

 ���F ن�� <����� 	�� وذ��ك 
ظ�را ���� ا���	ر��� ا��$/��ا���د�> /5M	س ���$�� ا���ر ا����	ري ، و��	�

�
�؛ و��	� �>2� �دى  ا����	�$�ن %& ا���	ر 
�
M�ل وط	�F�ل ا���5 0�$��	 ، : ذ/ر �
أ5��را��	 ، أ��	

 	5
�ذ/ر ... %ر
 ���
ون ر+�م : ، و�ن ا�دول ا��ر	�+ &�142�2�ر %  �
�وا���4��ن 
ظ�	م  51964

�  188ا��5ل ا���
&، ا���ر�= ا�5�وري %�& ا���رار ر+�م 
�
ون ,51926	��& ا��% &�5
ا����ر�= ا��و

�  05ر+م 
5�1965، &
	
  .)1(ا�Q ...ا��	
ون ا�$

2�& و6 %�& و%-Bر ا����& ا*�Bر إن �ط��ر ا��$/�� ا���	ر�� و4ط�	 6 ��م %�& إط�	ر 
ظ�	م ا��

 ��� ا��ط$��و��Fوة ا���& ا��ذي ��ط�& ا��

ظ�	م ا����ر ا��� &�
ظ	م ا���ر اB6��	ري ، وإ
�	 ���5د %

  . �$�ق ا���
& ا���	ري 

  :ا��	�& ا��ط$برق إ��> %& %�	 �رى �	 ھو �و+ف ا���رع ا��زا7ري �ن ھذا ا�
ظ	م ، ھذا �	 5
�ط

  �و"ف ا���رع ا��زا�ري �ن �ظ
م ا���ر ا����� : ا�,
��  ا��ط%ب

  &�5�& وا��
�	ن ا56����	ر ا�<ر�& ا��زا7�ر إ% ��� ا���	ر��
ظرا ��	�� ا�-�وض ا��& �ر%���	 ا��$/�

�	 ھ�ذا 
���W ا�� )2(�	زا�ت آF	رھ	 �و�ودة إ��0 �و�
� أن ����	��
� ا��& و/�ر�$���رع /�	ن ��ن ا�ط�

                                                           
& ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص :  )3(	
  .132ا�د/�ور ���ود ا��
)1(    .و�	 �دھ	  41ر/	ت ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص أ��ن 
د ا����د   )2(�د�وان ا��طو�	ت   , ا��طور ا���	2ر �
ظر�� ا*�وال ا��	�� %& ا���ر�= ا��زا7ري، ا�د/�ور ���د %	روق 

 ��  . 22، ص  1988ا��	����  ط
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�ق �� �I5 ا*را4& ��0 ��و5= دا7رة �ط�$��ا��زا7ري 
ظ	م ا���ر ا��2B& %& ا
�ظ	ر ����م 

&

ظ	م ا���ر ا���.  


ظ	م ا���ر ا����	ري %�& ��ذه ا� �	رات 5
�5م ھذا ا���ث إ�0 �ط$�ن ، ا��ط$ب ا*ول �درا5��

�ل ��ر +��	1975ا��زا7���ر ا�����	م ا���
ظ� &
	��Fب ا����ص  ا��ط$�2B
5 	���
��د ، ���ر ��& ا��زا7�ري %

1975.  

  

                                 :و���زت F?ث �را�ل ھ	�� ھ&:�1975ظ
م ا���ر ا��3
ري .� ا��زا�ر "�ل:ا�ول ا��رع

�ت ا�� ��رو%& ھذه ا��ر�$� �م ��رف أي 
ظ	م �$  :"�ل ا*/)��
ر ا��ر�/� : أو*
�	ري،���ث /	

�دأ 2� %& ا���د ا�5?�&،��ث /رس ھذا ا�
ظ	م �	B �ا���	�?ت ا���	ر�� ��م و%ق �دأ ا�ر4	�7

��	دئ ا���ر��� ا�ر4	�7� ،و/	
ت ا���	�?ت ��م و%ق ��$/���رط أي ���6  	��
�ث أ�� ���?� ,ا�5

	�$�                                       .                     أن ا��ذھب ا��	�/& ھو ا�ذي /	ن 5	7دا آ
ذاك 

 
---��
�ذه ا  :ا���---د ا*/---)��
ري  .---�: ,���زت ھ����ر������	م ا�����ق 
ظ����ط �����& ��ر�$��2Bل  ا�����/

�5�& ا��ط

ون ا�<ر	�5�ـ2B	27> و��و> وا�ذي /�	ن �5���دا ��ن ا��
�ق ھ�ذا  	ـق %�& %ر�ث ط��

0�
ون إ�	��ود �و��ب ھ�ذا ا���� 	��ض ا*را4& و �ررت �� 0$��ب ا�
ظ�	م ا��5���د  ا�
ظ	م 
	�

�	زة �� وا������ ا��ر%�����	د و ا�/�	��0 ا���$�
د ����	ن �5��ذي /�� و ا���?���ر��� ا�5��ن ا����ك )1(��، وذ�

�ض ا����	و6ت +�د ��رع %���	 ا����رع ��ت 
� �I5 ا*را4& �م ��م �د و إن /	�$��	ر أن ��	

،�
	ء ا�<�رة ا56���	ر�F5& أ
� ا����ر و 5
�طرق إ��0 ا���وا
�ن و ا��
ظ��� ا�<ر��$��
ظم �� &�	ت ا��

�وم ���م ، ا��ر5��م ا��را5��ن أھ��، و����ذه ا��ر�$��?ل ھ�B ري���رع ا��زا7��درھ	 ا�����ذي أ2��	ري ا��ا���

 & ـ�ـ	ري %ـا���� رـا���4��ن ا��-���ر ا���ذري �
ظ�	م ا����21/10/1959ا��ؤرخ %& 59/1190ر+م

 61/53�ر5�وم ا� وھ�ذا �و��ب 1961��	رس 01وا�ذي �ددت ��$� �ط��> إ�داءا �ن )2(ا��زا7ر

  .  18/01/1961ا��ؤرخ %& 


ظ���	59/1190و�$�$م %;ن ا��ر5وم &�� ا����
�0 ا����	رات و ا����وق ا���$��ق 
ون ا���د
&  ط	�ا��

	���
ظ�� &����د ا������راءات و ا��وا���`� 	�����وم �ط	���	ء ا��ر5���ذ�ك ���� ، &���5
�م  ا�<ر���وم ر+��ا��ر5

                                                           
��ر ، : )1( 	�	  . 44ا��ر�= ا�5	ق ، ص  .ا��
	ز�	ت ا���	ر�� ��دي 

)2( : le decret  N°: 59/1190 du 21-10-1959 portant reforme de la publicite fonciere en Algerie.    
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�ل �-���ر  )3(5�	ا���4�ن 
ظ	م ا����ر ا����	ري %�& %ر
 04/01/1955ا��ؤرخ %&55/22Bذي أد�ا�

 &
.                                                                           �ذري �
ظ	م ا���ر �$0 ا��5�وى ا��	
و
& و ا���


و
& ) أ  	����وى ا����0 ا��5�$�% : 	���
��ن ���ر ��� ا�����ود ���$���ض ا����� ���� إ�زا��>��2 =��4Bد أ���%


 ا���	راتFا 	��<وق �د�& �ـا���� ـر 5
ـ& )12
�ا�و2<�ــداول ــو /ذا ا��) �ــ5   

�ن طر�ق    �
�ل أو إ
�	ء ��وق ��	ر�� �
� ا���4����Fو�دات ا�	ا��� &+	.                              	ةـا�و% �$���5م و 

� وو4�ت ا��د�د �ن ا: �$0 ا��5�وى ا���
&  )ب  ��ق    ��راءات و ا�4�واط �4��ن 2	��ط

����	7ق ا���	ر��Fن ا�و����دة 4��ق ،  ، ا���$و��	ت ا������	ري د+�����رس ��ود %���> و���$��ب ��و ��	 ��ر��وھ

�راف������������������	رات و ا*ط��������������������	 ��������������������	ت ا����$������������������
	��س ا�������������������	�ل ��/�����������������.                         و�

�> 21/10/1959ا��ؤرخ %&59/190
<س ھذه ا�4واط �	ء �	 ا��ر5وم ر+م –��و ا�ذي أ��د �ط

�س  �1963و�$�� 25إ�0 �
	طق  ا�وا�	ت و ا�2	ورة �و�ب ا��ر5وم ا��ؤرخ %&>
 &% <
�$�	 أ

�ر ���ت ر+�مBرة 2در �ر5وم آ�59/1486ا�< &�
ظ��م  28/12/1959ا���ؤرخ %� 0��	ن ���دف إ�/

�� ا���$���	ت ����	%ظ& ��$�� <��	طق ا��ط�و�ر ا����	ري ، ���ث 2�درت �و�
� &��ر ا����	ري %

�	ري ، و �����د /�ل �2�رف �-��ر ��ن ا����	رات ��ا�رھون �$ز��م 4رورة �5ك وإ�داد %��رس 

����ق ا��$/���� ���� أو ��ز7��$+	
� أو ���ر%	ت ��د���ذه ا��2��ت ھ�
�واء /	�5 	���رف %����  ,)1(ا���2���-و 

�����ذا ا��ر5����ل �����F�*ق ا������ما��ط����وم ر+����& ا��ر5���5
�رع ا�<ر����در ا�������ؤرخ 61/185وم أ2���ا��

&���رق  %22/02/1961��ددا ا�ط��� <�����> و�ط�	��را� ���� ا��/$<����م ا�دارة ا���و�����ن �
ظ�ا���4

��ر ��$� ����4	B7ق ا�	��Fداع ا�و���& إ���ون %��	%ظ ا�رھ��?��	ت  ����	ري و2��د%�ر ا�����داد ا���; ���ا�/<�$

  . )2(ا���	ري 


--,�
�:��--د ا*/--)3;ل:,��0 ا���4����م��ر ر+��ن ا*��� 0���&62/157	دة ا*و���ؤرخ %� 31/12/1962 ا��

 ���	G 0��& ا��زا7�ر إ�% ���
5��	دة ا�وط�	�س �� &��دا �$�ك ا��	� ��5
ا5��ر ا���ل 	���ر��	ت ا�<ر

�ت ��ك ا�و+��& ذ���ر %��	 ا��زا7��ر%�� &���  ا������د 2�� ا�������م ا�و4�/��ك ����?ل،  و ذ���ذ�ك  )3(ا56��

                                                           
)3( : P . Salvage Gerest “ les suretes – la publicite fonciere  presse universitaire de gre noble 1994 .p 167. 

د ا����د ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص :  )1(�  . 23���د %	روق 
)2(  : H .ghouti “ la legislation fonciere en algerie avant l`independance “ R.A . volume N3 .Annee  1971, p:725 , p:723. 

د ا����د ، ا��ر�= ا�5	ق ، ص  : )3(�  . 124���د %	روق 
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� و ��دت ا�5$ط	ت ا��زا7ر�� إ�0 إ��	د �� ا��$/�� ا���	ر��	0$ ���ظم و و5	7ل ���ل وا5ط��	 

 	��$��د .ا��<	ظ ��
�> ا����?ل ا���	B ن�� ���ورة ا��زا7ر�F$� &
وھو �	 �و2ل إ��> ا���$�س ا��وط

� �ن ا��	دئ أھ��	 ، ا��2ر ا�<وري1962طرا$س %& �وان $�� 0$��/ل ا�2�<�	ت  ��ث أ/د 

.                                         ���	وز �5	���	 ا��د ا*+02 ا��5�وح >  ا���	ر�� ، و 
زع �$/�� ا*را4& ا��&

�
���ر �5��	ق ا��زا7�F�� &��% 	����$��د ��/M�م ا����	دئ ���ذه ا����س ھ�>
�ر  1962��ن أوا���ده ����در �2 	��و �

               :و�را�5م ��دف إ�0 ���5ر ا*�?ك ا��	Gرة ا��& �ر/�	 ا��5���ر ا�<ر
5& و ��ل �ن أرزھ	

�م -��ر ر+��& 62/20ا*���ؤرخ %����ر 22/10/1962ا�����	ن �5����ر �4��	ن ا��5���س ���5M� ن���ا���4

 �  .ا*�?ك ا����$

�م -��وم ر+��& 63/18ا��ر5��ؤرخ %��  18/03/1963ا����	
���	Gرة ا�2��?ك ا�����م ا*����ن �
ظ�ا���4

 �  .ا���	ر�� و���= ا���وق ا���	ر�

.                             ل �$/�� ا*�?ك ا��	Gرة إ�0 ا�دو��ا���4�ن 
�06/05/1966ا��ؤرخ %&66/102ا*�ر ر+م-

ا���4��ن  26/09/1975ا���ؤرخ %�&  75/58و��ل �	 ���ز ھذه ا��ر�$� ھ�و 2�دور ا*��ر ر+�م 

 	�� و ��دد ��روط ا���	��ل %���ا��	
ون ا��د
& ا��زا7ري و ا�ذي أر05 �<�	ھ�م �5���رة ���ق ا��$/�


 ��674ث �ر%ت ا��	دة � �.                                                                                       > �ق ا��$/�

�  793/�	 أ�ز�ت ا��	دة  ��	�?ت ا���	ر����	�ق $��� 	��د ا����ر %����	ة +وا�0 4�رورة �را�
> إ��

 0��$��ت �2
�ث ��� >> &���رى %�B*ا ����
�وق ا����� وا������ل ا��$/���
��ن 6���ك ��	ن ذ���واء /��	ر 5�ا���

�	*Bص ا���وا
�ن ا����	+د�ن أم %& �ق ا�-�ر إ6إذا رو��ت ا��راءات ا��& �
ص �$��	 ا��	
ون و

     .  >>ا��& �د�ر ��$2� ��ر ا���	ر

  : �1975ظ
م ا���ر ا��3
ري .� ا��زا�ر ��د : ا�,
�� ا��رع 

 &�2Bر ا�����ق 
ظ�	م ا���� ��د ا5��ر ا����رع ا��زا7�ري �ط��	G 0�27�> إ�	2B و <��ل ��و/

�م ��ر ر+��دور ا*��275/74 &���ؤرخ %��	م و 12/11/1975ا����& ا����I ا*را4��داد �5����ن إ�ا���4

� ، �ؤ/د أن ا���رع ا��زا7ري /	ن ���دف �����5Mس ا��5ل ا���	ري و �	 2	�> �ن �را�5م �ط

 0��& إ�

ظ	�	 �د�دا �$��ر ا���	ري أ6 وھو 
ظ	م ا���ر ا��� &

ظ�	م �ن وراءھ	 � <����ب �ط
	�

�	ره ��	 �� ا��I5 �/ل أرا4& ا����ور�� ا��زا7ر��$��ا���ر ا��2B& %& ا
�ظ	ر ا6
��	ء �ن 

�?ل B ن�� <�2$B�5
 	�أداة ��2ر ���= ا����$/	ت ا���	ر�� 5واء /	
ت �4ر�� أو ر�<�� وھ�ذا �
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�واد ��ص ا���
 0��$��?ع ��ر 15،  4،  2ا�ط��ن ا*���م ���?ه 75/74 ر+���ذ/ور أ��0   )1(ا���$��	ءا �
و 

 =���& و�و5

> �را�5م �4= ا�ط	ر ا��	م ��<��ل 
ظ	م ا���ر ا����ا*�ر ا��ذ/ور أ�?ه ، 2درت 

�وطن�������������������������������	ء ا��������������������������������
�ف أ������������������������������$�B� 0�������������������������������$� <���������������������������������.                         �ط

�م ��وم ر+���م ا��ر5��م ا��را5��ن أھ��&  76/62و ���ؤرخ %��I  25/03/1976ا����داد �5����ن إ�ا���4

�ذيـ& ا��ـا*را4�>
 07/04/1992ا���ؤرخ %�& 134 /92	م ا����دل وا�����م �و��ب ا��ر5�وم ا��
)2( .  

�م ���وم ر+���م  76/63و ا��ر5���وم ر+�����م 	��ر5���دل و ا�����	ري ا�������ل ا�������س ا�5��5M� ن����ا���4

    ا��ؤرخ 123 / 93 مـي ر+ذــوم ا��
<�ــو ا��ر5 13/09/1980&ـؤرخ %ـا�� 80/210

 &%19/05/1993 .  

  


ون 	�4��ن    و
B$ص أن ا���رع ا��زا7ري و 	�رGم �ن �رور و+ت /�ر �$0 2دور أول +��

�� ����ـق 
ظـ�ط�$���را+��ل و  ق ھذا ا�
ظ�	م وا���ت 2��و	تـم �ط�ـ	م ا���ر ا���
& إ6 أن ، 

1541$د�� �ن ���وع��761ث ��د اVن �م ��م �I5 إ6&
�$0 �5�وى ا��راب ا�وط �و��م  , $د�

�ر.$د�� %�ط 334%& �5$م ا�د%	�ر ا���	ر�� 5وى��طء /� و�?�ظ ��$��� &��ث ��م ,�5�I ا*را4��

� �6.9�م �I5 5وى
� د�5�1972�$�ون ھ/�	ر�ن 5�	�
��	G 02005رـإ� �ون ـ�$� 12.5ن ـ�ن 

  .&ـرض ا�دو�ـب ا��ـ	 �و�ـق �$��ـ��< ھ/�	ر

�ر ��ن  2004	تو�5ب إ�2	�7F/أ I5� م� <
;%6 ��ـ�?��5
� أي �� ا�ر�<��
ط���	60�ـن ھ/��	ر  

� 102و , %5

ط�� ا��4ر�� أي ��	��ت , % 30 أ�ف ھ/�	ر  	�
� 12 �  و�6

                                                           
  
  .ا��ذ/ور 5	�	  75/74�ن ا*�ر  2،4،15را�= ا��واد    )1(
)2(   �>
  .07/04/1992ا��ؤرخ %&،  92/134ذي ر+م را�= ا��ر5وم ا��
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�5

& �BMر /�را %& إ�داد �I5 ا*را4& ��ث �م ���د ا*�-	ل 	�� 20 % 	���% , &�و���د و�6�

� ا��$<� وا��$�5� أ/Fر ا�و65
                                                                      )1(.%�ط % �16	ت �BMرا 

� و�5�د�& و+�	 طو�? %�& ا���د��د +	� ��$��� ا��I5 ا��	م *+	��م ا�$د�	ت �$��و%& ا*�Bر و
ظرا *ن 

�ل ا���درج ، ���	 ا��	دي �$��	رات ، �5 0�$��> و ������> وا+��	 إ6 ��%;ن 
ظ	م ا���ر ا���
& 6 ��/ن �ط


ظ	م ا���ر ا��2B& %& ا��
	طق � �I5 ا*را4&��ط$ب ����� ا���ل �$��  .ا��& �م ��م %��	 

                                                           
� ��I5 ا*را4& )1(�
 . www.anc.org.dzإ�2	�7	ت ا�و/	�� ا�وط
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��
�زا�ر �ظ
م إداري:  ا����ث ا���
  �ظ
م ا���ر ا����� �

������ ا�����ر ا���	��� وط
����� ا����
	و	� ، وإن �
	��ت  تا������    �����ر��
ت ا����
�م  ��� ������� �	ظ���م 

������ �#"���س �
 (���ث '��د أ�$���ت �*
��$' 
���
�-���ر ���ن ا���دول +����ت ���ن 	ظ��
م ا�����ر ا���	��� 	ظ


 و�1را�"+ل ا���	� وا�0راف ���� إ�. أ(د '$�	
�
 ھو ا�(
ل  � أ��
ة +�
ت ا��$
ء �.   


راتو0إ9 أن ا���رع ا�+زا*�ري �������رع ا��ر	"�� و(�ذا (�ذوه ��ن ��:ل  �
�د��دة  ��د ��#-ر �


دهإ���
 "�وف 	���رض ��� ��ن ��:ل ذا وھ,)1(��. ا�	ظ
م ا0داري  � ا���ر ا���	�  �� ا��ط
��ب


 ظ��� ا���
ر��� ا���ذيا�-:-��� )��� 
������ ا�����ر "��وف 	����رض ����� 
����1(� إدار����  �	��
ط ����� �

������ ا����0
ر  ,ا�����
ري� .����
 ظ ا�����
ري ��(��ور ھ��
م ����رف ����. ھ��ذه ا�����1(� و��)�وا�

�و���� إدار��� ������  ,ا���
ري�و � ا��Bر 	�ط�رق إ��. ا�و�
��� ا�وط	��� ��"�C اBرا$�� ���*�� 


ت ا���	�� ا�را��� إ��. إ��داد �"�C اBرا$�� ا������
ز ا��+	E� �	ء ا���راب ا��وط

م  �� +���F أ	(�


 ظ� ا���
ر�� )��
� 
��':�  .و

  

  ا���
$ظ" ا��#
ر�" :  ا�ول ا��ط ب

���� ا����� �$���ن �ط����ق 'وا���د ا�����ر ا���	���      ��
ت ا�����Gر���� إ(��دى ا

 ظ��� ا���)�������ر ا�

 
ا�(+���� وا(���رام ا����روط ا��
	و	���� ا�وا+��ب �و رھ��
 ا�و-��
*ق ا��
$���� ������ر ، (���. ����ون ����

�ن (��ظ ا�(��وق ا�����رة�$� 
��و 	ظ�را ���دور ا����م  )2(ا��ط���  � �وا+�� اBطراف و ا���Iر �


 ھ��ذا ا���(��ث �درا"����
 و "��	�	
ول  ��� 	���1(� ���11�اBول ا�ط������  ا����رعا���ذي ������� ھ��ذه ا�


 	�ط�رق  �� ��	�� 

 ظ�� ا���
ر��� ��ن ��:ل ا�	�1وص ا���رعا��
	و	�� ���)�
م ا����و  ا�-�
	� إ��. 

���� ا���ر�� ��  .ا��وا	�ن ا��	ظ

   .ا�ط���" ا�#
�و��" � ��
$ظ" ا��#
ر�": ا�ول  ا��رع


دة  :ا���
$ظ" ا��#
ر�" �� �" *�و��" إدار�(" : أو' ����ر  ��20	ص ا�Bن ا��ا���ذ�ور  75/74

 
��

ر�� << :"��
 ظ
ت )�
ر�ون��(دث ��
 ظون )� 
  >> ... "�رھ

                                                           
 

)1(    philipe simler ,philipe delebecque . op . cit . p  635. 
)2(    M . Donnier , publicité foncière ,TOMEVI .2eme édition., Paris. 1975 p 443. 
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دة اBوو ��
 �	ص أ�$
 ا��
 ����ا�ا���ذ�ور  ��76/63. ��ن ا��ر"�وم ��� .����(�دث <<  :"�
�ق 

 

ر��� �"��رھ��
 ظ�� )��دى ا��د�ر�� ا��ر��� ��و��9 ��ؤون أ�:ك ا�دو�� و ا���ؤون ا���
ر��� ، 


ري ��
 ظ )�. <<, F�$� رع ا�+زا*�ري ��م���
د��ن ا�"
����ن ��$C أن ا��و �ن �:ل ھ
��ن ا�


 ظ��� )��� 
���	
�
 و����
+ 
ا���
ر���� و���م �(��دد ط�������
 ا��
	و	���� و أ'���1ر  ���ط ����. ذ���ر ��ر����



م ا��و��� ��������ف ا�)1( .  


 ظ� ا���
ر�� )�  �Qر أ	� و�ن �:ل ا"��راء ا�	1وص ا��
	و	�� ���ن �(د�د ا�ط���� ا��
	و	�� ��

���ر •Bن ا��� ����	

دة ا�-����ن  �2006و����و  15ا����ؤرخ  ���  06/03(���ث (��ددت ا���$��و ا�

��� ا��
	ون 

"� ��وظ���� ا��"Bا ) 
��ا��ؤ""�
ت ا���و���� ذات ا�ط�
�F ا0داري و �$�و

�	� )إ�. أ(�
م ھذا ا��
	ون ��	

دة ا�-��ؤ""�
ت و ا0دارات ... <<:(�ث �	ص ا��
���1د �

ذات ا�ط�����
�F ...ا���و��������، ا��ؤ""�����
ت ا���و�������� و ا0دارات ا��ر�ز�������  ������ ا�دو�������

�"����د�وھ...ا0داري F��$�� ن أن����
م ھ��ذا ا����
	ون و����)B 

��  ��Eن  )2(>>...����
، و �

 ��
� ���و��� إدار�� ��دم �د�
 ظ� ا���
ر�� �ؤ""� )� .ا�

���ر ر'��م  10،13ا�����رت ا����واد  •Bن ا���75/74  ������� �)���1� 
����. أ	��� 
��
ا����ذ�ور "��

�"ك ا�"+ل ا���
ري�. 

����ن ا��ر"���وم ا��	�����ذي  • �����	

دة ا�-����ا�����ؤرخ  ����  65 / 91و����ن ����:ل ا�ر+���وع إ����. ا�

02/03/1991  C�$�� ري
�:ك ا�دو�� و ا�(�ظ ا���B ��+ر
1
�C ا����ن �	ظ�م ا�$��ا�


 ظ��� ا���
ر����)��و$��و�� �(��ت أن ا� ������و� �)���1�
رة ���ن ����و��1
�� وزارة  ھ��� 


ري ��
 ظ )� 
����
��� و��رف �  .ا�

�����و 
��
���"�وى ا�و��9 ، �	"ق أ .���د�ر�� ا�(�ظ ا���
ري  F��� ك ا�دو���:��B ن +�و��ون


 ظ����
ت ا���
ر������ ب )3(و ا�(�����ظ ا�������
ري )�
ت �����دد ا��*
                         184و������د '����درت آ�����ر ا����1)0


ر����
 ظ� )���. ا��"�وى ا�وط	�     .  

 
))��

 ظ��� ا���
ر���� �(��ت و��1
��  :ا�,(( ط" ا�و�((�" * ((+ ا���
$ظ((" ا��#
ر�((" : �)�و$���ت ا�


ل ا����را��د�+� ��  
���
��
��� و ذ�ك ��را'�� أ��:ك ا�وط	�� ا��
��� �وزارة ا�T� ��
 )1(�ر�� ا��

                                                           

 ظ� ا���
ر�� ����U  ر�ول �
�د، )1()�  . 80، ص  2001'1ر ا���
ب ، ط���   .,��(�ظ ا���
ري ا�
�ر  )2(Bا F+06/03را ���
"� ��وظ��� ا���و"Bون ا	
�ن ا��$��  .ا�

دة  )3(�  . 379، ص  10، ج ر ، ا��دد  02/03/1991،ا��ؤرخ  �  91/65�ن ا��ر"وم  02را+F ا�
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 ��

 ظ��� ا���
ر���� �(��ت و��1)�
���� أوا���ر ا�"�����	�
ت �
	��ت ا�Q .ق وإ����
و ������م  E	���  ��� ا�"��

 ��
���� ��$��را*ب وا��"��+�ل ا��
����� ���وزارة ا9'���1
د ��و$��F ����د ذ���ك �(��ت و��1
ا��د�ر���� ا��

��ؤ�را و��و+�ب ا��ر"�وم ا��	���ذي ا� C��1�� ر��� و
��:ك ا�دو��� و ا���ؤون ا���B ��
�د�ر�� ا��

�:ك ا�وط	�� 15/02/1995ا��ؤرخ  �  95/54ر'م T� ��
  .  �(ت و1
�� ا��د�ر�� ا��

 C�"��د�ر�� ا�(�ظ ا����
ري و 
�ن ��	� ����:ك ا�وط	�� �دة �د�ر�
ت  رT� ��
�ظم ا��د�ر�� ا��


 ظ
ت ا���
ر�� ��. ا��"�وى ا�وط	�  اBرا$�)�
ل و 	�
ط
ت ا����را'�� أ 
  . ��م �وا"ط��

����ن �(د���د  15/02/1995ا����ؤر��ن  ���  95/55و ر'��م  95/54و�	��
ءا ����. ا��ر"��و��ن ر'��م �

�"��وى  .���
ل ا�و�1
�� وا���د�ل +�
م ا��د�ر�� ا��ر��� ��(�ظ ا���
ري و�"C اBرا$�  � ��


 ظ
ت ا���
ر�� )�  :وذ�ك  � ا�	�
ط ا��
��� ا�

• �����
ري ــظ ا���ـ� �
�(�ـا'�راح ا�	1وص ا���ر���� و�($�ر ا�	1وص ا��	ظ���� ا�.  

• �
ل ا�(�ـ�و(�د طرق ا��+��ـ
ري ��ـظ ا���ـل  � 
  .� ـراب ا�وط	ـل ا��ـــر �


9ت ا�(��ظ ا����
ري �-�ل  •�+�� ��':� 

ت ا��Bرى ا���� �����

ون ��F ا��ط����
� ��
ھ"�ا�

  .ا�دا���� ، ا��:(� وا��	
ء،رة ا��دل وزا


 ظ��
ت ا���
ر���� ا��	����رة ����ر 'ط��ر ا�+��ور���� وإ���داد  •)�درا"��� ا�����
ر�ر ا����� ����دھ
 ا�


زات ،���ط��
 ، ���ر'�م �����
ل إ����
ر ا�و-��
*ق ، '���د ا�رھ��ون وا0��+� ���  ����
�(و����1 

�"��و(� ، �"����م ا��د 
�ر ا���
ر���� ، ����
دات ا���ر'�م ا��ؤ'���ت و ������م (�����1 ا����
رات  ا�

  .ا��دا��ل 

•  

در ا��د�ر�� ا��ر���� ��(��ظ ا����
ري و�"�C اBرا$�� ���ل ا0+�راءات ا���� ��ن ��#	���


 ظ��
ت ا���
ر���� �	��
ءا ����. ا�����
ر�ر  ا"��دراك)�
ر ا�����ل دا��ل ا���"�ا�	���
*ص ، و ����و�م 


ت ا� �ا���دة �ن طرف ��د�ر�
ت ا�(��ظ ا����
ري ���. ا��"��وى ا��و9*������+�و��� أو ا�

Bا�����ش ������:ك ا�دو�� وا�(�ظ ا���
ري  � إط
ر   .  


ت �"��C اBرا$��� ����ر ا�����د�
ت ا�����  •������
 ا0+��راءات ا��(د-��� ��و+��ب ����را'���� ����

���ر B75/74ا 
��
و�"����م ا���د 
�ر ا���
ر����  ��� ھ��ذه  ,��د����1541وا���درة با����ذ�ور "��

�"����و(� وھ����� ������درة �(����وا�� ��������� ا��"����C ا������
م  ��د������ 761ا�������د�
ت ا�� 
������"�                         .

                                                                                                                                                                                                 
�:ك ا�دو�� وا�(�ظ ا���
ري ا�	�رة،  17/07/1999،ا��ؤر��  �  358را+F ا������� ر'م   )1(B ا�دا����.  



 ا���ر ا����� �ظر�
 و إدار�
:                                                             ا���ل ا�ول 

 

 

  33

 �����
�
 ظ��� ا���
ر���� �����ل �(���م و$���ت وزارة ا�)�����. ا� ��

ر"��� "���ط� ا�و��1��و�


ل ا��را'�� �ن ��	�
 ا��+� �  
�دھ

ت�آ��
ت �"��� ��*
 .ا��+


م ، ���دف ��ن �:���
 إ��. :��(
م ا���
$ظ(" ا��#
ر�(" : ا��(
��  ا��رع���
 ظ�� ا���
ر��� ��دة )���

 

 ،  ��� ���وم �(��ظ ا�و-�
*ق ا���
ر��� و�ر�����������:ت ا��واردة 
���
�� ا������� ا���
ر��� و ا��)


ت ا���
ر�� ا���و	� ��"+ل ا���
ري'
�و�� ا��ط+� �  
�F '�دھ 
��  . و�	ظ�

 .���� 
�:ت ا����� ���م ����رھ
����
 أن ����
 دور  ��� ا0���:م ، (���ث �����م ا�+����ور �������ف ا�����

 ���������
ت ا�����
$���ر ا"����:م و-���
*ق ا��"���C ، �����د�م �����
دة  ط����ب ا����و)��-���ل 	����ر  
�"����واھ


0+راءات ا�"���� وا�0+
���� ا��واردة ���. ا����
رات ، �"���� 

 ���د 
�ر ا���
ر��� ا���� ���ت  �����

��
م ا����� (��دد��
 أ���Qب ا�����ر��
ت ا����� أ���ذت  ,)1(����� �"��C اBرا$�������	ظ��
م �وھ��� 	���س ا�


 ظ� ا���
ر�� )�  . )2(ا�

 

���ر ا���
ري  � ا���ر�F ا�+زا*ري 	:(ظ �و �
"��را*	� �������	1وص ا��
	و	�� وا��	ظ���� ا�

�� .��
 ظ� ا���
ر�� �ل ر�ز )�
م ا���
م ا��و+�ودة  �� أن ا���رع ا�+زا*ري �م �(1ر ��ض ا�


-رة ، و أھ�ل ا���ض ا�Bر	��.                                                                                        	1وص 


 ظ��� ا���
ر��� وذ��ك ("��ب أھ�م ا�	�1وص ا��
	و	���� ا��1
درة  �� )�
م ا����ھ��ذا و����ن �����ص 


ل +�  :ا�


م ا���
$ظ((" ا��#
ر�((" $((� إط((
ر ا��((ر : أو' ))��75/74  
#�
���ر :ا��((ذ.ور ,((Bھ��ذا ا .����
ءا ��	�


م �����ن إ���داد �"��C اBرا$��� ا����
م و �#"���س ا�"��+ل ا�����
ري ، ���م �(��1ر ا�����رع ��$��ا�


 ظ��
ت ا���
ر����  ��� ظ��ل 	ظ��
م )�
 ظ��� ا���
ر���� ���
�رQم ���ن �و	��� أول  	��ص �(��دث 	ظ��
م ا�)�ا�


ن 	+ده �(��	
 إ�. ��ر��
ت أ�رى ) ا���ر ا���	� ( ��0
ر ا���
ري ا�+د�د ا�)Bل و � ��ض ا�


  . )1("وف �1در 9(�

                                                           
�81
�د ر�ول ، ا��ر+F ا�"
�ق ، ص :  )1(  

  
   (2) p . salavage Gerset , op .cit  , p 167. 

  

د��ن      )1��ر  22،  21را+F ا�Bن ا�75/74 
��
  .ا��ذ�ور "
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 ظ� ا���
ر��� وھ�� )��� ��"
�� أ"���ر أ�
ر إ�. Bرع ا�+زا*ري  � ھذا ا��و���ن ا��ول أن ا�

�"��ك ا�"��+ل ا�����
ري ، و'��د 	��وه ا�����رع ا�+زا*��ري   ������
م�������ا���Bرى ���ن ���:ل  ��ض  ا�

�� ا���ر،�"ك  15،16،17ا��واد �� �  ��-����و�� وا�+�
ت ا���
ر�� '
  .ا��ط

  

 
��
��76/63
م ا���
$ظ" ا��#
ر�(" $(� إط(
ر ا��ر,(وم : �  
#�
���د �و"�F ا����رع  :ا��(ذ.ور ,(

)�
م ا��و���� �����
 ظ�� ا�+زا*ري  � ھذا ا��ر"وم و ا�����ق ��#"�س ا�"+ل ا���
ري  � ���داد ا�

 Cل ��1ر��ر���� وذ���ك ����

و,ا������
م ا��"��	دة  �����

م ������:(��ظ ����. ا�����رع، أ	��� ر���ط ھ��ذه ا�

 �)��1�
ره ا��"ؤول اBول وا��Bر دا��ل ھ�ذه ا����

 ظ ا���
ري �)�
دة  )2(���� 3(��ث ����ر  ا�


م �ددھ
 ا���رع ا�+زا���ن ا� ���و+�
 ظ ا���
ري �و��� �� )�*�ري �ن ھذا ا��ر"وم إ�. أن ا�

 ���
  : � ا�	�
ط ا��

� ��ـــداد و �"ـــإ+�  .� ـــــــ
ر�ـ
ت ا���ــ� ا��ط
'ـو�ـك 

� *
  .رراتــق و ا��(ـإ�ط
ء ا0+راءات ا�:ز�� �ط��
ت ا��0
ر �����ف ا�و-

� ����. ا��روط ا������ و ا��و$و 
  .� ـ (ص ا���ود و ا��#�د �ن �دى �وا رھ

� 	
  .وق ـف ا�(�ـ� �����ــ� ا��
1ـ:ت ا���
ر�ـ
ت ��. ا�"+ــ��
�� ا���


ر  ���\� ��$

رات ا�����
� ������  .(�ظ ا���ود وا���طط
ت و +��F ا�و-
*ق ا�


 ـــــد ط��ــور �	ـــــــ. ا�+��ــ
ت إ�ــ
ء ا����و�ـإ�ط ��.  


م أ�رى ��ط����
 	ظ�
م ا����ر ا���	�� و  -��
 ظ ا���
ري )�
م  �د أو��ت ����$0
 � إ�. ھذه ا�
�

�����"C اBرا$� ھ�  �:  

�"و(�  � ا�"+ل ا���
ري •�  .�ر'�م ا���
رات ا�

  .C اBرا$� ــق �"ـــ:م و-
*ــــا"� •


ت �"C اBرا$�  •�����"C اBرا$� ��ل ا��(و9ت ا���
ر�� ا����رة �:ل  �)�1� ^����  

• 
��
)1B ر��
                                                                                    . )1(�"��م ا�د 
�ر ا���

                                                           
�84
�د ر�ول ، ا��ر+F ا�"
�ق ، ص    )2( .  
76/63�ن ا��ر"وم  45،  41 ، 17،  11را+F ا��واد  : )1(  
��
  .ا��ذ�ور "
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م ا����� +��
ء ����
 ا�����رع ����
م ا����� ���ددھ
 ا�����رع ا�+زا*��ري ھ��� 	���س ا�����و�:(��ظ أن ھ��ذه ا�


م  04/02/1955ا������ؤرخ  �����  55/22ا��ر	"�����  ����� ا��ر"����وم ر'����م ������ �����  

ھ����	��و إن أ+

  :ھ�)2(ر*�"��

�ـ
ري �رطـــر ا���ــــــا��� - 
  .��روط 	�ل ا����ـن �ـ


�(�وق ا���	�� ا���
ر�� -� ������
ت ا�� .ا���ر ا���
ري و"��� �(ل ا�	زا

 .رــ� ا��Iـا���ر ا���
ري ��"ب ا�(+�� ��و-
*ق ا����رة  � �وا+� -

��ــدم �د�ـ
ري ��ــر ا���ــا��� -:�
ھ�ـــ� إ�  )3(رــ� ��+

 
��
65/  ��91
م ا���
$ظ" ا��#
ر�" $� إط
ر ا��ر,وم ا���0�ذي : � :  

و  02/03/1991ا�����ؤرخ  ���� 91/65أراد ا������رع ا�+زا*���ري  ���� ھ���ذا ا��ر"���وم ا��	�����ذي ر'���م

 ������:ك ا�دو��� وا�(��ظ ا����
ري أن �(�دد ا0ط�
ر ا���
م ��B ��+ر
1
�C ا����ن �	ظ�م ا�$��ا�


م ا��و���� ���ذه ا����1(� ����ل د'��ق و���درج ����#	�� ,ا���ر ا���
ري �ن �:ل (1ر +���F ا�

 
�
دة , 
��  � ا��وا	�ن ا�"�
��� �"�درك ��
م و ��ن ��:ل ا������ن ھ�ذا  18و����ن �����ص ھ�ذه ا�

 ���

م ا����  :ا��ر"وم  � ا�

  .وا��و$و���  ا���
م �E+راء ��ر ����ف ا���ود ا��� ا"�و ت ا��روط ا������ -

- �
ري ـــــ��ل ا�ـــك ا�"+ــداد و �"ــــــإ.  

  .� ـــــــ
ر�ــر ا���ـــ. ا�د 
�ــر ��ـــا��#�� -

���� ا���ر ا���
ري  -�� ������  .(�ظ ا���ود و ا���طط
ت و +��F ا�و-
*ق ا�


 ـور �ن �(�وظ
��ـ:م ا�+��ـ
ت وإ�ــ^ ا����و�ـ���� -.  


ري ـ� �
���ر ا���ـوم ا������ـوق و ا�ر"ـل ا�(�ـ�(�1 -.  

�"�وى  إن     .��
 ظ� ا���
ر�� ��م )�
م ا��و��� ����
 ظ أ'"
مھذه ا�)�
 ا���	�� ا���
ر�� و ��ل 


دة , دور �(دد ���ن ا��	ظ��م  04/06/1991��ن ا���رار ا���ؤرخ  ��  04(��ث (�ددت ا��$��و ا�


 ظ� ا���
ر�� )�
ت أ�:ك ا�دو�� و ا������  . )1(ا�دا��� �


م ھ� "'Bو ھذه ا :  

                                                           
�85
�د ر�ول ، ا��ر+F ا�"
�ق ، ص :  )2( .  
)3(  F+وادرا�76/63�ن ا��ر"وم  22،  55 ا�  
��
  .ا��ذ�ور "

ت  ،04/06/1991را+F ا��رار ا��ؤرخ  �  )1(������ن ا��	ظ�م ا�دا��� �$�� .ا�دو�� وا�(�ظ ا���
ري  أ�:كوا�
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,����ر أھ�م '"�م ������� ا����ر ا���	��  :2,م 0ر2�م ا��#
رات ا���,و�" )  1������ إ��داع و���وم �

 C"�
ت , و-
*ق ا�����
ھ��  � ا��(���
ت ا���
ر�� ا��	+زة أ-	
ء "�  وا�


��ـ�,  )2(� ـإ�داد �"C اBرا$�� Fـ�
ز	�
ري ــم ا���ـن ا��ر'�ـ� �ـ
ت ا�	
�+ـ� ا�  

 C"�
ت ا�����
 ��د ا	��
ء ��
)1B ر��
�داد و �"��م ا�د 
�ر ا���E� و��وم ھذا ا��"م.  

