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ض٥ يف ادتظاْٞر ايعُضاِٝ ايٓغٝ يف تٓع٤ ايبٓا١ص صخقٚر
ٕ خالْٛ َادغتري قا,ِٝ عبز ايععْٞعًطا
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Abstract:
The development of urban legislation in Algeria in the recent years was
because of its conformity with the evolution of all fields, and the largest
provided by legislator for the protection of Urban frame is the building
permit, an administrative decision issued by a competent authority in the
organization of Real by which authorizes to perform a specific procedure
for Construction to whom on the subject this document is done.
The building permit is one of the most effective and efficient means to
organize the construction and harmonious manner provided by the
Legislator in most construction projects, except those are exempt from it,
but to obtain this license, the legislature has put a set of conditions to the
plaintiff must be met in order to examine the file to be transferred later to
the competent administration to issue it, censorship and the decision to
accept or reject, and in the case of abuse, the injured party may use
Competent judicial authorities to lift the damage.
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ًَدك:

تطٛص ايتؾضٜع ايعُضاْ ٞيف ادتظا٥ض يف ايغٓٛات األخريٚ ٠سيو متاؽٝا َع ايتطٛصات اذتافً١
يف مجٝع املٝار َٔٚ ,ٜٔأِٖ َا ْك عً ٘ٝاملؾضع ألدٌ محا ١ٜايٓغٝر ايعُضاْ ٖٞ ٞصخق١
ايبٓاٚ ٤اييت ٖ ٞعباص ٠عٔ قضاص إراص ٟتقزص ٙدٗ ١شتتق ١بتٓع ِٝاملباْ ٞتأسٕ ؾ ٘ٝبإدضاَ ٤عني
ٜتعًل باملبٓ ٢ايشٜ ٟقزص بؾأْ٘ ,سيو إٔ صخق ١ايبٓا َٔ ٤أنجض ايٛعا ٌ٥ؾعايٚ ١ٝصتاع ١يف
تٓع ِٝعًُٝات ايبٓا ٚ ٤تٓاعك٘ يشيو أؽرتطٗا املؾضع يف أغًب عًُٝات ايبٓا ٤إال َا أعتجين َٔ
سيو.
ٚألدٌ اذتق ٍٛعًٖ ٢ش ٙايضخق ١أؽرتط املؾضع ؽضٚط َع ١ٓٝيف طايبٗا ٜتطًب ايكإْٛ
اعتٝؿاٗ٥ا ألدٌ رصاع ١املًـ يٝتِ بعزٖا حت ًٜ٘ٛإىل ادتٗ ١اإلراص ١ٜاملدتق ١مبٓش٘ إلعُاٍ
عًُ ١ٝايضقاب ٚ ١إفزاص ايكضاص بايكب ٍٛأ ٚبايضؾض  ٚ,يف ساي ١سق ٍٛأ ٟتعغـ جيٛط يًُتنضص
ايًذ ٤ٛإىل ادتٗات ايكنا ١ٝ٥يضؾع ٖشا اينضص.
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َكزَـ: ١
حيتٌ ايعكاص َٓش ايكزّ أُٖ ١ٝبايػ ١إس ٜعز ايجض ٠ٚاييت قاَت َٔ أدًٗا ايعزٜز َٔ ايٓظاعات
عٛا ٤بني األؽدال ايعارٜني أ ٚست ٢بني ايزٚ ,ٍٚال غضاب ١يف سيو ؾكز ٜقعب أسٝاْا سٌ