����وم ھ��ذا ا��"��م ��ر����ب و�	ظ���م ا�����ود و  :,((�ل ا��#((
ري و0,(( �م ا��� و�((
ت 2,((م �,((ك ا�)  2

 �1

ت ��	1��ن $ 

ت ����1 (ا�و-
*ق ا��� �م ��رھ'

ر���,�ط��
ت '
�$0
 � إ��. ) �ط
�


ت ا��واردة  ا"���
ءه�"ك ا�"+ل ا���
ري و �(��	�� و ��
د��
 و'
	و	��
 ���ل ا����و���� ���ون د���: 


 و إ���داد �"����ر+
ت ��و-��
*ق , ���� ����. ا�������� ا���
ر������

ت �ط���
 ����وم أ�$��
 �����د�م ا����و����

 
  .ا����رة �ن طر�ق 	"��

3  ( "�),

��رة ا0+�راءات اBو����  :2,م ا4�داع و *� �
ت ا�����
م (��ث ���وم ��"'Bن أھ�م ا��

�1 �
����ر ا����
ري 
����� '��ول أو ر �ض إ��داع ا�و-�
*ق , ا���
 �����ر �"�ؤو9 ��ن ��� ���ا���د

  .����ر 


���� ا0+��
زة اBو���. �������� ا�����ر ا�����
ري -�
ل ا��و����� ����ذا ا��"��م �����Bف )1(������ر ا����� ���و 

 ��و��وم �
�درا"� ا������ وا��و$و��� ����ود وا�و-�
*ق ا���د��� , ��(ص ا�و-
*ق و ا���ود ا��ود

�1 ������ ا����ر ا����
ري,ر����
وه  �� ا���Bر أن ھ�ذه 	�	 و ,وأ��را ���ف ��(�1ل ا�ر"وم ا��

 
����
م ��رف "'Bءا
أ'"
م ��$�ون  � �����	�م ����روط ا��
	و	��� ا��(�ددة  �� ا��ر"�وم  رؤ"


��1ب ا������
 )2( 92/116ا��	����ذي ر'��م 	����� ا����روط ������ول و ا�������ن  ��� ا�*
و ا���ذي �(��دد '

�:ك ا�دو�� و ا�(�ظ ا���
ري و ھ� T� ��+ر
1
�C ا����� :  

��ون ا���ر�C ��ذا ا��	1ب �ن ��ن ا������ن أو ا��را'��ن ا��-����ن ���ذه ا����1 ا��ذ�ن �+ب أن  -

���دة  ���������. اB'��ل دا���ل إدارة أ���:ك ا�دو���� أو ا�(���ظ ا�����
ري ����ون ھ��ذا ) "��	وات 5(����م أ'د

 ������ ���ور ا��
	و	�� ا�:زBل ا�� � 

���  ا�0داعا��	1ب ��ط�ب ��م ��  .و �(�1ل ا�ر"وم ا�

                                                           
�:ك ا�دو��  ،17/07/1999ا��ؤر��  �  ،�358�� ر'م را+F ا���� )2(B ��

���  ,ا�1
درة �ن ا��د�ر�� ا���(�ث  ,وزارة ا�

 C"����� ا�� ���
��  .���ت �و	�ن �
 
 .93ص , ا��ر+F ا�"
�ق , ر�ول �
�د  )1(

1  116/  92را+F ا��ر"وم ا��	��ذي ر'م  )2(	��� �روط ا���ول و ا�����ن  � ا�*
�:ك ا��(دد ��B ��+ر
1
�C ا����� 
ب ا����

 .ا�دو�� و ا�(�ظ ا���
ري 
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 �����و� �)��1� 

رھ���

 ظ� ا���
ر�� �)�
م ا��و��� ����و � ا��Bر و �ن �:ل "رد	
 Bھم ا�


م ���1 ��و��� , إدار�� ��وم ������ ا���ر ا���
ري ��	:(ظ أن ا���رع ا�+زا*ري 'د �دد ھذه ا�

 ����
 أ	+��ز �	��� , و ���Qر �	ظ����و ���م �(��ددھ
 �����ل د'���ق و (��1ري  ��� ا�	��1وص ا��
	و	���� 

���وQ �������
ت  ��� ���
�ل و ا�	زا����
ب ا���� C���  ��
����
���ن ���F ھ��ذه ا�����1(� و �
�����ض ���دى ا�

  .ا��0
ر ا���
ري 

  .ا���
$ظ ا��#
ري : ا��
��  ا��ط ب


 ظ� ا���
ر�� ا��� ��وم ������ ا���ر ا���
ري �(�
ج إ�. ا��	1ر ا����ري ا��ذي    )�9 �ك أن ا�

 .�������� ��وم ��ذا ا�دور وھو دور ا�0راف �
 ظ�� ا���
ر��� و ��ذ�ك �را'��� )��1
�C ا��"��ر 


 ظ ا�����
ري , ا�����ر ��)�
دة  .و ا�����ص ا���ذي �	��
ط ���� ذ���ك ھ��و ا�������ن  20و ��� ذ���ك ���	ص ا�

�B74/  75ر ر'م ــا  
��

ر�ون " ا��ذ�ور "���
 ظون �)� 

ر��� �"��رھ��
 ظ
ت )�..." �(دث 


دة اBو���. ���ن ا��ر"��وم ر'�����
  63/  76م و  ��� ذ���ك ���	ص أ�$��
 ا���
�(��دث ���دى " ا����ذ�ور "��


ر���� , ا��د�ر���� ا��ر����� ��و����9 ����ؤون أ���:ك ا�دو���� و ا����ؤون ا���
ر���� ��
 ظ��� )� , 
�"���رھ


ري ��
 ظ )������  أ�$��توإذا �
	ت أ�Qب دول ا��
�م ا��� ��	ت 	ظ
م ا���ر ا���	�� '�د ..." �

 ���$
���ر ������ف �, �#"���س ا�"��+ل ا�����
ري إ���. 'Bن اE��  .��	�� رع ا�+زا*��ري ا���ذي������ ����"	�


�-�ل 	ظ��ره , ا�	ظ
م ا0داري ����ر ا���	�  ���-� ��$

 ظ ا����
ري ����1 ا���)�(�ث 9 ��(��. ا�

��ر  ��  )1(ا����رع ا��ر	"�� Bھ�ذا ا `�
	���رض  ��� إ��. ������  اBول ���رعا,   �ر��ن "�وف 	��

 ��
 ظ ا�����
ري ����
	ون ا�وظ���ف ا�����و��)�
  ��� , ا����-��
	�  ا ا����رعأ�	���1 
����11 ��ط������ ا��


 ظ ا���
ري )�  .���1 ا�

    .ا���
$ظ ا��#
ري �وظف *�و��: ا�ول  ا��رع


دة , �رف ا���رع ا�+زا*ري ا��وظف ��م ���ر �4�ن (دد ��و+ب ا�Bن ا�� را���ذ�و  )06/03 )2

 ��	#� ����
"�� ��وظ���� ا���و"Bون ا	

 و ا�ذي ��$�ن ا����
���ن  �� �����ر �وظ��
 ��ل ��ون :("

�و��� دا*�� و ر"م  � ر����  �� ا�"��م ا0داري ��م ھ�و ا0+�راء ا��ذي ���م ��ن "�ا��ر( , )وظ��� 

  . )�:�� �-��ت ا��وظف  � ر���� 

                                                           
)1(    Philipe simler  . philipe delebecque  op .cit . p635 


دة  )2(��ر  04را+F ا�Bن ا�
"� ��وظ��� ا���و��� �2006و��و  15ا��ؤرخ  �  06  /03"Bون ا	
 .ا�ذي ��$�ن ا��
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دة ����
ل  )3( 59/  85����ن ا��ر"���وم  05و�����رف ا�����
"���� ا�	����وذ+� ��"Bون ا	
�ن ا��������$��ا�

��� 
��ل ا�ذي �-��ت  �� �	�1ب �ط�ق <<  :ا��ؤ""
ت و ا0دارات ا���و��� ا��وظف �
��. ا��

��� ���د ا	���
ء ا���دة ا��+ر����� �"���� ا��وظ�ف �و���ون (�	*�ذ  �� و$���� '
	و	��� أ"
"��� و ,  

   >>�	ظ���� إزاء ا��ؤ""� أو ا0دارة 

��ل  
م ��. أ	�� ���ص ����د إ����ـف ا��ـ� ا0داري ���ن ��ر�ف ا��وظـ. ا���ـوع إ�ـو �
�ر+   �

��ر ق  ��و��ر �� ا��$�
ء ا0داري )4(أ���
ص ا���
	ون ا���
م  (�د
م ��د�ره ا�دو��� أو أدا*م  � �د

�ن ��
در ا�وظ�
*ف ا��
��1  ��#ن ا��وظف ا��
م ھو ا���ص ا�ذي ���د إ��� �وظ��� دا*�� دا��$


م ���، و'��د ��
ن ا������ ا�������دي �	ظ��ر إ��� را�ط��� ا��وظ��ف �
�دو��� �#	���
 را�ط��� ��
'د���� )5(��ر �ق 

$�� ��

 و��"

��رة وظ
*��� أ"���وظف ����ر و��: �ن ا�دو���  �� �
F إ�� ا��
	ون ا��
ص ،  
)1( .  


 ھ�� ��Qر أ	� ���ط�ور ا����� وا��$�
ء ا0داري أC��1 ا��رأي �"���را ���. أن ط����� ا��:'�� ��	�


دة ��
 ����ر إ��� ذ��ك ا�����ر 07�:'� �	ظ���� ��$F إ�� أ(�
م '
	و	�� �Bن ا��ا���ذ�ور 03/06

 
��

دة ) ن ا��وظف �+
ه ا0دارة  � و$��� '
	و	�� و�	ظ������و( "�
 �ؤ�ده ا��ا����رة  05وھذا 

  . ا�"
�ق ا�ذ�ر  85/59�ن ا��ر"وم  2

 �����
����� �(��ت و��1
�� وز���ر ا�
��
���ر �� �����و�
 ظ ا�����
ري �وظ��ف ��)�
�� 	���ول أن ا�����
و�

9 ��':�����ف ��"���ر (��� �	ظ��*��$F إ�� '
	ون ا�وظ�ف ا����و�� �ر�ط�� �
�دو���  ، ������ ���

�و��� ذات ط
�F إداري �  . ھ�*� 


دة �
"�� ا�"Bا ��
����ر  11و��د (ددت Bن ا��
دة  75/74����ن ا��ر"�وم  03ا�"�
�ق ا��ذ�ر وا�

  .ا�"
�ق ا�ذ�ر  76/63


 ھ�و ��
 وإ	�$

 ظ ا���
ري ��س ')�و�ن �:ل ا"��را*	
 ��	1وص ا��
	و	�� ا�"
��� ، ��ول أن ا�


م�
 ظ ا����
ري  �وظف �)�
��� و"وف 	�ط�رق إ��� ��روط �����ن ا���ل �(ت و1
�� وز�ر ا���

 ��

م ا��و��� �� ��. ا�	(و ا����  : و�ذ�ك ا�

                                                           

دة  )3(�59/  85�ن ا��ر"وم  05را+F ا�  ، ���
ل ا��ؤ""
ت وا0دارات ا���و�
"� ا�	�وذ+� ��"Bا �	و	
�ن ا��$�� .ا�
�د ا�+�ل ،  )4(
�د ()� .5، دار ا�	�$� ا��ر��� ، ص  1969ا�+زء اBول ، ا�ط��� ا�-
	��  ,ا��وظف ا��
م  ��
 و'$
ءا 
 .�51وط	�� ����
ب ، ص ا��ؤ""� ا ,ا�+ر��� ا��#د���� ���وظف ا��
م �
�+زا*ر ، أ(�د �و$�
ف )5(
 . 62أ(�د �و$�
ف ، ا��ر+F ا�"
�ق ، ص  )1(
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  :�روط �0��ن ا���
$ظ ا��#
ري : أو' 

�ر"وم ا��	��ذي ر'م    �� 

 ط�����
 ظ ا���
ري ����ر وظ��� )�ا��ؤرخ  ��  92/116إن وظ��� ا�

14-03-1992 $���1
�C ا��
ر+��� وا���� 

�1ب ا�����	��� ا��روط وا����ول  �� �����ن ا�*
�ن '

�:ك ا�دو�� وا�(�ظ ا���
ري ، (�ث �1ص ��� ا��1	ف B17  ت ا��ر'م ا9"��د��9  05ا��"�م�)�

581 ���ن '
	ون ا�وظ�ف ا���و)2(.  

  : ا��روط ا�وا�ب 0وا$رھ
 ����ب ا���
$ظ ا��#
ري ) 1

�

 ��� (ددھ
 ا��ر"وم ا��	��ذي ا�"�  :ق ا�ذ�ر وھ� �

�ن ر��� ���ش ر*�"� أو ��1رف إداري �-�ت ��ذه ا����1 و���  - Cر���أن ��ون ا�

 ���1
�C ا�(�ظ ا���
ري  أو أ�:ك ا�دو��   5أ'د�  . "	وات ��. اB'ل  � 

-  �����ن ��ن ا�������ن ا��-����ن ���ذه ا����1 و���م أ'د Cر���"�	وات  5أو أن ��ون ا�

1
�C ا�  . �(�ظ ا���
ري أو أ�:ك ا�دو�� ��. اB'ل  � 

$0
 � إ�� �رط� ا���
ءة ا���	�� وروح ا��"ؤو��� ا�وا+�ب �وا رھ�
 ��دى ا���ر��C ��ذ�ك 
وھذا �


دة �76/63�ن ا��ر"وم  5ا��رطت ا�  .���
 ظ ا����
ري )�
�رة وظ��� ا���ا�"
�ق ا�ذ�ر ، '�ل 

���� ����م ���
ب ا��+��س ا��$�
*� ا�����ص �
م ا���ر�C أن �"�+ل ��
 ، وأن ��ؤدي ا�����ن أ���إ'��

  .)1(	�س ا��+�س

 
��

 ظ ا����
ري   :��
م ا���
$ظ ا��#
ري : ��)�
ط�� ��	�
م ا�������د (�1ر ا����رع ا�+زا*�ري ا�


دة ��
ره ا��"�ؤول اBول ������� ا����ر ا����
ري  76/63��ن ا��ر"�وم  03وذ�ك ����$�. ا�����
�

 ��
��
�:  


ت ا�� -'
�و�� ا��ط+���� إ�داد و�"ك 

ر�� �� .  

  . �	�ذ ا0+راءات ا�:ز�� �ط��
ت إ��
ر ا���ود  -

  . (ص ا���ود و����ف ا�و-
*ق ا��
$�� ����ر  -

�1 �
�(�وق ا���	�� وا����
��ف ا���
ر��� ا��ؤ""��  -
�ؤ�ر ��. ا�"+:ت ا���
ر�� ا��


ر و+��F ا�����
ت ا�:(�� ��ذا ا��0
ر��\� ��$
��. ا���
رات ا��.  

                                                           

دة   )2(��� ا��روط و ا���ول  � ����ن  14/03/1992ا��ؤرخ  � ،  92/116�ن ا��ر"وم ا��	��ذي  11را+F ا�*
�ن '$��ا�

�:ك ا�دو�� و ا�(�ظ ا���
ريB ��+ر
1
�C ا����� 

1ب ا����	� .ا�

دة   )1(�
 76/63ا��ر"وم  �ن 5را+F ا���
 .، ا��ذ�ور "
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���� ا���ر �(
 ظ ��. ا -�� ������  .���ود وا���طط
ت و+��F ا�و-
*ق ا�


ــــــــد ط���ــور �	ــ
ت ��+��ــدم ا����و�ـــ�� -.  

-  C��"�
���رة ����د ا"���:�� و-��
*ق ���"��و(�  ��� ا�"��+ل ا�����
ري ����ر'�م ا�����
رات ا�


 ���وم �����
��دم �ط ���

ت ا���
ر�� ا����رة ، و � ('
�F ا��ط 
����
اBرا$� و�ط

:�E� ل
+Gذ إ+راءات ا��"و��  � أ'رب ا
1
�C ا��"C �ذ�ك '1د ا���  .غ 

���� ا��"�C ا���
م �Tرا$��  -��	د ا	��
ء  
��
)1B 
��إ�داد ا�د 
�ر ا���
ر�� و �"��

.  

 
��

 ظ  :ا��0��ز ��ن ا���
ھ�م : ��)�
 ا������د ���ط ا����رع ا�+زا*�ري ���ن ����و��ن �������ن وھ


 ظ� ا���
ر�)������ ا����ر ، (��ث ر��ط ا���
ري وا��� ����  � �-�ر �ن 	1و��1 ا��
	و	��� ا��	ظ


�� �+�ب ا���ر��ق ���ن ا�����و��ن ���

 ظ ا����
ري و��)�
م ا��"�	دة ������

 ظ� ا���
ر��� �)�
م ا���

 ��
��. ا�	(و ا�� :  


دة  ا���
$ظ" ا��#
ر�"��
م ، �� و+ود '
	و	� �"��(دث ��و+�ب ا����ر  ��20ص ��	وي Bن ا��

75/74  
��

 ظ ا�����
ري  ��� ، ا����ذ�ور "����)�
 �(��ت إ���راف ا�����
�����1ص ����
 أ���وال ������
م �

���� ا��0
ر ا���
ري ��"�واھ
 ��م  .���(دد و ��  . دا*رة ا��1
ص إ'��

 
��ن أ+ل إدارة ھ�*� إدار���  ا���
$ظ ا��#
ريأ ���
����ن ��رار �ن وز�ر ا� ���و� �و �وظف 

��0
ر ا���
ري �ط�ق 
��� ��دو��� ���ف �

 ظ� ا���
ر�� ، ���ف ��	���ذ ا�"�
"�� ا��)�
 ا"م ا�����

��دان �	ظ�م ا������ ا���
ر�� � )1(.  


 ظ ا�����
ري Bن ھ��ذ�ن ا������و��ن ��)�
 ظ��� ا���
ر���� وا�)�9 �����ن ���1ور و+��ود ا"����:ل ����ن ا�


 ظ�� ا���
ر��� ��ن أ	��ط� ا0دار)���� ا���� 9 �ر��ط�ن و���:ن ا���*� ا0دار��� (��ث أن ا�
ة ا��

 
�� وظ����
 �#"�س و�"ك ا�"+ل ا���
ري وھ�ذه ا�وظ���� 9 ����ن إ"�	
دھ
�	�1ل �ن ا�"�ط� ا��

 ���1

ص ا�ط�������ن أو ا��ؤ""��
ت ا������Bم ,  )2(إ���� ا���ون ھ��م أداة ا�(�

 ا��وظ���ون ا�������	��


 ظ ا���
ري ھذه اBداة ا��� أ	�#ھ
 ا���رع ��+"�د إر)�
�� ����ر ا���
اد�� ا��� ���ن  � إدارة و�

 
�����و��� أط�ق �
دة  ا"مھ�*� ��
 ظ� ا���
ر�� و�"��د ھذه ا���*� رو(�
 ا��
	و	�� �ن ا�)� 20ا�

                                                           
�+�د ���و	� ، ا��ر+F ا�"
�ق ، ص    )1( :58 . 
�+�د ���و	� ، ا��ر+F ا�"
�ق ، ص   )2( :58  
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���ر Bن ا������ل ا����راب  75/74
�"���وى � .��������روع  ��� إر"��
ء 'وا���د 	ظ��
م ا�����ر ا���	��� ��

  . ا�وط	� 

- ��������� ا��"�C و�"�ك إن أ�Qب ا�دول ا��� �ط�ق 	ظ
م ا���ر ا���	�� �"�	د � .���� ا��0راف 


 ، إ9 أن "��طرة ا����ر�F  )3(ا�"+ل ا���
ري إ�� أ(د ا��$
ة ��	
�
 ھ�و ا�(�
ل  �� "و�"�را وأ����

 ���$
�
ريوا������ ا��ر	"����ن ����. ا�������� ا�+زا*ر���� ����. ������� ا������دو +�����  ��� ھ��ذا  ا9"����


ل +�  . ا�


 ظ��
ت ا���
ر���� ا�+زا*ر��� ���)�
  ��� ذ���ك ��#ن دو����  ر	"��
 ذ��ك أن �"����ر ا��	1(#( 
(���ث ��و9ھ��


	ون ا�وظ�ف ا���و�� ، أي أن 	ظ
م ا����ر ا���	�� 	ظ�
م إداري ، و	+�د أ	�� �� F$

م ��
 ظ )�

��
 ظ� ا��� . �  ر	"
 �ط�ق )�
 ظ� ا�رھون  "مإ
ر�� ـــا�)�:  

" LE CONSERVATION DES HYPOTHEQUES" ري

 ظ ا���)�  :إ"م ، و ��. ا�

" LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES"  F	��1ن ����ق و��� ���إن ھ��ذه ا��"��

  GABRIEL MARTY و  PIERRE REYNAUD ا���رع ا��ر	"� و � ذ�ك ��ول ا�����
ن

.
 )2(
" : "
�9
�ل �,�0د دوره �ن ا��ظ
م ا��ر�,� � ��ر ا��#
ري,إن ��
$ظ ا�رھون ��س 2  


 ��1626د �ن ,�" إن �ذور *� �" ا��4
ر ا��#
ري $� $ر�,
 0ر�= إ�� أ"�,
ا�0(
ر�<�  وأ,

   )3("��ود إ�� �ظ
م ا�رھن .0?��ن *���


���ر ا���
ري ��دف �"+�ل ا���1ر 
ت ا�رھ	��� � ������
 ا��وا�د ا���و+�ب . أ� 
��� ��د ��م  �	ظ�

  1804ا��
	ون ا��د	� ا�1
در "	� 


 ظ� ا�رھون )� ���"� 
����  .)4(وا�ذي أ(دث ھ�*� �ن أ+ل ذ�ك أط�ق 

  

  :ا���
$ظ ا��#
ري �وظف �ن ط���" <
�" : ا��
��  رعا��


رات�\     ���  ��*

 أن . ا�"�
��� وا�������� �ط����� 	ظ�
م ا����ر ا���	�� وھ�� ا�ط����� ا��$���و�

ا�����رع ا�+زا*��ري أ���1^ ����� ھ��ذا ا�	ظ��
م ا��I���1 ا0دار���� ، ���
ن ����. ا�����رع ا�+زا*��ري أن 

                                                           
 )3(    Gabriel marty . pierre raynaud. OP.cit. P: 376. 

 )1(    Gabriel Marty , pierre raynaud . OP.cit . P: 376 
)2(     Gabriel Marty , pierre raynaud . OP.cit . P: 364. 
)3(    Philipe simler .Philipe delebecque, op . cit . p :575. 

 
)4(   Encyclopedie- Dalloz ; repertoire de driot civil , TOM08 , collection 1998 . P: 05. 
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 ظ ا����
ري �1:(�
ت وا"��� و���)�
ل ا��(�ري وا�����1 و (�ص ا�و-�
*ق ول ���+� ��  ���
ھ

�-�ل �� �����
 إ9 �ن �
	ت �� ��1 ا��
$� وھ�ذه ا��� F��ا���د�� '1د ا���ر ا���
ري وا��� 9 ��

��"� ��� 
��
 ظ�� ا���
ر��� ،  ىو � �دى �ر��� ا��1ر 
ت ا���
ر�� ا���ر�� ، ور ض إ�دا)�ا�

���دم  

رو����إذا -�ت �� �ن �:ل ��(�1
 و�را'���   ، ���

 ��	ظ
م ا��
م واGداب ا������
��و


دة �
 ���ر إ��� ا��
 ظ. 76/63وم �ن ا��ر"� 105��)�.  )1(ا�رھ�ون ��ر	"�
 ��#	�  �� ذ��ك ��#ن 

  .)2(وا�ذي ��$F �دوره إ�� 	ظ
م �
ص 


 ����	�م �وا"��ط� ا��������  -������دة  ��� '��
	ون ا�وظ���ف ا�����و�� أن ا����وظ��ن ���ر��ط�ن  �
إن ا��


ل ا��وظ�ف اBد	�. در+��  .وع ا��د�د إ�وا��$���أوا�ر ا�ر*�س ا�ذي ��� �1:(�
ت ����د إ��� أ

�ن أن �(ل 	�"� �(ل  �	�����ر  � ھ�ذه ا�(
��� �����ف ، (��ث ؤرBإ9 أن ا ، 
�و"�  � إ+راء 

��دة 

 ظ ا���
ري ، 9 �ط��ق ')�1
ت ا�

ل ا��1+���ن ����ك ا���ل ����ك ( 9 ���ن �ط����  � 


	ون ا�����ر ا�����
ري و����. أ"
"��� ����وم  Bن)ا�����ض ��' 

 ظ ا�����
ري �ر+������)���1
ت ا�
ا��1

  . �وظ���� 


 ��	ص �1ر�C ،  �: �+�وز ���Iره أن ���1دى ���ذا �	��� 
�1

 ا��1���وظف � Fإذا �ول ا���ر�


���د�ل  �� ��ؤو	� � C��"� C�1ر� �	و	
ا1��9
ص أو أن �(ل �(ل 1
(�� إ9 ����$. 	ص '


	ون  أ��1
�� أو ��و�$��
 وإ9����� 
����
��و�	���  ��: �+��وز �����د�ر ا��ر���� ��(���ظ  .����ون ا�����1دي 


 ظ ا���
ري ( ا���
ري )�
�ر ����
 ظ ا���
ري ��0
ر "	د ����ن ) ا��"ؤول ا�)�أن �(ل �(ل ا�

 �)��1���ر ا	�� 9 �+�وز ���ن ���ررت ��� ���1 ا�Bا ��  
��
 ��ل ��، ر ض ھذا ا���Bر ���ره وإ	


دة و�و رت  �� �روط ا���1 ط��
م ا��)B 
أن �ط��ن  �� . �ن '
	ون ا0+�راءات ا��د	���  �459

� F� إ��� ر ��+

م ا�+��� ا��$�
*�� ا������1 دون (��
��رة أ��
 ظ ا����
ري )���م إداري ظ'رار ا�


دة ��
 	1ت ���� ا����ر ر'�م  23�"�ق و ق ا0+راءات ا������  � ا��
	ون ا0داري ، ھذا Bن ا��

75/74. ��	
��E� ر  إن ا��ول���Bر �ض ھ�ذا ا 
��
 ظ ا����
ري �����
م ���1رف �)�ا�(��ول �(�ل ا�


 ظ ا����
ري �(�ول ��1
ص9ا��وا�د  	��
كإا���
م �� ����ر �)��� F	
��، إ9 أ	� و �� (
��� و'�وع 


 ظ�ن ا�����
ر��ن و ذ���ك  ��� إط��
ر ��)�
م ا��و����� ���� ، �(��ول ا�	�
���� إ���. أ(��د ا�����
���ر�� ا���دون 

                                                           
 

)1(   Encyclopedie Dalloz ; op , cit . P:20. 

 )2(   philipe simler .philipe delebecque,  p :581. 
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�د�9ا� ��
 ظ�� ��1
ص ا0'��)�
رھ�
 ا�+��� ا0دار��� ا����ر � ���. ا����
ر�� ا�(��ظ ا����
ري �

  .)3(ا���
ر��

 �����
ت ا��ز�	��� ا���و�)���"�
 B	��� ����وم ��(���1ل ���"
)� 

 ظ ا�����
ري �وظ�����)�و���ذ�ك ������ر ا�

�-��  � ا�ر"وم ا��ط��� ��. �ل �1رف �1دره ��  .)1(وا�

  ظ ا��#
ري ا�ط�ن $� 2رارات و أ<ط
ء ا���
$: ا��
�ث  ا��رع


م ود'���
 (��ث ���وم ���
�ل و ذ��ك 	ظ�را ��-�رة ا����
 ظ ا���
ري ��	�� ا�Bط�
ر وا�)�إن ��	� ا�


 ظ� �ن (�وق اB راد و أ�:��م )��
(( ���ر ا���ود وا��"��ر ا0داري ����1(� ؛  �و �ط
�ب �


�� ������ر أ�-��ر ا���	����ن �ر...)) 	"��c ا�����ود ، (���ظ ا�����ود ، اBر����ف����
$��� ��Tط��
ء و و �

�"ؤو��� �� :�  .أ�-رھم �(

���  �� ر �ض ا��0داع أو ا0+�راء ���ل و-���� ��م ��راع 
و �ذ�ك �	C ا���رع ا�+زا*ري ا�"�ط� ا��

 ��
 ا��روط ا��
	و	�� ا�:ز�� .  


 ظ ا�����
ري  ��� ��)����ن ��"��ف ا� 

���ل و�و ����
  ��� ا����
إ��ھ��ذه ا�"���ط� ���	T� C ��راد  لا"����


 ظ ا���
ريا���$رر�ن (ق ا�ط�ن  )�  )2(� 'رارات و أ�ط
ء ا�

  ا�ط�ن $� 2رارات ا���
$ظ ا��#
ري : أو' 


دة ��ر  �24	ص ا�Bن ا�
م  ا�+��
ت ((  75/74��
 ظ ا����
ري '
���� ��ط��ن أ)���ون 'رارات ا�

 
��  ))ا��$
*�� ا�����1 إ'��


 ظ ا���
ري "واء ����ت )�
دة أن +��F 'رارات ا����ر ض ا��0داع أو و�	� 	"���ص �ن 	ص ا�

 ���)�
م �  .و+ود ا���
ر  ا��1
صا0+راء ��ون '
��� ��ط�ن أ


دة ��� 
�ن '
	ون ا0+راءات ا��د	���  7و�(رك إ+راءات ا�ط�ن و ��
����
أن ا�	�زاع ھ	�
 	�زاع  ر


د ر F ا�د�وى ��ون �:ل ���ر�ن ���
ر ا���
ص ���رار $���ن ��وم ��
ر�c ا0() 02(إداري ، و


 ظ ا����
ري '
���� ��ط��ن �+�ب ���. ا���$�رر أن �-���ت  و(��.. )3(ا��ر ض �)����ون '�رارات ا�

                                                           

 ظ
ت ا���
ر�� ، ج ر ا��دد ,04/06/1991را+F ا��رار ا��ؤرخ  �   )3()�
ت أ�:ك ا�دو�� و ا�������ن ا��	ظ�م ا�دا��� �$��ا�

  .14/08/1991، ا��ؤر��  �  38
)1(    philipe simler .philipe delebecque,op.cit.  p :582. 

 
  . 138:ص, +F ا�"
�ق ا��ر, ر�ول �
�د    )2(

دة    )3(�76/63�ن ا��ر"وم  110را+F ا� . 
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و+� ا���"�ف وا��+�
وز  �� إ�1دار ھ�ذا ا���رار، ��#ن ���ون ا���رار ا��ط��ون $�ده ��Qر �ؤ"�س 


	و	
 أو �م �راع  �� إ+راءات ا�����^ '...  

�
م '��م ���
ب و��وم ا���$رر ���Eداع ا��ر�$�� ا���
���� ا��و'��� ��ن ط�رف ا���$�رر أو ���-��� أ

 
��  .)1(ا�$�ط ��+�� ا�����1 إ'��


 ظ��� ا���
ر���� ا���� ���1���E+راء )�
م ا����و'�د أ���زم ا�����رع ����ر ا��ر�$��� ا9 ��
(���� ���د�وى أ

 �*
إن ا�(��م ا��1
در '�د ���ون  )2(���� ��� 9 �ر ض د�واه، و ذ�ك  � ا	�ظ
ر 1دور (�م 	�

 ��
 ظ ا���
ري �ط:ن 'رار ا�ر (( �ؤ�د ��ط
�ب ا��د)�
 ظ )) ض ا�1
در �ن ا��)��
  ��
���
و�


 إذا ���
ن ا�(���م ا���1
در �ؤ���دا ����رار ا���ر ض ا���1
در ���ن �������زم ��وا����1 إ+��راءات ا�����ر أ

#��

 ظ ا���
ري  E	�  � ھ�ذه ا�(
��� ���وم �)����F ا�و-�
*ق ا���
ر��� ��ا�+ .����ر ���. ھ�ذا ا�(��م 


ر �و$وع ا���ر ���
� �1
  .ا��


 ظ ا�����
ري ���ن �وا����1 إ+��راءات ا�����ر ا�����
ري  :��Aظ((" ��)�إن ر ��F ا���د�وى 9 ��	��F ا�

 

د (�ث أ	� ��س ������
  .-ر �و'ف ������ ا���رأ�

 
��

 ظ ا����
ري ا��ر����� و ��
:ا�ط�(ن $(� أ<ط(
ء ا���(
$ظ ا��#(
ري : ��)����ن ا�ط��ن  �� أ�ط�
ء ا�� 


م ا��"ؤو��� ا����1ر�� ، و�)B
��23دة�ذ�ك و �
 �	ص ا�Bن ا���ون ا�دو�� �"ؤو�� �"�ب ( :75/74ر


 ظ  )ا���$�رر(إن ا�(�م ا��1
در وا��ؤ��د �ط��ب ا���د��  ,...)ا�Bط
ء ا��$رة �
��Iر �)����زم ا�

��. ا�و-
*ق ا����رة ، ھذا  � (
�� ا�Bط
ء  C�)1ذ إ+راءات ا��"و�� وا��
��دارك أ�ط
*� وا��


��� ا�Bط�
ء ا���د) ��  
�
 ظ ا����
ري وا���� �	ط�وي �Qر ا���د�� أ�)���� ا��ر����� ��ن ط�رف ا�


ء +��F ا�(�وق ا����"�� ��ذه ا���1 I�E� ����. 	�� ا�Iش وا��واطؤ  Eن ا�(�م ا�1
در ��ز.  


 ظ ا�����
ري ��)����د��((ھ	��
ك (
���� ����ون  ����
 ا�( (����
���E+راءات  و ذ���ك (���ن ������ف أ-	��
ء '�

�ط
��ب ��ر ض إ+�راء 	��
*� ���ل و-���� ����رة ا���ر أ	� 'د ار��ب �ط#  � ��ر �(رر ،  �و 

ا��ط# �
ن ���د ��رور و'�ت ����ر ��ن إ+�راء  ا���
فو � ��ض ا�(
9ت ��ون . �ن طر � �ط# 


ء ، (��ث �ر �F  �.ا���ر أي ��د ا��"
ب ا�(�وق ،  E	� �م ���I�0
� ����
�� إ9 طر�ق ا��$
ء ���ط


م '��م ���
ب ا�$��ط ��+��� ا��$�
*�� د�وى '$
*�� ��Eداع �ر�$� ���و�� و�و'��� ��ن طر �� أ��

                                                           

دة    )1(�76/63�ن ا��ر"وم  112را+F ا� . 
�:ك ا�دو�� و  22/03/1993ا��ؤر��  �  1385را+F ا������� ر'م    )2(#� �1

��ر ا��	�
ت وا���وع  ا��ذ�رات و ا�����+� ،

 . 1995-1990ا�(�ظ ا���
ري �"	� 
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 F���وازاة �

ء ، و ��I�0
� ���

 ��رح ��و+��
 و+� ا��ط# ا��ر��ب و أ"�
ب ا��ط��ا�����1 إ'��

 ،�*

�� �(�وق ا��Iر  � ا	�ظ
ر 1دور ا�(�م ا�	���) ��)�1�ذ�ك ���� ��ر 	�س ا��ر�$� �دى 

*
��F ا�و-+ �  ����  .ق ا���
ر�� و(�ن 1دور ا�(�م ���� ا��#��د 


ء ا�و-���� ا�����رة �ط�# إ���I�0
� ��$
���. ا����1د�ق  .و��ذ�ك �����^ ا�(��م ا��1
در وا�� F�'و�ا�

 ��"���  .)1(ا�ذي ��وم �دوره ��E:غ أ1(
ب ا�(�وق ا�

 
��
� : ��
  :��" ا���0�ل ا�9#

ز�ر ا���ذي �ؤھ��ل أ���وان إدارة أ���:ك ا�دو���� ���-���ل ا���و 20/02/1999و ���
 �����رار ا����ؤرخ  ��� 


م ا���
��� أ��
  .)2(ا��دا����ف �

 
���  ��� �د �	(ت ��1 ا���-�ل ا��$
*� إ�. �د�ري ا�(�ظ ا���
ري �: ("�ب ا��1
��1 ا0'��

 �������
ت ا���
ز	�
��� ا����	C ھذا ا��رار ��1 ا���-�ل إ�. ا��د�ر ا��
م ��. ا��"�وى ا��ر�زي �


م ا����"��وى �#�:ك ا�دو�� وا�(�ظ ا����
ري ا��ر و��� أ .����+��س ا�دو��� ، أو  ، 
��� ا������)�

�� ا��	
زع وذ�ك و �
 ��وا�د '
	ون ا0+راءات ا��د	���)�.  

  ا�و.
�" ا�وط��" ��,B ا�را�9 : ا��
�ث  ا��ط ب

  ا�ط���" ا�#
�و��" � و.
�" ا�وط��" ��,B ا�را�9 : ا�ول  ا��رع


���
�و����� إدار���� و إ���. (���ث 	����رض  ����
 ��و�
���� ا�وط	���� ��"��C اBرا$��� ���ؤ""���  
رھ��

��
  .ا��	ظ�م ا�دا��� وا��
ر+� ��و�


دة اBو��. ��ن ا��ر"�وم ا��	���ذي ر'�م  :ا�و.
�" ا�وط��" �ؤ,," *�و��" إدار�" : أو' ���	ص ا�

�ن إ	�
ء و�
�� وط	�� ��"�C  1989د�"��ر  19ا��ؤرخ  �  89/234$���م ، و ا���ا���دل و ا�


�������1 ا��د	���� و �
9"����:ل  �	���# �ؤ""���<< :اBرا$��� � F�����و����� ذات ط��
�F إداري  ���

1
ر ��
�. ا�و�
�� ا�وط	�� ��"C اBرا$� و���ب �"� ��
�و�د�.  � �1ب ا�	ص ) أ.م.و.و(ا�

)�����
����ول �����
 و ) ا�و���
ت ا�����
م ھ���ذا F���$��B ھ���ذه ا��ؤ""���� ا���و������ ������وا	�ن وا��	ظ�����)

  >>ا��ر"وم

                                                           
�143
�د ، ا��ر+F ا�"
�ق ، ص ر�ول  )1(.  
�دد   )2( ، ���  .26/03/1999ا��ؤر��  �  20ا�+ر�دة ا�ر"
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�� و�ن �:ل ھذه ��
�و���� إدار���و��
دة  Eن ا�و�
�� ا�وط	�� ��"C اBرا$�� ھ�� �ؤ""�� �, ا�



�����1 ا���	و��  و�� F���د�	� ا�+زا*ر��9� 
��رھ ��
��� وھ� �د���  ,"��:ل ا�
� ����دم �د

�"C اBرا$�  ������-ل  � �� ��	��   ���
  :و�	�` �ن ذ�ك ا�	�
*` ا��

-��"ك و ق 'وا� ��

ت ا�و��
  .�ــ� ا���و��ـ
"�د ا��(ـ("

-���
	ون ا���1
ت ا���و' 
��
 ا�و�
�� �	ظ��  .ا���1
ت ا��� ��ر

�د�	�-� F�� �	و	
�وطن ' ��

ن آ�ر ��و+ب �ر"وم ا�+زا*ر و���ن 	��� ��و���  �	��ذي إ�d#ي 

�د�ر ���ر �ن إراد��
 و��1رف - ��

��و���"

م ا��$
ء ��
 أ��-�
 و���
  .)1(و�("

-� ��
�1 ��
  � (دود ا��
	ون����F ا�و�
  .(ر�� ا0	�
ق  و�	ظ�م ��زا	���
 ا��


	ون ا0داري-��� F$�� ��
�ل و	ظ
م ا�و��
 ا��$
*�� ��$F ,�	ظ�م و��
�
ز	�
 أن ��  

9�����1���
 ��$�����ون ������
	ون ا�وظ�����ف ,������1
ص +�����
ت ا��$����
ء ا0داري ا�������
��
 أن ������

��
ل ا0دارة ا��
.)2(ا���و+� �  ��
�ل ا�و�
��:ك و���T� ���
�د�ر��� ا���
���ن �
������دة  F�� ��

���ن ا0دارات ,ا�����
ر��ن ا���	د"����ن ا�����راء و,ا����و-��ن, ا�وط	���� وا�(���ظ ا�����
ري 
إ���. �Qرھ��

C"�
 ��ص و-
*ق ا���� ا�	
س  �
�$0
 � إ�. 
�.  


 ��د �رت ھذه ا�و�
�� ��دة �را(ل ��ن (��ث 	��:�را�ل ��?ة ا�و.
�" ا�وط��" ��,B ا�را�9��#

  :و ������
 وھذه ا��را(ل ھ� 


ل ا��"�C ��د�. � : '�ل ا9"��:ل  .1�+��د�ر��� ا��	ظ��م ا����
ري و �
	ت ھ	
ك ھ�*� و(�دة  � 

 C"�
 �  �رعو�م �, ا����
��
ر"�� �� 345إ��. ������� ر'�م  ا"��	
دا ���12/01/1962
ر�c  إ9 

����ر ر'���م Bو+���ب ا������03/01/1959
ر�c  �������59/41ق �#�����
ل ا��(���د�ث ا������
ري ا��(���دد � 


طق . ا����
ص �
�(�و���� ا��ر	"������	�
	��ت ��	��� � �����(��ددة ����دم و ��� ا�(������  ��Eن ھ��ذه ا�����

1
�C ا9�
ر���".  