َٓاطعات٘ َٔ طضف ادتٗات ايكناٖ ,١ٝ٥شا َا رؾع بايز َٔٚ ٍٚبٗٓٝا ادتظا٥ض إىل إجيار تؾضٜعات
يتشزٜز اإلطاص ايشٜ ٟتِ مبٛدب٘ حتزٜز املًه ١ٝايعكاص ١ٜعٛا ٤ناْت ؾضر ١ٜأ ٚمجاع١ٝ
يشيو ؾًُه ١ٝايعكاص تعترب َٔ أِٖ االْؾػاالت خاف ١يف ظٌ ايٛمع ١ٝايقعب ٚ ١غري املؿضط٠
يًعكاصات.
ؾايتطٗري ايعكاص ٟحيتاز إىل إَهاْٝات ٚٚعاَ ٌ٥ار ٚ ١ٜبؾض ١ٜيًٛف ٍٛإىل اهلزف املٓؾٛر
 ٖٛٚتٛمٝح ايعكاصات ٚؾضطٖا تؿارٜا يًٓظاعات اييت تكع بني األؾضار بٗزف تٛؾري األَٔ  ٚاالعتكضاص
يف اجملتُع َٓ ٚع ناؾ ١االعتزا٤ات نإ َٔ ايٛادب ٚمع سزٚر َ ٚعامل تعٝني قطع األصامٞ
 ٚإسزاخ قٛاعز  ٚإدضا٤ات قاْ ١ْٝٛتٓعِ نٌ ايتقضؾات اييت ٜه ٕٛستًٗا عكاصات.
ٚهلشا أٚىل املؾضع ادتظا٥ض ٟاٖتُاَا بايػا باملًه ١ٝايعكاص ٚ ١ٜنٌ َا ٜضر عًٗٝا  ٚسيو َٔ
خالٍ إفزاص ٙايعزٜز َٔ ايتؾضٜعات اهلارؾ ١إىل تغٝريٖا  ٚتٓعُٗٝا.
 ٚتعترب صخق ١ايبٓا َٔ ٤بني املٛامٝع اييت اٖتُت بٗا شتتًـ ايتؾضٜعات  ٚايؿك٘  ٚايكناٚ ٤
املتكامني  ٚاإلراص ,٠سيو الصتباط َكٝاؼ تطٛص  ٚصق ٞأ ٟزتتُع ٜٓعهػ عً ٢طضٜك١
ايبٓا٤ات ٚاملٓؾآت.
ٚقز اْتٗذت ادتظا٥ض عٝاع ١ايتطٗري ايعكاص ٟخاف ١عًَ ٢غت ٣ٛايعكاص اذتنض ٟيش ٟاطرٖض
بٓا ٘٥باعتدزاّ أسزخ ايٛعا ,ٌ٥مما أر ٣باألؽدال ٜتٗاؾت ٕٛعً ٘ٝبقٛصَ ٠تظاٜز ٠ققز
اذتق ٍٛعً ٢األصباح مما أر ٣غً ٢اصتؿاع أععاص ٖش ٙاملباْ ٚ ٞست ٢املٛار املغتدزَ ١إلْؾاٗ٥ا ٚ
َٖ ٛا أر ٣يتٗضب األؾضار خاف َٔ ١حتكٝل املطابكات  ٚاذتق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓا ٤املكضص ٠قاْْٛا
َ ٖٛ ٚا عاعز عً ٢اْتؾاص ايبٓا٤ات ايعؾٛا ٚ ١ٝ٥ايؿٛم ٚ ١ٜٛعزّ اسرتاّ َكاٜٝػ ايبٓاٚ ٤
ايتعُري َ ٖٛ ٚا أثض عًبا عً ٢ايٓغٝر ايعُضاْ ٚ ٞست ٢عً ٢طبٝعٖ ١ش ٙايبٓا٤ات مما أر٣
يتقاعزٖا ٚاْٗٝاصٖا يف ايعزٜز َٔ األَانٔ.
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َ ٖٛ ٚا ٜزؾعٓا يطضح اإلؽهاي ١ٝايتاي:١ٝ
َا َز ٣جتغٝز املؾضع ادتظا٥ض ٟيضخق ١ايبٓا ٤حتغٓٝا يًٓغٝر ايعُضاْٞ؟
ٚيإلداب ١عٔ ٖش ٙاإلؽهاي ١ٝمت تٓا ٍٚارتط ١ايتاي ٚ ١ٝسيو ٚؾكا ملا :ًٜٞ
املبشح األ :ٍٚاإلطاص ايكاْ ٚ ْٞٛايتٓع ُٞٝيضخق ١ايبٓا٤
املطًب األَ :ٍٚؿٗ ّٛصخق ١ايبٓا٤
املطًب ايجاْ :ٞأُٖ ٚ ١ٝؽضٚط صخق ١ايبٓا٤
املطًب ايجايح  :إدضا٤ات اذتق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓا٤
املطًب ايضابع  :ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيضخق ١ايبٓا٤
املبشح ايجاْ : ٞاملٓاطعات املتعًك ١بضخق ١ايبٓا٤
املطًب األ :ٍٚاملدايؿات ايعُضاْ١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞايعكٛبات املكضص ٠يًذضا ِ٥املتعًك ١بضخق ١ايبٓا٤
املطًب ايجايح :ايكٝاّ بادضا٤ات املعا١ٜٓ
املطًب ايضابع  :املٓاطعات ايٓاؽ ١٦عٔ صخق ١ايبٓا٤