                                                           
  .23/06/1990ا��ؤرخ  � 89/234�ن ا��ر"وم ا��	��ذي ر'م  21,20,10,1را+F ا��واد   )1(

ر �وا�دي )2(��
ذ �"Bون ا0داري ، ا	
����, ا��

ت ا�+�  .317,312ص,1991"	� ,د�وان ا��ط�و
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 ، و�
	ت �
���� 0دارة ��ؤون أ��:ك ا�دو��� : "��:ل ��د ا0 .2���� �  ���
ا"��رت ا���*� ا�"


���� وا��ؤون ا���
ر����-�:ث  ھ�ذه ا���*��  �
	�ت �$�م 1971و �� "�	� , �(�ت و�1
�� وزارة ا�

  .ا�+زا*ر ، '"	ط�	� ، وھران: �د�ر�
ت +�و�� ھ� 

��ر ر'�م  1975و��#"�س �"C اBر$�� ا���
م "�	� : ��1975د "	�  .3Bو+�ب ا� �Eن ,�75/74


 ظ� ���� أ�1(ت �ن )�
م إ�داد �"C اBرا$� ا��
م وا���ا0دارة ا������� ���وؤن  ا��1
ص


رأ�:ك ا�دو�� وا��ؤون ا���C1ر� �	و	
 .)1(�� وذ�ك ��و+ب 	ص  '


ر"���
  إ	���
ء���م : 1989و �� "��	�  .4����:كا�دو����  أ���:ك���ؤون  إدارةا���1:(�
ت ا���� �Bوا 

�����
 ظ�� )���1 ��"�C اBرا$�� ا���
م وا�

م ا�����
ل ا�+�
لو(و��ت ��ل ,ا���
ر��  � ���Bا 

��:ك اBك ا�دو��� وا:��
 "�ق 0دارة ��ؤون أ��  F��� ت	

ل ا��"�Cا��� ��+�و��ذا ,���
ر���  �� 


د����� ا��ر��ط��� �����ذه �
ت وا�و"���
*ل ا��������
لا������Bر��ط���ون ��"�����ر ھ���ذه  ا�وا��"����د�ون ا�


ل��Bا, �����و�
������1 ا���	و���,ا����رع ا�+زا*�ري أ(�د-�
إ�. �ؤ""�� � F���وا9"���:ل  ��

 ��
�وز��ر  �(�ت و�1
�� و'د و$�ت ھ�ذه ا��ؤ""��,ا�را��9
�و.
�" ا�وط��" ��,B �د�. , ا�

  23/06/1990ا���ؤرخ  ��  90/189ا�ذي (ددت 1:(��� ��و+�ب ا��ر"�وم ر'�م  )2('�1
د ا0


�� "	�  إ�.وا"��رت ا�و$��� ��. ھذا ا��	وال Q1995  , ءأ�ن �م
Iر  إ��ق ا��ذ�
ا��ر"�وم ا�"�


��� ا��1:(�
ت ا��������  إ�.و(و�ت ��:كز�ر ا�B
���و�.  ��  ذإا�وط	��� وا���ؤون ا���
ر���  ��


ل �ط����ق ��+�
مھ��ذا ا����)Bا  �����
 ����ص  �ا�:ز��� وا0+��راءاتا��و-������ وا��	ظ�����"��C  إ���داد �


 ظ� ����  اBرا$�)�
 , ا��
م وا��و��م ����1ر  )3( اBرا$��	ص �����ق ��"�C  �#ي	� ��
در أ�

�رBا  .��
ءIا��1: إ� ����
��ن �1:(�� وز��ر ا9'��1
د و��و�. وز��ر ا��$��
ت ا��ر"وم ا��)


 ��ص �
 �وز�ر ا9'�1
د  ���
أ�$�
 �ل ا	� ��م , ا��
م  اBرا$��"C  إ�دادا��� �
	ت ��و�� "


ء ا��ر"��وم ا��	����ذي ر'��م ��Iؤرخ  ���  90/190إ�����ن �	ظ���م ,  23/06/1990ا���$�� ا0دارةا�


����� ا�����  ا0دارةا9'���1
د و�	ظ���م  إدارةا��ر�ز����  ��� ��$��م  أ���1(تا��ر�ز����  ��� وزارة ا�

$ ��

 ا��د�ر�� ا�����
�:ك�ن ھ�T�  ري
�د�ر���  ر���� ��(��ظ ا���� 
ا�وط	�� ا��� �$م �دورھ

                                                           

دة    )1(��ر  5را+F ا�Bن ا�75/74 
��
 .ا��ر+F ا��ذ�ور "
  .23/06/1990ا��ؤرخ  � 89/234�ن ا��ر"وم ا��	��ذي ر'م  31,30,2,1را+F ا��واد    )2(
�ن 1:(�
ت وز�ر 15/02/1995ا��ؤرخ  �  95/54�ن ا��ر"وم ا��	��ذي ر'م  22,5,2را+F ا��واد   )3($��
��� ا��ج ر ,ا�

 .�19/03/1995  � ا��ؤر�,15ا��دد
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 C�"�
  )1( اBرا$��و"+ل �	�
 ����د $����أ��1(ت �(�ت  اBرا$��ا�و�
��� ا�وط	��� ��"�C  أن

 ���
�  .و1
�� وزارة ا�

 
��
  :�0ظ�م ا�و.
�" ا�وط��" ��,B ا�را�9 : �

�ن �:ل �+�س إدارة ��+"د ا��	ظ�م ا�دا��� ��و ��
�, .��  .أ'"
م 4و�د�ر ��رف 


 ا��	ظ�م ا��
ر+� ��و�
��  ���ون ھو ا�Gر �ن �:ل �د�ر�
ت +�و�� و�  .و9*�� أ

�+�س  : ا��0ظ�م ا�دا< � � و.
�"٭ ��
�د�ر  إدارة��رف ��. ا�و� 
  :و�د�رھ


رة �ن ھ�*� ���ون �ن �-��ن ��دة وزارت :  ا4دارة�� س ) أ��  :ھمھو 

 *���
��-ل �وز�ر ا���+�س  � 
  . ا0دارة����1 ر*�"

�-ل �وز�ر ا�د 
ع ا�وط	* ��)2( .  

�-ل �وز�ر ا��+��ز* �.  

�-ل �وز�ر ا��:(� * �.  

�-ل �وز�ر ا�	�ل * �.  

 * ���� ���(ث ا���

 ظ ا�")��-ل ا��.  

�-ل �	دوب ا���ط�ط * �.  


ءو���ن $�
 ����1م ھذه ��رار �ن  ا0دارة�+�س  أ���
) ����
�
 أي وز��ر ا���
وز�ر ا9'�1
د "�


ء ��. ا'�راح �ن ا�"�ط� ا��� �	��ون 	�

*�ب ��د�ر  اB'�ل��ون ��م ���.  أنو�+ب ,  إ���	 ���1


 وا���داول  ا0دارةو���ف �+�س  )3(ا��ر�ز��  ا0دارة � ����ا��دا��ر ا��� ����ق ��	ظ�م ا�و�
�� و


*ل  ا0دارة�+�س  ��
 و��ر�رھ
 و��ذا ا�Iرض ��داول "�  : ا���G � ا�

��طط ا���ل ا�"	وي وا����دد ا�"	وات  •.  

 وا�	��
ت و��زا	�� ا�و�
��  �\�راداتا�+داول ا���د�ر��  •

• 
 .ا�	ظ
م ا�دا��� ا�����ق �
��	ظ�م ا�دا��� ��و�
�� و"�رھ

                                                           
�ن  15/02/1995ا��ؤرخ  �  95/55�ن ا��ر"وم ا��	��ذي ر'م  15,6,1را+F ا��واد )1($���	ظ�م ا0دارة ا��ر�ز��  � ا�

 ���
� .19/03/1995ا��ؤر��  � ,15ج ر ا��دد,وزارة ا�
�-: �وز�ر ا9'�1
د   )2(� . � ا�"
�ق �
ن ھذا ا��$و 
89/234�ر"وم ا��	��ذي ر'م �ن ا� 17,13,11را+F ا��واد  )3( 
��
 .ا��ذ�ور "
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•  ���
�
"��� و ا�)� .(���1 ا�	�
ط ا�"	و�� وا��"و�� ا�


ت  � �و$وع ا�1 �رأ���د��  •�'

ت وا��9��. 


 ��داول �+�س �
  ا0دارة���ول ��  ���
  � ا���ر�F ا�����  : �#�� � ا�(دود ا��	1وص 

•  

د�����
 و����
 و��

رات وا��"��
ء 	� Fر�
��.  


��و�. '�ول ا���
ت  •�
 . و���1�1
 وا�و1

��. 	(�و �ل ا��دا��ر ا�$رور�� Bدا,  $: �ن �ل ذ�ك , و���رح ��. ا�"�ط� ا�و��1  �����ء 


ء �+���س ظ��و����ون و أ $��ل��$�
	����  ا0دارة
*ف أ+���1
ر�ف ا��	���ل  أن���Qر , �����
ا�����  وا0'

 

ءه�	���$�
ر"��م و أ�� ��"
	���ول ��� ظ����+��س , 
*��م ��وض ��م ط��
 ���	ظ�م ا� F��و�+�


ء ��ن ر*�"��  اB'ل�ر��ن  � ا�"	� ��.  ا0دارة�
 ���د +�دول , �	
ء ���. ا"��د��
ل����Bء  ا
�	�

 ��
��. ا'�راح �ن �د�ر ا�و�.  


���� :  ا��د�ر) ب��ر"وم �1در �	
ء ��. ا'�راح �ن وز�ر ا�� ��
��� , ���ن �د�ر ا�و�
��و�	��. 

 

�طر��� 	�"�� , C�"�
�� ا��"�ؤول ��ن ا�"��ر ا���
م ��و�
��� ا�وط	��� �-�وھ�و  اBرا$��و����ر �

 ���

م ا����  :��و�. ا�

 *+�  . ا0دارة�س �	�ذ ��ررات 

 * ��

م��-ل ا�و��  .ا��$
ء  أ

 * ��
�ل �"��د�� ا�و�
� .�� ���
رس ا�"�ط� ا�"���.  

  .)1(ا0دارة�+�س  إ�
ه��رم +��F ا���1
ت وا���ود  � (دود ا�"�ط
ت ا��� ��و$� * 

��ن , �1ر �
  و�#�ر��روع ا���زا	�� وا��9زام �	��
ت �"�ر ا�و�
�� و�+��زھ
  إ�داد* � 
�� �� 


دإ��وض  أن ا��#نھذا ����"ؤو�� ا��روع ا�+�و�� وا��(���  إ�.ات .  

  �$م ھذه ا��د�ر�� أر�F      :ا�2,
م ا�<
�" ��د�ر�"  ا�و.
�" ا�وط��" ��,B ا�را�9*

��
��. ا�	(و ا�� ����د�ر�
ت  ر     :  

1
�C ھ�  .1�
ل ا��"C و ��
 -:ث I�B ��� :ا��د�ر�� ا��ر

�"C ا�($ري��1(� ) أ         �
� �1
�.  

�"C ا�ر���) ب        �
� �1
� �)�1�.  

                                                           
89/234�ن ا��ر"وم ا��	��ذي  20,19,18,16,12را+F ا��واد   )1( 
��
 .ا��ذ�ور "
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�1 �
��1و�ر ا��"(�) ج        
� �)�1�.  

2.  
���1(��ن ھ 

ل ا��
�1 و ��I�T� ���  :ا��د�ر�� ا��ر


ل ا�ط�وQرا �� ) أ         I�Bت وا
��1(� ا�درا".  

��1(� ا0�:م ا��G) ب        .  

  : ���رع إ�. ا��د�ر�� ا��ر��� ��و"
*ل و .3

��1(� ا�و"
*ل وا��1
	�) أ         .  

��1(� ا���1
ت و ا��+��زات) ب          .  

    4 . ���
1
�C ا���
 ا��	�
��� و ���رع �
ل وا����� ���  :ا��د�ر�� ا��ر


"��) أ         )�
��� وا����1(� ا�.  


ل) ب        ���1(� ا��.  


ل وا��و-�ق) ج        ��B�1(� ا�.   

  

  :ا��0ظ�م ا�<
ر�� � و.
�" ٭

��ن ا�و�
��� ا�وط	��� و  ����"C  � �ل أ	(
ء ا��وطن أ	��#ت ��د�ر�
ت +�و��� ���ر�
وذ�ك ���وم �

1�� و�ذ�ك �د�ر�
ت و9*�� 
�	��رة ��ر ا��راب ا�وط	�ا��� ��رھ
  �  ا�+زا*ر ا��.  


طق ھ�  ��8وزع ��.  :ا��د�ر�
ت ا���و�")أ 	�: ���1
 ,ا����ف,�'"�	ط�	 ,رانوھ� ,ا�+زا*ر ا��


ر ,ور'�� ,"ط�ف��   ,���

م ا����  :و�رأس �ل �د�ر�� +�و�� �د�ر ��و�. ا�


دي وا���ري •�
ل ا�+�  .�(��ق ا�ط��
ت ا���د��   � ا�

�را' •��� ���
�ل ا��+
ن ا��� �.  

• C"�����  ا��
د�� وا���	�� ا��� �1
دف �
�ل ا�����F ا�+ �+�
��.  

��د�ر ���و�. و��: ا��د�ر�
ت ا�و9*��)أ • 
�"��وى ��ل و���9 �رأ"�� .���
ت �)��وزع  ھذه ا�

���

م ا����  :ا�

• -C"�
ت ا������ن ا ��
ح $��
ر�� �F ا�وا��  � ا��
ذ ا��رار ا���  .ا�


ل ا��
	و	��- •+Gن ا�
ر��  � إ1دار ھذا ا��رار $��  .ا�
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�ن إ	�
ء- •$��
ر�� �F ا�وا��  � ا��
ذ ا��رار ا����$�وا  �� ��د�+	� ��"C اBرض ا� ا�

�-: ��و�
�� ا�وط	�� ��"C اBرا$�� 
�� .  


ع�ط�ب - •��ر ذ�ك ا+�Bا .�
 ا"�د�  .ھذه ا��+	� ��

• -C"�
د�� وا���ر�� ا�$رور�� 0�داد ا��
	� ا��  .�ط�ب �ن ا��
د�� ا0

• - ���:�
*دة ا�"�ط
ت ا��(��� و ا�و9*�� ��رح��د 	دوات إ�� 
���� ا��"C وأھدا ��.  

�د�ر��� و9*��� ��ن ����ب ���"�C و �رق �
����1�ون  �ل  )des brigades( وان��Bنوا������ ا�


ل ا���دا	������B
�)les equipes des terrains (ت  ا��ذ�ن ��و��ون
�����
ت �(د��د ا�����ا����
م ��

�)
"���,و'�
س ا� ���
 �و�ذ�ك  �م �ط
��ون ��(ري ا�د'� ا�:ز�� 	ظرا Bھ��
ت و رو	�� ��ن ���و


(���دون $�ن ا�و-"�
*ق ا�)1(.  


م ا�و.
�" ا�وط��" ��,B ا�را�9: ا��
��  ا��رع��  


دة ���
م  1992 �را���ر12ا����ؤرخ  ���  92/63ر'��م )2(���ن ا��ر"��وم ا��	����ذي  ����04د (��ددت ا������

 ������
ت ا���	��� ا�را���� إ��. إ��داد �����-�ل  �� إ	+�
ز ا����ا�و�
�� ا�وط	��� ��"�C اBرا$�� و ا�


م ا�و�
��� ا�وط	��� �"C اBرا$� ا��
م ، ���و"	��رض إ�. ��ر�ف ���وم ا��"C -م 	�طرق إ��. 


��
1
�"C اBرا$� و ا��1�.  

   CADASTRE:���وم �,B ا�را�9 ا��
م : أو' 

  :�0ر�ف �,B ا�را�9 ا��
م


دة  :ا��0ر�((ف ا�#((
�و�� ������ر ) 02(�ر ���� ا�Bن ا����"��C اBرا$��� ا����
م << :�#	���  )75/74 )1


د�
 ��"+ل ا���
ري �(دد و ��رف ا�	� 
"
  .>>ط
ق ا�ط���� ����
رات و��ون ا��"C أ"


(� ا������� ا���
ر��� و  :ا��0ر�ف ا��#�� �"�
ن و ���
ت �����ق ��(د��د �و-��� إدار�� �(وي ���و


ء ا�$ر��� ا���
ري �  .ا��� ��$��
 �(دد ا�و

                                                           

ي  24ا��ؤر��  �  16ا������� ر'م    )1(�
ل ا��"(�� و ا��ر'�م ا���
ري ا�1
درة �ن ا��د�ر��  1998��Bر ا�"� ������ا�

�:ك ا�وط	��T� ��
 ا��

دة   )2(�92/63�ن ا��ر"وم ا��	��ذي  ر'م  04را+F ا� .  

دة   )1(��ر 02را+F ا�Bن ا�75/74 .  
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���� ��	�� و'
	و	�� ��دف إ�. ����ن +��F  :ا��0ر�ف ا��
م � C"�
ت ا���� ��ط����
 ا���ر �� ا��	
ا���


���  وا�وا$�(� ��و��� ا����
�و'��� ، (�دوده ، وا��� �������0��داد   ,'وا��� و	و��� ا���
	و	�ر ، ا�

�� و1(�(���" �������ود )2( .  

 
��
� : B,أ�واع ا��:  


دة  1(دد���� ا�����رة  :ا��,((B ا�ر��((�  -1���ا����ؤرخ  ���  84/400���ن ا��ر"��وم  4���ن ا�

�ر ا���د24/12/1984T� م����داد �"C اBرا$� ا��
م 76/62ل وا�E� ق����<<  :ا�


ط ����ر أ	Bرا$�� إن ا'�$�. اBدي و ط���� ا
��#ن ا��"C ا�ر��� ھو �(د�د ا��وام ا�

�
 ��ص  ا���
رات ا�ر����  زا��:(�� ا��� �	+ 
تا��زرو�� <<.  


طق ا�($ر�� أي دا��ل ا���دن :ا��,B ا��9ري  -2	�(��ث �ر ���  وھو ا�ذي ��م  � ا�


دة ��ن ا� ��	
�ن ا��ر"وم ا�"
�ق ا�ذ�ر �#	� 4ا���رة ا�-: 


دي و ط���� �Iل أو ���1ص <<        �
تا��وام ا��

ل  ا��	���  ا���
رات و	�ط ا"��
��ا�


 ��ص ا���
رات ا�($ر���
 وو��1
 ("ب �ل ط
�ق ،  ���:I�"أو ا 
����<<.  

 
��

�0إ: ��
�0>
 :  

1. 
�0
�

دة  :�
 �<ص *� �" ا��,B $� ا<�0��ن ا��ر"وم ا��	���ذي ر'�م  ��05د (ددت ا�

92/63 ��
��. ا�	(و ا�� 
��
1

 ا��1��
  :ا��ذ�ور "


��ب أر$����  أو  •��"#� 

ل ا��(����ق ا�����
ري ا��
���1 �ر"��م ا�(��دود و ا�ط�وQرا ��������	����ذ أ

 �)
"��"و(�  � ا Cو$��
��1و�ر ا��  .�"+ل ا���
ري�"C اBرا$� و �ر'�م ا���
رات ا�


ل �+
ن �"C اBرا$� و ر"�م ا�(�دود ا��	�1وص  •I�#� ������
ت ا�����($�ر ا���ود وا�


�� ��

  � إط
ر ا��	ظ�م ا�ذي ��$F �� إ+راء إ�داد �"C اBرا$� ا��
م و��و�. ا�������. 

•  
�� ��)���رار �
�$�طو��وم ��(ر�ر ��طط
ت ا��"C ا��
م و ا�و-
*ق ا��"
�. 

• 
��ل ( '
ت ا���
ر�� ا��� �"��C ����و�ن ا�"�+ل ا����
ري �	�g ا��ط�	:(�ظ أ	�� ��د�ل  �� 


 ظ��� ا���
ر���� و����س ���ن )�
ت ���ن ا����1
ص ا���'

 ظ��� ا���
ر���� (���ث أن إ	���
ء ھ��ذه ا��ط)�ا�

��

 ظ� ا���
ر�� و ا�و�)�
م ا���
 ھ	
ك ��ط ��ن �
،ر���
1
 .)ا��1

                                                           
��د ا��ط�ف (�دان   )2( �$
���� ، ص >>  أ(�
م ا���ر ا���
ري<< ا��
  . 39، ا�دار ا�+
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• 

ت �ط��
�ق �"��C اBرا$��� ���F ا�"��+ل ا�����������ري ا���ذي ��"���� إدارة ا�(���ظ �ط���ق 

 .ا���
ري

•  ���������"��C اBرا$��� �و"��
*ل ا0���:م ��	ظ���م اBر����� و ا9"����
رة ، و 	���ر ا�و-��
*ق  ا�


	�ظ
م � 
 .ا��G و �"�ر ��. $�ط�


��ب ا�درا"�
ت ا�ط�وQرا ��� ا��
���� ����واص  •��
"�(ون و�
ل ا��� �	+زھ�
 ا�I�Bرا'ب ا�

��� أو ���وا

ب ا0دارات ا��")��������داد E� ل ھ�ؤ9ء���ن أن �����
تص،(��ث � C�"�وذ��ك  ا�

 C"����� ا�� Fو ذ�ك ��"ر� C"���1
ت ��ر�� ��	�م و��ن ا�و�
�� ا�وط	�� �� .$����.  


�0إ- 2�
�0>

 �<ص ا��رد ا��
م � �#
رات  ��$:
�
	و�� وإذا - ��1� ��
���ت ��ذ�ك  ��و�. ا�و�

11��
ت ا���	�� ا����
ز ا��+	E� م
�:كا���Bرات ا

م �����-ل  ��  )1(ا�وط	�� � �و$F +رد ��ا�

�� ا��
��� ��دو��� 
�:ك ا��
�1 وا��Bا F��+� ��و���ك ,ا�و���9 وا���د���,ا��"+�ل ا�و��1 وا���و�

����ف ا��	��Uت وا���
��ل ا���� �	���� إ����
 أو ا���� ���1ص ���ؤ""�
ت وا���*�
ت  
ا��� �(وزھ

���  .)2(ا���و


ل ��Bل ا-�
ل ا�+رد ا��
م ���
راتو��+� �  ��
  ا���	��  ا��� ���ن أن ���ف ��
 ا�و�

�:ك Bا��	ا�وط ��� 
�� :  


 ا���ط�
ت�	ظ�م �1	ف -��+�
���:ك ا�وط	�� وBرات ا

م ����  .ا��� �"�C ���و�ن +رد 


ت ا�(د�-� ��"��ر ھذا ا�+رد و$�ط� -�
��ب وا��	ظو"Bداد ا�
	�ظ
مإ�.  


ت إ(’	

ج ���	���*:��:ك ,�1
*�� ("�ب دور��� T�����

ت ا���
ر��� ا���������:ت ا���������س 

  .)1(و�طورھ
 ا�وط	��

                                                           

دة  )1(��م ���ر"وم 12/02/1992ا��ؤرخ  �  92/63�ن ا��ر"وم ا��	��ذي ر'م 1را+F ا���  ,89/234ر'م  ا���دل وا�

 .19/02/1992ا��ؤر��  �  13ج ر �دد 

دة  )2(��:ك ا�وط	��  23/11/1991ا��ؤرخ  �  91/455�ن ا��ر"وم ا��	��ذي ر'م  2را+F ا�Bن +رد ا�$��  ,ا�

 24/11/1991ا��ؤر��  �  60ج ر�دد

دة  )1(�89/234�ن ا��ر"وم ا��	��ذي ر'م  7را+F ا� 
��
 .ا�ذ�ور "
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  �� �" �,B ا�را2A*� �9" ا���
$ظ" ا��#
ر�" : ا��
�ث  ا��رع


 ظ�� ا���
ر��� و ذ��ك )��"�C اBرا$�� وا� �)��1��ن ا�:زم أن ��ون ھ	
ك �:'� وط��دة ���ن 

���. ا��"�C ا���
م، ���	"�ق ��ن ا���1(��ن ��" 
�"
�ر ا�("ن ������� ا����ر ا���	�� ا���� �����د أ"


 ظ ا���
ري إ+راء ا���ر �+ب أن ��ون '
درا ���. ا��(��ق ��ن ا����
رات )�
�ن ا��� 
�(�ث �	د

 ��)
��"�
ت ا���	
و���ن +���� . ا����� ��	����
 ا0+��راء '��د ���م ����	���
  ��� ا�و-����� ا��ود���� �وا"��ط� ا���

���1�
�����د�:ت  ��� ا�و$����� ا��
	و	���� ������
رات و ا����� �
	��ت أ���رى �	����I إ���:م � C��"�(� ا�


ت ا���
ر���� ، و ذ���ك ��"��و�� و-��
*ق ا��"��C و ���
 �����روط ��'
�و���� ا��ط+��و$��وع إ����
ر  ��� 


دة ��76/63��ن ا��ر"�وم  72ا���ررة  �� ا�  .�، و��(��ق ھ�ذه ا��:'�� �وا"�ط� و-���� وا(�دة ��د

�"��رج 	�وذج PR4   وذج�  .  PR4 BISأو 	

�ق ا��ر, " �ن ا���
$ظ" ا��#
ر�" إ�+ �� �" ا��,B : أو' 

 ظ ا����
ري إ��.  :ا�و�)��ر"ل ا�

�"C اBرا$� ا��داء ��ن أول ��ل ���ر (��. ا���وم ا��
��ر �	�� و$��ن 	��وذج  �)�1�)PR2 (

 ���
  :ا�و-
*ق ا��

�"��ر+
ت �ن 	�وذج  •PR4  BIS ,  PR4  
�ط
��� ��و-
*ق ا��� �م ��رھ.  

��طط
ت ا��ط
��� +دا •�
  .ول و���1 ����"�م �ر �� �


����Iرات ا�(
�����1 �����د ا0+���راءات اBو������  ���� �������ن   PR12+���داول ����ن 	����وذج  •����

 

ص ا�ط�����ن وا���	و��ن وا�+
ري إ��
رھ��B2(ا(.  


$��ر ��	���وذج  •)����ن  ����	
- ����"	PR15 ,PR14   و ����م C��"�
ل ���ن '���ل ����1(� ا���)�

+E� �������را+F ا��
������  .راءات ا��0
ر ا�

��زة ��ل ��د�� ، و �ر�ب ا�و-
*ق  � �ل رز��  �� ���ل �	��1ل و �
��ر���ب �� ���(�ث �	�# رز

و ا���طط��
ت  PR4 ا����� ذ���رت  ���� ،���Qر أن  و-��
*ق ا��"��C ا��ر ���� ��"����ر+
ت ا�	���وذج 

���ورق ا��ر ��� �
�+��داول ا�و����1 ����"���م ���ون �ر����� ���. (��دى و�ر"�ل $���ن �ظ�روف ���ن ا


رة ��  )) .�+ب �دم ط��(( ا���وى ���ب ���� ���ل ظ
ھر 

                                                           

دة  )2(��ر  ���2رة ا 14ا�Bن ا�75/74 
��
  .ا��ذ�ور "
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��
�ق ا��ر,( " : �
�(��ل ���1(� ا��"�C إ��.  ن ��( �" ا��,(B إ�(+ ا���
$ظ(" ا��#
ر�("�(�ا�و�(


 ظ� ا���
ر��)��	�� و$��ن +�دول ��ن 	��وذج  30�ن �ل ���ر إ��. ��وم  25ا��داء �ن �
ر�c  ا�

)PR13(  ���
  :ا�و-
*ق ا��

• �
 ظ ا���
ري  �"��ر+
ت )�
رات ا��� أر"ل ��#	�
 ا����
� ������  .�طط اBرا$� ا�

�"��ر+
ت ا�	�وذج  •PR4   �����
 �-�ت ��و+��
 (1ول ���Iر  � (دود ا��  و ذ�ك �	د


$ر ا�	�وذج  •)�PR4  ���و+�
ت � 	"���ن ����د�:ت ا�(
��1  � �ر'�م   .���  ������ا�

�"C ا �)�1� 
��
�-E� رات ���ص��I� إ-ر C"�
$ر ��"��رج )�Bرا$� و �ر ق ھذه ا�

   .)1(اBرا$� ا��ط
�ق


$��ر ا�	���وذج  •)�)PR15(  و���ت

ءات وا����دم ا����� �	��	��
� �������� ��� 	"�����ن �������Iرات ا�


ت ا���
ر�� '
�و�� ا��ط+�  .ا���
رات ا����دة  � 


$ر ا�	��وذ+�ن    )��"C اBرا$� ���د  �)�1�          �� "�+ل  
إ��دادھ��وم   PR15 , PR14و��وم 

�وذج 	PR16   ا�"�+ل �  

 ، و��د�� �و'F ا���
ر و �
ر�c '�دھ�	�
ن ا�ر'م ا��ر���� ��ل �� F�


 ظ� ا���
ر�� )�
 إ�. ا����
  .ا��ذ�ور،و�
ر�c إ(

�($ر �ن طرف ��1(� ا��"�C ، و���م ��ن ط�رف ا��و-�ق أو ا�"��ط� ا0دار��� ا���	��� و�"��م   


 ظ�  � 	�)��ل ��"���رج  س ا�و'ت ��F ا�و-�
*ق ا����ورة،و����1 ��وا����إ�. ���ب ا����"�


 ظ و��"��رج ��د)��"C اBرا$� �ن طرف ا� C"�  .اBرا$� �ن طرف 


�	"��� إ��. ��ل ا0+�راءات ا���� ��ؤدي إ��.   PR4 BIS , PR4و ����رط ���د�م �"���رج 	��وذج �

و ا��1ر(� أو ا��	��#ة أو ا��"��ط� �(�ق ا	��
ل ا������ ا��� ��1د ��
 ا���ود أو ا��رارات ا�	
'�� أ


�ن ��� 
�
	� و ا�QBراس و �	�د�����د أو �(�ق ا�Bر ا�طو��ل ا
ا������ و(ق ا9	��
ع ، و�(ق ا�0+�


ر��� ،  �Eن �"���رج ���+�ب أن ���ون   PR4 BIS , PR4ھذه ا0+راءات ���Iر  � (�دود و(�دة 

��� ��و-
*ق

ن ا��ط
��� ا����"و�� �ن طرف ا����1(��ن  ��د ���رر  �ر �
 �و-��� ا���
س و �$�ا�


ت �
دل ا����و��.  

  

  

                                                           

دة  )1(�76/63�ن ا��ر"وم  21را+F ا� .  
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��	
  ر ا�����ـراءات ا���ـإ� :ا���ل ا�

  

      

  

  

ح �
	�� ا���ر ��� ��و�!
ن ا��ط��ق ,  إن ��ظم ا���ر ا����� إ�راءات 
�ددة ��ب إ��

�ذ�ك ��ب إ��رام �+	+ل ا'�راءات �	* ��و 
!طرد وا��� �(ون و)ق ا'�راءات ,  ا&
%ل �#

���  :ا��

ري ا�ذي ��د ا�و!��� ا�/�و�� �	�/رات و ���ن �داول ��!
ن �1+�س ا�+�ل ا��/: ا��راء ا�ول

������ ا ��/وق  
�ن, ا�ذي  ��!
ن  ��4ر�ن ھ ا 
��ث ا&ول و � ا  �( #� : وھذا 
 +���رض 

  .� وا&�
ل ا�/�و��� ا�
ؤ++� �	+�ل ا��/ري�ا&�
ل ا�
د

��	
و ��م ذا�ك ��د , ري��!
ن  ا'�راءات ا�را
�� ا�* �:ظ 
4دا��9 ا�+�ل ا��/  : ا��راء ا�


م و ��ح ا'�راء ا&ول و ھو �1+�س ا�+�ل ا��/ري �.  


ل )�#   و�(
ن );دة ھذا ا'�راء )� !
ن ا'�داد ا&
%ل �	+�ل ا��/ري و �دء ا���

 , �4��ث �!
ن  ھذا ا'�راء 
را��9 ��4 ا��/ود ا�
ود�� �=��ر و 
را��9 ا�/وا�د ا�>

&طراف و ا��/رات و �:� ���+
��# )� ا�
��ث ا�%��,ظ ا�و%;ق ا���+ 
  .وھذا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                             

  إ�راءات "!��س ا���ل ا���	ري :  ا����ث ا�ول
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 #??��
??ل ا�و%??;ق ا��??� ��??�ن )��?? أو4??ف (??ل �/??ر؛ و��??�ن ��
إن ا�+??�ل ا��/??ري ا����??� ھ??و 

  .ا�/�و��� و�ذ(ر )�� �/و9# وأ��ؤه وا���د�Bت ا�طر;� �	�# 

رات و���ن �داول ا��/وق ا������)�+�ل ا��/ري ا����� ��د ا�و!��� ا�/�و/�	� ���)1(  

 

��ن وھ  : �(ن ��1+�س ا�+�ل ا����� ا��/ري ��ب أن �+�/# �
	���ن ھ


	�� ا�
+H ا��م �Gرا!�  -1�: I ري ، ��?ثدي ��1+?�س ا�+?�ل ا��/??
وا��� �
%ل ا&+?س ا�

 �??�	
ء , �
(??ن ا���??دث �??ن إ��??ء ا�+??�ل ا����??� دون ا�/�??م ��??ذه ا��??��K� ر��ط??
��??�ر ا����??� (


  : ا�+�ل ا��/ري وھو 
�ظم ود�9ق &�# ���وي �	* ��4ر�ن أ++��ن ھ

��ن ) أ    +
  .ا���د�د ا�
دي �	�/ر 
ن طرف >�راء 

)ظ ا��/ري �ول ط����) ب   �
  .ا�
	(�� ا���د�د ا�/�و�� �ط���� ا��/رات 
ن طرف ا�


%	� )� إ�داع و%;ق ا�
+H �دLوا�: ل ا�����ا&�
ل ا�/�و��� '��ء ا�+� -2�
)ظ?� ا��/ر�?� �
�

9ت ا��/ر�� و
ن %م �+	�م ا�د)�ر ا��/ر��   .، وإ��ء ا��ط


ط	�?�نو)ق  ا�
��ث+وف ���N ھذا   ?
ل ا�
د�?� ��1+?�س  ا�
ط	?ب: ھ?
�G� #?�( ا&ول ��ط?رق

  .ا�+�ل ا��/ري 


ل ا� ا�
ط	بو�G� #�( رض��� ���و��� ��1+�س ا�+�ل ا��/ري ا�%/.  

  ا�,�	ل ا��	د�& ا�ِمِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ؤ��& �$��ل ا�����:ا��ط$ب ا�ول

  :إ�راءات إ,داد ��/ ا�را.� ا��	م : ا�ول  ا��رع

  :ا�,5ن ,ن ,�$�& ا���/ ا��	م �3را.� ، وإ��	ء ���& ا���/ وا�"�د�د : أو0 

��/ ا�را.� ا��	م ) أ &�$�  :ا�,5ن ,ن ,

ط ا�
�رع ا��زا;ري �
	�� ا�
+�K� Hراءات ��ر وا+?�� �(:?ل و4?و�� إ�?� �	?م ا��
�?ور ، أ�

)ظ??� �	??* �/و9??# �
ت ا�
+??H إ�??ن �??ر�P  ��	??ن�(??� ��??د�ر (??ل ذي 
4??	�� أ
??ر ا�??�	
ح �??��(

ا��� ���1 ��د ��ر �	* ا&(%ر 
ن �ر�P ��ر ھ?ذا ا�/?رار �(?ون 
�>?ذ )2( �
و�ب 9رار 
ن ا�وا��

??
ت ا�
+??H ا��??م �??�9راح ??�	

+??H ا&را!??� ، و��??ب أن ��!??� �� �??	�
ن 
??د�ر ا�:??رع ا�

ر وا+Q )���ر ا�/رار )���K� �!راG�:  

                                                           
2001
ذ(رة ���ل ا�
�+��ر )� ا�/�ون، .�1+�س ا�+�ل ا��/ري )� ا���ر�Q ا��زا;ري ، �+(ري أ��+�  )1( ��
�،

  .3:ا��	�دة،ص
)

  .�	ق �
+H ا&را!� ا��م�� 76/62
ن ا�
ر+وم  02ا�
دة  )2
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�ور�� ا��زا;ر��  -�	� ��
  .ا��ر�دة ا�ر+

-  ����

و�� ا�/رارات ا'دار�� �	و��I ا��
.  

  .ا��را;د ا��و
�� ا�وط���  -

ت ا�
+?H و�	?* ر;?س ا�
�	?س و��	T ھذا ا�/رار إ�� ر;�س ا�
�	س ا����� ا��	?د?�	
�� �?��
ي ا�

�(�ن أو أ4??�ب ا��??ق ا����??� ، ??
ا��??��� ا��	??دي ��??د ذ�??ك إ+??�د�ت ا&�??>ص ا�
���??�ن 
??ن ا�

ت )� أ�ل �B�'ن طر�ق �4ق ا�ن �>�4 وB�ء �(ون إ�وم �9ل  15ا�>�رات وھذا اI+�د�

ت )� ا�دوا;ر وا��	�	
ورةد�ت ا�
���� وا��	دا)��ح ھذه ا���
و��م ا+?�د�ء ا�
���?�ن أ%�?ء  �ت ا�

ء اد�ءا��م (
 �و�?# ر+?;ل إ�?� !�9Iد ا��را��م و��%��وا ت ا�
+H ��د�وا �	* �دود �/�	
�

4�H ا��
و
�?� ا�
���?� ��?ذ(�رھم �!?رورة !?�ط �?دود ا��/?رات ا��?� ھ?� 
>44?� ��?م ، 
ا�

ت �	

%ل 
ؤھل ���!ر �

+H ا&را!� و
ن أ�ل ذ�ك �	��م ����ن )1(  

 ، �??�م إ��?ء ���??� 
(	:??� :إ��7	ء ���77& ��7/ ا�را.�77 ) ب??

�??رد ا)��?ح �
	�??� ا�
+??H ��	د�?� �

 �;Iد�ر ا�?و?

و�ب ا�/رار ا�4در 
ن ا�وا�� ��?ءا �	?* ا�9?راح ا�� ����
�و!Q ا��دود �	�	د�� ا�

>ر �(?ون �!?وا إذا �	
+H ���ث ��(ون ھذه ا�	��� 
ن �دة أ�!ء ��!�م دا;
�ن ، وا���ض ا&

دة ?
طق ذات 
�زة >�4 ، وذ�?ك �
و�?ب ا��
ت ا�
+H ا�
��زة )� ا��	

?ن  ��07	ق ا&
ر ��


ر+وم ر9م  76/62ا�
ر+وم �07/04/1992: ا�
ؤرخ )�   92/134و ا�
�دل �
)2(.  

  1 ( �	� 

ء ا�دا;
�ن ��(ون ا�	��� !�G� ��+���:  

- ��
� ا��?� �و�?د �)�

ن ا� �!4?� ر;�+? و 9�?�ن ھ?ذا �	د�?� 
?ن !?
ن دا;?رة ا>�4

�;
ن  �9ل ر;�س ا�
�	س ا�/! �!  .ا�/

-  #	%

;ب ا�ر;�س –ر;�س ا�
�	س ا����� ا��	دي ، أو �.  

�رة -�
4�H ا�
�	�� 'دارة ا�!را;ب ا�

%ل �	
.  


Bك ا�دو�� ا�وط���  -& ��	�
4�H ا�

%ل �	
.  


%ل �وزارة ا�د)ع ا�وط��  -

%ل " 
  ".ا�/طع ا��+(ري 

- ��Iو	ر ��

%ل 
4	�� ا���
.  

                                                           
  . 10:، ص 1993درا+� 4درة �ن ا�و(�� ا�وط��� �
+H ا&را!� �م  .ا��ظم ا��/ري )� ا��زا;ر، ا�+�د �	وي  :)1(
  .، ا�
ر�Q ا�+�ق 92/134، 
ن ا�
ر+وم  07را�Q ا�
دة : )2(
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- ����

و%ق ����# ا���;� ا�
>و�� )� ا�
�ظ
� ا�.  

- ����

��دس >��ر �/ري ����# ا���;� ا�
>و�� )� ا�
�ظ
� ا�.  

- #	%

 أو �
)ظ ا��/ري ا�
>�ص إ9	��
  .ا�

- #	%

  .ا�
+ؤول ا�
�	� �	و(�� ا�وط��� �
+H ا&را!� أو 


ل ھ) 2)�+����Xء ا!�&� ��  :ذه ا�	��� �+ب ا��

 * ��
�
 Q9وا
ت و�+
طق ا��� ��
ل �
	� ��+���  

                    - ��Iو�� �(
%ل �ن 
د�ر�� ا�%/
                                                                           .

ت ا��� ���ز * �	
�	� ��+��طق ا��!ر��                                                                         ��
رج ا�<

                  - ��B:	� ��	�
4�H ا�

%ل �ن ا�
                                                                          .

4�H ا�
�	�� �	ري -                  

%ل �ن ا�
.  

��	م ا�$��& :)1(���+
ت وا�
>ططت 
ن أ�ل �+��ل إ�داد ا�و%;ق ا��
Q (ل ا�و%;ق و ا����.  

ء 
ن ا�:?ق ا�
���?�ن �?ول �?دود �/?را��م ، و)?� ��?� �?دم و�?ود  -!�9Iد ا��ا��%�ت 

  .ا�:ق ، ��ول ا��و)�ق ����م إذا أ
(ن

- I
 ا�+??�دات و �??�دات ا�
	(�??� ا��%�??ت ��??+ I ر�??� ود إ�??* �
�??Q ا�و%??;ق ا��/��??+


?� )?� �ط?ق ا�%?ورة ا�زرا��?� )?� 
�
��?�،��ت ا�
	(�?� ا��
ت ا�?�	

� �	* إ%ر �	+
ا�

��را!� � ز�ت ا��� �
(ن �+و����

�Q ا��.  


+??H  ا&را!??� ا��??م و  -� �;Iؤول ا�??و??+
ءا �	??* و���
??Q ا�	��??� ��??ءا �	??* ط	??ب ا�??��

 
%??ل �	و(�??� ا�وط��??� �
+??H  )2(د�??وة 
??ن  ر;�+??�
و �/??وم (�??ب ا�	��??� وھ??و ا��!??و ا�

 �??��	[1� ا&را!??� ���ر�??ر 
�!??ر 
:4??ل �??ن 
??داوIت ا�	��??� و ا��??� ��>??ذ 9رارا��??