املبشح األٍٚ
اإلطاص ايكاْ ٚ ْٞٛايتٓع ُٞٝيضخق ١ايبٓا٤

يضخق ١ايبٓاْ ٤عاّ قاْٜ ْٞٛتعني ايزق ١ؾ ٘ٝبغبب تعًك٘ باألؽدال ٚباملُتًهات ٚاإلراص٠
يشيو ؾكز أخنع املؾضع ادتظا٥ض ٟشتتًـ اإلدضا٤ات املتعًك ١باذتق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓا٤
يتٓع ِٝقاْ ْٞٛيتعًكٗا بايٓغٝر ايعُضاْ ٞايش ٟميجٌ َز ٣تطٛص َٚغت ٣ٛاذتناص ٠ؾٗٝا ,يشيو
تغٗض ادتظا٥ض عًٚ ٢مع َكاٜٝػ تغتذٝب هلا ايبا٤ات بػ ١ٝإظٗاص ايٛد٘ اذتغٔ هلا يتعًل
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َغت ٣ٛايبٓاٚ ٤ايعُضإ بتطٛص ايزٚيٚ ١ايعهػ يف ساي ١ايزٚي ١اييت تعضف ختًـ ٚؾٛم٢
ٚبٓا٤ات عؾٛا ١ٝ٥بقؿ ١ؾٛم.١ٜٛ
ٚقز عٌُ املؾضع ادتظا٥ض ٟعً ٢إمؿاْٛ ٤ع َٔ ايتٛاطٕ بني اذتق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓا٤
ٚاإلدضا٤ات املتعًك ١بٗا ٚجتغٝز ْغٝر عُضاْٜ ٞتطابل ٚاملعاٜري ايكاْ.١ْٝٛ
ٚعٝتِ َٔ خالٍ ٖشا املبشح تٓا ٍٚتعضٜـ صخق ١ايبٓاٚ ٤أُٖٝتٗا ٚؽضٚطٗا ٚإدضا٤ات اذتقٍٛ
عًٗٝا ٚؾكا ملا ًٜٞ

املطًب األٍٚ
َؿٗ ّٛصخق ١ايبٓا٤

عٝتِ تعضٜـ صخق ١ايبا َٔ ٤خالٍ تبٝإ ايتعضٜـ ايًػٚ ٟٛاالفطالس ٞيهٌ َٔ ايضخق١
ٚايبٓا٤

ايؿضع األٍٚ
تعضٜـ ايضخق١

أٚال  :يػ١
صخكٜ ,ضخك ,تضخٝقا ي٘ يف األَض أ ٟعًٜٗٚ ١غضٚ ٙأسٕ ي٘ ؾ.٘ٝ
تضخك يف األَض  :أخش ؾ ٘ٝبايضخق. ١
()1
ايضخق : ١ايتغٗ ٌٝيف األَض ,اإلسٕ ؾ ٘ٝبعز ايٓٗ ٞعٓ٘
ثاْٝا  :إفطالسا
ايرتخٝك أ ٚايضخق ١أنجض ايٛعا ٌ٥ؾعاي ١ٝيف صقاب ١ايٓؾاط ايؿضرٚ ٟايتشهِ ؾ٘ٝ
ٚتغتدزّ يف زتاالت َتعزرٚ ٠شتتًؿ َٔ ١بٗٓٝا ايرتخٝك اإلراص ٟايشٜ ٟعترب تقضف إراصٟ
()2
َؤقت قابٌ يًغشب أ ٚايتعزٌٜ