  .ا&4وات ، و �ر�H 4وت ا�ر;�س و ��:ذ 9رارات ا�	��� �
و�ب 9رار 
ن ا�وا��

 	��	
  :��	م �3را.� �دء ,�$�	ت ا���/ ا: 

��/  -أ�	� &����ت ا�
+H ا��?م و�	?ول  :"���ن �دود ا��$د�& ا��	
ح ���(' Q+ر ا�وا��د ا'��


�??Q ا�و%??;ق ا��??� ��??وزة ا��	د�??� أو �� H??+
ت ، �/??وم ا��/�??� ا�
(	??ف ��
	�??� ا�??�	
أ�??ل ھ??ذه ا��

                                                           
76/62
ن ا�
ر+وم  09را�Q ا�
دة   )1( .  
62 /76
ن ا�
ر+وم  08ا�
دة   )2( /�  .ا�
ذ(ور +
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>ططت أو ا�>را;ط أو ا�4ور ا��و�?� ا��?� �ظ�?ر ا��) ، H+
�?دود ا�
د�?� �	�	?د�ت 
4	�� ا�

 #??�

�!??ر ��د�??د و�	�??ق  �??( دا �	??* ھ??ذه ا�و%??;ق وو4??:�??

�ر)??� �??دود إ9	??�م ا��	د�??� ؛ ا���

 Q??
���+??�ق � H??+

>ط??ط ا���د�??د ، ھ??ذا ا�
�!??ر �??�م ��ر�??ره 
??ن �9??ل ا��/�??� ا�
(	??ف ��
	�??� ا�

ورة وھ??ذه ا�و%�/??� �??�

??ن ط??رف (??ل ر;??�س ا�
�	??س ا��??��� �	�	د�??� ا�
���??� وا��	??د�ت ا� Q??9و

4د�9 ا�وا�� 
� Q!<ا���د�د و� ��	
  .ا&�>ص ا��!ر�ن )� �

-  Q?9ر ا���د�?د �و?!�
ت أ>?رى أو �/?Q )?� ا��?دود ا�دو��?� )?Kن �Iورة �و�
��+�� �	�	د�ت ا��


ن �9ل وز�ر ا�دا>	�� .  

�را�ل "�د�د إ:$�م ا��$د�& :  

1. �
دا �	?* ا�و%?;ق �/وم ا��/�� ا�
(	ف ��
	�� ا���د�د �1�
ل ا�?

�ر)� �دود ا��	د�?� ا��� ���


�ر)� 
 ��د ا��	د�� )� �
�Q ا��دود � ��
  . ا�ر+


>ططت '9	�م  .2 Q!وم ا��/�� �و/� �� ����
  .ا��
دا �	* 
 �و4ل إ��# أ%�ء �
	�� ا�

3.   ����

�!ر ��د�د �	�	د�� ا� *
  .و)� ا&>�ر �/وم ���ر�ر 
�!ر �ذ�ك �+

دئ ا����� و��د ��د�د ا��
  :�	د�� ��م �/+�م إ9	�م ا��	د�� إ�� أ9+م ��+��ل �
	�� ا�
+H و)ق ا�

  واد ، : 
ن ا&�+ن أن �(ون 
��ط ا&9+م �� �دود %��� وط����� 
%ل _ أ       

  ...طر�ق         

ن 
��ن أو �زء 
ن إ9	�م ��(ل و�ده ]�ر 9�	� _ ب       )
   ��ب ���ب �/+�م 


طر، 
در+� : 
%B   	�/+�م�       ، Q�4
.  

 �?( ��� )� (ل �	د�� �+ب �ر��?ب �4?�دي ]�?ر 
�/ط?Q و��+	+?ل أ)/�?+
و��م �ر�9م ا&9+م ا�


 ��م �/+?�م ھ?ذه ) ، � وإ��ا��ه ا�_رب إ�� �دود ا��	د�� %م إ�� ا��رق و��م )� �(ل 
��ظم ذھ

Q????* 9ط	�م إ�??� أ�??زاء وھ??ذه ا&>�??رة ���??وي �د� ،  ا&9+????4�  أ�!????�
ا�
	(�??� ا��??� �??�م �ر�9

 �??�	
��9ن ، و��??د ھ??ذا ا'�??راء �/?وم ا��/�??� ا�
(	??ف ��?��
ور��ن ر9
??�ن ??��
و��ط?* �	
	(��??�ن ا�

   )1(ا�
+H ا��م �Gرا!� ��Kراء ا���/�ق ا��/ري 

                                                           
ا�
��	/� �+�ر ا&�
ل ا�
+��� و ا��ر�9م ا��/ري ا�4درة �ن ا�
د�ر��  1998
ي  24ا�
ؤر>� )�  16ا���	�
� ر9م    )1(


Bك ا�وط��� ، صG� �
  . 8،  7  ا��
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رور�� ��دف ھذا ا���/�ق ا��/ري إ�� �
Q (ل ا���4ر وا�
�	و
ت ا�! :ا�"���ق ا���	ري  -ب

 ، H?+
)ظ?� ا��/ر�?� ، ��?ث )?� ا�+?�ق (?ن �/?وم �?# �?ون ا��

%ل �ن ا�
 ��	
و�/وم  ��ذه ا��


+?H ا��?م �Gرا!?� ��4?ر �
	�?� ا�
+?H و�?د�� �و�/د أد
N ھذا ا��ون 
Q ا&�وان ا�
(	:?�ن �

 �	� 
  : ا�
�/ق ا��/ري و�/وم �

1.  ��)	
  .ا���/ق 
ن �/وق ا�

  .��/ل ا�
	(�� ا���/ق 
ن ا&��ء ا���  .2

  .ا���رف �	* (ل أ�4ب ا��/وق  .3

4.  ��)	

Q ا�
�	و
ت ا�/�و��� ا��� �>ص ا��.  

�??م ا+??�د�;�م �
و�??ب ا+??�د�ء 
??ن ر;??�س  نوھ??ذا ا���/�??ق �??�م ��!??ور ا�
??Bك ا�
���??�ن ا�??ذ�

ت ا�Bز
??�، وان �%��??وا �/??و�9م �	??* �ا�
�	??س ا��??��� ا��	??دي )		
??Bك أن �??د�وا ��
�??Q ا'�!??

4?� أو �?ن ا��/<� ?
رات 
�ل ا�
+H �(?ل و%?;ق ا�
	(�?� ا�
و�?ودة �?د��م و�!?ورھم �(?ون إ

   .طر�ق 
ن ��وب �	��م 9�و�

 	
�	
  :ا>""	م ,�$�	ت ا���/ ا��	م �3را.� : 


?دة �?�ر  �?/�	
ت ا��/��� ��م إ�داع 
>طط 
+H ا&را!� وا�و%?;ق ا��	
ء 
ن ا�����I1(��د ا (

  . ��	د�� ، أ�ن �(ون �	
����ن ا��ق )� ا'طBع �	
�ر)� �	* ا&9ل )� 
/ر ا


�??# �??�م ��??ره )??� - Q??9و

??ن �9??ل ر;??�س ا��	د�??� �??K�Bن  #??�� T??	�
ھ??ذا ا'�??داع �(??ون إ��ر�?? ؛ 

ورة وأ�! �ن طر�ق ا'�Bن ا��?:وي �
�44 �'�Bن )� ا��	د�ت ا�<
داة(ا&
(ن ا�?�
) ا�


و�?� )� ا&
(ن ا��
و
�� و�
(ن أن ���
ل ا��/��?� ا�
��	/?� �/+?م أو ?
م ا'�داع ��?د ا���?ء ا&�

?	� H?+
ت ا�?�	

+?�وى �?راب ا��	د�?� ��ط	?ب 
?دة �:?وق +?�� و�	
���?�ن  *أ9+م إذا (ن ا�/�م ��

 أو �?:�� إ�??��
%?ل  *ا��ق )?� �/?د�م ا��?(وي !?
ن أ�?ل �?�ر 
�?ذ ا'�?داع �?ر;�س ا��	د�?� (�


ت ا�
�ددة �	�
�ور ؛ ��د ا���?ء ا&�?ل إدارة ا�
+H ا��م ا�
و��ود �
/ر ا��	د�� )� ا&�م وا�+

 H?+

وا)/?� ا�
���?�ن �?ن ا���?;N ، ا�
و�?ودة )?� و%?;ق ا� N���?+� وا���د�?د H?+
ا�
�دد �	��?� ا�

ت �)	
  .ا�
��	/� ���د�د ا�

ن ��??) ?
ب أن �(?ون �	�?# و)� ��� �دم ا��و4ل �	�و)�ق ����م ��دد �دود 
ؤ��9 �	�/رات ، (

  .)� ا�
>طط 
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 ��د ا�/!ء 
?دة �;م  H�4�03 ا���د�د ��?
ق أو ر)?Q د�?وى أ?:�Iا ?
�(�ن إ?
أ�?�ر ، ��?ث �	

 H�??4� ??وى�د Q??(ق أو ر و)??� ��??� ا�/!??ء ا&�??ل دون ا�:????�	�
 �??4�<
ا���??ت ا�/!??;�� ا�

�;  . )1( �ا��دود ��

�& �: ا�
	��  ا��رع$�"�  : 	���ر ا����� ا��راءات ا�و��& ا�

 �?:	)

4?	�� ا��/��?� ا�� �	?* ا�
+?H ا��?م �Gرا!?� ، )?+
 أن �ظم ا��?�ر ا����?� ���
?د أ+�

)ظ?� ا��/ر�?� �
 )� و%;ق ا�
+?H ا��?� �?ودع )?� ا���)�

+H �/وم ���د�د ا��/رات و
�ر)� ��

)ظ ا��/??ري وا�??ذي �??�م �????�
�??ل 
�!??ر ا+??�Bم و%??;ق ا�
+??H ��??رره ا�/
�(�ن ??
�ره '�??Bم ا�

'�راءات ا&و��?� ��?�ر ا��/?وق ?� �?/	��
��1+�س ا�+�ل ا��/ري و(ذ�ك �(� �ود�?وا ا��?داول ا�

  . )2(ا�+�ق ا�ذ(ر 75/74
ن ا&
ر  10ا������ )� ا�+�ل ا��/ري ا�
�4وص �	�� )� ا�
دة 

  : إ�داع و
	@ق ا���/ �دى ا���	<ظ& ا���	ر�& : أو0 

?�
)ظ ا��/?ري ا�/�?م �?'�راءات ا&و��?� ��1+?�س ا�+?�ل ا��/?ري �I?د 
?ن إ�?داع �(� ��+?�* �	

 H?+
ء 
?ن �
	�?� ا�?���I?د ا��ر�?� ، و�?�م ھ?ذا ا'�?داع )ظ?� ا��/�

+�وى ا� *	� H+
و%;ق ا�


 إذا (�ت �
	�� ا�
+H )� ا��	د�� ا�
���� �:وق  ��
وع أ9+م أو 9+م أو ��ض ا&9+م )� ��
�

 
د��)3(.+�� ) 1(  

)ظ ?�
و�	* أ+س إ�?داع و%?;ق ا�
+?H �?�م ��د�?د �/?وق ا�
	(�?� و ا��/?وق ا�����?� ا&>?رى و �	

  .ا��/ري أن �ر)ض ھذا ا'�داع أو �/�	#

)ظ ا��/ري  �	* و%;ق ا�
+H ا��� �?م إ�?دا�� �/?وم �:�?ص  :ر<ض ا��داع ) أ�
��د
 �ط	Q ا�

ا��
ل ا�
��ز 
ن �9ل ا�
4	�� ، )	# أن �ر)ض ھ?ذا ا'�?داع ا�
�	و
ت ا�
+�	� ، وا'طBع �	* 

 ���  :)� ا��Iت ا��

1.   �:?وق 
?د��?��( H?+
�� إ�داع و%;ق ا�
+H �/+م )� ا��	?د�ت ا��?� �(?ون �
	�?� ا�� �(

)ظ ا��/ري  
ن >Bل إطB�# �	* ا�و%?;ق أن �
	�?� ا�
+?H �?م ��?
ل �
+�� و�Iظ ا�

  .ض ھذا ا'�داع �	* أ+س أ�# �9ص(ل أ�زاء ذ�ك ا�/+م )�ر)

                                                           
)1(  H+
  . 55: ص ,�16	��	�
� ر9م درا+� 4درة �ن ا�و(�� ا�وط����	
+H �ط��/.  ا���/�ق ا��/ري ا�
و�د ،إ�راءات ا�
)2(   Qدة را�
  .ا�+�ق ا�ذ(ر 75/74
ن ا&
ر  10ا�
)3(  Qدة  را�
76/63
ن ا�
ر+وم 08ا�/�  .ا�
ذ(ور +
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 �(?ن ھ�?ك ��?ض ا&9+?م 
?ن ا��	د�?� �?م  .2?�	
)1� 
�� إ�داع و%;ق 
+H �	د�� � �( أ�!

 �ر)ض ا'�داع ��+
  .��م 

 �+??�ل  .3??��
 و
??ن >??Bل أ�??

+??H �	د�??� � H??+
ت %  �60/??وم  
4??	�� ا�??�)	

??ن ا�

ت 
��و�� ، �)	
)ظ ا��/?ري ���ر�?ر ا�
و�ودة �	* 
+�وى ا��	د�� ھ� ?�
 �/?وم ا�?��(

 �?49
?ن 
4?	�� ا�
+?H و%?;ق � �?

�!ر ر)ض ا'�داع  �	* أ+س أن ا�و%;ق ا�
/د

 وھ?و ?��
��دم �
و�� �	* (ل ا&�زاء أو ا&9+م أو أن �
	�� ا�
+H �م ��/ق ا�_?رض 

ت �)	

وع ا��
  .��>�ص 

 �/?وم 
4?	��  ::�ول ا��7داع ) ب ?
� �?�)ظ )?� ھ?ذه ا��?�
ا�
+?�K� H?داع و%?;ق ا�
+?H �/?وم ا�


	� ��م �9و��? و�%�?ت ھ?ذا ا'�?داع �?ن طر�?ق 
�!?ر ا��/ري �:�ص ھذه ا�و%;ق ، )Kذا (�ت (

)ظ ا��/ري �
  .�+	�م �/وم ���ر�ره ا�

 4أ�?م 
?ن �?ر�P إ�?داع و%?;ق ا�
+?H و �
?دة  8وھذا ا�
�!ر �(ون 
�ل إ��ر وا+?Q )?� أ�?ل 

  .أ��ر

إ�??داع و%??;ق ا�
+??H �??�م ��د�??د �/??وق ا�
	(�??� و ا��/??وق ا�����??� ا&>??رى ���+??��  و
??ن >??Bل

)ظ ?�
 أو �;ز�� +�دات أو +�دات �ر)�� ، ):� ھذه ا���� ��4?ل ا���)�
رات ا��� ��س �/�	�

 ا��/??ري �
4??	�� أ
??Bك ا�دو�??� �	�1(??د 
??ن أن ھ??ذه ا&
??Bك ��+??ت 
??ن أ
??Bك ا�دو�??� �??ز �	��??

  .دون +�د أو �+�دات �ر)�� ا&)راد �

)ظ ا��/??ري �K�??داد ا�و%??;ق ا�
%��??� أو ا��??� ��??�د ??�
و��??د
 �??�م ا'�??داع و �(??ون 
/�??ول �/??وم ا�

)ظ ا��/??ري  �+??�د�ء ذوي ا��??1ن أو ??�

+??و�� ، و �/??وم ا�
��/??وق ا&)??راد �	??* ا��/??رات ا�

� �?�)	
)� إ�?* �?�دة ا�
?�Bد أ�4ب ا��/وق ��!ور و إ�!?ر (?ل ا�و%?;ق ا��?� �%�?ت ا�?!'

،و��* ��4ل ا��;ز أو ا�
�ك �	* ا�و%;ق ا��� �%�ت �/و�9م �	* ا��/رات �Iد أن �ودع  �دى 


+	م 
ن ا'دارة ���وي �	* Iدو� )ظ� ا��/ر�� أ�!�
  :ا�


+�وى (ل 9+م أو (ل ا&9+م ا��?� (�?ت  - *	� و4ف ا��/رات ا��� ��وزھ

??
 H??+
ت ا�??�	

و!??وع � H??+
Q ذ(??ر 
و��9?? و
��واھ?? وأر9??م 
>ط??ط 

  .ا&را!�


�Bده و
���# و
وط�#إ�/ب و  - Pر�  .+م ا�
�ك أو ا��;ز ا���� و�
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زات و ا�رھ??ون ا��/ر�??� وا��/??وق ا�����??� وا�/�??ود ا�
�ر��??� �	??* (??ل ا' -??��


ر/�.  

)ظ   ????�
                    ري ��
	�????�ا��/???? ��????د ھ????ذه ا��
	�????� أي ا'�????داع و ��د�????د �/????وق ا�
	(�????� ، �/????وم ا�

  . )1(أ>رى ھ� �
	�� ا��ر�9م 

 	��	
  :�"5م و
	@ق ��/ ا�را.� إ��ر ��.ر : 

)ظ ا��/?ري و ?�
إن (ل إ�داع �و%;ق ا�
+?H ��?ب أن �%�?ت �?ن طر�?ق 
�!?ر �+?	�م ��?رره ا�

 +م ا��	د�� و ا&
(ن ا�
ذ(وإ�4رح )�# �����ن �ر�P ا'�داع (
 ��دد أ9+م و ��?+
رة ا��� �?م 

أ�?م إ��?داءا 
?ن �?ر�P إ�?داع و%?;ق  08و �(ون 
�!ر ا��+	�م 
�ل إ��ر وا+Q )� أ�ل أ49ه 

+��(ل و+�	� أو د��� �ا�
+H و �
دة أر��� أ��ر �
و
�!ر ا��+	�م �(ون 
�ل إ��ر �?ن   )2(

)ظ� ا��/ر�� و ا�
�	?س ا��?��� ا��	?دي ، و �
ر ا�/
ت )� �B�'رات ا�+?(��� طر�ق ا?/
)?� ا�

 ��?ذا ا��?�ر  �4وم �
دة  15ا ا�
�!ر (ل ذدد ھ�ا��� �و�د )�� ا��/رات و �?
أ�?�ر ، و ذ�?ك �

�_�  ��ث أ�# ��	م ا�
�(�ن �ول �
	�?� �1+?�س ا�+?�ل ا��/?ري ، و(?ذ�ك �
(?��م 
?ن � ��

ن أھ

 أن 
�!??ر �+????

+??و�� (
	�م و%??;ق 
+??H �+??	�م (??ل و%�/??� ��??�د ��/??و�9م �	??* ا��/??رات ا�

�(�ن و ا��?;ز�ن اX>?ر�ن �	�/?وق ?
ا&را!� ��ص )� )/ر�# ا&>�رة �	* !رورة إ�داع (?ل ا�

  .ا������ ��دول ا'�راء ا&و��

���ث ���_� �	* (ل 
�ك أو �;ز، �(?� ��?د و�+?	م �?# ا�و%?;ق ا��?� ��?�د ��/?# �	?* ا��/?ر أن 


# �# ا	+� Iر�� �دو)ظ� ا��/�
دة  )PR 19 )1'دارة �ودع �دى ا�?
ء )� �ص ا�� 

?ن  13(

  . 75/74ا&
ر 


و�?ب �/?د �?و%�/� و��?رره 
�?ررو  PR 19)(ھ?ذا ا��?دول� �?�)	
��?رره ا�
و%/?ون إذا (�?ت ا�


(?ن أن ��?رره (�?ب � ?
ت ا�
�	�?� ؛ (?�
��?� �	دو�?� أو ا��� ��)	
ا��/ود ا'دار�� إذا (�ت ا�

ت 
�ل�)	
  . �د�دة  9!;�� أ�(م ا�!�ط إذا (�ت ا�

                                                           
1998
ي  24ا�
ؤر>�  )�  16ا���	�
� ر9م    )1(  �
ت ا�
+H و ا��ر�9م ا��/ري ا�4درة �ن ا�
د�ر�� ا���	
ا�
��	/� �+�ر �


Bك ا�وط��G29:� ، ص� .  
76/63
ن ا�
ر+وم  09را�Q ا�
دة   )2( /�  .، ا�
ذ(ور +

* ا��دول ا�>ص �'�راء ا&و�� "   )1(+�PR 19  ". 
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)ظ?� ا��/ر�?� ر)/?� ا�و%?;ق �
و�ؤ�ر ھذه ا��داول 
?ن ط?رف ا�
�?رر %?م �?ودع �?دى 
4?	�� ا�

 ��)	
  .وا�+�دات وا��/ود ا��� ���ن أ4ل ا�

)ظ ا��/ري ]�ر 
	?زم ���ظ?ر �+?	�
# ا��?داول �	�?دء )?� ا'�?راء ا&ول �
و��در ا'�رة أن ا�

ت ا��/ر�?� �ؤ+?س �	?* )� ا�د)�ر ا��/?ري &�?# ?
)?� ظ?ل ا��ظ?م ا��د�?د �=�?راءات )?Kن ا��ر�9

H+
2(9�دة ا���4ر ا�
و�ودة  )� و%;ق  ا�(.  

 ���ت ا���  :و���وي ھذه ا��داول �	* ا���


+?و�� 
?Q ذ(?ر 
و��9? و أر9?م  -
 )?� ا��	د�?� ا�?�)	
و4ف ا��/رات ا��� ��وزھ أو �


>طط 
+H ا&را!�.  

- 

�Bده و 
���# و
وط�#�/ب وا+م ا� Pر�  .�ك أو ا��;ز و�

زات و ا�رھ??ون و ا��/??وق ا�����??� ا&>??رى ، 
??Q ذ(??ر ذوي ا��/??وق و ا��/??ود و  -??��
Iا

  .   ا&�
ل ا�
��;� ��ذه ا��/ود

 	77
�	
��77و�& : �دة  :"77ر:�م ا���77	رات ا�??
)ظ <<  76/63
??ن ا�
ر+??وم  �11??�ص ا�??�
�/??وم ا�


# و%;قا ا��/ري ��ر�9م ا��/راتB�+رد ا�

+و�� )� ا�+�ل ا��/ر �
�  


+H ا&را!� <<.  

)ظ ا��/?ري  أن ��>??ذ اI+??��دادات ا�!??رور�� 
�?ذ إ�??داع و%??;ق ا�
+??H &ن ??�
�?ذا ��??ب �	??* ا�

ء �	* 
�!?ر �+?	�م و%?;ق 
+?H ا&را!?� ، �?ذ�ك  I �?د أن !
ا��ر�9م ا��/ري ��م )� �وم ا'

  :��رص �	* 

9ت ا -ر�� ا�
(و�� �	+�ل ا��/ري �و)�ر ا��ط/��.  

أن �	??م ا&�??وان ا�
(	:??�ن ��
	�??� ا��??ر�9م ا��/??ري �??'�راءات ا�/�و��??� �9??ل �	/??� و%??;ق  -

 H+
  .ا�

 ��	4
��م ا��ر�9م ا��/ري �	* أ+س ا�
�	و
ت ا�
و�ودة )� ا��ط�9 ا��/ر�� ا�
ود�� 
ن �9ل 

و
??ن درا+??� ھ??ذه   .����??�ن ا��/??ر!??رور�� ا�
+??H ، وھ??ذه ا��ط9??� ���??وي �	??* (??ل ا���4??ر ا�

 ���  : ا�و%;ق �ظ�ر إ�دى ا�و!��ت ا��

رات �+�دات  -/�.  

                                                           
  .، ا�
ر�Q ا�+�ق16را�Q ا���	�
� ر9م   )2(
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زة �
?دة  -?�� رات �دون +�دات ، �(ن �و�د �?>ص أو �?دة أ�?>ص �
ر+?ون �	��?/�

 �ن طر�ق ا��/دم ا�
(+ب �)B�
� #� H
+�.  


ن أي �>ص  - رات �م �(ن 
ط�ب ��/�.  

ا��/رات �>�	ف ا��ر�9م ، )/د �(ون ا��ر�9م 
ؤ9ت أو �ر�9م ��;� و ذ�ك �+ب و�>�Bف و!��� 

 ���  :ا&�وال ا��

 +??�دات أو �/??ود :  ا�"77ر:�م ا���77	@�) أ??�)B
رات ا��??� ��??وز ??/�	� ��??+��� ??�;����??ر ا��??ر�9م ��

�+?�دات ا�ر+?
�� وا&�(?م ا�/) زع )��??��

/�و�� 9�و� ، أي +�دات 
	(�?� ]�?ر  �?��%
;�� ا�?!

��/وق �/ر�� ، و(ذ�ك �:س ا���ء ���+�� �	رھ?ون ا��/ر�?� و�/?وق ا��>4?�ص ]�?ر ا�
�?طب 

����B??4 دة??
)ظ ا��/??ري �4??�ب  )1(�	��?? و ا��??� �??م ��/!??� ??�
، و)??� ھ??ذه ا���??� �+??	م ا�

  .ا��ر�9م ا���;� ا�د)�ر ا��/ري

 ??

(??ن إ�??دة ا��ظ??ر )??� ا�� ��??در ا�
�Bظ??� أ�??#(� I ن??� Iإ �;/??وق ا����??� �??ن ا��??ر�9م ا���??

  .طر�ق ا�/!ء

  

  :  ا�"ر:�م ا��ؤ:ت) ب


 إذا (�ت ا�
�	و
ت ا�
و�?ودة )?� و%?;ق ا���/�?ق : أ��ر 04ا��ر�9م ا�
ؤ9ت �
دة _ 1 ��� �(

دم ا�
(+?ب ھ�? �(?ون ?/��� ��)	
;ز ا��4ول �	* ا��	� H
+� ا��/ري �ظ�ر و�ود ��زة 
د��


??ن �??وم ا��??ر�9م ، و�H�??4 ھ??ذا   04!??وع �??ر�9م 
ؤ9??ت �
??دة ا��/??ر 
و ��أ�??�ر، ��??ري +??ر�

 إذا �م �(ن ھ�ك �;  .)1(��راض��راض أو ر)ض ا'إا��ر�9م ��

�� ا�
و�?ودة -?+
�� ا�
�+?و�� أ(�?ر 
?ن ا�?+

	(�� ��/د ]�ر د�9ق ، إذا (�ت ا� ��� �( أ�!


دة ��/د ، و(�ت ا�ز�دة ]�ر 
�ررة ، ��م ا)� � 
ؤ�9 
  .أ��ر �04ر�9م ا��/ر ا�
��� �ر�9

 إذا (�?ت : ا��ر�9م ا�
ؤ9ت �
دة +?���ن _ 2?
 �?�ب +?�دات ا'%�?ت ا�()�?� و)?� �?�[ �?�� �?(

)ظ ا��/?ري �
	� H
+� I 4ر ا���/�ق
?Bك ا�ظ?ھر�ن �(?ون ا��/?ر ���	� �?�)	
��د�?د �/?وق ا�


و!وع �ر�9م 
ؤ9ت �
دة +���ن)2()+��02(.  

                                                           
76/63
ن ا�
ر+وم  12ا�
دة    )1( .  
76/63
ن ا�
ر+وم  13ا�
دة   )1( . 
76/63
ن ا�
ر+وم  14ا�
دة   )2( . 
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رات ا��??]رة ا��??� I  )+??��02(و�ط�??ق ا��??ر�9م ا�
ؤ9??ت �
??دة +??���ن-??/�	� ��??+��;??دة ا�دو�??� �:�


�ك    .��وزھ أ�د و�م ��رف ��

)ظ ) 02(ا��??ر�9م )??� ]!??ون *��??راض �	??و�
(??ن ا'??�
+??���ن أو +??�ب ا��??ر�9م 
??ن ط??رف ا�

   .�ك ا��/�/�� ا���زة (ظ�ور ا�
ا��/ري ، ��د ورود 
�	و
ت 
ؤ(دة ��زع )

 �?��
9�و��?� I �?دع  أي  �?ك )?� 
	(�?� ا��?>ص ا� Q;و9د �ظ�ر أ%�ء )�?رة ا��?ر�9م ا�
ؤ9?ت و9?

)ظ ا��ر�9م ا���;� دون ا��ظر و�+	
# ا�د)�ر ا��/ري �
ر ، و)� ھذه ا���� ��ري ا�/�	�.  

دة �?ر�9م 
ؤ�9?� �ظ�?ر ��ر�ب �ن ا��ر�9م ا�
ؤ9ت �دم �+	�م ا�د)�ر ا��/ري ، وإ�
 �+	م �?# �?� -


+وح
  .أ�# �;ز �	�/ر ا�

  :,"را.	ت وا� ت�"�	�	ا�) ج

ت و إ9د ��دث أ%�ء ا��ر�9م ، � ا�
ر+?وم إ���?�����?ث �?�ن أن (?ل  76/63��را!ت و9د �

?

ؤ�9? ا&�>ص ا�ذ�ن �ر�دون إ��ر �/وق ��م �	* ا��/ر ا�
ر9م �ر�9  ?���) #?����	?T ا���

)ظ ا�??�
�??# و اد�ءا�??# )??� �	�ري ، و إ�??* ا�ط??رف ا�>4??م ، �+??�ط�Q ا�
��??� أن �/�??د ا���??/�

)ظ ?�
)ظ� ا��/ر�� و)� ھذا ا�>4وص ��ب �	?* ا��
4�4 �ذ�ك �	* 
+�وى ا�< H�( ل�+

ر آ�?ل �	?���Iري أن �1>?ذ ��?�ن ا��را!?ت و�	?* ھ?ذا ا&+?س I �1>?ذ ��??�ن � ھ??ذه ا'/?ا��/?

ت ���ر ا'ا'� ، )?B ��/?* )?� ھ?ذه ا���?� �	�?>ص ���?�;ا�
�/دم �� ��د
 �H�?4 ا��?ر�9م ��

��� ا��و�# �	/!ء)
  .ا�
د�� إI إ

- 
 ���ت إذا)� �)  #?�Iو�
 N;��� ا&ط?راف ، و��??4
)ظ +?	ط� �
ت 
/�و�� )		����Iا

H	4ر ا�!�
  .  �ؤدي إ�* ��ر�ر 

��	و�& ا��$/ :    
  :�I>رج �ن ����ن ھ

1-  H	4و�� ا��
إذا ا�:ق ا&طراف �	* أن ا�و9;Q ا�
د�� �� �ظ�ر ا�و!��� ا�/�و��?� : ��ح 

ق �+�ل )� 
�!ر 4	H �(ون �# 9وة إ�زا
�� ، و���ر )?� ا�+?�ل �	�/رات ا�
���� ، )�ذا ا':�

  .ا��/ري (ل ا���4ر ا�
(��:� >Bل ھذا ا'�راء 

  
)ظ إذا (�ت ��;N ا�4	H �ؤدي إأ?�
�* �_��ر )� ا���4ر ا��� ���و�� و%;ق ا�
+H )�	?* ا�

 H	4ر ا�!�

4	�� ا�
+H �ن طر�ق �+>� 
ن  T	�� أن.  
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2- H	4و�� ا��
)ظ ���ر�?ر 
�!?ر �?دم ا�?4	H و : )�ل �
و�� ا�4	H ، �/وم ا��
إذا )�	ت 

أ
م ا���?� ا�/!?;�� ، ��را!# إأ��ر 
ن �وم ا���	�T ��/د�م  06و �Gطراف 
�	�  ,��	G� Tطراف

)ظ ا��/??ري ??�
	� ��;وھ??ذا �??ؤدي إ�??* إ�/??ف ا��??ر�9م ا���??;� ��??* ؛و�??�م ��	�??T ا�??د�وى  ا�/!??

 �;�� �;  .4دور �(م 9!

 �??�)ظ  )أ�??�ر 06(+??�� أ�??�ر �/!??ء 
??دةإو)??� �??�
دون أن �ر)??Q أي د�??وى 9!??;�� ����??ر ا�

��راض ا�
/دم I]�ا��/ري ا' .  

ر ا�
��� دون �1>�ر و�/وم ��ر�9م ا/��)1(   

   ا�,�	ل ا��	�و��& ا��ؤ��& �$��ل ا����� : ا�
	��  ا��ط$ب

)ظ ا��/ري ، ا�ذي �/وم �:�?ص ھ?ذه ا�و%?;ق إ��د    �
ء 
ر�	� ا�
+H وإ�داع ا�و%;ق �دى ا����

ت ا�>4?� ��و�?� ا&ط?راف و ���?�ن ا��/?رات و �?��?د وا��/ود 49د ا'�?�ر، ��?ث �را9?ب ا���

 �	و%?;ق ا�
ود�?� �/?وم ��
	�?� ا��?ر�9م ، �(?ون 9?د ا���?ت ا'�?راءات ?��/�ا��1(د 
ن 4?��� و
ط

  .ا&و��� ��1+�س ا�+�ل ا��/ري ا����� 

ل ا�/�و��??� ((و
??ن ھ�?? ��??دأ ا�
ر�	??� ا����??� ا��??� ����??ر (
ر�	??� 9�و��??� ??
وذ�??ك '�ط??ء )) ا&�


	�� ا���ر�� �	
  .ا�����  ا�4:� ا���;�� و ا�(

)ظ ا��/ري �
ت ا&��د�?� و ���ث �/وم ا�?9
وع 
ن ا'�?راءات ا�دا>	�?� ، وھ?� إ��?ء ا��ط�


ت ا��/ر�??� ا��??� ��??�ن ا�و!??��� ا�/�و��??� ��??ذه ا&
??Bك وا�
(و�??� �	+??�ل ??9
??وع ا��ط�
��1??�ر 

)� إ�???* ا�
>طط??ت ا��???� �ظ�??ر ا��ط???ق ا�ط���??� �	�/???رات??!'�??ت ھ???ذه و��%� )1(ا��/??ري ، �

ا��/??وق، و (??d>ر 
ر�	??� ��ط��??ق �ظ??م ا��??�ر ا����??� و��+??�د )����??# ، I �??د 
??ن إ��??ء ا�??د)�ر 

ر ، ��?ث ����?ر ا�?د)�ر ا��/?ري ?/��� �?/	��
ا��/ري وا�ذي ��م )�# �/��?د (?ل ا��/?وق وا&��?ء ا�

  .��+�دا )�	� ��ظم ا���ر ا�����

�و,& ا��ط	:	ت ا���	ر�& : ل ا�و ا��رع��  :إ��	ء و��ك 

ت ??9 إ��??ء أو ��1??�ر ا��ط??��� N�??�� �??ظ(�
إن (??ل �/??د أو و%�/??� �(??ون 
و!??وع إ�??�ر )??� ا�

  .ا��/ر�� و (ذ�ك إ��ء أو ���1ر ا�د)�ر ا��/ري 

                                                           
  . 32إ�راءات ا�
+H ، ا�
ر�Q ا�+�ق ، ص   )1(

ودي ر��د ، :)1(�

�� ا��	�دة ،. �ظم ا���ر ا����� )� ا���ر�Q ا��زا;ري 2001
ذ(رة ���ل ا�
�+��ر )� ا�/�ون ، � 

 .45،ص
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(ن 
?ن ا�
�ر)?� �?� �?+ت �/ر�?� و�	?* أ+?9)ظ?� ا��/ر�?� �ط�
و
�# ��(ون �	?* 
+?�وى ا�


�ك ا�	� ���
  .)2(د�9/� و ا�+ر��� �	و!��� ا�/�و��� �	�/ر و(ذا ا�ذ
� ا�

ذج 
�?ددة �
/�!?* 9?رار وز�?ر ا�
��?� وھ?�  -?
�� �?/� ھ?� إI و%�/?� 
ط?
9ت ا��/ر�� وا��ط

 #� �44<
ر ا�/�	� ���
%ل و �ظ�ر ا��طق ا�ط���� و ا�و!��� ا�/�و��� ا���.  

�وع ا��ط: أو0 ��  :	:	ت ا���	ر�& و��/ ا�را.� ا��	م "وا<ق 


??ر Xرع )??� ا??�
ا�+??�ف ا�??ذ(ر ، أن ا�
+??H ��??دد ا��ط??ق ا�ط���??� �	�/??رات و  75/74أ�??ر ا�

 أن ?
ن �زا?) �?

د� �	+�ل ا��/ري ، (
 ��دد ا�و!��� ا�/�و��� �	�/رات و
ن % +�(ون أ+


+?H ا&را!?� و ا ���	?4
ت و �(ون ھ�? �وا)?ق و ��+?ق �?�ن ?
��:?ظ ا��/?ري �!?�ط ا�
�	و

ت 
+H ا&را!� ا�>�4 �(ل �/ر �  .ا�و%;ق ا�
��و�� �	* ��

ءا �?-?�� 
أو 
%��?�،أو  ن �/?ود أو 9?رارات �9	?� أو 
��?1ةإن (ل ��د�ل �	و!��� ا�/�و��� ��/ر 


+??H ا&را!??� ��??ذا ��	??4

ن ���??�ن  )1(ا���??د�ل 
+??/ط� ��??ق �/??ري �??ؤدي إ�??* إ�??�ر ??!�

)MISE A JOUR ( �!ا&را  H+
  .و%;ق 

ا�
�4?وص  )EXTRAIT(إن ھذا ا��وا)?ق �?�ن ا�
4?	���ن �?�م 
?ن >?Bل و%�/?� �?د�* 
+?�>رج-

دة ??
ا�+??�ف ا�??ذ(ر، وا�??ذي ���??وى �	??* 
	>??ص ا��/??د ،  76/63
??ن ا�
ر+??وم 73���?? )??� ا�


و�ب ا�
دة � #
و  )2(�ف ا�?ذ(ر 
?ن ا�
ر+?وم ا�+? 74و
+�>رج 
+H ا&را!� ا�ذي ��ب �/د�

 ?�


+H ا&را!?� �ط	?ب 
?ن 
�?رر ا��/?د ، ا�?ذي ��?و�* إ� ��	4
��د ھذه ا�و%�/� 
ن طرف 

���  ا�
/د
?� �?# ، و��?وه +
���ر�ر ا��/د �	* ا��زء ا�
>4ص �
	>ص ا��/د و)ق ا�
�	و
ت ا�


+?�>رج  9?د أو��?ت أI �/?ل �?ر�P ،ا�+?�ف ا�?ذ(ر 76/63
ن ا�
ر+وم ) 77/02(إ�* أن ا�
دة 


ن �وم ��ر�ر ا��/د  )06(أ��ر+��  
+H ا&را!� �ن  

��+??�� �(??ل �	د�??� �+??ب ا&��??ء وا��??وارع وا&ر9??م ، و��??د  � �??
ت ا��??9و�??�م �ر��??ب ا��ط

 �?/�
?� ا�
ط9ت ا���4 ��� �	�ط9ت ا�>ء �+ب 
>طط 
+H ا&را!� ، و�ر�ب ا��ط!�9Iا

 Q/ط	3(و�+ب ا��ر��ب ا��ددي �(.  

                                                           

ودي ر��د ، ا�
ر�Q ا�+�ق ، ص :)2(�
 :47. 
)1(

76/63
ن ا�
ر+وم  72ا�
دة   .  
76/63
ن ا�
ر+وم  74ا�
دة    )2(.  
76/63
ن ا�
ر+وم  32ا�
دة    )3(.  
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5�9ت أ>رى أ�ر إ��� ا�
ر+وم  :�ظ&  وھ?�  76/63ھ�ك �ط�
ت ا��>�4?: !??9( � ـا��ط

 ) ا&��د�� /�+   . �م �ر��

�:� ا�
دة  :ا��ط	:	ت ا���	ر�& ا�ر���& <
، )Kن �
�Q ا��/رات ا&>?رى ا�وا�9?� )?�  21و�
:�وم 

 �?ن ��
�  �2000	?د�ت �/?ل +??(?+�??
�76/63
?ن ا�
ر+??وم  113دة ����??ر �/?رات ر�:�?� ، ) 

 ���  .��ص �	* 
ر�	� ا��/

ت  *إ�?9
و�?� �ط�
)ظ ا��/ري �
م �Gرا!� )� إ9	�م (ل �	د�� �
+ك ا�� H+
أن ��م إ�داد 

ت ا��>4?�� ، ا�+?�ل ا��/?ري ?9ر�� 
ؤ��9 �>��4 �+ب (ل 
�ك ، و��?ل 
�?ل ھ?ذه ا��ط/�

 �����9 �>��4 �
�رد إ�
م �
	�� ا�
+H ا��م ، و��9ن ، �ط�9 ر�:�� �	�/ر ، و�ط  . ���1 �ط

	��	
  :ا�"!��ر ,$D ا��ط	:	ت ا���	ر�& :  

دة  �33/د ��ن ا�
�رع )� ا�
واد ?
�?(ل و (�:�?ت ا���1?�ر  76/63
?ن ا�
ر+?وم  40إ�� ]�?� ا�

 ���9ت و+وف �	>�4 )� ا��/ط ا��  : �	* ا��ط

ت ا��/ر�??� �(�:�??� وا!??�� و
/??روءة ��??ب أن �(??ون ا: �??(	�ت ا���1??�ر / أ??9���1??�ر �	??* ا��ط

 ا���1??�رات ا��??� ??
��+??�� �	��1??�رات ا��??� I ��??دد ، أ� *??�
� I ل ا���??ر ا&+??ود ا�??ذي
��??+و�


�??* و
??ن ھ??ذه ا���1??�رات ، ��1??�رات � I ر ا�??ذي??
 �(�??ب �??���ر ا&�??��K( إ�??* ا���د�??د Q??!<�

ز وا����
Iنا�رھون و�/وق ا
  .+�وات 10أن ��دد (ل  � �Iد 


ن إ�:ء 9�و�� �	��د�د �
دة  ��
ت ا��
و�
+�وات �(ن �+?/ط )?�  10و�+�:�د ا�
ؤ++ت وا��

 �!
�35
�Q ا&�وال ��د   ��+ .  

ا�
ذ(ورة آ�: ، إ�* أ�# )� ��� �_��ر �دود و�دة �/ر�� ����ن �	?* ا�
و%?ق  74(
 ���ر ا�
دة 


??ن �9??ل 
4??	�� ا�
+??H ، أو 
??ن �9??ل إر)??ق ا�و%??;ق ا�
ود�??� �و%� /??� ا�/�??س ا��??� �??�م إ�??دادھ


د��
  .)1(ا�
��دس ا��/ري ا�


	
�و,& ا��ط	:	ت ا���	ر�& :  	���� &��$�  ا�و
	@ق ا�

 ��??ذا  :��77ل ا��77داع  ) أ�����??�ن �	??* 
�??رر ا�و%??;ق ا�ر+??
�� ا�وا��??� ا��??�ر ، إ>!??

� �	/�+
ل ا�/�و��� و �(�:�� �Xظ?� ا'�راء )� ا(�
ن إرادة ا&طراف ، و ذ�ك ��K?دا�� �?دى ا�

)ظ ا��/ري �
+ك +�ل ا'�داع ، �+�ل )�# �وم ��?وم و�+?ب ا��ر��?ب �
ا��/ر�� ، ��ث �/وم ا�

                                                           
76/63
ن ا�ر+وم  20را�Q ا�
دة    )1( .  
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??� �??داول ا�و%??;ق ا�
ود�??� 49??د ا��??ددي �+??	�
ت ا��/??ود و ا�/??رارات ا�/!??;�� ، و �4??:� �


س وB4 )2(إ��رھ�	
  ".  داع�ا'  و4ل"، و �+	م �	


� ا�
>��4 إ9	�
� ، إن +�ل ا'�داع �9ل )��#-)�
�ر9م و�ؤ�ر 
ن طرف 9!� ا�)3(.  

                                                                   ) :PR9(أو ) PR10" (ا���د�&"ا��ط	:	ت ا��>��& ) ب

)� إ!'9ت ا��/ر�� ، أ�ز
ت ا�
دة �9ت  76/63
ن ا�
ر+وم  �44* ا��ط
+ك �ط ،

ص ا�ط����� أ�4ب ا��/وق ا�
��رة ، و " أ��د��"�>��4 <�G� ب ا��ر��ب ا&��دي+�

ص ا�
��و��<�G� ت �+ب ا��ر��ب ا��ددي9  . �ط


��??وى ا��/??رات �??- *??	� Qع ا�+??ر�B??طIن ا�??)
ت إ�??* �??9ن طر�??ق أ+??
ء و��??دف ھ??ذه ا��ط

9ت �	* ، و���
ل ھذه ا��ط��)�
:  

ت ا�>�4 ��و�� 4�ب ا��ق +واء (ن ط���� : 9+م �	وي  )1�  .و 
��و�أو �/�د )�# ا���

و )�??# �??دول �/�??د )�??# ا���4??ر ا�
��	/??� ����??�ن ا��/??رات ا�
و�??ودة �	??* : 9+??م +??:	�  )2

9ت ا������  .ا��ط


�Bظ�  :?
9ت ر��ط ��ظ?م ا��?�ر ا��>4?� ا�?ذي �?�م )�?# �?�ر ا��4?ر)ت ھذا ا��وع 
ن ا��ط

  . ا��
دا �	* أ+
ء ا�
�4ر)�ن

دة  :أ�واع ا��ط	:	ت ا���	ر�& : را��	?
9ت ا�
(و�� �	+�ل ا��/?ري وذ�?ك و)?ق �?ص ا�
ل ا��ط��

9ت ا��/ر�� ا�+�ف ا�ذ(ر ، 76/63
ن ا�
ر+وم  20  �	* �و��ن 
ن ا��ط

ا�+?�ف ا�?ذ(ر �	?*  76/63
?ن ا�
ر+?وم  4�23ت ا�
دة  :�PR1ط	:	ت :طF ا�را.�  )1

 H??+
��+??�� �(??ل و�??دة �/ر�??� 
و�??ودة )??� � �??�)	
أ�??# ��??دث �ط9??� 9ط??Q ا&را!??� �	


?وع ( 
ن �:س ا�
دة2را!� ا��م ، و(ذ�ك �ص ا�:/رة ا&�
 رھ?���ا�و�?دة ا��/ر�?� �

�	/%
ورة ، ا��� ��(ل 
	(�� �	* ا���وع وا���
و�?ء ) �?�:س ا��/?وق وا&��?ء  ا�/طQ ا�

دة ?
ت )?� ا�?9ا�+?�ف  76/63
?ن ا�
ر+?وم  ��24ن ا��(ل ا�>ص ��ذا ا��وع 
?ن ا��ط

  . 27/05/1976: ا�ذ(ر ، و(ذ�ك ا�/رار ا�وزاري ا�
ؤرخ )� 

                                                           
76/63
ن ا�
ر+وم  41ا�
دة    )2( . 
76/63
ن ا�
ر+وم  43ا�
دة :  )3( . 
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ت �/ر�?� -?9و��در ا'�رة أن (ل �_��ر )� �دود و�دة �/ر�� �(?ون 
و!?وع إ�?داد �ط


ط�/??� ، وذ�??ك ��??د  Q??4??� �/طت ا�
	(�??� ا�>??9�??ر�9م ا�و�??دات ا��د�??دة ، ���??ث �ر�??ب �ط


�زة �+ب (ل �	د�� �

و�� �
  .ا&را!� )� 

م �ر�ب �ـ��+�� �(ل �	د�ـو�     +9G� دي �+ب ا��ر��ب و �+ب ا��ر��ب ا&��دي�    ا��4

  .�&ر9م 
>طط 
+H ا&را!     

ت ا��?� �>4??ص �	�/?رات ا��!??ر�� أو وھ??� �	?ك ا��ط9??:ا��ط	:7	ت ا���	ر�77& ا��.7ر�&  )2


و�?ود  �?��
��زء 
ن ا��/رات ا��!ر�� و����ر �/را �!ر� (ل �/?ر 
��?� أو ]�?ر 

 ��ت ا�+?(��� ا����?� �	�	?د�ت ا��?� �ز�?د +?(?��	� �?�
�	* ا�طر9ت ا�
ر9
?� �4?:� �ظ

9ت �/ر�?� �(?ل �/?ر �!?ري و�(?ل �?زء 
�?# ، و���?1 ,�+
� 2000�ن ھ?ذا  و��د �ط

 Q?/� �?د�?� ا��	ا&را!?� ، �+?�د إ�?� ا�� H?+
9ت ��* )� ��� �دم و�ود ا��وع 
ن ا��ط

9ت إ�� �4:�ن ، )�� ا��/ر ، ا+م ا��رع وا�ر9م   : و��/+م ھذه ا��ط

ر_ 1_2    /�	� �

ل : PR2 ا��ط�9 ا���� ، ���
ر ا�/�	� ��+��9ت �    ��د ھذه ا��ط

ت وا'�راءات ا�>�4 ،�	* أ�زاء 
��ر(� 
ل�� I أو            �  و��
ل ()� ا���


وع أ�زاء ا��/ر             �
�.  


	(�� ا�
�ر(�_ 2_ 2    �� �4
	(�� ا�
�ر(�،و :  PR3 ا��ط�9 ا�>	� �49ت >     �ط

  ا��� �/�د )�� ا����1رات ا�>�4 �(ل �زء 
ن ا��/ر ، ��ث ��دث ھذه             

   ا��ط�9 ا�>�4 ��د ا��>�4ص ا&ول ا�:�	� �(ل 9ط�� و�(ل �زء 
/+م ،             

ر            /� �

 و(ذ�ك ��د ��ز;� أو 9+ .  


+?طرة ، و�
�?Q ا����?�ر وا�(�?ط ، و)?� ��?� ا�>ط?1  ���د ا+��
ل ا�>طوط ��?ب أن �+?طر �

)ظ� ا��/ر�� ��م �����4 وا����1ر�
ات ا&و�� ��/� (
 ھ� وا�����4ت ��+ب إ�* أ�وان ا�

   .�+�ل )� �ر�>�

  )1 (:(ل ���1ر >ص ��Kراء ��
ل �	* ا�>4وص ��ن 
 �	� :  ��	�	ت ا�"!��ر/ ب

ر�P ا��/ود وا�/رارات ا�/!;�� أو ا�و%;ق _1      �.  

9ت أو ا��روط أو ا�_2      :�Iوع ا���+�   . Bت ا��� �م إ��رھ

                                                           

ن ا�
ر+وم 34ا�
دة  )1( ،76/63 .  
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  .أو ا�+	ط� ا�/!;�� أو ا'دارة  ا�
و%ق_3      


ن أو ا��/د�ر أو ا�
�دل _4      %	� �+  .ا�
�	T ا&+


و�� _5      !
ت ا�/�	

وع ا��

�	T ا�د�ن و.  

  #و��ب أن �ظ�ر )� (ل ���1ر �ر�P ا'��ر و
را��

I9ت ا��/ر�� ، �(ن ھ�ك �
� �(ون )� (ل ���1ر �	* ا��طت  �4:� ��ف  �ت وھذه ا���!


 +�ق� 
  : �	�  وھ� (

زات  -��
Iرھون وا	� ��+��ت ا�
ط	/?� و��)?ب (?� : �?9)�K# �ؤ�ر �	* �
�?Q ا��ط


ود ا�
�Bظت �.  

- =� ��+��9ت �  . �(ون 
و!وع ���1ر �	* �ط�9 (ل �/ر : ر�:

�(�ن �	?* ا��?�و -?
9?� �+?م �
�?Q ا�ع ا���دة ا��و%�/�� ��?د ا�و)?ة �ؤ�?ر �	?* ا��ط

  .و����4 ا��� ��ود �(ل وا�د 
��م 

ء إ��ب أن ���ن �وع �دم ا&ھ	�?� �	?* ا��ط9?� و�
�?رد : ���+�� ��د�م ا&ھ	��  -?���


?ل ا&ھ	�?� �
(�?# ا��4?ول �	?* ) H�?4ا�ذي أ ��	د�م ا&ھ�ن K( ��	دم ا&ھ� ���

ت ا�>�4 ��دم أھ	��#�  .)1(�طب ا���

 )??� إن ا&]??Bط ا� :"���77/ ا�"!��77ر / ج??�����
)ظ??ت وا��??� �??�م �
�??� ��+??ب إ�??� أ�??وان ا�

)ظ ا��/ري وذ�ك 
?ن �
درة ا��
� 
9ت ا��/ر�� ، �
(ن �����4 وذ�ك إا����1رات �	* ا��ط


?ن أ�?ل  #?

و4* �	�� ��?ث �	�?زم �?;ز ا�?د)�ر ��/د� ��ء �:+# و��	T ا�
����ن �
و�ب ر+/	�


(ن أ�!? إ �م أي إ�?راء أ>?ر� وI ، !�ط# و
وا)/�# 
Q ا�+�ل ا��/ري�،?
I ��?د ا�
وا)/?� ����

 ،H��??4??ب ا��	ري �ط�??�م ا�
وا)/??� و!??�ط (??ل 
??ن ا�??د)�ر ا��/??ري )أن �/??وم ا��??;ز �	??د)�ر ا��/??

        . )2(وا�+�ل ا��/ري

  :ا�د<"ر ا���	ري : ا�
	��  ا��رع

� ، وھذا 
 +��طرق إ��# )� ا��/?ط إن ا�د)�ر ا��/ري �
%ل و��ق ��+�دا )�	� ��ظم ا���ر ا����

���  :ا��

                                                           
76/63
ن ا�
ر+وم  40ا�
دة   )1(  . 
 . 76/63ن ا�
ر+وم 
 03ا�:/رة33ا�
دة   )2(
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ر إ�??(ل إ�??* 
??دى ا���??ر ا�??د)�ر ا��/??ري 9??رار إداري  :ا�77د<"ر ا���77	ري :77رار إداري : أو0??%�

 ا�??د)�ر ا��/??ري 4??درة �??ن ��??� إدار�??� ، وا�??ذي �%�??ر 
�??(ل �
ره و%�/??� إدار�??� ا+????����

ز�� �ول �
��ظر أن ا�� ،#� �/	��
ز�ت ا��
ز�?� إدار�?� �?ؤول ا��
إ�_ء ا�?د)�ر ا��/?ري ھ?� 

ا�/!?ء ا'داري ، و
?ن ��?� أ>?رى أن 
و!?وع ا�?د)�ر ا��/?ري ھ?و  *ا>�4ص ا��ظر )��? إ�?

 ���??� أو�و�??� و ���B??4 ا�/!??� ا��??دي �??��ظر )??� ??

�??ق ���??� أ4??	� وارد �	??* �/??ر 

  . )1(ا�>4م

�� �	* ھذا ا'�(ل +��رف ا�/رار ا'داري �=�.  

ا�
�رع ا��زا;ري �م ��رف ا�/?رار ا'داري ، �?ذا �ر�?Q إ�?* ا�:/?# وا�?ذي �?رف ا�/?رار ا'داري 


ن +?	ط� �
/�!?* ا�/?وا��ن وا�	?وا;H )?� ا��?(ل ( �#�1  ��
� �
إ)4ح ا'دارة �ن إراد�� ا�
	ز

;زا 9�و� و(� �)

ن ذ�ك ) ��
ن ا���?ث ا�ذي ��ط	�# ا�/�ون �/4د إ�داث أ%ر 9�و�� 
��ن 

 �
� ��	4
  : و
ن >Bل ھذا ا���ر�ف �
)ن أن �+���N أن  2(()�	�# ��/�ق 

  :ا�د)�ر ا��/ري ����ر إداري 4در �'رادة ا�
�:ردة و���(ل ا�ذي �دده ا�/�ون / أ

4ح �ن إراد�� �K�داد و�+	�م ا�د)�ر ا��/ري �	
��� أو و(�	?# ('9د أ�زم ا�
�رع ��� ا'دارة �

75/74
ن ا&
ر  18
 ��ص �	�# ا�
دة وھذا  .  

)ظ?� ا��/ر�?� ا�?ذي : ا�د)�ر ا��/ري 4در �ن ��� إدار�� / ب�
�د)�ر ا��/ري 4?در �?ن ا�(


ؤ++� �
و
�� إدار��  
 أ+	:� )� ھذه ا�
ذ(رة ���1).  


�:?ردة و��
?ل إن ا�?د)�ر ا��/?ري 4?در �?'رادة ا�: ا�د)�ر ا��/ري �4در �'رادة ا�
�:ردة / ج

)ظ ا��/ري �و�ده ، ��ث +�/ت �
	�� ��ر�ر ا�د)�ر ا��/ري 
را�ل +�/� �و��� (?ل �
�وQ�9 ا�

 ��Iن ا�و
ح �( ��(
	�� ا�
+H ، إدارة ا�
+H ، 9رار ا�وا�� �(....  

9�و��? اا�د)�ر ا��/?ري ��?دث أ%?ر/ د)ظ ا��/?ري  :  ?�
I �?ك أن ا�
�?رع ا��زا;?ري 9?د (	?ف ا�


�(�ن أو و(B;�م ، �/4د 
?ن ذ�?ك أن �%�?ت �/?وق �	� #
�+	�م ا�د)�ر ا��/ري ، ��د إ�داده و��ظ�

  .����� واردة �	* �/ر 

                                                           
4ص ا�/!;� )� إ�_ء ا�د)�ر ا��/ر�� ا�د(�ور �
ر �و!�ف ، )1(�<Iري  . اا��وم ا�درا+� ا&ول �ول ا�/!ء ا��/


�� +وق أھراسز�ت ا��/ر�� ، ا�
ر(ز ا���
         .وا�
ر�� ، ا�/ھرة ، دار . ��4ر و�ود ا�/رار ا'داريرأ)ت )ودة ،  )2(/
 .  17، ص 1999ا���!� ا��ر���  درا+� 
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ن >Bل �	ك ا���4ر �/ول أن ا�د)�ر ا��/ري ھ?و 9?رار إداري �
:�?وم ا�/?رار ا'داري  )/�? و- 

ءا!3( 9(.  

  

  

 	��	
�	�ك: $� I�  : إ,داد ا�د<"ر ا���	ري و"�$�

I(  ري	��ون ا�د<"ر ا��.�  ��?ب أن �(?ون 76/63
ن ا�
ر+وم  �45+ب �ص ا�
دة :?/�
ط

 ���
  : وا�ذي ��ب أن ���وي �	*  )1(�	�
وذج ا�
�دد �
و�ب 9رار 
ن وز�ر ا�

1.  F�	ن  :ا�ط
ت ا�
���?� أو ا�
�ر)?� �	�/?ر وا�?ذي ��!??�
و�� 
ن ا����

?وع : �
ا��	د�?� ، 

  . +�� ا�
+H ا�
	(�� ر9م ، ا�/+م ، 

�وع ا��داول .  2�� :  


Q ذ(ر ا��طق ا�ط����  :ا��دول ا�ول .1.2 ��)	

وع ا��
��) ���ن �(# +
  ...) ا�
وQ9 ، ا�

2.2. ��	
  :  و��!
ن ا�
	(�� و��/+م إ�� 9+
�ن  :ا��دول ا�

   ���	ق �'�راءات ا&و��� ���ر ا��/وق و(ذا ا��4ر)ت ا��/ر�� : 9+م أ�
ن .أ     

   .ا��B/� �	* ا��/ر      

  ... )ا'+م ، ا�	/ب ( ھو�� ا�
�(�ن : 9+م أ�+ر .ب     


ن 9+
�ن  :ا��دول ا�
	�ث .3.2!�� :  

9ت: 9+م أ�
ن .أ        .�ذ(ر )�# ا'ر�:

  رات ا��� �	�ق ���/وق ا�
��رة �ؤ�ر )�# �
�Q ا���ط��ت وا��_�� :9+م أ�+ر.ب     

4.2. Fن  :ا��دول ا�را��

ن 9+!�� :  

���ز;ت : 9+م أ�
ن .أ     � �/	��

وع ا��/وق ا�
��رة ا��
.  

�4 ���/وق ا�
��رة )� ا�/+م   : 9+م أ�+ر.ب     ص ���_��رات وا���ط��ت ا�><  

ور       �
  . ا&�
ن ا�


وع ا�
	(��  :ا��دول ا�>	�س .5.2�
زات وا�رھون ا�واردة �	* ��
  �ؤ�ر )�# (ل ا'

                                                           

ر �و!�ف ، ا�
ر�Q ا�+�ق ، ص  . د  )3(�17. 
 .ا�+�ق ا�ذ(ر 76/63
ن ا�
ر+وم  45ا�
دة   )1(
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زات ( ��ر �
�Q ا��4ر)ت �: 9+م أ�
ن .أ     ��
  ) ا�رھون ، ا'

;#  إ��ط��ت ا��4ر)ت 
%ل �طب ا�رھن ��د : 9+م أ�+ر.ب     !/� .  

)ظ ا��/??ري  :ا��77دول ا��77	دس .6.2??�
دق ا�??4� ??��B< ن??
و�>??ص ��1??�رة ا��4??د�ق وا��??� 

 
  :و��ت 
+ؤو���# �	* أ
ر�ن ھ

  .�ق �	* �ر�P �+	�م ا�د)�ر ا��/ري �
�(#ھو ا��4د: ا&
ر ا&ول 

 ��ن )� ا�د)�ر ا��/ري 
Q ا��ط�9 ا��/ر�?� ا�
وا)/?� �?# : ا&
ر ا�%����
�	* �ط�ق ا����1ر�ن ا�

)ظ ا��/ري �
)ظ� ا��/ر�� و �وQ�9 ا��
�م ا�< Q!ن طر�ق و�1(، و��م ا��4د�ق (.  

II(  ري	�ر �	* ا�د)�ر ا��/?ري �(�:�?� وا!?�� و 
/?روءة ��ب أن �ؤ� :���J& إ,داد ا�د<"ر ا��


�?* و �
�?Q ا��>�?�ر و ا�(�?ط أو ا&]?Bط أو ا�+?�و و �H�?4 �?ن � I ر ا&+ود ا�?ذي����

   .طر�ق ا'�Iت

و �+طر >ط ����ر ��د (ل إ�راء ، ��?�د �4?�� (?ل ��1?�رة �?ن طر�?ق �و��9?# وو!?Q >?�م  -

)ظ��
  .ا�


?�وا)/�"�/ر�� ��ب أن �
س ا�د)�ر ا��/?ري (ل ���1ر ورد �	* ا��ط�9 ا� -)ظ " ?�
و �
(?ن �	

ت ا��/ر�?� و�?# أن ��?ذر �?;ز ?9ا��/ري أن �/وم ���H��4 ا��	/;� �	��1?�رات ا�?واردة )?� ا��ط

  .ا�د)�ر ا��/ري  و ذ�ك �/4د �#���4 

(III  ك�	�  :"�$�م ا�د<"ر ا���	ري �$

ر�?� �?#، �+	م ا�د)�ر ا��/ري �	
�ك ا�ذي %�  /� �?9
+?وح ، و �?م إ��?ء  �ط
ت �/# �	* �/?ر 

)/?ط إ�?* !?�ط ا�?د)�ر   و(ل �/ل ��?ق ا�
	(�?� I �?ؤدي إ�?*  إ��?ء د)�?ر �/?ري �د�?د �?ل �?ؤدي

  .ا��د�د  ا��/ري ا�ذي ��ب أن �ود�# ا�
�ك ا�/د�م و �+	�
# إ�* ا�
�ك 

)ظ ا��/ري أن ��د د)�را  -�

?وع ا�
	(�?� إذا ا�9!* ا&
ر �	* ا��
 �
?+9 ��ر� �د�دا (�/�


	(�??????????� أ>??????????رى و &ر9??????????م أ>??????????رى �د�??????????دة  Q????????????????????دة �4??????????ص أو 9ط�إ�??????????* ,                         

)ظ ا��/ري و ��ءا �	* �ص ا�
دة �
2( 76/63
ن ا�
ر+وم  K(49ن ا�( أن ��دث د)�?را �/ر�?

;# << ا�+�ق ا�د)�ر )�	�# أن ��	ف �د�دا _�K� #� )� ا&ر��ف و �ؤ�ر 4:���  .>> ��:ظ �

                                                           

ن ا�د)�ر ا��/ري  27/05/1976را�Q ا�/رار ا�وزاري ا�
ؤرخ )�   )1(!�
  .ا�
76/63
ن ا�
ر+وم  49را�Q ا�
دة   )2( . 
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	و(?? �	??* ا��??�وع )�??�م إ�??داد د)�??ر �/??ري وا�??د و�??ودع �??دى 
 إذا (??ن ا��/??ر ??
 �??�و)??� �

)ظ� ا��/ر�� �
�� ا�:ق ا��ر(ء �	* ����ن و(�ل �ودع �د�# ) I �+	م إ�� ا�
�(�ن ( ا�� �( Iإ

ر??�� �??�ا�??ذي آل إ��??# ا�??د)�ر �??>ص ا��	??* ا��ط9??� ا��/ر�??� ا�
ط�/??� إ�??*  ا�??د)�ر و)??� ھ??ذه ا��

  .)1(ا��/ري

ع أو إ�Bف ا�د)�ر ا��/?ري أن  :�	�& .�	ع ا�د<"ر ا���	ري �! ��)ظ ا��/ري )� ��
��وز �	

 
و�ب ط	ب (��� ��?د أن ���/?ق 
?ن ھو��?#  آ>ر�+	م �	
�ك د)�را �/ر�� ، �?/�و��1(?د 
?ن 
ط

  .ا�د)�ر 
Q ا��ط�9 ا��/ر�� و�ؤ�ر )�� �	* �4ول ا�
�ك �	* د)�ر آ>ر 

أ�ز ا�
�رع ا��زا;?ري �H��?4 ا&>ط?ء ا�
د�?� ا�?واردة )?� ا�?د)�ر  :"���/ ا�>ط	ء ا��	د�& 

 �?�9ت ا��/ر�?� دون � أ��? I �?ؤ%ر ا+�4?دار إ�?*ا��/ري أو ا��ط?
���1 ط?�� �; �(?م 9!?

�و!��� ا�/�و��� �	�/ر� Iت و�   )2(�	* �وھر ا���

;ز ا�د)�ر ا��/?ري �?# و� T	�� ري)ظ ا��/�

ن ا� �;/	� H��4ن ا���?ذاره ��K?داع ا�?د)�ر إ إذا (

 إذا (?ن ا��H��?4 �ط	?ب 
?ن ا�
�?ك �?;ز ا�?د)�ر ?
)ظ?� ا��/ر�?� 
?ن أ�?ل !?�ط# ، أ�
�?دى ا�

)ظ �د�و�
ه ا�� �/د�م د)�ره '�راء ا��H��?4 وإI ر)?ض ذ�?ك 
?�� Q	�T? 9?راره ا��/ري ، )Kن ا�


Q ط	ب إ��ر  
و4* �	�� ���?وم إ��?داءا 
?ن �?ر�P إ�?داع  15)?� أ�?ل  �B�+Iم�
و�ب ر+

  )3(ا�ط	ب 

 &�5< :  


و�� 
	(�� وا�دة د)�ر �/ري وا�د و�و ��دد ا�
Bك  -�
  . �(ل 


?وعا��>ص �
(ن أن �(ون �# أ(%ر 
?ن د)�?ر  -�

	(�?�  إذا (?ن �
	?ك أ(%?ر 
?ن  )

  .)�(س 
 ھو ا��ل )� �ظم ا���ر ا��>�4 

 	
�	
  :���& ا�د<"ر ا���	ري <� ا�
�	ت : 

�:�  05ا�
?ؤرخ )?�  73/32
ن ا�
ر+وم  ��33ص ا�
دة ?�1973  �?�)	
ت �?ق ا�?�%K� ق?	��
ا�

�4
و�?� ا�� (( :ا�>�
ت ا��/ر�?� ا�
��?زة 
?ن إن ا�د)�ر ا��/ر�� ا�
و!و�� �	* أ+?س ?9ط

طرف ا��	د�� وإدارة 
+H ا&را!� ا�
�د%� �+ب ا�(�:�ت ا��� +?��دد )?� �4?وص �I/?� ��?د 

                                                           
 .ا�+�ق ا�ذ(ر 76/63م 
ن ا�
ر+و 47ا�
دة    )1(
76/63
ن ا�
ر+وم  03
ن ا�:/رة  33ا�
دة    )2( .  
76/63
ن ا�
ر+وم  51ا�
دة    )3( . 
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� ا����� )� �1ن ا�
	(�� ا��/ر�� دة  )1( ))ا�
�ط	ق ا��د�د وا�و��د '9?
و�/د (ر+ت ھذا ا�
�?دأ ا�

  :ا�+�ق ا�ذ(ر  75/74
ن ا&
ر  19

 و)?ق ا'�?�ر )?� ا�+?�ل ا��/?ري وا�?د)�ر ا�?ذي  �+�ل �
�Q ا��/وق((  ?
ر ?/� Q?
ا�
و�ودة 

 #��)	
   .))��(ل +�د 

وھ(ذا 9طQ ا�
�رع ��?(ل وا!?H و
�	?ن و4?ر�H ��?1ن ، ا�/�
?� ا�/�و��?� �	?د)�ر (و�?# ا&داة " -

ء �?ن ا��/?ود ا&>?رى ا��?� أدت إ��_�?+Iا �??��� ?
ت ا�
	(�?� ا��/ر�?� �?�%' B�/�?+
�??# ا�و��?دة 

��;  . )2( "+واءا (�ت ر+
�� ، أو �ر)�� أو إدار�� أو 9!

 �;
� ا��	� ھذا ا�
�دأ وذ�ك ��د
 ر)?ض 9!?ة ا�
�	?س ا�/!?)�

%ل )� ا�
و�/د %�ت ا�/!ء ا�

�?� >ط?1 . ا�د)�ر ا��/ري (و+�	� أو +�د '%�?ت ا�
	(�?� ا��/ر�?�  –%
� 
?� ا��	�?)�
وا���ر�?# ا�


و9رارھ?? ر9??م  )3( 28/06/2000
??ؤرخ )??�  197920م �+??�� 9رارھ?? ر9??)??� �ط��??ق ا�/??�ون �

و
�??# �+??���N أن �	??د)�ر ا��/??ري ا����??� ا�
ط	/??� )??�  )4( 16/03/1994ا�
??ؤرخ )??�  108200

ل إ%�ت ا�
	(�� ا��/ر�� �
 .  

�/?د أ%�?ر إ�?(ل 
?ن ا����?� :ا���7& ا��>"�7& �	���7ل <�7 د,7	وى إ�7K	ء ا�7د<"ر ا���7	ري: را��	 

�ط�ن )?� إ�_?ء ا�?د)�را?� �4�<
)�?رى ا�?��ض أن  ا��/?ري، ��
	�� �>4وص ا���� ا�/!;�� ا�

4ص ��ود إ�� ا�/!ء ا��دي�<Iري(ا�	* ا��/وق  ق�	* أ+س أن ا�ط�ن ���	) ا�/!� ا��/

  .ا��/ر�� ا��� �(ر+� ا�د)�ر ا��/ري 

د ا�/!?;� ا�%�??ت ا�
+?�/ر �
�	??س ا�دو�?� "?���Iأن ا Iص  إ??4�<I(?س ذ�??ك و>?ول ا�ذھ??ب 

در ?4 ء ا�د)�ر ا��/ري �	/!� ا'داري �	* أ+س أن ا�?د)�ر ا��/?ري ��?(ل 9?رارا إدار�?_�K�

)ظ ا��/ري �
  )5( "�ن ا�

 +??�ق �??ر�# )??Kن ا' :>"�77	ص ا��.77	ء ا�داري إ??

 ??
ص ���/??د �	/!??� ا'داري ، (??4�<

75/74
ن ا&
ر  23أ�رت �ذ�ك أ�! ا�
دة   /�و
?ن ھ�? )?Kن ا�?�ص 4?ر�H )?� ،ا�
?ذ(ور +?

4ص �	/!ء ا'داري �<Iد ا/�.  

                                                           
�4 �1973�:�  05ا�
ؤرخ )�  73/32را�Q ا�
ر+وم  )1(ت �ق ا�
	(�� ا�>�%K� ق	��
 .ا�

ر �و!�ف ، ا�
ر�Q ا�+�ق ، ص. د  )2(� :16 . 
 .  252:ص ،01ا��دد  2001، م ق )3(
 . 80: ، ص 02،�دد  1995، م ق )4(

ر ، ا�/!ء ا��/ري ، دار ھو
� ، ا��زا;ر ، ط���  )5(� � . 35: ، ص  �2002
دي �
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 �@	.�
�ل ا��ا�+�ق ا�ذ(ر ؛ (?ن ا�?وا��  76/63
ن ا�
ر+وم  �111+ب �ص ا�
دة  :��& ا�"

�و�I?� ا�
(	?ف ��?ؤون أ
?Bك ا�دو�?� �ھو ا�ذي �
%ل ا�دو�� أ
م ا��دا�� و� ��	4?
�ده ر;?�س ?+


دة وا��ؤون ا��/ر�	�   .ا�Xف ا�ذ(ر  75/74
ن ا&
ر  �24 وذ�ك �ط��/

ا�??ذي �ؤھ??ل أ�??وان إدارة أ
??Bك  20/02/1999]�??ر أ�??# �4??دور ا�/??رار ا�??وزاري ا�
??ؤرخ )??� 

م ا��دا�??� ، ??

��??� )??� ا�??د�وى ا�
ر)و�??� أ�ا�دو�??� وا��:??ظ ا��/??ري ��
%�??ل ا�??وز�ر ا�
(	??ف �

ص ا����� أ��4ت 4:� ا��
%�ل ا�/!;� �/�4ر �	* ا&<�)1(:   


� ا���?زع)�

�	س ا�دو�� ،  ، 
� ا��	�)�

�م ا�
?د�ر :  أ
م ا�?
��+?�� �	?د�وى ا�
ر)و�?� أ�

1
Bك ا�دو�� وا��:ظ ا��/ري � �/	��
 ا��
%B �وز�ر ا�
��� )� ا�/!

Bك ا�وط��� G� م  .ا��

(م ا'دار���
�س ا�/!;�� وا��
(م ، ا��

?د�ر أ
?Bك ا�دو�?� ، 
?د�ر ا��:?ظ ا��/?ري :  أ
م ا�

1
Bك ا�دو�� وا��:ظ ا��/ري � �/	��
 ا��ت )�
 �>ص ا�/!�Iو	� .  

 ، ���ر إ�� �/د�م ا�ط�?ن  76/63
ن ا�
ر+وم  112ا�
دة  :إ�راءات ر<F ا�د,وى /�ا�
ذ(ور +

ذي ��?و)ر )?��م �?روط �
و�ب �ر�!� 
(�و�� و
و��9 
ن �9ل ا&طراف ا�ذي ����� ا&
ر ، وا�?

م 9�ون ا'�راءات ا�
د��� وذ�ك ط�/ &( ا�4:� ، ا�
4	�� ، وا&ھ	�� )�()2(          .  

 

  

                                                           

��د >	:و�� ، ا�
ر�Q ا�+�ق ، ص    )1(:63 .  

ن 9�ون ا'�راءات ا�
د��� 459ا�
دة    )2(. 



 ��ا���ر ا��� إ�راءات    :                                                               ا�
	��ا���ل 

 

                                                              84

� ا���ل ا���	ري: ا�
	��ا����ث ��  ا!�راءات ا�را��� إ�  ��ظ ��دا

�و��ـ�ن ا��ـو���, �لـن �ـ� أ��ـ�ري �ـ� ��ـل ���ـداد �
ـم إ�ـ� ��ـ��    � #ـ�  "ـ" ا��ط �ـوة ا�

  ,
 �ريـظ ا�&�ـد � ����ـ,�,    "ـ� ا����و��ـ" +��رھـ��" و�رـرة (���ـود ا��)'ـون ا�&�ـب أن �$ـ�

�&� "ـا.��ر ن ـ� /ـا ���و ��وا�ـ# �را.�ـب � �ـ� �
ـ$�,  �ـد إ)'�رھـ" .(ـا��ود�ق ـود وا د ـ" ا

���& �ـا��1( ا �&�  رافـ" ��+طـ"  .ـن �ر��ـ4 ��ـ� , �راتــوا �ط�� ا �&��ر�ـب  ا ��$و�ـ�ت  " ـ" ا


أ55و55 ط55 ب , رـرا55ء55 ا55�55)'ـ" إ55
55ـل ��55 �ـ� $55ـ� �55ـول55 إ�55�55'ـا55�55و( "ـ�ن55 �'و�55ـ� ���55ـل ا55�55&��ـ�55 �

ط ـ�ن ��ـ4 ���ـ  , رافـ�رات أو ا+طـص ا�&�ـ� �1ـ" �ـن �& و�ـق �ـأو ا����,  ت�ـا��& و�

  .               �ـد أھ���'ـ��8 � ,ـ"  ��ـق ا������ـظ ا�و��/ـو�8

  +�ص ا�و
	(ق ا���دة �%��ر: ا��ط%ب ا#ول

ن �����5ت ��وم ا�����ظ ا�&��ري ��8ص ا�و��/ق ا��ود�" .(د إ)'�رھ� ، و ھذه ا�و��/ق ����     

��'� �� ��& ق ���)روط ا�)1(�" أو ا����" ا��د��" �=طراف ا��&��" ، و ��'� �� ��& ق ���&��5رات 

  .��ل ا�)'ر

  ا�/���ق +� ھو�� ا#طراف : ا#ول  ا��رع 

�$55ون  نإن ا�����55ق ��55 ھو�55" ا+ط55راف أ(��55ب ا���55وق ا��)55'رة ��55 ا��55
ل ا�&��55ري �
55ب أ


55د د.��55"  "855)�ا�)55'ر (( �55?ن ا��55
ل ا�&��55ري  ��55ب ھ55ذه ا�د.55" ��55 ا��)�155ص، و �55��� �55" <

�(855" $�� 55" و ھ55و ا�)55'ر ا�55د.�ق، +�#55 �(55�B �55ن , ���55ق ا�'55دف ا��ر
55و ��55# )) ا�&��55ري 

ھ5ذا ��5 �(5ت � �5# و،  )1(ا���� $�ت ا�&��ر�" �)1ص �&�ن� � و�&�" ا������ل � �Cر ا��&رف 

  . ا��ذ$ور ����� �75/74ن ا+�ر ر.م  22ا���دة 

�G5ن أي ��5د ��5ل إ)5'�ر 76/63 �5ن ا��ر�5وم 65إ��5  62$�� أن ا��)رع ا)�رط �� ا��واد  - ،

�5واء ار�5�ط ا+�5ر �G)�15ص ط��&��5ن أو ا��د��5" �=ط5راف  ا����5" ���ري �
ب أن ����ن � �

  .أ)�1ص �&�و��ن

  

  ا���	�	ت ا�3	�� �/���ن ھو�� ا#طراف: أو0

                                                           
��$ري أ���" ، ا��ر
4 ا����ق ، ص  )1( :81،  80  . 
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5ب أن �)�5ل ا�&�5د أو ا��5رار ا����5/� :  �ط����5� ا���	�	ت ا��/�5�%� ��و�5� ا#�35	ص ا .1�

 :ا�&��(ر ا�����"

ا+���ب و ا+���ء، ��ر�J و �$�5ن ا��I�5د ا�
���5"، ا��5وطن ، �'�5" ا+)�15ص  -

 .مـــــ�ء زو
��'ــ�ء أ��ــو ��د ا,.�� د ،ا�&�أطراف 

� �'� ���� �1ص )'�دات �&د ا�و��ة �
ب اL)�رة إ�� ا����" ا��د��" و ا��(د�ق  -

�" � ��و�� ، و�$ل ����� .)1(وا�د �ن ا�ور�" أو ا��و(� �'م

2. ���د�� ��& ق ا+�ر ��+)�1ص ا��&�و�"،   :ا���	�	ت ا��/�%�� ��و�� ا#�3	ص ا����و�

 "5�&���?ن ا�&�د �
ب أن ����ن �
�و�" �ن ا������ت ��1 ف �ن �����ت ا+)�1ص ا�ط

 :��"، و ��G$د �ن (��'� �ن I1ل ا�و��/ق ا���

� �%�ر6	ت  -����	�������'�، )$ '� ا����5و��، ��رھ�5 و �I5وة  :ا��د��� وا�/�	ر�

 "������ .� )ر$�ت ا��
�ر�" �
 '� ا��
�ري� � ذ�ك 

 .�ــ�ن �(ر��'ـJ و �$ـ� ، ��ر�ـ�، ��رھــ�����' :�	����� �%����	ت -

 .+����"�، ��رھ� ، ��ر�J و �$�ن إ�داع .وا���'� اـ�����' :�	����� �%��	�	ت -

- � ."ــ" أو ا�و,�ــ" ا�� د�ـ���� :�	����� �%��	7	ت ا���%�

- �� #�9ك ا�دو�����	�: �� ."ــــــم ا�دو�ـ� ا�ـت � ـ�

إن $ل ���Cر 
د�د � � ھو�" ا+طراف أ(��ب ا���وق أو �س ��(5ر :/;��ر �7	�ر ا�/���ن * 

ا�&�5د ، ���5 �&�5ل � �5 إ�5داد  � �&��ن ، �
5ب أن �1�5ر �5# ا��و�5ق ��5ررا+����" �ن ا�&��(ر 

��8ف �ط��ق )1(� و ��م إ)'�ر ھذه ا����Cرات �?�داع ����15ن � &�5د ا��&5دل و ا��و�5��C� � B5ر 

2(��5رر ھ5ذا ا��5��Cر� � )5$ل إ�I5ن ، ��5ث �$5ون ا�&�5د �I��5 ��5ص (  I��ر�5وم �5� : "5��� �5


زأرة ا,�م ، �$م .��/� �� ���" �(د�ق .��و�� ، أو .رار )ر�� �� "���  .�و

	��	
'� ا��(5د�ق � �5 ھو�5" أ)�15ص �ظ5را �=ھ��5" ا���5 �$��5�: ا�/�د�ق 7%  ھو�� ا#ط5راف: 

 ،�?ن ا��)55رع �55دد ا+)�155ص ا��55ؤھ �ن � �(55د�ق و $55ذ�ك ا�����55دات ا��&��55د � �'�55 ��55ا�&�55د

  .ا��(د�ق

                                                           
 . 76/63 �ن ا��ر�وم 62ا���دة    )1(
��$ري أ���" ، ا��ر
4 ا����ق ، ص    )2( :82. 
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 ��م ا��(5د�ق � �5 ھو�5" ا+ط5راف �5ن :ا#�3	ص ا��ؤھ%�ن �%/�د�ق 7%  ھو�� ا#طراف .1

 "�55�����
��55ب ��55رري ا�&�55ود وھ55م ا��و��55ون $���55 ط�ت اLدار�55" ، و $55ذ�ك $��55ب ا��55�ط 

�" ��1رج ا�وطن�=�$�م ا����/�"، أو ����� .ا���(ل 

55�" � &�55ود ا���55 ���55 �و�'� �55ن أ
55ل  -�����ا�55وزراء و ا�55و,ة ورؤ��55ء ا��
��55س ا�)55&��" ا�� د�55" 

�'�ا���
�Iت ا��� �ط �و�'� و 
��4 ا�&�ود ا���&  "�. 