ايؿضع ايجاْٞ
تعضٜـ ايبٓا٤

أٚال  :يػ١
بٜٓ , ٢بين  ٚ ,بٓا ٤ايزاص أقاّ دزاصٖا  ٚؽٝزٖا
 ٖٛٚبٓا ٤ايؾ ٤ٞبنِ بعن٘ ٜ ٚكاٍ ؾالٕ ٜباْ ٞؾالٕ إٔ ٜباص ٜ٘يف ايبٓاٚ ٤ايبٓاَٚ ٤ؿضر مجع٘
أبٓٚ ,١ٝمجع ادتُع ايبٓاٜات ٚ ,ايبٓا ١ٜتطًل عً ٢سضؾ ١ايبٓاٜٚ ٤كاٍ ملٔ سضؾت٘ ايبٓا ٤بٓا٤ا
()4
بايتؾزٜز أَ ٟزٜض ايبٓاٚ ٤فاْع٘
ثاْٝا  :إفطالسا
ايبٓا ٤يٝػ قافضا عًَ ٢ا ٜته ٕٛؾ َٔ ٘ٝسذاصٚ ٠إمسٓت َٛٚار بٓاٚ ٤إمنا ٜؾتٌُ أٜنا
عً ٢األخؾاب ٚؾضٚع األؽذاص ؾايزاص عٓز ايؿكٗا ٤اعِ يًعضف ١اييت تؾتٌُ عً ٢بٛٝت ٚعكـ
ٚتؾٌُ أٜنا َا أرٜض عً ٘ٝاذتا٥ط ٚايبٝت َا ٜبات ؾٚ ٘ٝاملٓظٍ يف َضتبت٘ ٚعط بني ايزاص
()5
ٚايبٝت .
ٚايؿكٗا ٤مل ٜٛصرٚا تعضٜؿا ٚامشا ملعٓ ٢ايبٓا ٤أَا يف ايكاْ ٕٛؾايبٓا ٖٛ ٤زتُٛع َٔ ١املٛار َُٗا
نإ ْٛعٗا ؽٝزتٗا ٜز اإلْغإ ٜز اإلْغإ يتتقٌ باألصض.
()3
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ايؿضع ايجاْٞ
تعضٜـ صخق ١ايبٓا٤

عضف ايؿك٘ صخق ١ايبٓا ٤بأْٗا:
" قضاص إراص ٟتقزص ٙدٗ ١شتتق ١بتٓع ِٝاملباْ ٞتأسٕ ؾ ٘ٝبإدضاَ ٤عني ٜتعًل باملبٜٓ ٢قزص
()6
بؾأْ٘"
 ٖٞٚعباص ٠يف ايتؾضٜع ايعُضاْ ٞادتظا٥ض ٟعً: ٢
" قضاص إراص ٟتقزص ٙدٗات إراص ١ٜشتتقٚ ١ستزر ٠قاْْٛا يف ؽدك صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب
()8
ايبًز ,ٟايٛاي ٞأ ٚايٛطٜض املهًـ بايتعُري نٌ يف سزٚر ْٚطام اختقاف٘ ".
 ٚقز صبطت املار َٔ 50 ٠قاْ ٕٛايتٗٚ ١٦ٝايتعُري َغأي ١سل ايبٓا ٤مبًه ١ٝاألصضٚ ,بايتاي ٞؾال
()9
حيل أل ٟنإ إٔ ٜؾٝز َبٓ ٢ر ٕٚتضخٝك إراصَ ٟهتٛب حتت طا ١ً٥عزّ ؽضع ١ٝايبٓا٤
ٚقز عضؾت عً ٢أْٗا :
" صخق ١متٓشٗا عًط ١إراص ١ٜشتتق ١إلقاَ ١بٓا ٤دزٜز قا ِ٥قبٌ تٓؿٝش أعُاٍ ايبٓا." ٤