-  B��5)� � ا�&��" ، و �5د�ر ا�و$��5" ا����5/�" � 1ز��5" ، �وظ58و �5د�ر��ت ا�و,��5ت "�.��ة ا����

 .)1(ا�1ز��" و
��4 ا�������ن ا�&�و���ن ا، و �����وو ا�ذ�ن �'م در
" ��8ش ر/��� ا�����"

اف ��5وم ا�����5ظ ا�&��5ري ������5ق �5ن ھو�5" أط5ر: ا���/�دات ا���/�د 7%��	 +� ا�/�5د�ق .2

�'�55 ��55م ا��(55د�ق � �'�55 و ��55د�م �&'�55 ��55 اSن �8�#55 ، 
ا�&�55د �L�55طIع � �55 �ط�.�55# ا���55 ��و

 .ا�و���" ا��� �
ب )'رھ� �� ا�����ظ" ا�&��ر�"

55�" �=)�155ص ا�ط��&�55" ��55م إ�55داد ا�)555'�دة ���55د�م ��1�55رج ������55ن )55'�دة ا��I�55د، .�/�555"  

 "�5��
�ت ا��أ��5 ����5 ��& 5ق ��+)�15ص ا,����ر�5" �)5'�دة  )2(ا�(��I"،و $ل و���" ر���" �

 :ھو��'م �&د $�� � �

-  �55���G��55" � &�5د ا���زا/5ر ��55دم ا�(5ورة ا�ر
ا+)�15ص  ا,����ر�55" ا���5 �و
55د ��رھ�5 ��55 ا�

�ت ا�����" و ا�)$ل ا����و�� وا���ر� .ا�ذي �


55رد ��55د�م �558ا+)�155ص  -��س ا�و��55/ق ا,����ر�55" ا���55 �و
55د ��رھ�55 �551رج ا�55وطن ، �$55ون 

ا��� �" �ن .�ل ا�� ط" اLدار�" أو ا��وظ5ف ا�د� و����5 أو ا���(5 � ا�5ذي ���5ل ا�
زا/5ر ، و 

"���
��� C" ا�&ر��" و �(�دق � �'� إن $��ت ��ررة ��� C" ا+ "�
 .�$ون �ر��" ��ر

-  "��I55) ظ55" إ��55 أن�I55در ا��
�55ل ا�)155ص ا,����55ري �55ن أ
55ل ا��55د1ل ��55 ا�&� �55" و���

�T)'�ر ���ق ��'� �ن .�ل ا�����ظ ا�&��ري �&د اLطIع � � ا������ت ا��و
ودة ��5 ا���1&" 

 "����'� إ�دادھ�ا�و
 .ا��ود�" ، و �ذ$ر �� ا�)'�دة ا�و��/ق ا��� �م ��و

  :+�ص ا���	�	ت ا��/�%�� �	���	رات:ا�
	��  ا��رع

                                                           
 . 76/63، �ن ا��ر�وم  62ا���دة   )1(
 .�76/63ن ا��ر�وم 62دة ا���  )2(
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�# ��55# ��5ث أن ا�&��55ر ھ55و ا���5د ����55إن ���5د ا�)55'ر ا�&���5 ھ55و ا�&��55ر و ھ5و ا��ظ�55م ا�55ذي     

  .�ـر ا�&��ــا+��س ا�ذي ���� � �# �ظ�م ا�)'

و �'55ذا �55ن ا��55روري إ.55رار ط55رق (�55ر�" و وا��55" و د.��55" ��&��55ن ا�&��55رات ���55 ��55م     


�ل (��B ود.�ق � �����ت �� ا��
ل ا�&��ري ا�&�����.  

�و��" ا��ط ��  .�ريــل ا�&�ــردة �� ا��
Iت ا�واـ" � ��
�ـ��ث أن � )'ر ا�&��� ا��وة ا�

��&��ن ا�&��ر و �&��ر  B��� ت ا��1(" ا����������م ا��&رف � � ���ر �� �وا�ط" �
�و�" �ن ا�

�55رور�" �����55زه �55ن ���55ر آ551ر و ��8�55ظ �'G� � �55)�55ر � �55 ا��ط�.�55ت ا�&��ر�55" و ���55د�م ھ55ذه 

ا,������" � و�&�" ا�&��ر�5" ھذه ا��& و��ت �ن و�4 إ�� آ1ر �ظرا � �ر� " ا��& و��ت و ��1 ف 


��45 ا��5راب ا�5وط�� ����& و��5ت ا��1(5" ���&��5رات  �5 � B5�وذ�ك �ظرا �&دم �&��م �� �" ا��

�&د B�1(ا�وا.&" �� إ. �م �م ��م ��# �� �" ا��(.  

� +� ��ط�� ���و�� : أو0��  :ا��وا7د ا�3	�� �	���	رات ا�وا

��&��5ن ا�&��5رات ا�وا.&5" ��5 إ. �5م ��5ت ��#5 �
�و�5" ا��وا�5د ا ��76/63د ��ن ا��ر�وم   "�1(5�

  :�� �" ا���B ، ��ث �
ب ذ$ر �� � � 

��د�د �5وع ا�&��5ر ����5 إذا $�5ن أرض ��د�5" ����5��I� ، "5" أو <���5"، و ��د�5د :ط���� ا���	ر /1

  .)2(ا+1رىط��&" ا�&��ر �'� أھ��" ���C" ��&ر�# ��&د�Iت و ���Cرات أ$�ر �ن ا�&��(ر 

  :��%د�� ا�/� ��? +��	 ا���	ر ا/2

��&��ن ���ر �� ، , �د �ن ��د�5د ا�� د�5" ا���5 ��45 ��'�5 و ھ5ذا ا��&��5ن �5# أھ��5" ���5C" �5ن ا�����5" 

�# ��$5ن ��د�5د ا����5" ا��
�ر�5" � &��5ر ، ا�
'5" ا����5/�" ا���1(5" ��5 ���5" 
ا�&� �" ، ��ث ��و

 B�د�"�زاع ، و���" ا�� �  .�� ھذه ا�

��م �3/ 3 Aطر��5" ��5 ��5م �� 5#  :طط ا����ا���م ا������ ھو 
زء �ن اL. �م ا�� 5دي ا���5دد ، 

� � ور." �ن �1طط ��B5 ا+را��5 ، و�)�5رط أن �$5ون ���ط5# �ؤ���5 ���5ءا � �5 �5دود �'�5 

��ت ا�$��� �  .)1(ط��4 ا�

                                                           
��$ري أ���" ، ا��ر
4 ا����ق ، ص  )1(:85 . 
 . 24/12/1984ا��ؤرخ ��  �84/400ن ا��ر�وم ر.م  04ا���دة    )2(
  .ا�����ن إ�داد ��B ا+را�� ا�&�م �76/63ن ا��ر�وم ر.م  15ا���دة   )1(
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4 / Aم �3طط ا������5م �5ر.�م إن �1طط ��B ا+را�� �&$س ا�����ل ا������ L. �5م ا�� د�5" و :ر

�1طط ��B ا+را�� �و�4 ر.م �ر���� �51ص �5# ���5 ��5'ل �� �5" �ط���5" ا�و��5/ق ا��ود�5" 

  .�4 ھذا ا��1طط 

��$ن أن �ط ق � � �
�4 �ن ا��ط4 ا+ر��" ا�وا.&" �� إ. �م � د�" �� ا���  :ا��6	ن ا����  / 5

4 ��5 ��ط�5" ��5ر�" ��$5ن ��دده �$�ن � ك ا�� د�" ، أ�� إذا $�ن �
�وع ھذه ا��ط45 ا+ر��5" ��5

  .ا���دال ا�م ا��$�ن ا����� ���م ا��� أو ا�)�رع إن و
د 

6 / �55Bا#را A55�� (ق	55
�55ر �55ن ا�&��(55ر ا+����55" ا��&��55د � �'�55 ��55 �&��55ن  :��/55وى و�&�

�ط�." ا�&��ر�5" �'5ذا أ�5زم ا��)5رع إر��5ق ���ا�&��رات ، ��ث ��م �وا�ط�'� ��ط ا������ت ا���& �" 

�����رر ا��ودع �دى ا�����ظ" ا�&��ر�"���1رج ا�� B�.   

 	��	
� +� ��ط�� �Dر : ��  : و�� ���ا��وا7د ا�3	�� �	���	رات ا�وا

�ظرا � (&و��ت ا��� �&�رض �&��م �� �" ا���B ا�&�م �=را�� ، ��د �ص ا��)رع � �5 أ�$�5م 

 5ف ھ5ذه ا��&����5ت ��5ب ا������" ���ن ا�طر��" ا��� ��5م �'�5 �&��5ن ا�&��5رات <�5ر ا����5و�" و��1

  . �وع ا�&��رات 

1 ( �إن ا�&��55رات ا�ر�55�8" ا�وا.&55" ��55 � 55د��ت <�55ر  :/���55ن ا���55	رات ا�ر���55� 55�Dر ا����55و�

���و�" ���� ��1&" ��ظ�م ا�)'ر ا�)1(� ، ��ث �8'رس �(8" ا������" �� �
�و�5" �ط�.�5ت 

  : �ن ��# � � ا�1(وص��إ�� ��ن إ
راء ا���B ، و  ) �ط�.�ت ر��8" ( ���ر�" �ؤ.�"

  .�وع ا�&��ر و�و.&# ، ���و���#  -

�(8555" �ظ���555" ��555د �(� B��555�B555 ا+را��555  #555�����555�L" إ��555 ذ�555ك أر.�555م ا��1ط555ط ا���8�555ظ 

  .)2(وا�����ظ" ا�&��ر�" ، و�� ���" �دم و
ود ذ�ك ، أ���ء ا����$�ن ا��
�ور�ن 

2 ( ���رات �و�4 إ�داث �ط�.5" ���ر�5" �$ون ھذه ا�& :/���ن ا���	رات ا��Bر�� �Dر ا����و�

���ر<م �5ن <��5ب ا���B5 ا�&�5م �=را��5 و��5 ھ5ذه ا����5" �&�5ن ا�&��5ر �5ن طر�5ق اL)�5رة إ��5 

  .)1(ا�)�رع ور.�# وا�� د�" ا��� ��4 ��'� 

 	
�	
 : ��وا7د /���ن ا���	رات ا������ 7%  ���ل ا���6%� ا���/ر6 :  

                                                           
  . �76/63ن ا��ر�وم  114ا���دة  )2(
  . 76/63وم �ن ا��ر� 21،27ا���دة    )1(
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 �ھ�5 ا����5" ا���5 �$5ون ( �5ن ا����5ون ا��5د��  ��743دة �(ت � �'� ا� :/�ر�ف ا���6%� ا���/ر6

� �'� ا�&��5ر ا�����5 و�
�و��5ت ا�&��5رات ا�����5" وا���5 �$5ون �(�5'� .��5" �((�5 ��5ن �5دة 

��Y���5 �5ن )2( )(�ب �� ا+
زاء ا��)�5ر$"� أ)�1ص و�)�ل $ل وا�دة ��'� � � 
زء �1ص و

  : ا��&ر�ف أن ا�� $�" ا��)�ر$" ���م إ�� 

وھ� إ
5راء ا�&��5رات ا�����5" و<�5ر ا�����5" ا���5 �� $'�5 � �5 ا�)�5وع $��5"  :اء ��/ر6� أ�ز) أ 

ا����$�ن ا��)�ر$�ن أو ا+$�ر �دد ��'م و�$ل ���ك ا��ق �� ا,���8ع وا,��5&��ل ��ر�5" ا+
5زاء 

  : و����ن �� � �  )3(ا��)�ر$" �)رط آ, ��س ���وق ا�)ر$�ء ا1Sر�ن �� ا�� $�"

  .ل ـ" ، ا��د1ـ��ء ، ا�����ن ، ا��د��ا�8 وا+رض  -

  . ا�
دران ا+����" � ���ء ، أدوات ا��
'�ز ا��)�ر$"  -

  . B ــــــ� وا+�طــــرواق ا��1ر
ــا� -

  .��رات ا��د1ل وا�درج وا��(��د  ا�����ت ا�$�رى و -

د �5ن ھ� أ
راء ا�&��5رات ا�����5" و<�5ر ا�����5" وا��� و5$" �������5م �$5ل وا�5: أ�زاء 3	�� ) ب

ا��Iك ا��)�ر$�ن �Cرض ا,��&��ل ا�)1(� وا��1ص و� � ھذا ا+��س ��$ن �$ل )ر�ك .�5 

  .)4(ا�� $�" �ق ا����4 وا,��&��ل، ا��(رف �� ا+
زاء ا��1(" 

��م ��ر�ر ا�
دول ا�و(�8 � ����م �ن طرف ا��و�ق و�
ب )'ره أو, �دى ا�����ظ5" ا�&��ر�5" ، 


راءات ا��1(5" ا��)�5ر$" �5دى ا��و�5ق ، و�5ن �5م ��5م  �م �&د ذ�ك ��م ��ر�ر $ل ��دL�5��51ص 

  .)5()'رھ� �دى ا�����ظ" ا�&��ر�"

  :ا��دول ا�و��� �%/���م 

��د�� ����ن ا�&�د أو ا��رار ا����/� ا��و�وع .(د اL)'�ر �&�5ن 
5زء أو �5دة أ
5زاء �5ن    

  :���ر �&�ن � � ���ل ا�� $�" ا��)�ر$" ، �?�# �� ھذه ا����"


ب أن ���وي �� آن وا�د � � �&��ن ا�
زء أو ا+
زاء ا��ذ$ورة وأ
زاء �
�و�" ا�&��ر -� .  

                                                           
  .�ن ا����ون ا��د�� ا�
زا/ري 743را
4 �ص ا���دة    )2(
  .�ن ا����ون ا��د�� ا�
زا/ري 745ا���دة    )3(
  .�ن ا����ون ا��د�� ا�
زا/ري 744ا���دة    )4(
  .  �76/63ن ا��ر�وم  71ا���دة    )5(
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�5 �
5دول و(�85 � ����5م ��5م إ)5'�ره - ��5��� ����5ن و(5ف �$ �5" ���ث أن �&��ن ا�
زء ��م ط�

  . ا�&��ر ، وا+
زاء ا��1("

��55 � $�55" ا+رض  وھ55ذا ا��&��55ن �
55ب أن �)�55ر إ��55 ر.55م ا���55م ا�55ذي �و
55د �55# ا�
55زء وا��(55"

  . ا��1(" �'ذا ا�
زاء 

��م إ�داد ا�
دول ا�و(�8 �5ن ا����5$�ن أو ا�)5ر$�ء ��5 � $�5" ا�&��5ر ا��)�5رك أو أ�5د ا�)5ر$�ء -

  . �دى ا��و�ق و�
ب )'ره 


راء ا��1(" �&د )'ر ا�
5دول ا�و(�85 أن �)5'ر ��5ده ا�5ذي أ�5ده ا��و�5ق - T� ن �$ل ���ك$��

    )ا�&�د ا�8ردي( ا��1ص و���� �� ھذه ا����" وا�ذي  ����ن � $�" ا�
زء

و�
55ب أن ����55ن ا�
55دول ا�و(�855 ��55 
55دول �551ص وا�55ذي �
55ب أن �)55'ر ��55ث ����55ن 

  :)1(ا��& و��ت ا�����" 

 .ر.م ا���م ��ب ا��ر��ب ا��(��دي  -

 .�رة ـــــــــــــا�&�  -

 .درج ــــــــــــــ�ا -

 .ق ــــــــ��ـــــا�ط -

 . مـــــــوع ا���ــــ� -

 .�ر ــ" ا�&�ـ" �ن � $�ـا��( -

  

  

  : �Bط و��ظ �%�7� ا���A : ا�
	�ث  ا��رع

��� �ؤدي ا��
ل ا�&��ري ا�&��� ا�'دف ا��ر
و ��# ، , �د أن �$ون ا�و��/ق ا���& �5" ���&��5رات 

  .����رة � ���Cرات ا��� ��$ن أن ��4 ، ��� , ��8د ا���B ��/د�# وھد�# 

��" وا�&��رات ا��� �م ���'� .د �$ون �ر�" � �5��Cر +�5��ب و��� أن ا�و�&�" ا�&��ر�" �����ت 

�رات ـــ55ـأو +�55��ب , �55�Cر �55ن ا�و�55&�" ا����و��55" � &� ...ا���455 ، ا�'�55" ، .��55" : .��و��55" ��55ل 

�  ... ل ـــــــدم، �&د�ــھ ،دةـــ�ت 
د�ــ���� :لــ�

                                                           
  . �76/63ن ا��ر�وم  67ا���دة    )1(
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�$ون �( �" ا���B ��ؤو�" �ن ا$�)�ف  وھ�� � زم �� �Z ا�����ظ ا�&��ري �ن ا����Cرات ، وھ��

  . )1(ھذه ا����Cرات 

� �%��	رات : أو0 ��Bا�/;��رات ا�/� /�س ا�و:  

I(  Aا��� ���
   :ا��	�� ا�/� /6ون +��	 و

�5ؤرخ  )(PR4 BIS،و��� ���1�5رج ا���B5 �$5ون �&�5ن ��5 ا�&�5د ��5ل اL)5'�ر ا�&��ر �
ب أن

  :  ب ل �'�" ا�����ظ ا�&��ري وذ�كأ)'ر وھذا �ن أ
ل ��'� 6���ر�J أ.ل �ن 

  . �ر ــــن ا�&�ــــ�&�� -

  .�را
&" ا��ط�.�ت ا�&��ر�"   -

  .�'و�" ا�و(ول إ�� ا��ط�." ا�&��ر�" ا��&��"   -


�5د ر.5م ���5ب آ51ر ���5ك ���5 �L B5�5 �" ا��)�� B5�1�5رج ا���� B�5�� ، راء ا�)5'ر
�&د إ

ا��� Z5 ��'�5 �5ن ط5رف ا�����5ظ ا�&��5ري ،  �4�1 أ��� �&� �" ا��58ظ ���
5" ا��5��Cرات ا����و��5"

  : وھ�� �
ب ا���و�# إ�� �����ن ��1 ��8ن وھ�� 

  : ��ل ا���6%� دون /;��ر +� ا��دود ) أ

1-  ، B5�1رج ا����م �� ��� B�ب � � ��رر ا�&�د إ�ذار �( �" ا��
�� $ل ���" ��ل � � $�" �

  . ط ب ا���دم �وم ا�����" �  15وھذا ا��� �م �
ب أن ��م I1ل �دة 

�&��55ن ا�&��55رات ��55م � �1(55# ��55 ا�&�55د ا��ظ'55ر � ��55ل �
55ب أن ��55م و���55 ��و
�'�55ت ��1�55رج -2

 B�ا��.  

  . ���وى ا�&�د ��م � �1(# �� )$ل ���1رج ا�&�د  -3

�$رر �$ون .�5 آن وا�5د  ��PR4 BISص � � أن �8س ا��ط�وع  �76/63ن ا+�ر  76ا���دة  -

  .���B ���1رج ا�&�د ، و���1رج ا

  : ��د�� �� �� ا�����ظ ا�&��ري ا�&�د �ن أ
ل إ)'�ره ��وم ��8ص  -4

�(�د." ���1رج ا���B �ن .�ل �( �" ا���B5 و(��5# ، وأن , ��
�5وز �5دة       إ�5داده  -

  . أ)'ر  6

  . �ط���" ���1رج ا�&�د �4 ا�و���" ��ل اL)'�ر  -

                                                           
92: ��ق ، ص ��$ري أ���" ، ا��ر
4 ا��    )1(  .  
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اء ا�)'ر ا�&��ري و�� �5" �5�ط و�� ���" �دم و
ود أي ��ب �ن أ���ب ا�ر�ض �)رع �� إ
ر

���5�ر ا+��5ر � �5 آ51ر �ا��ط�.�ت ا�&��ر�" ، و�� ھذه ا����" ��وم ا�����ظ ا�&��5ري �و�45 51ط 

  .إ
راء �و
ود �� ا��ط�." ا�&��ر�" ا�ذي ��د ط��&# ا����� 



راء ا�
د�5د ، �58س ا�&� �5" ��5م � �5 ا�5د��ر ا�&��5ري ا�5ذي ��5دم وL��و��5 وا��G)�ر � � ا��ط�." 

  . � ����ظ ا�&��ري �� �8س ا�و.ت �4 ا�و��/ق ا��راد )'رھ� 

5- ��ر�5ل إ��5 ) �$5رر   PR4  BIS(&د )5'ر ا�&�5د ا��ظ'5ر � ��5ل ا�&��5ري ، ��1�5رج ��5وذج 

5" �5�ط ا�و��5/ق ا������5" ا����5دا � �5 ا��& و��5ت ا��و
5ودة ��5 � �&��( �" ا���B ا��� ��5وم 

  . )1(���1رج ا�&�د 

� �? /;��ر +� ا��دود ��ل ا��%�6) ب :  

1- 5���( " ـ.�ل إ�)�ء ا�و��/ق ا�$�)8" ���ل ا�� $�" ، ا+�راد �ط��5�ون �?�)�5ء و���5" ا���B5 ����5 و

  . �ظ'ر ا��دود ا����
" �ن ����م ا�
زء ا+( � ) ا����س 

 "������5ءا � �5  )ا����س(ھذه ا�و B5�5ل �(5 �" ا���ھ�5 ���5رة �5ن �1ط5ط ��B5 ��5م ��5 م �5ن .

  . +طراف و�&دة �ن طرف 1��ر ���ري �&��د ا�ذي ���ق �ن ���Cر �� ا��دود ط ب ا

�&د أ1ذ ا��دود ا�
د�دة �ن .�ل ا�1��ر ، ��دم و���" ا����س ��( �" ا���B �ن أ
5ل ا��(�5د."  -2

  .  "� �'� وإ�ط�ء أر.�م �ؤ.�" � و�دات ا�&��ر�" ا�
د�دة ا���)$ 

�" ��ر�ر �
ب أن ��: ا��ر.�م ا��ؤ.ت ا��&ط�  -3����� #� م إ��# �� ���1رج ا���B ا�ذي ��م ط 

 "5
ا�&�د ا��1ص ���و�ل ا�&��ر ، ھذه ا�و���5" �ظ'5ر و���5" ا�&��5ر ا��د��5" وو�5&�" ا�و�5دات ا����

  .�ن ا�����م 

-  "���  .� ����ظ ا�&��ري ��د إ
راء ا�)'ر ا�&��ري ، � &�د ا�$�)ف � ��و�ل) ا���B(��دم و

�)'ر ، ا�و���" ا����8" ا�ذ$ر �ر�ل إ�� �( �" ا���B � ��5" ��� ��م إ
راء ا�- ، B5�1�5رج ا����

  . ), �طوى (ھذا اLر��ل ��م �ر���" �ن ا�ورق ا�( ب �ن ا��
م ا�$��ر �4 ذ$ر 

  : إن �� �" ا���ط ا��� أدت إ�� إ)'�ر ا����Cر �� ا��دود �ؤدي إ�� - 

        *Cط�.ـإ��  . � ــــزء ا+( ــ" ا�
ــ�ء 

                                                           
ا�(�درة �ن ا��د�ر�"  ,، ا���& �" ���ر ا�&� ��ت ا�����" وا��ر.�م ا�&��ري ��1988ي  24ا��ؤر1" ��  16ا��& ��" ر.م    )1(

  .34: ا�&��" �=�Iك ا�وط��" ، ص 
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  .إ�)�ء �ط�.�ت 
د�دة � و�دات ا�
د�دة ا���)/" *        

5�" � 5د��ر ا�&��5ري ، ��5م إ��55Cء ا�5د��ر ا�&��5ري � �ط&5" ا+(5 �" و���5�دل �55د��ر ������58س ا�)�5ء 

  .)1(���ري 
د�د �$ل .ط&" 
د�دة ��)/" �ن ا�����م 

II ( Aا��� ���
  : ا��	0ت ا�/� 0 /6ون +��	 و

  : د�� ��د�م و���" ا���B وھ� وھذه ا���,ت , ���


�5ر طو�5ل ،�5ق ا,���58ع : ا���ل ا���& ق �����وق ا�&���" ا+51رى دون �5ق ا�� 5�$" ��5ل  -�Lا

  ...�ق ا,ر��8ق ، ) ��"  ��12دة ���وي أو �8وق ( ا+�د 

-  "���  ....)ھدم ���ءات 
د�دة ( ���Cر �� ا�� $��ت ا��

- + "���  ....) ط�� ، ا�
راف ( ���ب ط��&�" ���Cر �� .وام ا�� $��ت ا��Cر ا��

�� ���" ��ل ا�� $�" �ن طر�ق ا�و��ة ��د�� �$5ون �5ن ��5ن ا�&��5رات ا����و�5" �و
5د و�5دات  -

  .�$و�" �ن أ
زاء �� و$" �&دة أ)�1ص 

و��55ة )155ص ���
55" ا��55�دال ا���55و�� ��+)�155ص ا�55ذي �&��55وه ، �55دون �55��Cر و��55ء ا���55وق  -

  . ا�&��ر�" ا��ر��ط" �����و�ل 

 B5�وع ا�و�دات ا��� �'� ��5د وا�5د �5دى �(5 �" ا���
�ل , ��)G إ, و���" ��B وا�دة ��������و

�&5د  �5�/�'� B��ن أ
ل ا��(�د." وإ�ط�ء أر.�م 
د�دة �ؤ.�" � و�5دات ا�
د�5دة ، وھ5ذا ا��5ر.�م �(5

  .إ)'�ر ا�&�د أو .رار �
ز/" ا�&��ر 

   )1(دة ـ" ا�
د�ـدات ا�&��ر�ـت � و��ـ�ء �ط�.ـ�ري إ�)ـظ ا�&�ـB � ����ـذا ���ـوھ

 	��	
  : ا�/;��رات ا�/� 0 /ؤ
ر 7%  ا�ط���� ا��	�و��� �%��	رات : 

5�" ا�5دورات ا���5و�" أو � �5 إ�5ر ������ت ھذه ا���Cرات � ��/�� �ن طرف �( �" ا���B �5واء ��

  .� ��& و��ت �ن �(��B ا�� د�" ا����ط" إ. ��

�ب ���أو ا��5رارات اLدار�5" ) ا�
5راف ا��ر�5" ، ا�ط��5 ( وادث ط��&�" ھذه ا����Cرات .د �$ون 

  ).�'د�م($���Cر �� ا��دود اLدار�" أو �8&ل ا��Iك 

                                                           
  . 35: ، ا��ر
4 ا����ق ، ص 16ا��& ��" ر.م  )1(
  . 56: ا���د � وي ، ا��ر
4 ا����ق ص    )1(
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55�ب ا��5وادث ا�ط��&�55" أو ا��5رارات اLدار�55" وھ��55 ��5م ا��55��Cر ��55  :/;��5ر +�55 /5ر��م ا#�55زاء ��

( �5��Cرات ��5 �5ر.�م ا+
5زاء م ا$�)��# �ن طر�ق ���5ر ا$�)�5ف ا�ـ�ر�" ��ـأر.�م ا�و�دات ا�&�

  ) . ��PR14وذج 

وھذه ا�����ر �ؤدي إ�� إ��دة �ر.�م وإ��دة �ر��ب أو �(��5ف ا��ط�.�5ت ا�&��ر�5" ا���& �5" �'5ذه 

  .ا+
زاء 

 ھدم أو ���ءات 
د�دة ��م ا$�)��5# �5ن طر�5ق ���5ر ا$�)�5ف ا�'5دم و :/;��ر +� �وام ا���	رات 

��ا��5واء  ( � ��ط .وام ا�&��5راتـؤدي إ�ـر �ـذه ا�����ـوھ)  PR15وذج ـ�� (دة ـ�ءات ا�
د�ـا�

  ). ا�&��رات

�5ن   )30-25( ھذه ا�����ر ��م ��و� '� �ن .�ل �( �" ا���B إ�� ا�����5ظ ا�&��5ري ��5 ��5ن *

 "5)�1 "5�����5د � ��5# � ����5ر ��5وم ا�����5ظ )  5��PR13وذج ( $ل )'ر �� )$ل 
دول �� و

55
� 'م ��55 �558س ���ا��55وم ��55 �55
ل ا55�Lداع ، و��55 �558س ا�و.55ت �&ط�'�55 أر.�55م �� �55 �" ا�&��55ري 

���'�ل �ر���'� �� ا+ر)�5ف �45 ��5.� ا�و��5/ق ا���د�T� "5)5'�ر �&5د ا��G)�5ر � �'�5 ��5 ا��ط�.�5ت 

  .ا�&��ر�" 

  PR14 ،PR15ا�����5ر �&د ا��G)�ر � � ھذه ا����Cرات �� ا��
ل ا�&��ري،�ر�5ل ��J5 �5ن -

�$� B55�55ك إ��55 �(55 �" ا������� B55�55'� ��55وم �(55 �" ا�����55'�ر وا���55 � �55 أ(L455 ا
��را "55 

  .)1(ا��'�/� �و��/ق ��B ا+را�� 

  إ�راء ا���ر ا���	ري : ا�
	��  ا��ط%ب

����ز �ظ�م ا�)'ر ا�&��� ��G# ��1ذ �5ن ا�&��5ر أ����5 :�وا7د /�ظ�م ا���ر ا���	ري : ا#ول  ا��رع

�و��5" ا��ط �5" ، وھذا ھو �. � &�د �� ا��ط�." ا�&��ر�" ��دأ ا��1(�5ص ���5ث �&ط�5 � &�5د ا��5وة ا�

 "��$�� أن ا�&�د , ��م )'ره إ, �&د �را
&" د.��" ��5ث ���5و
ب ا����5ق وا��را
&5" ا�د.��5" ا���5

  .� � إ
راء ا���د ، ��� , ���د أي �ق ���� +ن ا�)'ر ا�&��� �ط'ر ا��ق �ن ا�&�وب 

��8ص ا�&�ود و�دى �ط����'I$5( �5 و���5و�� ���5 
�5ء �5# إن ا�1(�ص ا�����ظ ا�&��ري ا����م 

  : ا����ون ، ��د .رر ا��)رع .��د��ن ���ظ�م ا�)'ر ا�&��ري وھ�� 

�	7دة ا�ر���� : أو0 :  

                                                           
 . 35 ، ا��ر
4 ا����ق  ص  16ا��& ��" ر.م   )1(
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و��8دھ� أن $ل ا�&�ود ا��� �$ون �و�وع إ)'�ر �� ا�����ظ" ا�&��ر�5" �
5ب أن ��5دم ��5 ا�)5$ل 

$55ل ��55د �$55ون �و�55وع إ)55'�ر ��55 <<  76/63م �55ن ا��ر�55و 61ا�ر���55 ،  إذ ��55ص ا���55دة 

�$5ل ��5د , ���5و�� ا�)5$ل ا�ر���5  >>.ا�����ظ" ا�&��ر�5" �
5ب أن ��5دم � �5 ا�)5$ل ا�ر���5

�$ون ��ل ر�ض ا�Lداع �ن .�ل ا�����5ظ ا�&��5ري +ن ھ5ذا ا���5دأ , �&��5ر �
5رد إ
5راء إداري 

��طI دا1 � �ل ھو �� �8س ا�و.ت )رط �ن )روط ا�&�د و إ, $�ن.  

1  ( ��55ت ��55# ... <<  55�324رف ا��)55رع ا�&�55د ا�ر���55 ��55 ا���55دة  :ا�6/	�55� ا�ر���55���55د �

�وظف أو ���ط ��و�� أو )1ص �$ ف �1د�" ���"، �� �م �د�# أو �� � ��5ه �5ن ذوي ا�)G5ن و 

  >>ذ�ك ط��� �=)$�ل ا����و��" و �� �دود � ط�# و ا�1(�(#

��5ت ، وھ�5 ���5" ����5زة �5ن ا��(5رف ا�)5$ � ، و.د ���
5ت ھ5ذه ا���5دة ��5 ا�����5" �Lا "�G5��

$��55ت �)�55ر إ��55 ا�ور.55" ا�ر���55" ، �����55  –1988أي .�55ل �&55د�ل  –�����55دة ��C�55) �55'� ا+و��55

"  �)�ر إ�� ا�&�د ا�ر��� ، وھ��ك �رق ��ن ا��(رف ا����و�� ا�5ذي ����5 ���&�5د �(��C'�  ا����

 "'
���#و ،  negotium �ن �أي ا�ور." ا�ر���" �ن 
'5" أ51رى ، ��5د   instrumentumأداة إ

إن  )1(�$55ون ا��(55رف ا����55و�� (����55 و ا�ور.55" ا�ر���55" <�55ر (���55" ، و.55د ��(55ل ا�&$55س

ا�)5$ �" ا�ر���5" $و�'�5 ر$��5 ��5 ا�&�5د ، و  –ز��5دة � �5 ذ�5ك  –ا��&ر�ف ا��5ذ$ور أ�I5ه �)�5ل 

  : ���B �ن ھذا ا��&ر�ف أن � &�د �Iث )روط و ھ� 

  : ��رر ا���د : ا��رط ا#ول 

�)�رط �� ا�&�5د ا�ر���5 أن �$5ون ��5رر �5ن .�5ل �وظ5ف أو ��5�ط ��5و�� أو )15ص �$ 5ف 

�1د�" ���".  

ا�����5ن ا����5ون ا+����5 ا�&�5م � وظ�58" ا�&�و��5"  �06/03ن ا+�5ر ��04ص ا���دة  :ا��وظف 

 >> �55� "55�>> ا��55 م اLداري �&��55ر �وظ�558 $55ل �55ون ��55ن ��55 وظ�558" ��و��55" و ر�55م ��55 ر�

����وظف إذن ھو ا�&��ل ا��ر�م ا�ذي �)Cل ��(�� دا/�� �� �( �" ��و��5" ، و�$5ون و�5&��# 

55�" � �ؤ��55" أو اLدارة .��و��55" و���55ت ��د�55"�����و �)�55ل ھ55ذا ا��&ر�55ف ا����55ة ، و �55وظ2( �8(

  ... ا�وزارات و ا�و,�" و ا�� د�" ، أ���ذة ا�
��&�ت 

                                                           
)1(  : � �� I��� ,  و� .ا,��زا��ت "&�  . 234: ، ص  2005.م � �)ر ، ط
)2(  : � �� I���   ن� I�� : ، زا/ر�"�(ط�8 ا�)ر�ف
  د� وم ا�درا��ت ا�& �� ، . أ�وان ا�دو�" و�وظ�8'م ��Lدارة ا�

 . 235: ، ص  ، ا��ر
4 ا����ق 1977ا�
زا/ر       
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ا�)1ص ا�ذي 1ول �# ا����ون � ط" ا��(5د�ق و إ�ط�5ء ا�(5�C" ا�ر���5" ھو  :ا�B	�ط ا���و�� 

  .إ�J... � &�ود أو ا�و��/ق ، $ر/�س ا�� د�" و ا��و�ق ، $��ب ا���ط 

�وھ55م ا�551واص ا�55ذ�ن ���55ھ�ون ��55 ����55ر �&55ض ا��را�55ق ا�&�و��55"  :ا��355ص ا��6%55ف �3د�55

ا�&�و��55" �&��55ن ھ55ؤ,ء <�55ر أ�'55م  $�����55ر ا����55/� ، ا������55ن ، ا��55و���ن ، و ��55و�� ا��55 ط"

  .�����ون أ�&��'م �ن ذوي ا�)Gن ، و .د �و�� ا����ون ��ظ�م ھذه ا��'ن

 ��	55
� �55 ا��وظ55ف أو ا���55�ط ا�&�55و�� أن ����55د ��55دود �55 ط�# و  :55�/3	ص ا!:  ا��55رط ا�

�1(�55ص ا��وظ55ف أو ا���55�ط ا�&�55و�� أو إا�1(�(55# و ��55دد ا��وا�55د ا���ظ�55" � �ر�55ق ا�&�55م 

  .�)1ص ا��$ ف �1د�" ���" $�����ون ا���ظم ��'�" ا��و��ق ا

�5ن ا����5ون ا��5د�� ��ر�5ر ا�&�5ود و�5ق  �324)�5رط ا���5دة  :ا#�65	ل ا��	�و��5� : ا��رط ا�
	�ث 

و ا�����5ن  �2006�را�5ر 20ا��ؤرخ ��5 06/02 ا+)$�ل ا��� �8ر�'� ا����ون و��د �دد ا����ون

�ن ھذا ا����ون ، ��ث �(5ت  )1( 29 ، 27 ،26 �� �ص ا��واد �'�" ا��و�ق ���ذج ا�&�ود و ذ�ك

  .>> ...��رر ا�&�ود ا��و����" ،  ��ت  ط�/ " ا��طIن ��� C" ا�&ر��" <<  :� � �� � � 26ا���دة 

�$رر �ن ا����5ون ا��5د�� ا�
زا/5ري ا��(5ر��ت ا�وا
5ب إ�را<'�5 ��5  )2( 324و��د �ددت ا���دة 

ا�&�ود ا���5 ����5ن ��5ل � $�5" ���ر�5" أو ��5وق : �طIن و�ن ���'� ا�)$ل ا�ر��� ��ت ط�/ " ا�

  ...���ر�" 

 	��	
إن اL<�58ل ا�$ �5 �'5ذه ا�)5$ �" ا���5 �&5د ر$��5 ��5 ا�&�5د  :�زاء ا!93ل �	��65ل ا�ر���5 : 

م ، �5?ن ا,
�'�5د .ق   324إ, أ�# �4 و�5وح (��5<" ا���5دة )3(���4 .���#، و �&��ر ا�&�د ��&د�� 

،أ�� ��5  30/10/1985ا��ؤرخ ��  34951ا��رار ، ر.م ( �/� �ردد �� �ط��ق ھذا ا���دأ ، ا���

�&�5رض ا���$�5" ا�& ��5 (5را�" ��ط����5ت ا���5دة  17/02/1988ا�(�در ��  52055ا��رار ر.م

�55ن ق ، م ا�55ذي ا)�55رطت �(�55" ��55د ا�)55ر$" �و���55# و ر�55ب � �55 �558��1" ذ�55ك ا�55�طIن  418

� #�G�ا��5رار أ��5ر ا�5�طIن �(85" � ��/�5" �'5ذا ) ا��ظ�5م ا�&�5م و �5ذ�ك ���5ت ا���5دة  س �ن�����ول 

  .ا���ب

                                                           
 .ا�����ن �'�" ا��و�ق  �06/02ن ا����ون   29،  27،  26را
4 ا��واد    )1(
 .�$رر �ن ا����ون ا��د��  324را
4 ا���دة    )2(
 . ��I�� � � :238 ، ا��ر
4 ا����ق ص    )3(
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أرادت ا���$�55" ا�& ��55 أن ��و(55ل ��55  17/04/1996ا�(�55در ��55  �55�154760 ا��55رار ر.55م  -

��5ث أن  ا
�'�5د ا���$�5" ا�& ��5 �5ول <<  : ا���ر � �# ا
�'�دھ� ا����/� �� ��دة )$ �" ا�&�ود

���55 ط���55 را��و�55ق �Lرا<'�55 ��55 ا����55ب ا� م��55" ���(55ر � �55 (55رف ا+ط55راف أ��55ا�&�55ود ا�&ر

  . >>ا,��زا��ت� ���ون ��� �و�رت أر$��'� وذ�ك �ن ��ب ���8ذ 

 455����5 ا��55رار ا+55�1ر � 55Cرف ا��
��&55" ، ظ'55ر � ��$�55" ا�& ��5 ا����55ر �1 55ف )55$ �" ا�&�55ود ��55 

ذي ��
م ��# ا��طIن ا��ط ق ا�5ذي ���5ط�4 ا���$�5" ا���ل ا��
�ري �د��ة ��8��1" ا��ظ�م ا�&�م ا�

  .إ��ر�# � ��/�� ، $�� ��ق �=طراف إ��ر�# �� أ�" �ر� " $��ت � �'� ا�د�وى

�55ـأ�55����� �ـؤرخ �55ـا��55 91/25 ونـن ا����55ـ�55 61 �دةـص ا��55ـ�ء �55ـد 
55ـ" ، ��55ـود ا�&ر��55ـ" � &�55ـ� 

���45 ��8)5و ا���5
�ل <<  :ث ��صــ��� �ـــ(ر�� 1992 "ـون ا�����ـن .��ـا�����  16/12/91


راءات ��55
�ل ا�&�55ود ا�&ر��55" ا������55" ا+�55وال ا�&��ر�55"?55� أو ا���55وق ا�&��ر�55" �55ن ا����55م 

ا���
Iت أو ا�(����" أو $ل ��(5ر �$و�'�5 ، ا����5زل �5ن ا+�5'م وا��(5ص ��5 ا�)5ر$�ت و 


�رات ا�&��ر�" �?دارة ا���Iت ا��
�ر�" أو ا��ؤ���ت ا��Lأو �&5د�ل ا "����Gا�&�ود ا�� ، "����)

   .>>ا�)ر$�ت 

و ������� ��'� � � ا��&��Iت ا�&ر��" ���
" � �)�$ل ا���5 أ�رز�'�5 ��5 ا����5ة ا�&� �5" ، و �5و أن 

ا���
�ل , ��Cر )` �� ا+�5ر +�#5 , �$�5�# ا�ر���5" �5ل أ.(�5 ��5 �5�8ده ا���5
�ل ھ5و ��(�5ل 

��
�&�5دا $5ل ا��&5د ا��ر��" � 1ز��" ا�&�و��" إ��  �5����ت ا���ر�J ��ط أ��5 ���5ون ا�&�5د ���ب إ

  .�ن ا�ر���" 

  :ا#�3	ص ا��ؤھ%ون �/�ر�ر ا���ود و ا#�6	م ا���دة �%��ر 

��د ا)�رط ا��)رع �� ا�و��/ق ا��&دة � )'ر أن �$ون (�5درة و��5ررة �5ن .�5ل ا+)�15ص ا�5ذي 

  :وھم $������ )1(�ددھم ا����ون 

  ." ا��و��قـم �'�ـن ��ظ�ـا����� 06/02ون ـن ا����ـ� �03دة ـا�� #ــو�ر�� :ا��و
ق 

ا��و�ق ���ط ��و�� �58وض �5ن .�5ل ا��5 ط" ا�&�و��5" ��5و�� ��ر�5ر ا�&�5ود ا���5 �)�5رط << 

"C�)�1ص إ�ط�ؤھ� ھذه ا�(+" و $ذا ا�&�ود ا��� �ر<ب ا���ا�ر "C�)ا����ون ا� �'�� <<.  

                                                           
  . �76/63ن ا��ر�وم  20را
4 ا���دة    )1(
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ھ5و << �د�� ���5ث �&��5ر ا��و�5ق ـ�5ن ا����5ون ا�5 �324دة ـ# ا��5ـ� �5ـ� ���5ــو �ـ� ھـوا�ذي �'��

�ت �� ا�&�د ا�ر��� �� �د�# أو �� � ��ه �ن ذوي ا�)Gن و�ق ا+)5$�ل ا����و��5" و��5 �5دود �ا�ذي �

����55و�ق ��8�55ظ أ���55 ���55&�ود ا���55 ��ررھ�55 أو���55�T� �'� 55داع و ��55'ر � �55 .>> ا�1(�(#55 


�ل ا��Sو �)رھ� �� ا �'�Iم ��5ن ا�)5روط ا���5 أ.رھ�5 ا���5إ� �ون (5ورا ���8ذ�5" �ددة،$�� ��

              )2(��'� � &�ود أو ��1"

 �و���55ل �و.�&#55 ����55# ا���J55  )3(ھ�55 ا�&�55ود ا���55 �(55درھ� ا��وظ55ف ا�&�55م  :ا��55%ط	ت ا!دار�55

�5ت ��5ود �$5ون ا�د )4(ا����8ذ�" ا��� ��ررھ� $��ب ا���ط �و�5" طر��5 و����'� أ��� ا�و��/ق ا���5 �

 B��5)� رھ� �ن ط5رف�
G� ك ا�وط��" ا��1(" أوI�=� "&���'� ، $&�ود ��4 ا+�Iك ا�&��ر�" ا���

  )1(أ�Iك ا�دو�" وا�'�/�ت ا��ؤھ " �ذ�ك 

�5'��'�55 �5ن ا+�I5ك ا�&��ر�5" �=)�155ص ا��&�5ول 
وھ5ذا ھ55و  )2(وا�&�5ود ا���5 ����5زل ا�دو�5" ��و

����ظ" ا�&��ر�" ھذه ا��(ر��ت ���5 �ر�5ب أ�رھ�5 ا�&���5 و ا�ذي �'��� ��ث أ�# �
ب )'ر �دى ا�

  .��م ��ر�ر ھذه ا�&�ود �� �$�ب ا�&�ود � � ���وى إدارة أ�Iك ا�دو�" و ا�)ؤون ا�&��ر�" 

و إذا $��ت ا�� د�" طر�� ��5 ھ5ذه ا�&�5ود �5?ن ر/�5س ا��
 5س ا�)5&�� ھ5و ا�5ذي ��5وم ���ر�5ر ھ5ذه 

  .ا�&�ود

� (�5دوق ا�5وط�� � �5و��ر وا,����5ط  ���ر�5ر ا�&�5ود ا���)5/"  1983" و.د أذن .��ون ا�����" ���5

  .� رھون �(���# ��8�# و ����ط���# ط ب إ)'�رھ� ���)رة  �دى ا�����ظ" ا�&��ر�" 

 ��)	Bت ا��	" �� �ظ5ر ا����5ون  :ا��%ط���ق ا�ر/��و ،ا+�$�م و ا��رارات ا����/�" �&��ر �ن ا�و

" ا�&��ر�" ، و�)�رط ��'� أن ����ز ��وة ا�)�5ء ا�����5 ��5#،��ث ا�����ظ ��  ا��� ��$ن )'رھ�

 "5�أ�# , ��م .�ول ھذه ا+�$�م أو ا��رارات إ, إذا �م إ)'�رھ� و �&��5ر $��5ب ا��5�ط و .��5ة ا����

  . �ؤھ ون ���ر�ر ھذه ا+�$�م و ا��رارات

�5� �%��5ر ا���5	ري *B	35ظ أن ا���5ررات ا�5��1&" � )5' :ا���ررات ا��I� "55رة و���و���ر $

 ، 4�����55وع ا��(55ر��ت ا���ر�55" ��55ن ا+)�155ص ، ��55د �$55ون ھ55ذه ا��(55ر��ت  �55?رادة ��558ردة  ��55$

                                                           
 . �06/02ن .��ون ا��و��ق  31را
4 ا���دة   )2(
 . �85/59ن ا��ر�وم  05ا���دة    )3(
 . 231/ �90ن ا��ر�وم ا����8ذي ر.م  22ا���دة    )4(
 .ا�����ن .��ون أ�Iك ا�دو�"  �90/30ن ا����ون  90،  89ا���دة :  )1(
 . 81/01ر.م  ���ون�ن ا� 02ا���دة :  )2(
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 4����55��ن ��55$
إ��55 <�رھ�55 �55ن ا���55ررات ، و �55وف  ,ا�ر���55 ا�55رھن,ا�'�55" ، أو (�55درة �55ن 

  :�ذ$رھ� � � ا��ر��ب ا����� 

�" أو ا��&د�5" ا���& �5" ���� $�5" ا�&��ر�5" ا���5 
��4 ا�&�ود ا�ر���" ا���)/" أو ا���. " أو ا��(ر -

  .��&د �&د �G��س �
�و�" ا��ط�.�ت ا�&��ر�"


راء ا+ول ا�ذي $�5ن �و�5وع �G��5س ��
�و�5"  -T� "��I4 ا�&�ود و ا��رارات ا����/�" ا���


ا��ط�.�55ت ا�&��ر�55" و ا�T� "&55��1)55'�ر ا�&��55ري ������55 ا��)55ر�4 ا�
�55ري �55# ا�&�55ل و $55ذ�ك 

  .)3(ن أو ا,����زاتو
�Iت ا�رھ��

- ��" � �&55د�Iت ا���55 �551ص ا�&��55رات �55ا�����55ر ا��&55دة �55ن .�55ل �(� "� 55�B55 ا+را��55 ،ا��


�و�" ا��ط�.�ت ا�&��ر�" � �� " 
  ).ا�T� "&��1)'�ر ا�&��ري  (ا���

55
ل ��55 �
�و�55" ا��ط�.�55ت  وو �(855" ���55" $55ل ا��&55د�Iت � و�55&�" ا����و��55" �&��55ر ��55دد  -�

  . )1(ا�&��ر�"

و
5ود �5#  أن $ل �ق � $�" و $ل �ق ���� آ1ر ��& ق �&��5ر ,�75/74ن ا+�ر 15و�ؤ$د ا���دة 

�" � �Cر إ, �ن ��ر�J �وم إ)'�رھ� �� �
�و�" ا��ط�.�ت ا�&��ر�"����� .  

��5ث  ,و.� )1(�5"ــ5ـا�&�5ود ا���5 �ر�5ب �� رع إ)'�ر�&ضـ$ # �?�# �و
ب ا��) إ�� 
��ب ذ�ك-


�55رات ��55دة <<  55�75/74ن ا+�55ر �17دة ��55ص ا��55�L�55" , �$55ون �'�55 أي  12أن ا��55ن أ��55ر 

�55 �
�55ه ا�55�Cر ��55 ���55" �55دم إ)'ـا+ط55'� Y�55�� , 55ب ا���55دة ـ55ـراف و
�55ن  �85رھ� و $55ذ�ك �و

إ��55 أن د��55وى ا����55ء ا�را��55" إ��55 ا��ط55ق �8�J55 أو إ�ط�55ل أو إ��55Cء أو ��55ض  76/63ا��ر�55وم 

م إ)55'�رھ� , ��$55ن .�و�'�55 إ, إذا �55م إ)55'�رھ� ��55��� ��55ت ط�/ 55" �55دم ��55وق ���
55" �55ن و��55/ق �55

��ت ھذا اL)'�ر أ��م ا����ء �و�� ��ن ھ��5 �
راءات ا��د��" ، و ��م إLب .��ون ا�� I$( �'و��.

:  

        - 
  .ظ ا�&��ري ـن ا�����ـت �ـ�دة � �ـب )'ـإ�� ��و

  .������" � � .��م ا�)'رإ�� ����G)�ر �� أ�8ل ا�&ر��" ا, -        

  �
	ر ا��	�و��� ا��/ر/�� 7%  ��ر ا�د7	وى ا���	ر�Hا:  

                                                           
 .37ص,2003 ��",10ا�&دد , �
 " ا��و�ق ,�����ت �را.�" ا�&�ود ا�T� "&��1)'�ر,ا��و�ق �و�I�" ��ر:  )3(
 .�75/74ن ا+�ر ر.م  14ا���دة    )1(
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  .�ـوق ا��د�ـظ ��ـ�8 -1        

           ��$ن إ)'�ر .رار)2(�دم إ���ف إ
راءات ا�)'ر �$�" ا���(رف �� ا�&��ر -2        

  .)4(و $ذ�ك إ)'�ر )'�دة ا����زة )3(�زع ا�� $�"          

 	��	
  :و إ�/
�	ءا/�	 )�	7دة ا���ر ا����ق (�	7دة ا#
ر ا����� �%��ر : 

�ن أ
ل ���ن ا���رار�" � � " ��ل ا�� $�" ا�&��ر�" ، �ن ا��)رع ا�
زا/ري ھذه ا����5دة �5د�م 

  �$رة ا,/���ن ا�&��ري و ������� ا�����ظ" � � ��وق ا����ك ا�
د�د،

, ��$55ن ا����55م �G55ي إ
55راء << :���55�ق ا�55ذ$را 55�76/63ن ا��ر�55وم  �88
�55ء ��55 �55ص ا���55دة  

�T)55'�ر ��55 ا�����ظ55" ا�&��ر�55" ��55 ���55" �55دم و
55ود إ)55'�ر ��55�ق أو ��55رون � &�55د أو ا��55رار 

Lت �ق ا���(رف أو (��ب ا��ق ا+�1را����/� أو )'�دة ا��  .>>����ل �ن طر�ق ا�و��ة �

I-  7دة	�.��5دة << �)�5ر إ��'�5 أ�I5ه أن ا� �88��)ف �ن �5ص ا���5دة  :ا����ق  ا���ر���وم 

ا�)'ر ا����ق �&�� ��G# , ��$ن � ����ظ ا�&��ري أن ��وم �)'ر أ�5" و���5" ��. 5" � � $�5" ا�&��ر�5" 

�5ت �5ق ا���(5رف ا+5�1ر ��5 ا�&��5ر ��ت �� �
�و�" ا��ط�.�ت ا�&��ر�" ����� �م �$ن �'� أ(ل 

'�5 ��$5ن �5ن �I1'�5 �&ر�5" 
��45 ا��I5ك ���ث ����ل ا�� $�" ا�&��ر�" �طر��" وا��" , �5�س ��

 �5 � "5
ا������ن ا�ذ�ن �داو�وا � � ا�� $�" و ھ5ذا �5ن )�G5# ا��� و�5" دون و.5وع �(5ر��ت �زدو

>>ذات ا�&��ر
)1( .  

� ط" �را.�" $ل و���5" �$5ون  �76/63ن ا��ر�وم  101و ��
��د ھذه ا����دة ، ��د 1و�ت ا���دة 


55راء ��55ل إ�55داع �55دى �(55 �" ا��558ظ ا�&��55L455 ا
ري �55ن أ
55ل ا����55ق  �55ن ا��وا/'�55 � �55 �را

  .ا����ق و�� ���" <��ب أ�د ا������ت � # ا��ق �� ر�ض .�ول ا�Lداع

II-  7دة	ءات ا�واردة 7%  ھذه ا��	�

��45 إإن  :ا!�// �5 � �5'������ل ھذه ا����5دة , ��$5ن �ط

 " ا,������5" �5ن �ظ�5م ا�)5'ر ـ��ر�ا���,ت ، ��ث ���و�" �&ض ا���,ت و ا��)�$ل ا����
" �ن ا

و  75/74ا�)1(� ا��وروث �5ن ا����5" ا,��5&��ر�" إ��5 �ظ�5م ا�)5'ر ا�&���5 ا��ؤ�5س ��5+�ر 

  .ا�ذي �&��د � � ا���B ا�&�م �=را��

                                                           
 . 236:زروق �� � ، ا��ر
4 ا����ق ص . ��دي ��)� ��ر    )2(
 .ا��&�� ���د�د .وا�د �زع ا�� $�" � ��8&" ا�&��"  �91/11ن ا����ون  30ا���دة    )3(

�ل ا�&��ري ا�����ن .��ون ا� 25/  �90ن   39ا���دة    )4(��. 
)1(  �(�� . 219: ا��ر
4 ا����ق ، ص . ، زروق �� �   ��ر ��دي 
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و�� ا��ظ�5ر �&��5م �� �5" ا���B5 � �5 $��5ل � 5د��ت ا��5راب ا�5وط�� ، و�ظ5را � و�5&�" ا�&��ر�5" 

ر �&55د ا,�I��55ل �
55د أن ا��)55رع ا�
زا/55ري .55د �55ص � �55 إ��55���ءات ا���55 و
55دت � �'�55 ا�
زا/55

�ق وھ� �.��دة ا�)'ر ا��:  

: ا��/�%5ق �/�5�Lس ا���5ل ا���5	ري 76/63ا!�/
�	ءات ا����وص 7%��5	 ��و�5ب ا��ر�5وم -1

�555���ء ���G555 ��555 �555ص ا���555دة �L555وم  89ھ555ذا ا�555وم  555�76/63ن ا��ر�555ب ا��ر
و ا��&د�555" ��و

93/123
و  76/63ا�5�8رة ا+و��5 �5ن ا��ر�5وم / 88��� ا����دة ا��در
" ��5 ا���5دة ���ث ��� )1(

���ءات ھ� ��Lا                                                                   :  

ا��551ص �)55'ر ا���5وق ا�&��ر�55" ��5 ا��55
ل ��I�'55  :ا!�5راء ا#ول 55�7د 5�%�7� ا���A55 ا��5	م ) أ

�5�����وا���5 �$5ون   ,ر�C5( "��5و�" �5ن .�5ل ا+�5راد �5دون و��5/قا�� " � &��5رات��'�" ا������5ن 


'و�" ا����ك ، ��B ا��)رع ا�
زا/5ري � ����5ظ ا�&��5ري ��5ر.�م ھ5ذه ا�&��5رات ���5م ا�)15ص �

�5���ء ���5د�م � 5ول � (5&و��ت �Lھ5ذا ا ��G5� ق ، و�ا���/ز دون ا)�راط �وا�ر .��5دة ا�)5'ر ا���5

 Y/د ا����&��ت �ن ا���Iظ" �ا+و��" �&� ��ت ا���B ا�&�م �=را�� ��&ض � د��ت ا�وطن و ا�ذي 

�I1'�55 أن �55ددا $��55ر �55ن ا�و�55دات ا�&��ر�55" ا����55و�" و أ���55ء ا�����55ق ا�&��55ري �55دون و��55/ق 

.��و��" و ھذا �� �(&ب ��د�د ا����$�ن ا�)ر���ن +ن ا+< ��5" �5ن ھ5ؤ,ء ا���5/ز�ن ا��� 5ت إ��5'م 

ط5رق اLرث ا���&�.5ب و �5م �45�1 ��5��� إ��5 أ�$�5م ا����5ون ا��5د�� ا�8ر���5 أو  ا�� $�" إ�� �ن

،  )2(��� $�ت �م ا,���Iء � �'� �طرق �ر��" ، أو أ�'5م , �ود�5ون ا�
5داول ا�و(�85" � &��5رات 

��ن أو ا�5ذ�ن ���&5ون /�Cن ا��$�����������L" إ�� ذ�ك أن ا��ط��ق ا��ر�� �'ذا ا���دأ � �ق �ررا 


راء و ��دارك ھذا ا�و�4 و �� ���" �دم �و�ر ��دات � � $�" $���"�ن Lل ھذا اI1 ا��(رف.  

 B5��5/ق ا���
G ا�����ظ ا�&��ري إ�� �� �" ا��ر.�م ا��ؤ.ت � � أ��5س ا������5ت ا��و
5ودة ��5 و �

� ا�&�م �=را�� ، و ھذا ا��5ر.�م , �(5�B �'�/��5 إ, �&5د ا����5ء ����5ن �5ن ��5ر�J ا�5��Lء � 5

B�ق ا��/��  .)3(���ر �� �م و

01/01/1971��ل  " 
	�/	" ا���ود ا��ر+�� ا�/� ا6/��ت /	ر�3	 ) ب  :  

                                                           
 . 76/63ا��&دل وا����م � �ر�وم .  93/123را
4 ا��ر�وم ا����8ذي     )1(
 . 79: ر)�د ���ودي ، ا��ر
4 ا����ق ، ص    )2(
 . �76/63ن ا��ر�وم  88را
4 ا���دة    )3(
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���ء �����دة ��Lوم ر.م  ��03د �م ا��ص � � ھذا ا�13/09/1980ا��ؤرخ ��  �80/210ن ا��ر 

�" � ��5دات ا���5 ا$��5�ت ��ر��51 .�5ل ���������ر�5وم ا�5و  01/01/1961 J5�8ذي دد ھ5ذا ا���5ر����

��5ث أ(5�B �5ص ا���5دة .  76/63ا��&دل وا����م � �ر�وم  19/05/1993ا��ؤرخ ��  93/123

��5د�� << :أ�I5ه  88دة ا��ؤر1" �� ا��8رة ا+و�� ا���5دة ـ, �ط�ق ا����<< $������  ا��رر 88

���55 "�$55ون �55ق ا���(55رف أو (��55ب ا��55ق ا+55�1ر ���
�55 �55ن ��55د ا$��55ب ��ر��551���55ل أول  ".

(�5" ا���5ر�J  �$5ون �5ن طر�5ق �G)�5رة �(5 �" ا���5
�ل ا���5 �و�45  و� �G$5د �5ن 1971ر����5

��5ت أ)�5رت إ��'�5 ــ� � ا�&�ود �ن ھ��وا�5ط" و��5/ل إ Jذا ا��5وع ، $��5 ��$5ن ا����5ق �5ن ا���5ر�


�C��55b � "55ر�� $55ون � &�55د ا�&ر��55, �<< ا��55د�� وا���55 ��55ص � �55 ا����55ون �55ن 328ا���55دة � 

�ت وأن �$ون ���ر�1# إ, ��ذ �� Jر��� ## �
��� ا��داءا �ن �وم ����  . >>�$ون ��ر�J ا�&�د 

�وت ���ون ��د آ1ر �رره �وظف ��م  -�  .�ن �وم 

  .�ن �وم و��ة أ�د ا�ذ�ن �'م � � ا�&�د 1ط أو إ���ء  -

��5" ا���5ر�J ا���5ررة 88و� �# و���ءا � � ھذه ا���دة ���5ل  ا��ذ$ورة أ�Iه �?ن ا�&�ود ا�&ر��5" ا�.

���'� $��5 $�5ن 01/01/1971��$��ب (��C'� ا�ر���" دون ا� 
وء إ�� ا�
'�ت ا����/�" �Cرض إ

��� ،إذ �$�8 ا� 
وء � �و�ق ���ر�ر�� #� )1(��م )5'ره ��5 ا�����ظ5" ا�&��ر�5" >��د إ�داع<�&�ول 

&ر��55 و �$��558 ��55رر ا�&�55د �55ذ$ر ا��&��55ن ا�55د.�ق � &��55ر و$55ل ا+)�155ص ا��55ذ$ور�ن ��55 ا�&�55د ا�

���'�ل �� �" ���ط ا��ط�." ا�&��ر�" �45 إ�#5/�8 ���5ط�4 �5ن  _ا���&�.د�ن وا�)'ود_ ا�����ء�دون 

ھ5و أن �� �5" ا�)5'ر ��5 � 5ك ا�5�8رة $��5ت  ا,��5���ءذ$ر أ(5ل ا�� $�5"، و�&5ل ��5رر �ط��5ق ھ5ذا 

�" �=طراف������" � &�ود ا��&ر��" ا��� ��5س �'�)2( 5� �5��G" ا���1ر�" ������5ت ، ��5د ، أ�� �� Jر��

��G# ,  29/03/1994ا�(�درة �ن ا��د�ر�" ا�&��" �=�Iك ا�وط��" ���ر�J  1251أ$دت ا��ذ$رة 

��55ت �
��'�55 إ, �55ن طر�55ق ا�
'�55ت ا����55/�" ا���1(55"� ا�Cر�55" أ���55 أ$د�55# ��55 ،وھ55ذا)3(��$55ن إ

   ��26/04/2000ا��ؤرخ 198674ر.م رھ�ارا�&��ر�" � ��$�" ا�& �� �� .


�	ءات ا����وص 7%��	 +� ا�/�ر��	ت ا���	ر��ا!- 2/�:  

                                                           
������ ا��(رف ا���رم 801/01/1971" إ���I" , <�ر ، +ن ا��ق ا�&��� �و
ود .�ل ��ر�J دور ا�)'ر ھ�� �# وظ�   )1(. 
 . 222:زروق �� �  ، ا��ر
4 ا����ق ، ص . ��دي ��)� ��ر     )2(
 .ا�(�درة �ن ا��د�ر�" ا�&��" �=�Iك 29/03/1994ا��ؤر1" ��  1251را
4 ا��ذ$رة ر.م    )3(
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�55���ءات ا�55واردة ��55 ا��ر�55وم  �L55د أوردت �(55وص �)55ر�&�" ��8ر.55" و  76/63ز��55دة � �55 ا��

  : � $�" ا�&��ر�" �� ا�
زا/ر إ�����ءات أ1رى �ذ$رھ� $������ �ا���ظ�" 

���ء ��ط � �5  : �7ود ا�/�	زل 7ن ا#�9ك ا���	ر�� ا�/	��� �%�ط	ع ا��	م -1- 2   ��Lري ھذا ا��

وا�� �5C  07/02/1981ا��ؤرخ ��  81/01ا+�Iك ا�&��ر�" ا���� " � ���زل �� إط�ر ا����ون ر.م 

, ���� ا�ذ�" ا�&��ر�5" ا,�
�ر�5" ا����&5" � �ط�5ع ا�&�5م ا���5 و�5&ت  2001��و
ب .��ون ا�����" 

�I�C��8��
��5# ا����5زل �5ن ا+�I5ك ا�&��ر�5"  76دة وا�ذي ��&ت ا��I1981 �5ل ��ن ا�B��8 �ن 

Iل إ��داءا C" أو ا��و�و�" ��ز ا,��� �ا���
زة �ن .�ل دواو�ن ا��ر.�" وا�����ر ا�&��ري و ا��

�ن ��ر�J (دور ھذا ا��ص و���� �دا ذ�ك �?ن ا�&�ود ا��&دة �� إط�ر �� ��ت ا����زل �5ن ا�ذ�5" 


5ب أن ���5و��  5�81/01ن �ط�5ق �ط��5ق ا����5ون ر.5م ا�&��ر�" ا����&" � �ط�ع ا�&�5م ا����5�&دة ��

  .�)رط .��دة ا�)'ر ا����ق

�� ,$���55ب ا�� $�55" ا�&��ر�55" ��55 ا��)555ر�4  :55�7ود ا955�/�0ح  -2– 2   ��&55د ا,��(I55ح �55

83/18ا�&��555ري ا�
زا/555ري و��555د �555م ا��555ص � �555# ��555 .��555ون ر.555م 
وا��ر�555وم ا���555�8ذي ر.555م  )1(

و  )2(زل �55ن ا+را��55 ا�(�55راو�" ��55 ا������55ت ا,��(��I55"ا���55دد �)55روط ا���92/289�55

ا���دد �B�� "�8�$ �ق ا,����5ز  15/12/1997ا��ؤرخ ��  97/483أ�1را ا��ر�وم ا����8ذي ر.م 

�ن ا+�Iك ا�وط��" ا��1(" ا�����&" � دو�" �� ا������ت ا,��(��I" و أ���/#  "ا��ط4 ا+ر��

��55ب ا���55وذج ا��&55د �55ن .�55ل وزارة ا�����55" وذ�55ك ����55رار  و )55روط# و��55م إ�55داد ھ55ذه ا�&�55ود

و��55م )55'رھ� �������ظ55" ا�&��ر�55" �55ن دون ا���
55" إ��55 �55وا�ر �� �55" ,14/05/1984ا��55ؤرخ ��55 

 "����رھ� ا
راء أو�� �&�8 �ن .��دة ا�)'ر ا����ق, اL)'�ر ا�������  .   وذ�ك 

� ا!��	د ا��6/وب !
�	ت -3��
 10-5�91ن ا����5ون ر.5م  08ذ�ك ط��� � ��دة  و:ا�و���  ا��%ك و

ا��5ؤرخ ��5  336ا�����5ن .��5ون ا+و.�5ف وا��ر�5وم ا���5�8ذي ر.5م  27/04/1991ا��ؤرخ ��5 

��5ت ا�� 5ك ا�5و.�8 و)5روط و $��5�8ت  26/10/2000�L د ا��$�5وب�'(Lا "���ا�����ن إ�داث و

��ت ا�� ك ا�و.�8 إ(دارھ� و�� ��'� ، و� �# �?ن )'ر و���" اL)'�د ا��$�وب�L راء أو��  �&د
إ

  .�ذا أ��8ت �ن ��دأ ا�)'ر ا����ق 

                                                           
 .ا���& ق ����زة ا�� $�" ا�&��ر�" ا���I8"  83/18را
4 ا����ون    )1(
 .، ا���دد �)روط ا����زل �ن ا+را�� ا�(�راو�" �� ا������ت ا,��(��I"  289/ 92را
4 ا��ر�وم ا����8ذي ر.م    )2(
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��5 ا��5واد  25-90أ
�ز ا��)رع ا�
زا/ري �� .��ون ا��و
�5# ا�&��5ري ر.5م  :��	دة ا���	زة  -4

39  "55�� � "855)�ھ�د/55" ، و����55رة , �)55و�'� ا��ط�55ع ��55دة ��55" ,و��55 �&55دھ�، �$55ل )155ص ��55/ز 

�55م �)�55 '� �&55د �� �55" ا���B55 ا�&��55ري و�55م ��55رر ��ودھ�55 أن ��(55ل  $�� 55" ��55 ا����55طق ا���55

  .���� )'�دة ا����زة �4�1 �)$ ��ت ا���
�ل واL)'�ر ا�&��ري) ��د ���زي(� �

$�55�8" إ�55دادھ� و��55 ��'� ، 27/07/1991ا��55ؤرخ ��55 91/254و.55د �55دد ا��ر�55وم ا���55�8ذي ر.55م  

�5و�" و�5&�" ا�&��5رات ا���5 �5��8ر أ(��5�'� إ��5 و��دا�ت ھذه ا�)'�دة 
�ءت $�ر� " ا������5" ��

  .��دات �� ا��ظ�ر إ���م �� �" ا���B ا�&��ري �'� �&�8ة �ن ��دأ ا+�ر ا����L � )'ر 

إن ا����زة ��&�رض و��دأ �ن ���دئ ا�)'ر ا�&��� و������� , ��$ن ���)رة إ
راءات ا����زة �� 

  .)1(� ھذه ا��ذ$رة ��ط�" ��ت ��'� �� �" ا���B وھذا �� ����ه �

��و
ب ا��ر�وم  :�7ود ا���رة  "�وا�ذي  21/05/1983ا��ؤرخ �� 83/352ھذه ا�&�ود ����د

 ، "55�$ ������55ت ا����55دم ا��$�55ب �55ن طر�55ق ��55د ا�)55'رة وا�����55ن ا,��55راف ���55ن إ
55راءات إ�

��5د�� ، �5ن ا����5ون ا 827و�5و�رت ��5# )5روط ا���5دة . وذ�ك �� ���" �دم و
ود ���5زع � ��5/ز

+ن ��55دأ ا����55زة ا�&��ر�55" . ��'�55 <�55ر ���55و�" �ز �55و$��55ت ا���ط�55" ا��55راد ا$���55ب ا�&��55ر ا��

  .�� ھذه ا��ذ$رة  ����� ��&�رض و��دأ ��B ا+را�� ، $�� ���� ذ�ك

  :ا!�داع ا��	�و�� �%��دات ا���	ر�� ور+ض ا!�داع  -: ا�
	��  ا��رع

/ق ا�5��1&" � )5'ر ا�&��5ري ���5م ا5�Lداع و�� ��5ت ا�����5�" �5ودع ا�و��5 : إ�داع ا�و
	(ق : أو0


5راء ا��ؤ)5ر � �5# �5ن ط5رف ر/�5س Lداع وا�Lل ا
� � ���وى ا�����ظ" ا�&��ر�" و���د �� �

  .ا���$�" ا��� ��4 �� ا�1(�('� ا�����ظ" ا�&��ر�" �و�� ��وم 

�5ررات �������ظ5" ا�&��ر�5" ا�و��/ق ا��ود�" .(د إ
5راء ا�)5'ر ��5ب �ر���'�5 و�&��5ر إ�5داع ا��

I�� 5ق أ��5م  �ز�, �أو�� �.��و����� $ل ��د ��و
ب إ��5�1# � )5'ر، و��5 ���5" ��5 إذا ��5دم ا��و

 ،ا�����ظ ا�&��5ري 5�Lداع ا�و��5/ق أو ��5�'� ���&�5ن � �5# أن ��5 م �5# و(5ل ا5�Lداع ��5دد ھو��#5

�ظ ا�&��55ري �55ن أ
55ل ��55ل و�(�55دق � �'�55 �55ن طر�55# ����55ظ'ر �'�55 $ ��55 ا�(55ل ������55 ،�و.&#55


را��5" Lھ��5ل أو ا+���5ل اLع ا�� �58ت ، أو ا���� ���
.��و�� وذ�ك ����ن ��ن ��ر ا�&� �" �

  .$�����ل (8" ا��Cر 

                                                           
)1(  4
  .15 ص ا��ذ$رة ھذه  را
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	��	
داع ا�&�ود وا�و��/ق ا���د�" �T)'�ر ��وم ا�����ظ ا�&��5ري ��8��5ص ���د إ :ر+ض ا!�داع : 

��5رر ا�&�5د �'5ذه  ر(� أو 1طG �?�5# �5ر�ض ا5�Lداع و�1ط5ا��ر�4 �'� و�� ���" �� إذا ا$�)ف ��

ا+1ط�ء �$� ��وم ��(���'� و.�ل إر
�ع ھذه ا���دات إ�� ا���رر ��4 ا�����ظ ا�&��5ري � �5 

  : ھذه ا���G� "1)�رة �و.&" أو �ؤر1" �و�4 ��'� 

  . ��ر�J .رار ا�ر�ض  -        

  .�ض ا��ص ا����و�� ا�ذي ��رر ��# .رار ا�ر -        

5��ب  �76/63ن ا��ر�وم  �100ر
4 ��و�� و��ب أ�$�م ا���دة  :أ��	ب ر+ض ا!�داع  )1�=�

  :ا�����" 

�55ر�ض ا55�Lداع ��55 ���55" �55دم ��55د�م � ����55ظ : �55ن ����55" )55$ل و���55ون ا�و��55/ق ا��ود�55" ) أ

  : ا�&��ري �� � �

وھ�5 $��5 � �5  76/63ر�وم �ن ا�� 50ا�د��ر ا�&��ري �� �دا ا���,ت ا��� �(ت � �'� ا���دة  -

<�ر أن ا�����ظ ا�&��ري ��وم �&� �" اL)'�ر �ن دون أن �ط 5ب ا�5د��ر ا�&��5ري إذا $�5ن ا+�5ر : 

�ـ��& ق :  

ا�����55ن إ�55داد ��B55 �=را��55  55�75/74ن ا+�55ر  13أ�55د ا�&�55ود ا��)�55ر إ��'�55 ��55 ا���55دة  -

�$ �� "���" ا�&��رات أو ا���وق ا�&���" ا+1رى و�G��س ا��
ل ا�&��ري وھ� ا���دات وا�&�ود ا��

  . ا���د�" �T)'�ر �ن أ
ل �G��س �
�و�" ا��ط�.�ت ا�&��ر�" 

�&�د ��رر أو ��رار .��/� (در �دون ����دة ا����ك أو �ده  - .  


�ل ا����ز أو رھن .��و�� أو .��/�  - ��� .  

  . س����ا���1رج ��B ا+را�� و�� ���" ���Cر �دود ا�� $�" و��/ق  -

   )ا��رارات و��د�د .��" ا��&��Iت �� ا�&�ود  (ا��(ر�B ا������� ود��ر ��(�ل ر�م ا�)'ر  -

  . ا�
دول ا�و(�8 � ����م إذا $�ن ا�&��ر �� و$� � � ا�)��ع  -

��55 ا��ر�55وم  98،  95،  55��93د�� �$55ون ا�
55داول ا���55 ��55ص � �55 إ�55دا�'� ��و
55ب ا��55واد  -

76/63 �55����ت ا��ط و�55" ، أو ��55د�� �$55ون ھ55ذه ا�
55داول <�55ر ��55ررة � �55 , ���55وي � �55 ا�

  .ا,����رة ا���د�" �ن طرف اLدارة 
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��د�� �ظ'ر ا���J ا��ود�" �Gن ا�&�د ا�ذي .دم �T)'�ر <�ر (��B �5ن ��5ث ا�)5$ل أو ��5د��  -

, ��5وا�ر ھ55ذه ا���J5 � �55 ا�)55روط ا�)5$ �" ا���(55وص � �'�5 ��55 ا����55ون  و�(85" ���55" ��55د��  

��ت ا��ط وب  ��$ون أ�" و���" وا
ب �� ��'� إ�� ا�����ظ ا�&��ري و�م �� م �# أو �م �&ط�Lا.  

�ر�ض ا�Lداع ��د�� �$ون ا��(د�ق � � ھو�" ا+ط5راف و��5د : �ن ����" �&��ن ا+طراف ) ب 

�ت ��ن ا�)روط ا���(وص � �'� ��5 ا��5واد  � 62ا,.���ء � � ا�)رط ا�)1(� �م ��م و�م �

  . �76/63ن ا��ر�وم  103،  102،  65، 

$ل ��د أو .5رار .��5/� �$5ون �و�5وع اL)5'�ر �
5ب أن ���5ن : �ن ����" �&��ن ا�&��رات ) ج 

�" �$5ل ���5ر �&�����# ا��5وع وا�� د�5" ا���5 ��45 ��'�5 و�&��5ن ا���5م ور.5م ا��1ط5ط و ا��$�5ن ��#��5 

�5داع �5ر�ض ��5د �5دم �5و�ر ا�)5روط إذا ��L )1(ا��ذ$ور و ��5 ���5وي � �5# �5ن ��B5 ا+را��5 

  . �76/63ن ا��ر�وم  66ا���(وص � �'� �� ا���دة 

�&55ض  �55�Iظ أن ا��)55رع ا�
زا/55ري .55د أورد أ�55��ب ر�55ض ا55�Lداع � �55 �55��ل ا��(55ر وأ<558ل

�� ��55 ر�55ض ا55�Lداع $(55دور .��55ون 
د�55د ��55��ن ��55رة ا55�Lداع و��55رة �ا���5,ت ا���55 .55د �$55ون �55

وھ�5 ا����5" ا���5 أوردھ�5 ا��)5رع  ,ا��(رف ا�ذي ��و�# ا�و���5" ا��ود�5"ا�درا�" ���4 ������ه 

  )2(.وإ���ط ا+����" ��#,ا�8ر��� وا��(ري ��ن ��,ت ر�ض ا�Lداع

��ث  ��د�� ��رر :���6� ر+ض ا!�داع ) 2� ، ��&� � #C� �ا�����ظ ا�&��ري ر�ض ا�Lداع و.�ل �


راء �رة أ1رى و��م �� �Z .5رار  �ن أ���ب ���8ص د.�ق و�)�ر إ��'� ��
�ب ر�ضLداع و ا�Lا

و �&د ھذا ا��� �Z ��$ن � ��رر ا����م ���ط&ن �د .5رار ا�����5ظ ,ا�ر�ض �وا�ط" �ط�و�" �1("

  .ا�&��ري �� �دة )'ر�ن 

  

  : إ�راء ا���ر ا���	ري و ر+ض ا!�راء : ا�
	�ث  ا��رع

 و��55/ق ا��ود�5" أو أن ��55م ر�55ض إ
55راء ھ��5ك �����55ن �&55د .�5ول ا55�Lداع �?��55 ��55م إ
5راء ا�)55'ر �

  :ا�)'ر وذ�ك �� ���و��# �ن I1ل 

                                                           
  . �76/63ن ا��ر�وم  66را
4 ا���دة    )1(
)2(   "���ن ا��(ر��تا�)'ر ا�&��ري وا�,أ�ور ط  " ��8�,"�������ن,دار ا��)ر ا��, "&� .361ص,1989ط
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�&5د ا��G$5د �5ن ا5�Lداع ا����5و�� � و��5/ق ا�5��1&" � )5'ر ا�&��5ري  :إ�راء ا���ر ا���	ري  :أو0

  �وم ا�����" �ن ��ر�J ا�Lداع  ��15و�� ا�����ظ ا�&��ري �� �" اL)'�ر I1ل 

وري و , �ر�5د أ�5ره إ��5 ��5ر�J إ�5رام ا���(5رف ، و�G5(�� #5 ا��5ق و �$ون � )'ر ا�&��ري أ�ر �5

��ن ا���&�.د�ن إ, �5ن  ا�&��� ��ث , ���� ��� �&�و
ود ��ق ا�� $�" ا�&��ر�" أو � �ق ا�&��� ا��

و ��Y�5  5�75/74ن ا+�5ر  16،  �15وم ��ر�J إ)5'�رھ� �������ظ5" ا�&��ر�5" ط���5 ��5ص ا���5د��ن 

  .ء ا��ط�." ا�&��ر�" و �� �م ا�د��ر ا�&��ري  �ن إ
راء ا�)'ر إ�)�

	��	
�5دة ��5,ت ���5ل ��'�5 ا�����5ظ  �76/63ن ا��ر�5وم   101أوردت ا���دة  :ر+ض ا!�راء  :

  :ا�&��ري ا�Lداع و�ر�ض إ
راء ا�)'ر و ذ�ك �� ا���,ت ا�����" 

  .إذا $��ت ا�و��/ق ا��ود�" و ا+وراق ا��ر��" �'� <�ر ��وا��" -      


راء ا����ق ا��ط وب ��و
ب ا���دة  -     L4 ا
    (��B <�ر ��01رة  ��95د�� �$ون �ر

        ��5د�'� ا����5رة  وھ� �دم ��ر�ر أ�د ا�
دو��ن ا���& ��ن ���رھون وا,����زات ��       

   .أو �دم �ط��ق �����ت ا�
دو��ن �4 ا�و��/ق ا��ود�" � )'ر اLدارة      

      ��5دد ��5  �$ون �&��ن ا+طراف و �&��ن ا�&��رات أو ا�)رط ا�)1(� $�� ھو��د��  -     

    .<�ر ��وا�ق �4 ا������ت ا��ذ$ورة �� ا��ط�." ا�&��ر�" 65ا���دة         

      "�����5.�$ون (8" ا���(5رف أو ا���5/ز ا+5�1ر ا��و
5ود ��5 ا�و��5/ق ا��ود�5"     ��د��-      

          �����  .ت ا��و
ودة �� ا��ط�." ا�&��ر�" �4 ا�

    �$)ف �Gن ا��ق <�ر  ��104د�� �$ون ا�����ق ا���(وص � �# �� ا���دة  -     

�ل � �(رف         �..  

�?�دى أ���ب ا��طIن ا��)�ر إ��'�  -      ��    ��د�� �$ون ا�&�د ا�ذي .دم �T)'�ر �)و

  . �76/63ن ا+�ر  ��105 ا���دة         


راءات �Gن ا�Lداع $�ن �ن  -     Lر � � ا�(Gب ر��#��د�� �$ون أو �ظ'ر و.ت ا��
    ا�وا

       ا�����ظ ا�&��ري ��'�  و��د�� , �$)ف ا�������ت ا����" �ن أي ��ب � ر�ض �?ن        


راء       Lا                                   .        


راء �=���ب ا��ذ$ورة ����� و�
5ب أن ��1ذ ا���� :���6� ر+ض ا!�راء -Lظ ا�&��ري ر�ض ا�


5راء و ذ�5ك ��5 آ
5ل Lد � �5# ��5 ر�5ض ا���ب ا�ر�ض و $ذا ا��ص ا����و�� ا�ذي ا�� Z ��15 
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�وم ا��داءا �ن ��5ر�J  �15وم �ن ��ر�J ا�Lداع ،و �&ط� � �و.4 � � )'�دة ھو�" ا+طراف �' " 

�&55(Lا J55رار ا�55ر�ض أو ��55ر�. Z55� �ر ���55ر�ض ���55 �����55 �55# إ���55م ا�و���55" ا���.(55" أو إ�55داع �

ا�و���" ا��&د�" ، و�ر�ض ا�����ظ ا�&��5ري إ
5راء اL)5'�ر �45 ا���8ظ�5ت ا���(5وص � �'�5 ��5 

إذا �55م ��55م ا��و.455 � �55 )55'�دة ا�'و�55" �?(I55ح ا��55'و و إ�55داع  55�76/63ن ا��ر�55وم  106ا���55دة 

، و�$�5ب ���5رة ا�5ر�ض �5ن .�5ل ا�����5ظ ا�
�5ه  ��و�5 15ب ا�و��/ق ا��(��" �� ا+
ل ا���5دد

��ء �� ا��ط�." و ���
�ل ا�Lداع �� �
ل ا�Lداع �� ا�&�ود ا��1(ص � ��Iظ�ت ، و��د ا,.


5ل ا��)�5ر إ��#5 ��5��� و ��5 
��45  ��08 ا�د��ر ا�&��ري و �� Z .رار ا�5ر�ض I51ل Sأ��5م ��5 ا


راء ا��'�5/�ا���,ت �?ن ا��ط�.�ت ا��� �
ب أن �ؤ)ر �L��ا��ط�.5" ا���5 ���5ل ���5رة  ھ�5  �'� 


55راء �551Gذ �ر��55" ذات )) إ
55راء .�55د ا,��ظ�55ر((L55ت أو ا������55ر�J ا55�Lداع ، و ��55م � �55&
�55ر ر

   .)1(��ر�1# ا�8& � �ن طر�ق ا���
�ل �ن أ
ل ا��ر��ب �� �
ل ا�Lداع 

  

    إ. ���� $�� ھو  "�" ا���1(" إن .رارات ا�����ظ �$ون .�� " � ط&ن أ��م ا�
'" ا����/ -

               ����� B2(�� ھذه ا��ذ$رة"  �و�(    .  