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq

املطًب ايجاْٞ
أُٖ ٚ ١ٝؽضٚط صخق ١ايبٓا٤

عٝتِ َٔ خالٍ ٖشا املطًب تٓا ٍٚأُٖ ١ٝصخق ١ايبٓاٚ ٤ؽضٚطٗا ٚؾكا ملا : ًٜٞ

ايؿضع األٍٚ
أُٖ ١ٝصخق ١ايبٓا٤

يضخق ١ايبٓا ٤رٚص صقابٚ ٞقاٜ ٞ٥ؿضض إسرتاّ ايكٛاعز ايكاْٚ ١ْٝٛاإلدضاٚ ١ٝ٥املٛافؿات إلْؾا٤
أ ٟبٓا ,٤أ ٚيكٝاّ أؽػاٍ ؾًٗش ٙايضخق ١أُٖ ١ٝنبري. ٠
قز أر ٣ايتٛعع املتظاٜز يف اذتضن ١ايعُضاْ ١ٝيف ايعزٜز َٔ األسٝإ يعزّ َضاعا ٠األفٍٛ
اهلٓزع ٚ ١ٝايؿٓ ١ٝايالطََ ٚ ١كاٜٝػ ايتدطٝط ايعُضاْٚ , ٞنشا َكتنٝات األَٔ ٚقٛاعز
ايقشٚ ١عالَ ١األؽدال ٚممتًهاتِٗ .
َ ٖٛٚا أر ٣يعٗٛص ايعزٜز َٔ اذتٛارخ  ٚاألمضاص يشا ؾضخق ١ايبٓا ٤هلا رٚص ٚقا ٚ ٞ٥صقابٞ
ٜؿضض إسرتاّ ايكٛاعز ايكاْ ٚ ١ْٝٛاإلدضا٤ات  ٚاملٛافؿات إلْؾا ٤أ ٟبٓا ٤أ ٚايكٝاّ بأؽػاٍ عً.٘ٝ
ٚقز إؽرتط املؾضع يف إطاص ايضقاب ١عً ٢أؽػاٍ ايتٗ ٚ ١٦ٝايتعُري  ٚقبٌ إْؾاٗ٥ا اذتق ٍٛعً٢
ايضخق ١يف شتتًـ ايٓقٛل ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١بايتعُري ٚ ٚعع سيو يٝؾٌُ ايغهٔ
()10
تٓؿٝشا يًتعً ١ُٝايٛطاص ١ٜصقِ  06/02املؤصخ ١يف  2002/07/01اييت حتزر نٝؿٝات
ايضٜؿٞ
إصتاط عًُٝات ايغهٔ ايضٜؿ ٞيف إطاص دٗاط ايتُٓ ١ٝايضٜؿ ٚ ١ٝإؽرتطت عً ٢املؾضع اذتا٥ظ
()11
عًَ ٢كضص ايتأٖ ٌٝيإلعاْ ١اذتق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓا ٤قبٌ بزأ األؽػاٍ .
ثاْٝا  :ؽضٚط َٓح صخق ١ايبٓا٤
مت تكٝٝز صخق ١ايبٓا ٤يف سايَٓ ١شٗا إلصتاط َباْ ٞيف َٓاطل َعضم ١يًهٛاصخ ايطبٝع١ٝ
بنضٚص ٠إسرتاّ ايؾضٚط ارتاف ١اييت تتطًبٗا ايكٛاْني  ٚايتٓعُٝات املعُ ٍٛبٗا َٚعٖٓ ٢شا أْ٘
يف سايَٓ ١ح ايرتخٝك بايبٓا ٤يف َٓاطل َٗزر ٠بأخطاص ايهٛاصخ ايطبٝع ١ٝنايظالطٍ ٚ
ايؿٝناْات جيب ايتكٝز بؾضٚط ايغالَٚ ١األَٔ عٓز إصتاط ايبٓا٤ات نااليتظاّ بكٛاعز ايبٓا٤
املنار ٠يًظالطٍ أ ٚاملنار ٠يًؿٝناْات سغب ْٛع ارتطض احملٝط باألصض ستٌ ايبٓاٚ ٤رصد١
خطٛصتٗا ,غري إٔ طيظاٍ  2003بني أْ٘ مت إصتاط ايبٓا٤ات يف َٓاطل َعضم ١يًظالطٍ رَ ٕٚضاعا٠
ؽضٚط ايغالَ ١عٓز إصتاطٖا .
ٚقز سزر املؾضع املكاٜٝػ ايٛادب اعتُارٖا عٓز إصتاط ايبٓاٜات يف ساي ١غٝاب أرٚات ايتٗ١٦ٝ
ٚايتعُٝري ٚنشا ٚدٛب تٛؾض ايؾبهات اينضٚص ١ٜنضبط ايبٓا٤ات بؾبه ١تٛطٜع املا٤
()12
ايقاحل يًؾضب ٚٚدٛب إصتاط بايٛعات فضف خاف ١مبٝا ٙاألَطاص يًقضف ايغضٜع