  

                                                           
  . �76/63ن ا��ر�وم  5 ف 107ا���دة  : )1(
 .�ن ھذه ا��ذ$رة46,45,44.را
4 ا�(��8ت  : )2(
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�	 ا���ر ر��م �����د ��	 ا���رع ا��زا�ري �ظ�م ا���ر ا����� ��ظ��م �����ر ا�����ري وذ��ك 

ا���
�ن إ%داد �#. ا�را
� و�-#�س ا�#�ل ا����ري ، و ��(���) 'درت %دة �را#��م  75/74

 �76/63#. ا�را
� ا���م وا��ر#�وم       ر��م ا���
�ن إ%داد  76/62أھ��� ا��ر#و��ن ر�م 

  .ا���
�ن �-#�س ا�#�ل ا����ري 

د���9 و�9���6 ��رز أھ�م 8'���ص وأ���6م �ظ��م ا����ر ��ءت وإ���4 ��ول أن ��ظم �'و') 

 ���  .ا��

�) ھذا ا��ظ�م ا�6د�ث ا�ذي ��(ل ا�>�9 ;�� ا������:ت   ��و��د أ6#ن ا���رع ا��زا�ري ا84���ر 

ر�9 وا#��رارھ� و�م ��->ر ����رع ا�(ر�#� ا�ذي �-8ذ �ظ��م ا����ر ا��8'�� وا��ذي أ>��ت ا����

 9��ا���ر9 ا�����9 �'وره و%�زه %ن �6��ق أھداف ا���ر ا����ري وھ� ا#���رار ا������9 ا����ر

  .ود%م ا4����ن ا����ري 

�ن ھ��ذه و���ن ��8:ل ا#����راء ا��'��وص ا����و����9 ا���ظ���9 ������ر ا������ري  �:��6ظ ������ر وا;��ق �

�د ��ل أ#��ب ��#�دأ ا���د ا��ط��ق وا��ذي � ���� ���ا��'وص وأھم 8'��ص و��دئ ا���ر ا��

، و���ذ�ك ���دأ ...ا�������9 ا���8رى و�����ل ا���6ق ا������د ھ��و ا�6�����9 ا�>����9 ;��� �وا����9 ا���;��9

ل ��دھ� � ���9 6�ث أ'6ت ا��'ر;�ت �(6ص ;6'� د��  ...ا���رو%

6>�� ھذا إ�	 ا����ب ا��ظري ��ظ�م ا���ر ا����� وأرز��� أھ�م 8'��'�) و�د � ,ھذا   �; ��
�ر

���رGم  يو��د�)، و�ذ�ك �طر��� إ�	 ا8���ر ا���رع ا��زا�ري ا��ظ�م اFدار ������ظ�م ا���ر ا��

�� وذ���ك ����->ره ������رع ا�(ر�#��� ر��Gم أن ھ��ذا ا�8���ر ����	 �ظ���م ا�����ر ���
���ن ط����) ا��

������ ��#�ءل %ن ھذا ا84���ر ؟..! ا��8'�  ���...! 

��ق ا��>��  ���� ;� درا#��� ھذه أ��) ���ط���ب ا���8ذ إ��راءات ���ون  ل���  ������ظ��م ا����ر ا��

���9 ا��#��. ا�����م �Jرا
��� وا���ذي ��% ������دا 9������ذا '��(9 ��#�#���9 و��وا� ��������ر�ط ار��ط��� و>

����ن �'�ور ����م ھ�ذا ا��ظ��م �دا��ظ�م،  :;9���ر ا��#�. ا���وام ا����دي ��ظ��م  ,ون ھ�ذه ا�������و

6�ث ���وم �6د��د و 6'�ر ا������9 ا����ر��9 �6د��دا د����� وذ��ك ��ن �8:ل ا�و#���ل  ���ا���ر ا��

  .  ا�����9 وا���د�9  وا��ر�9 ا��#����9 ;� ذ�ك 
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�#��م ا��د;� و�����6 ��م �-#�س ا�#�ل ھذه ا�����9 و�د ���م ��و���د  ,ر ا�����ري ا����ري و�و�

 9���وا��ر��K ;�� ��ل %����9 64��9 ا���� �
��ن ا#���رار . ھذه ا�����9 ھ�� ا������9 ا����و���9 ا����

 9�  .ا�����9 ا����ر

���ذ�ك ����ب ا6���رام ا��وا%��د واF���راءات ا�را����9 إ���	 6(��ظ  ,إن ھ��ذه اF���راءات 4 ��(��� و��6دھ�

  .�'دا��9 ھذا ا��ظ�م 

�ر ;� ��ظ�م ا���ر ا����� وذ�ك ��ن �8:ل �ظر�� ��ول أن ا���رع ا��زا  �ري �د و;ق إ�	 6د �

��ق ھ�ذا ا��ظ��م ���زال ���'�� ��9 ا���ظــــــ�ـ�9 ��) ، إ4 أن �ط��ا��'وص ا����و���9 وا���وا�. ا���ظ

 9��ر 6�ث ���ن ��8�ص ھذه ا�����ص ;� ا����ط ا����  :إ�	 6د �

�� �م ���ل %���9 ا��#. #وى  ا��ذ�ور 75/74#�9 �ن إ'دار ا��ر  30�د أ�>ر �ن  -�#

9 1541�د���9 ���ن �����وع  761����د���9 %���	 �#���وى ا����راب ا���وط�� و���م �#���م ا���د;��ر ا����ر

�د�9 ;�ط  344#وى ;� .  

 20و��ط���ب % 30��طء %�����9 ا��#��. ;��� ا������طق ا�6
��ر�9 إذ 4 �����دى �#����� ��6وا�� -

9��)��F 9���م ا������9 ، أ��� ;�� ا�����طق ا�ر;�
55;�#���� �6وا��  #�9 إ % ، Oر������ ھ�و �

 .#�وات أ8رى ��#��6  10و��ط�ب 

�ت  -�12 9�را ;� إ%داد ا��#. و4 ����وز �#و���ن %. 18ا��#.  و4�9 ����� �-8را �

�م ا��زا�����ر        ������F 9�����#رة وا��������إر������ع ھ����ذا ا������-8ر ��وا�����ل �>�����رة �������� ا��#�����96 ا��

����ت ا���د���9 وا�������9 ، . طو����9 و�����9  ����� �����ل %�����9 ا��#��.)�����ون2.4(����Fا K��
�وا

���ب اFھ��ل 6�ث أن ا�را
�� ا���#�و96 ��6��� �و��د  	و��ص ا�8رة ا��ر�9 وا����و��9 إ�

��ع وا���ب
��إن %دم اF#�راع ;�� %����9 ا��#�. و�#���م ا��د;��ر -. ;� و
K 8ط�ر و��ددة 

��دون ���دوى وذ���ك �#��ر% 9��������ل ا���� 9������ر ا����:ك ا����رS�9 و���9 �ط��ور ا�#��وق ا����ر

�#��رار ) 9��9 %���9 ا��#. 64�����ت و#ر%9 ا�#وق ا����ر��ردد اFدارة و%�دم -)��دم �وا�

�ن ا��'��. ا����ر�9 ;�� %����9 ا��#�. ���� %ط�ل وأ�8ر %����9 ا��#�.��ن ا���6��9 .ا�4#��م 

�6�ن � Kق ;� ا�وا���9 ا��#�. ر�Gم %��ن  ءا�4����ا�����T; 9ن �ظ�م ا���ر ا��8'� ھو ا��ط��

ا�������ص ا����� �����ز ھ��ذا ا��ظ���م وھ��� %��دم �'��دا��9 ا�#���ل ا������ري ا���ذي أدى إ���	 �>��رة 

  .ا��زا%�ت و������ %دم ا#��رار ا�����9 ا����ر�9 و��ص ا4����ن ا����ري
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و����) و��(���دي ھ��ذه ا�����وب و�
����ن �����ح �ظ���م ا�����ر ا������� ا���ذي ����د ا��ظ���م ا�و6���د ا���ذي  *

���
�ن ا#��رار ا�����9 ا����ر�9 وا4����ن ا����ري 4د أن ���د ا��ظر ;� �� �:  

1/ ، ����� �ن أ'�) �ذ�ك ��� ھو ا��6ل ;�  أ������
�#�6#ن أن ��ون �ظ�م ا���ر ا����� �ظ��� �

�6;ظ ا����ري ;� ھذا ا��ظ�م �) ���م أ�رب إ�	 ا���
� ��) إ�	 اFداري و�ذ�ك ��ب ��ل �ن ا��

��ر ����) ��6ت إ��راف أ�6د ا��
��ة ��دف �-#��س ا�#��ل ا�����ري و�#��) �ا���6;ظ ا����ري 

9���; 9����.  

2/ 	���6 �������� 9�������W� 9#��راع ;��� �#��. أرا
��� ا����ور:� 9���ا�����ل %���	 إ�����د ���6ول %��

#��ر أن ا��#. ھو ا��وام ا���دي ��ظ�م ا���ر ا������ و���) ����ن ا���راح �%���ر ا��ظ�م ا����ري 

�ق ذ�ك�6�9 ��  :ا��6ول ا����

•  9� ا��ر��ز %�	 �#. ا�را
� ا�6
ر�9 وذات ا��>�;9 ا�#���9 وا�ھ��9 ا����ر

(Brigade de cadastre)   .#9 ;رق ا��)%�
�              Oر���������د �K ا�و���9 ا��راح 

�9 ا��#. ��% K��ن ��#ر�.ا�وط��9 ���#. وا�8راء ا����ر  

�ن %������ وا��
��ء %��	  •��ن �'��. �#. ا�را
�� وا���6;ظ�9 ا����ر��9 وا������ل ا���#�ق 

 ����6 9���رو�راط�9 ا���  .ا�

�9 ;� ھ�ذا  ا#�S:ل ا�و#��ل ا�����9 ا�6د�>9 وا���طورة وا4#�(�دة �ن ا�8رات وا��#�%دة •ا���

 9�،وا��ر'�د  8Google earthد��9 (ا����ل و�8'9 ا��'�و�ر %�ن طر��ق ا�����ر ا�'���%

�6ث ا�(
�ء � �  ).ا�ور

إ�����ء �����9 وط����9 دا����9 ��ظ��ر ;��� �����ل ا����وا��ن ا����� ����6م ا������ر و�را%��� ا�ظ��روف / 3

���رات ا����� �ط��رأ %���	 ا�#��وق ا����ر���9 ، و���ذ�ك �6����ق ا��#�4��S�ن وا����ن �8����ف ا����وا���م 

�ره ا��ر��9 ا����9 �%�  .و�8'9 ا����ون ا��د�� 

�ن ا���د�:ت ا����ب �را%���� ����ب ا�����ص ���رح �� ���  �و�ن :  

ا����ذ�ور #����� ،����ص '��را96 %���	 ���دأ ا����وة ا�>و����9  75/74إ
���;9 ����دة 
���ن ا����ر ر���م -

�� (���9 و
��. �و���ف ا�����رع ا��زا���ري ;��� ھ��ذا ا����-ن ، ا��ط����9 وا#�����د ���وة ا�>��وت ا��#��


� �ل أ>ر ���وا%د ا����9 ���  .و
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ا��ذ�ور #��� ، ��ص 'را96 ��K ا����دم ا���#ب �#�ب  75/74إ
�;9 ��دة 
�ن ا��ر ر�م -

��د ا����م ، و��ذ�ك ���ن أ#�ب ا�����9 ا���'وص %����� ;�� ا�����ون ا���د�� %��	 أ#��س ا���8ص 

�9 إ%�داد  83/352ا��� ��ص 8:ف ذ�ك ����ر#وم ر�م  وا��واد إ��Sء ���K ا��وا��ن)�ا���
�ن �

� �90/25ن ���ون ا��و��) ا����ري47  ا���دة  %�ود ا���رة و)��  9 إ%داد ���دة ا�6��زةـا������9 

.  

���(���ءات ا�6�و����9 ا�:ز���9 و إ%��داد /4 ����ر;��K �#���وى ���وظ(� ا���6;ظ���ت ا����ر���9 و ���د%

9�����������م 6����	 �#����ط�K �وا����9 ا6��������ت ا�#���وق ا����ر����9 وا������6م ا�������و�� ;����  دورات ��و

  .ا��'ر;�ت ا��8��(9 ا�واردة %�	 ا����رات 

- 9��وا#�ط9 ���9 دا�8 ����رط ����ب ا�6(ظ ا����ري وا��'��. ا��� ��� %:�9 �ظ�م ا����ر ا��

����� ����Xم ا:��%Wل� �ون ;��� ا������و�9 و#��ر%9 و���#��ول،وا���6ث %���	 آ����9 ا����و����ت ������ل 

  .��طورة ����ر ا����ري ا��F�رو��

ا���و�ن ا����و�� ا����ري ���
�ة،6�ث �:6ظ ��ص و�وا
K ا���و�ن ا����ري ���
�ة ��� ��8ق /5

 	��
�9 وا��'��وص ا����و����9 ا���ظ���9 ��������9 ا����ر���9 ا���ذي و���د ;و����
�ن ا�����6م ا����������ض 

ا�����9 ا����ر�9 و�س أھم  �دأ �ن ��دئ ا���ر ا������ وھ�و وار��ك،��� أدى إ�	 %دم ا#��رار 

دأ ا���د ا��ط�ق� .  

ھ��ذه ���ض ا����ر���6ت ا����� �راھ��� 
��رور�9 و��W� 9��6#��راع ;��� ������م �ظ���م ا�����ر ا������� و 

�ق ا��>ل �)   .ا��ط

    ������W� ري ���ذا ا��ظ��م��ھ�،و��� ا���� �و;ر تو;� ا�8�ر �ؤ�د  6#�ن ا8����ر ا����رع ا��زا

 9�������� #��واءا ���ن 6���ث إ%��داد ا��'��وص ا����و�; Kو��� ����وب ا�������) إ4 ���دارك ا�������ص وا���%

 �����ق �ظ�م ا���ر ا���8'�9 %����9 ا��#�. وا�#��م ا��وا��ن أو �ن 6�ث ا�����ص ا��� ���ق �ط

 �
  .ا���م �Jرا

� 9����دئ >�� 	��% ������ق ا#���رار ا������9 وذ�ك ��ون أ���م �ظ��م ����ه ا����رع ا��زا��ري ���6�

 9�  .  ا����ر�9 ود%م ا4����ن ا����ري و�ث ا�>�9 ;� ا�����:ت ا����ر
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� ا������������ �  ��ــــــــ��� ���ر
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�
� ا���د����� �  )ا����� ا����
�(��ــــــــ��� ���ر
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�
� ا���د����� �
�(��ــــــــ��� ���ر���  )ا����� ا�
  
  

  



 123

  
  
  
  
  
  
  

  )ا����� ا�و�#(ــــــــــــــــــــــ"!�� ا� ��ريا�
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  )19و 18ا����� (ا�ــــــــــــــــــــــ"!�� ا� ��ري
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  )21و 20ا����� (ا�ــــــــــــــــــــــ"!�� ا� ��ري
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  )ا����� ا�/
�ة(ا�ــــــــــــــــــــــ"!�� ا� ��ري
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 )ا����� ا�و�#(����� 345
2 ا�'01 ا� ��ري 

 
 

    
  
  
  
  



 131

345
2 ا�'01 ا� ��ري  �����)���� )ا�%�&
� ا�
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345
2 ا�'01 ا� ��ري  �����)���� )��%ا�%� ا�
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  �0 �89 ا��ر�	� �ن ا�����ظ� ا����ر� إ�� �
	�� ا���� ا�67
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��ص  �PR12داول �ن ��وذج �ن ا��  !� �رات ا���
	� %�د ا$�راءات ا�و�& ��% 

ن وا����و�  )ا����� ا�و�#( ن وا���ري إ�(�رھ�ا�ط%
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��ص   �PR12داول �ن ��وذج �ن ا��  !� �رات ا���
	� %�د ا$�راءات ا�و�& ��%
ن وا���ري إ�(�رھ�ن وا����و�  )ا����� ا�%�&
�(ا�ط%
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ن ا��  �PR12داول �ن ��وذج �  !� �رات ا���
	� %�د ا$�راءات ا�و���ص %�� &
ن وا���ري إ�(�رھ�ن وا����و�  )ا����� ا�%��%�(ا�ط%
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 � ا
�	ا��ـ����
	
  ا��را�� ����	 ا��ر�

  ا���ب
  :ا���ب ا����	-أ

   .1985 ط��� �� ��ب ا�وط��� ا�
ؤ��� ,ا��ر�
� ا���د���� ��
وظف ا���م ����زا�ر,أ�
د �و���ف  .1
 ط��,� ,ا��ر��� ا��+�� ة،دارداري ، درا�� 
"�ر�� ، ا�"�ھررأ'ت 'ودة ، $��#ر و�ود ا�"رار ا! .2

1999.  

,د ��
,د ا��
,ل ، ا�
وظ,ف ا��,�م '"+, .3�
ا��+�,�  ، دار�ا��1��, �� و�0,�ءا ، ا��,زء ا.ول ، ا�ط��,

 .1969 ط��� , ا��ر���

  .           1986،ط��� 
#ر  ,ا�را�2$�د ا�رزاق ا���+وري ، ا�و��ط  '3 ا���2 و ا�
"���� ، ا��زء  .4
  .1991 ط��� ,ا���
���د�وان ا�
ط�و$�ت ,ا�"��ون ا!داري,$
�ر $وا�دي  .5
  .2005 ط���م ���7ر ، و'��زا
�ت ، 
ا! ,3�$ '�3�6  .6
  :ا���ب ا������	-ب
        . 1989 ط���,����ن,ا�1"�'� ردار ا��7،ا�7+ر ا��"�ري وا�
����8 ��ن ا��#ر'�ت،أ�ور ط��� .1
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�� ا��د�1,� ا�
ؤ� ،ا��"�ري أ���ث '3 ا���ر�ر وا���د�د وا���ل,أ��د د��ن وا�"��3 ط�رق ز��دة.2
��ن,طرا��س,�� ��ب �� ,���1994 ،���ا�ط��� ا��1.  

  .1987 ط��� إدوارد $�د ، ا.�ظ
� ا��"�ر�� ا���د�د  ا���ل ا��"�ري ، ����ن ، .3
4. ، �
�2002��  ،ا.و�>ط��� ا� �
دي ���7 $
ر ، ا�"��ء ا��"�ري ، دار ھو.  
5. 
��ز$�ت ا��"�ر�� ، دار ھو
�2002��, ا.و�>ط��� ا�� ، �
دي ���7 $
ر،زرو30 ���> ، ا�.  
  .1988 ط���  ،��روت�7+ر ا��"�ري ، ا�دار ا���
��� ،��ن $�د ا��ط�ف �
دان ، أ� �م ا .6
�2001��  ا�ط��� ا�و�>ر
ول <��د، ا�
��'ظ� ا��"�ر��  =��� ���8ظ ا��"�ري ، 0#ر ا� ��ب  .7.  
  .1975 ط��� ، زھدي � ن ، ا���ل ا��"�ري '3 ����ن وا����م ، ��روت .8
9. ،3�ا�,,,,وط�3 �@7,,,,?�ل ا�,,,,د�وان �ظ,,,,�م ا�7,,,,+ر ا��",,,,�ري ',,,,3 ا�",,,,��ون ا��زا�ري، 
��,,,,د <�8,,,,و

��  ، 2003ا��ر�و��،ا�ط��� ا.و�> ، �
 


د 7
س ا�د�ن .10�
 .1987ط���طرا��س،����ن،,و�ور�� �ظ�م ا�����ل ا��"�ري '3 ����ن,

          


د '�روق $�د ا��
�د  .11�
, �,
',3 ا��7,ر�2 ا��زا�,ري   ا��ط,ور ا�
��#,ر ��ظر�,� ا.
,وال ا���
  . 1988د�وان ا�
ط�و$�ت ا���
���  ط��� 

3 $�
� و$
6 ، ط���  .12��3 ،�0�ون ا�����ل ا��"�ري ا��و���
ود ا���
1973.  

�وض $�د ا��واب  .13,  6,
3  $�
,� و $,�دار ا�8 ,ر ا��ر�,3 ، ا�",�ھرة ، 
#,ر ،  ,ا��,�ل ا���

  ، 1989ط��� 
�7,�ة ا�
�,�رف  ، ر ا��"�ري '3 �,وء ا�"�,�ء وا�B,"8$�د ا��
�د ا�7وار�3 ، إ�راءات ا�7+ .14


                       . 1999ا!� �در�� ، 
#ر،ط��� 
 دار ا�8 ر ا��ر�3 ،  ,$�د ا���8ح 
راد، إ�راءات ا�7+ر ا��"�ري  .15

 $�د ا�وھ�ب $ر'� ، ا�
ر�2 ا�و��ط '3 ا�7+ر ا��"�ري ، دار ا� ��ب ا��د�ث  .16

���ل ا��",�ري ا��را3,0 
,2 ا�
"�ر�,� �",وا��ن ا�دو�,� ا��ر��,�ا��3 �0�ون ا�� ,$�د ا�
��د ا�� �م .17
�0,م ا���,وث وا�درا�,�ت ا�"��و��,� , ا��,�ل ا��",�ري , ا��,زء اDول  ,��2 �ظ�م ا��,�ل ا��",�ري �

  .1973 ط��� ،وا�7ر$�� 
دار ا�8 ,ر ا��ر�,3 ، ا�ط��,�  ,$زت $�د ا�"�در ، ا�
ر�2 ا��
�3 '3 ا�7+ر ا��"�ري وا��و�1ق  .18

�1���ا����، 1992.  
  

  :���ر��
	ا���ب �
  

1-Encyclopédie Dalloz , Répertoire de Droit Civil , tome 08 

Collection 1998.      

-H .Ghouti , La législation foncière en Algérie avant l`indépendance   

     R.v . Volume N3 .Année  1971 

3-Philipe Simler et  Philipe Delebecque , Droit Civil , les Sûretés   

 La Publicité foncière, 2 eme édition 1995 , Dalloz .     
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 4-P . Salvage Gerest , les Sûretés et la Publicité foncière , Presse          

Universitaire de Grenoble, 1994.  

5-Pierre Raynaud ,Gabriel  Marty .Droit Civil ,les Sûretés, la Publicité 

Foncière  ,Sirey 1971.  

 6-Roger Doublier ,Propriété Foncière en  Afrique  de  l'ouest Française , 

Bibliothèque Africaine et Malgache Droit, Paris  1957.  

  
�ت��  :ا��

 درا��" ��� �آ�1ر ا�"�د '3 ا���6ت ا��"
���رة ���وان ,أ
�ن �ر �ت ��ود  .1

��
"�ر, ���
�1995�� , ا��دد ا��1�3 ,ا�"�����                    ا�.  
�2003�� 10ا��دد ,
��� ا�
و1ق,�"���ت 
را��0 ا��"ود ا�<���� �7G+�ر ,�و���6 $
ر .2.  
3. 3

� � ا��ر��� ا���ود���ظ�م ا���ل  ,�ور ا�د�ن ر��
��� 3�                  ا�
و1ق 
���,ا���

�2003��,10ا��دد         . 

     ا.ول  ا�درا�3 <�#�ص ا�"���3 '3 إ�?�ء ا�د'��ر ا��"�ر�� ، ا��وم$
�ر �و���ف ، ا! .4

       3�
��ز$�ت ا��"�ر�� ، ا�
ر ز ا���
    .�وق أھراس �ول ا�"��ء ا��"�ري وا�

�I  وي ، ا��ظ�م ا��"�ري '3 ا��زا�ر، درا�� #�درة $ن ا�و ��� ا�وط���ا���د $� .5�          

  . 1993ا.را�3 $�م           
6.  I�
   ا.را�3      �
�I درا�� #�درة $ن ا�و ���,"ا���"�ق ا��"�ري ا�
و�د"إ�راءات ا�

         �
  . 16ر0م  �ط��"� ������
  

	
  :ا�ر���ل ا�����
1  .���     ا�
�����ر 7+�دة 
ذ رة ���ل.ا��زا�ري ����س ا���ل ا��"�ري '3 ا��7ر�2 ,� �� ري أ

2001 ،،��
�� ا����دةا��"�ري '3 ا�"��ون     .     

ودي ر�7د ، �ظ�م ا�7+ر ا����3 '3 ا��7ر�2 ا��زا�ري ،
ذ رة ���ل . 2�
  ا�
�����ر '3  7+�دة 

2001، ��
�� ا����دة ، ا��"�ري ا�"��ون      ،   
    ا�
�����ر   7+�دةر���� ���ل  ,7+ر ا��#ر'�ت ا��"�ر�� '3 ا�"��ون ا��زا�ري ,#دا30 $
ر.  3


�� ا��زا�ر 
�+د  ا���وم ا�"��و��� وا!دار��  ,���و�
�ؤا'3 ا��"ود و    �� ،���1984.  
  

   : ا��� ت
�2003��,10ا��دد .
��� ا�
و1ق.  1.  
ا.ول  د��د،اا�1994��  02، ا��دد  1991ا��دد ا.ول ���  :ا.$دادا�
��� ا�"����� ،.  2

 ���                                           1993       ,���1995��02ا��دد  ,2001ا��دد ا.ول �.  
  
3  .
���7ر ا�<�#

6ك ا�دو�� و ا��8ظ ا��"�ري�
وع  ا�
ذ رات و ا�����
�ت وا��� �     ����

1990 -1995 . 
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  ا���ـــــ�در
  

       :وا%وا�ر ا��وا�
ن

ن  08/11/1966ا�
ؤرخ '3  154- 66
ر ر0م .ا -1��
-ج ر- , �ا�
د��ا!�راءات  �0�ونا�

�1966��95ا��دد. 


ن ا�"��ون  ا�
د�3 26/09/1975ا�
ؤرخ '3  58- 75ا.
ر ر0م  -2��
 7ا��دد  -ج ر- ,ا�
 .22/09/1975ا�
ؤر<� '3 


ن ا$داد 
�I اDرا�3 ا���م و����س  12/11/1975ا�
ؤرخ '3  75/74
ر ر0م .ا -3��
ا�
 .18/11/1975ا�
ؤر<� '3  92ا��دد  -ج ر- ,ا���ل ا��"�ري 

ا�
ؤر<� '3  34ا��دد  -ج ر -ا�
���ق ����زة ا�
� �� ا��"�ر�� ا�68��� 83/18ا�"��ون  -4
16/08/1983. 


ن �0�ون ا��و� 18/11/1990ا�
ؤرخ '3  25 -90ا�"��ون ر0م  -5��
 – ج ر –�B ا��"�ري ا�
�1990�� -49ا��دد   


6ك ا�وط���  01/12/1990ا�
ؤرخ '3  30 -90ا�"��ون ر0م  -6Dون ا�
ن �0��
 – ج ر –ا�
�1990��  52ا��دد  . 


ن �0�ون ا.و�0ف  27/04/1991ا�
ؤرخ '3  10-91ا�"��ون ر0م  -7��
- ر ج-ا�
�1991��19ا��دد.  

�� ا�
و1ق  ��ظ�م ��
ن� 2006'�را�ر 320ــا�
ؤرخ ' 06/02 �"��ونا    -8+
ا��دد   - ج ر -
14 ,  ���2006. 

  -ج ر -��وظ��8 ا���
� 3 ا���م��
ن ا�"��ون ا.���� �2006و��و  15ا�
ؤرخ '3 06/03ا.
ر -9
��� 46ا��دد  2006 . 

      	
�
  : ا���وص ا���ظ
ا��دد -ج ر- ,�ا�
���ق ���1Tت �ق ا�
� �� ا�<�# ��1973�38  05ا�
ؤرخ '3  73/32ا�
ر�وم  .1
2  ���1973 .  

ن ا$داد 
�I اDرا�3 ا���م  25/03/1976ا�
ؤرخ '3  62-76ا�
ر�وم ر0م  .2��
 ج ر –ا�
�1976��  30ا��دد  –. 

 


ن ����س ا���ل ا��"�ري  25/03/1976ا�
ؤرخ '3  63-76ا�
ر�وم ر0م  .3��
 -ج ر –ا�
�1976��  30ا��دد .   

 

ا�ذي ��دد إ�راءات ا��"�دم ا�
 �ب و إ$داد  21/05/1983ا�
ؤرخ '3 83/352ا�
ر�وم ر0م  .4

ن اD$�راف ���
� �� $ن طر�ق ا����زة��
�1983��  21ا��دد  -ج ر-, $"د ا�7+رة ا�. 


ؤرخ 59/  85ا�
ر�وم  .5  23'3  ��
ن ا�"��ون ا.���3 1985
�رس ���

وذ�3  ا��ا�
��
�1985�� 13 ا��دد-ج ر- , ��
�ل ا�
ؤ���ت و ا!دارات ا��
و  . 


ن  1989د��
�ر  19ا�
ؤرخ '3  89/234ا�
ر�وم ا����8ذي ر0م  .6��

م ، و ا��
ا�
�دل و ا�
I�
� ����1989��54ا��دد- ج ر- ,  �3ا.را إ��7ء و ��� وط. 
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-  ,7+�دة ا����زة و����
+�  ���8 إ$داد27/07/1991ا�
ؤرخ '3 91/254ا�
ر�وم ا����8ذي ر0م  .7
1991,���  36ا��دد  - ج ر. 


6ك  65-91ا�
ؤرخ '3  ��91-65��8ذي ر0م ا�
ر�وم ا .8D ا�<�ر��� I��#

ن ��ظ�م ا���
ا�
�1991��  10ا��دد  -ج ر –ا�دو�� وا��8ظ ا��"�ري . 


ن �رد ا.
6ك ا�وط���  23/11/1991ا�
ؤرخ '3  91/455ا�
ر�وم ا����8ذي ر0م  .9��
- ,ا�
 .24/11/1991ا�
ؤر<� '3  60$دد- ج ر


م ��
ر�وم 07/04/1992ا�
ؤر<� '3 92/134 ا�
ر�وم ا����8ذي ر0م .10�
 76/62ا�
�دل وا�
 .08/04/1992ا�
ؤر<� '3 26ا��دد -ج ر-

ا�
�دد �7روط ا����زل $ن ا.را�3 ا�#�راو�� '3 92/289ا�
ر�وم ا����8ذي ر0م  .11
���6#��Dت ا����
 .ا�


ن ��0
� ا�7روط  1992- 03-14ا�
ؤرخ '3  �92/116
ر�وم ا����8ذي ر0م ا .12��
وا�
��#ب ا����� ��
#��I ا�<�ر��� .
6ك ا�دو�� وا��8ظ ا��"�ري و
-ج ر-  ,ا�"�ول '3 ����ن ا�

�1992��20ا��دد. 


ر�وم     ا�
�دل وا�
�م 19/05/1993ا�
ؤرخ '3  93/123ا����8ذي ر0م ا�
ر�وم  .13��        

 19/05/1993ا�
ؤر<� '3 34ا��دد - ج ر-.76/63              


ن #6���ت وز�ر 15/02/1995ا�
ؤرخ '3  95/54م ر0 ا����8ذي �
ر�وما .14��
ا�
 ����
 19/03/1995ا�
ؤر<� '3 ,15ا��دد - ج ر              ا�

�I �ق  15/12/1997ا�
ؤرخ '3  97/483ا�
ر�وم ا����8ذي ر0م  .15
       ا�
�دد � ���8 


���ز ا�"ط2 ا.ر��        Dدو��  �ا�� �����
            '3 ا�
����ت 
ن ا.
6ك ا�وط��� ا�<�#� ا�
      ���6#��D83 ا��دد-ج ر- ,ا ���1997. 


ن إ�داث و�1"� ا!7+�د  26/10/2000ا�
ؤرخ '3  336ا�
ر�وم ا����8ذي ر0م  .16��
ا�
 �+
�� 64ا��دد- ج ر- ,ا�
 �وب !��1ت ا�
�ك ا�و380 و7روط و  ���8ت إ#دارھ� و����� 

2000. 


ن ا�د'�ر ا��"�ري 27/05/1976ا�"رار ا�وزاري ا�
ؤرخ '3  .17��
 38ا��دد - ج ر ا�

 11/05/1976ا�
ؤر<� '3              


6ك ا�دو�� وا��8ظ ا��"�ري أدارة إ$وان أ�ؤھل  20/02/1999ا�"رار ا�
ؤرخ '3  .18      

         ����
�1999��  20ا��دد  -ج ر -,
�م ا��دا�� أ��
�1ل ا�وز�ر ا�
 �ف ���.  
ا�
���"� ���ر ا.$
�ل ا�
���� و  1998
�ي  24'3 ا�
ؤر<�  �����16
� ر0م ا .19


6ك ا�وط���                   ا��ر�0م @� �
 .ا��"�ري ا�#�درة $ن ا�
د�ر�� ا���

 

  



  ا���ـرس                            

  01.  .............................................................................��د��

  06..... ............ ............................ا��ر ا���� �ظر�� وإدار��:ا��ل ا	ول

  07.................ا��رع ا$زا"ري ��  ��ھ�� �ظ�م ا��ر ا���� و�و�ف:ا���ث ا	ول  

  07.............................................��ھ�� �ظ�م ا��ر ا��ن: ا�ط'ب ا	ول    

  07.................................���وم ا��ر ا���� و+طوره ا+�ر�*�:ا�رع ا	ول     

  07.. ................................................+�ر�ف ا��ر ا����:أو-           

   07......................................ا��ر ا���� �0 +طوره ا+�ر�*�:/����            

     ���/  11......................................... *��"ص �ظ�م ا��ر ا����:ا�رع ا

  11.......................................................��دأ ا+*��ص:أو-            

            ����/:���  11 ......................................��در ا�ق ا���� �ا��ر ا

            �/   12  ....................................................ا��د ا�ط'ق ��دأ:/�

      13......................................................ا��رو��3 دأ��:را���            

       15..............................��دأ 3دم إ6+�4ب ا��وق ا���دة ��+��دم :*���4           

  18 .................................ا��ر ا���ري ���ل '�'��6 ا���ر��:�4د�4            

  20...........................................إ83م ا�+���'�ن �����رات:����4            

ث     �/  20...............................................+���م �ظ�م ا��ر ا����:ا�رع ا

  20 ...............................................................�زا��ه:أو-            

  23..............................................................��4و" :/����             

  ���/  24..........................�و�ف ا��رع ا$زا"ري �ن �ظ�م ا��ر ا����:ا�ط'ب ا

  24........ ..............�1975ظ�م ا��ر ا���ري �0 ا$زا"ر ��ل ��4 :ا�رع ا	ول      

��ل ا49+���ر ا�ر��4:  أو-              ........................................ ... 25  

     25.. ............................................�0 ا��د ا49+���ري:  /����              

              �/  26..... ..............................................��د ا49+�8ل:    /�

       ���/   27.....................�1975ظ�م ا��ر ا���ري �0 ا$زا"ر ��د ��4 : ا�رع ا

$زا"ر �ظ�م إداري : ا/��� ا���ث�� ����  30..................................�ظ�م ا��ر ا

  30..................................................�ا���0ظ� ا���ر�: ا	ول  ا�ط'ب    



  .30.................................اط���� ا���و��� '���0ظ� ا���ر��: ا	ول  ا�رع       

  30...........................ا���0ظ� ا���ر�� ��'�� �3و��� إدار��: أو-               

  32............................ا4'ط� او��� 3': ا���0ظ� ا���ر��: /����                

  33...........................................���م ا���0ظ� ا���ر��: ا/���  ا�رع        

  34.....................................�75/74 إط�ر ا	�ر 0 ������: أو-               

  34 .........................������76/63 �0 إط�ر ا�ر4وم ا+���ذي : /����               

               �/  35 .........................������91/65 �0 إط�ر ا�ر4وم ا+���ذي : /�

  37....................................................ا���0ظ ا���ري: ا/���  ا�ط'ب   

  38..................................ا���0ظ ا���ري �وظف �3و��: ا	ول  ا�رع        

  39......................................�روط +���ن ا���0ظ ا���ري: أو-               

   40... ..........................................���م ا���0ظ ا���ري: /����               

               �/  41... ............................................ا+���ز ��ن ا���ھ�م: /�

  42........................ا���0ظ ا���ري �وظف �ن ط���� *���: ا/���  ا�رع        

ث  ا�رع        �/  44.....................اط�ن �0 �رارات و أ*ط�ء ا���0ظ ا���ري: ا

  44. ..............................اط�ن �0 �رارات ا���0ظ ا���ري: أو-               

  .45 ................................اط�ن �0 أ*ط�ء ا���0ظ ا���ري: /����               

              �/�/:   �"�>�  46............................................��� ا+�/�ل ا

ث  ا�ط'ب    �/  46....................................او�6� اوط��� �4? ا	را<� : ا

  46...................اط���� ا���و��� 'و�6� اوط��� �4? ا	را<�: ا	ول  ا�رع        

  46. .............................�او�6� اوط��� �ؤ�44 �3و��� إدار�: أو-              

  47..........................�را�ل ��Aة او�6� اوط��� �4? ا	را<�: /����             

               �/  49...............................+�ظ�م او�6� اوط��� �4? ا	را<�: /�

  52. ...............................4? ا	را<����م او�6� اوط��� �: ا/���  ا�رع     

  52.. ......................................���وم �4? ا	را<� ا��م: أو-               

               ����/ :?4�  53. ....................................................أ�واع ا

               �/�/ :?4�'  53.................................ا*+����ت او�6� اوط��� 

ث  ا�رع      �/55....................83�� ا���0ظ� ا���ر�� ���'�� �4? ا	را<�: ا  



  55............او/�"ق ا�ر4'� �ن ا���0ظ� ا���ر�� إ: ��'�� ا�4?: أو-               

  56............او/�"ق ا�ر4'� �ن ��'�� ا�4? إ: ا���0ظ� ا���ر��: /����               

���/��ر ا����إ$راءات ا:ا��ل ا....................................................59  

  60..................................إ$راءات +�4Aس ا4$ل ا���� ا���ري:  ا���ث ا	ول

  60..............................ا	��3ل ا��د�� ا�ؤ�44 '4$ل ا����: ا	ول  ا�ط'ب    

  60.............................إ$راءات إ3داد �4? ا	را<� ا��م : ا	ول  ا�رع        

  60..........+�د�دوا وإ���ء $�� ا�4? �3ن �3'�� ا�4? ا��م Cرا<ن ا839:أو-      

  62..................................�دء �3'��ت ا�4? ا��م Cرا<�: /����              

              �/  64...............................ا*++�م  �3'��ت ا�4? ا��م Cرا<�: /�

��ر ا��: ا/���  ا�رع        �� ��'�+�  65.........................�� ا9$راءات ا	و�� ا

دى ا���0ظ� ا���ر�� : أو-               ?4�  65..........................إ�داع و/�"ق ا

  67..........................��ر ��<ر ا4+8م و/�"ق �4? ا	را<�: /����              

              �/  68..........................................+ر��م ا���رات ا��4و��: /�

  71...........................ا	��3ل ا���و��� ا�ؤ�44 '4$ل ا���� : ا/���  ا�ط'ب    

  72.........................إ���ء و �4ك �$�و�3 ا�ط���ت ا���ر��: ا	ول  ا�رع        

  72...............�ر�� و�4? ا	را<� ا��م+وا0ق �$�وع ا�ط���ت ا��: أو-              

  74......................................ا+��Aر 3': ا�ط���ت ا���ر��: /����              

            �/�$�و�3 ا�ط���ت ا���ر��: /� ���'�   74............................او/�"ق ا

  75.............................................ت ا���ر��أ�واع ا�ط���: را���            

  77..................................................اد0+ر ا���ري: ا/���  ا�رع        

  77.........................................اد0+ر ا���ري �رار إداري: أو-              

ك: /����              ��'  79................................إ3داد اد0+ر ا���ري و+4'��  

              �/  81...................................�$�� اد0+ر ا���ري �0 ا9/��ت: /�

��ل �0 د�3وى إ�Fء اد�0+ر ا���ر��: را���             �� ��+*�  82...........ا$�� ا

    84....................ا9$راءات ارا��� إ: ��ظ ��دا��� ا4$ل ا���ري: /���ا���ث ا

  84........................................�0ص او/�"ق ا��دة '��ر: ا	ول  ا�ط'ب    

  84.....................................ا+���ق �0 ھو�� ا	طراف : ا	ول  ا�رع        



  85.............................ا�����ت ا*��� �+���ن ھو�� ا	طراف: أو-              

  86......................................ا+�د�ق 3': ھو�� ا	طراف: /����              

���رات: ا/���  ا�رع        �� ��'�+�  87................................�0ص ا�����ت ا

���رات اوا��� �0 ��ط�� ��4و��: أو-              �� ���*  87...............ا�وا3د ا

���رات اوا��� �0 ��ط�� �Gر ��4و��: /����              �� ���*  88..........ا�وا3د ا

              �/�وا3د +���ن ا���رات ا����� 3': ��4ل ا�'��6 ا��+ر�6: /�............89  

ث  ا�رع        �/  91....................................<�ط و ��ظ �3'�� ا�4? : ا

  91....................ا+��Fرات ا+� +�س او<��� ا���و��� '���رات: أو-              

  94..............ا+��Fرات ا+� - +ؤ/ر 3': اط���� ا���و��� '���رات: /����              

   95............................................إ$راء ا��ر ا���ري: ا/���  ا�ط'ب     

�وا3د +�ظ�م ا��ر ا���ري: ا	ول  ا�رع        .....................................95  

��3دة ار���4: أو-              ....................................................95   

��3دة ا��ر ا��4ق :/����            ))��4�                               100.......���3ا49+/��ءات اواردة و)) ا	/ر ا

  105...............ا�9داع ا���و�� '�4دات ا���ر�� و ر0ض ا�9داع: ا/���  ا�رع        

  105....................................................إ�داع او/�"ق :أو-              

  106................................................ ..ر0ض ا�9داع: /����              

ث  ا�رع        �/  108... ....................إ$راء ا��ر ا���ري و ر0ض ا9$راء: ا

  108.. .........................................إ$راء ا��ر ا���ري: - أو             

       108..................................................ر0ض ا9$راء: /����              

��+�*  110.............................................................................ا

8�  115............................................................................�قا

K$را� 137............................................................................ا