املطًب ايجايح
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إدضا٤ات تغً ِٝصخق ١ايبٓا٤

قبٌ تغً ِٝصخق ١ايبٓا ٤يطايبٗا ال بز َٔ إتباع إدضا٤ات قاْ ١ْٝٛأٚدبٗا املؾضع ادتظا٥ضٟ
يًشق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓاٚ , ٤قز أٚدبت املار َٔ 34 ٠املضع ّٛصقِ  176/91عً ٢إٔ ٜكزّ طًب
صخق ١ايبٓا َٔ ٤طضف املايو أَٛ ٚنً٘ أ ٚاملغتأدض يز ٚ ٜ٘نشا اهل ١٦ٝأ ٚاملقًش ١املدقك هلا
قطع ١األصض أ ٚايبٓاٖ ٚ ١ٜشا سغب ايتشزٜز ايؾدق ٞيضخق ١ايبٓا ٤يشيو جيب حتزٜز فؿ١
طايب صخق ١ايبٓاٚ ٤ايش ٟأيظَت٘ ايؿكض ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملار 34 ٠ايغايؿ ١ايشنض مبذُٛعَٔ ١
ايٛثا٥ل اييت تضؾل َع طًب٘ يًشق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓاٚ ٖٞٚ ٤ثا٥ل َجبت ١يقؿ ١طايب صخق١
ايبٓاٚٚ ٤ثا٥ل أخض ٣تكٓ ١ٝتبني َز ٣اعتذاب ١ستٌ ايطًب يكٛاعز ايعُضإ ٚٚثا٥ل حتزر إسرتاّ
ايطًب يكٛاعز ايبٚ ,١٦ٝجيب إٔ ٜه ٕٛايطًب َٛقعا إلثبات فؿ ١ايطايب ٜٚكزّ ْغدَٔ ١
عكز املًه ١ٝأ ٚعٓز سٝاط ٠أ ٚعٓز ًَه ١ٝأ ٚؽٗار ٠ايرتق ِٝايعكاص ٟاملؤقت أ ٚتٛنٝال أ ٚأٟ
ايٛناي ١إسا نإ َٛنال عٔ املايو يًعكاص ,أ ٚايعكز اإلراص ٟايشٜٓ ٟك عً ٢ختقٝك
قطع ١أصض أ ٚبٓا ١ٜأ ٚايرتخٝك َٔ املايو إسا نإ َغتأدضا ٚإٕ أَهٔ تكز ِٜاإلجياص
ايضمس ٞإسا اؽتٌُ ايرتخٝك بطًب صخق ١ايبٓاْٚ ٤ؿػ األَض بايٓغب ١يقاسب سل االَتٝاط
() 13
ايشٜ ٟكزّ عكز اَتٝاط
سٝح إٔ إدضا٤ات َٓح صخق ١ايبٓا ٤نعًُ ١ٝقاْ ١ْٝٛتبزأ بتكز ِٜطًب إىل ادتٗ ١اإلراص١ٜ
املدتق ٖٛٚ ١إدضا ٤مضٚص ٟملٓح صخق ١ايبٓا ٤إس َٔ ايبز ٜٞٗايك ٍٛبأْ٘ ٜتعشص اذتق ٍٛعً٢
صخق ١ايبٓا ٤بز ٕٚتكز ِٜطًب بشيو األَض ايش ٟتٓك عً ٘ٝقٛاْني ايتٓع ٚ ِٝايبٓاٚ ٤اإلعُاص
يف نٌ ر ٍٚايعامل َٗٓ ٚا ادتظا٥ض.
ٚخبقٛل طًب صخق ١ايبٓا ٤ؾإْ٘ بايٓعض إىل َا ٜرتتب عًٖ ٢ش ٙايضخق َٔ ١ايكٝاّ بأعُاٍ
بٓا ٤قز تؾهٌ آثاص خطري ٠تًشل اينضص باآلخض ٜٔإسا َا قاَت بٓش ٛشتايـ يًكإْٛ
ٚملكتنٝات األَٔ ٚايكٛاعز ايقشٚ ١ٝيتشزٜز ايؾدك املغؤَ ٍٚايو األصض أَٓٗ ٚزؼ ايبٓا٤
ٚسيو عٓز ْؾٛب أَٓ ٟاطع ١مبٓاعب ١ايرتخٝك باألعُاٍ َُٗا نإ ْٛعٗا إْؾا ,٤تعً ,١ٝأٚ
تزع ِٝأ ٚتٛعٝع ٚألدٌ نٌ سيو ال بز َٔ تٛاؾض ايٛثا٥ل ٚايبٓاٜات ايتاي ١ٝيف ايطًب ٖٚشا
طٜار ٠عً ٢عكز املًهٚ ١ٝتقُ ِٝاملٛقع عً ٢عًِ  1/2000أٜ 1/5000 ٚؾتٌُ عً ٢ايٛدٗ١
ٚؽبهات املا ٚ ٤تقضٜـ املٝا ٚ ٙغريٖا َٔ ايًٛاسل.
ٚادتٗ ١املدتق ١بتغً ِٝايضخقٚ ١اييت ختتًـ سغب َٛقع ايبٓاٚ ٤أُٖٝت٘ بني صٝ٥ػ اجملًػ
ايؾعيب ايبًزٚ ٟايٛايٚ ٞايٛطٜض املهًـ بايتعُري َ ٖٛٚا عٝتِ تٛمٝش٘ َٔ خالٍ َا : ًٜٞ
 /01صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز: ٟ
( )15
عً ٢أْ٘:
ْقت املار َٔ 95 ٠ايكاْ ٕٛصقِ 10/11
" ٜغًِ صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟصخك ايبٓا ٤سغب ايؾضٚط ٚايهٝؿٝات احملزر ٠يف
ايتؾضٜع ٚايتٓع ِٝاملعُ ٍٛبُٗا ًٜٚظّ بايغٗض عً ٢اسرتاّ ايتؾضٜع ٚايتٓع ِٝاملتعًل بايعكاص
ٚايغهٔ ٚايتعُري ٚمحا ١ٜايرتاخ ايجكايف عً ٢ناٌَ إقً ِٝايبًز."١ٜ
 /02ايٛاي: ٞ
ٜٚقزص صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟايضخق ١خالٍ ثالث ١أؽٗض املٛاي ١ٝإلٜزاع ايطًب بقؿت٘
ممجال يًبًزٚ ١ٜي٘ عًط ١ايضقاب ١عً ٢األؽػاٍ ظُٝع ايبٓاٜات يف قطاع ٜػط ٘ٝشتطط ؽػٌ
األصامَ ٞع إيظاَ٘ بإطالع ايٛاي ٞبٓغدَٗٓ ١ا سٝح خينع يًٛفا ١ٜاإلراص ١ٜي٘ٚ ,عٓز غٝاب
شتطط ؽػٌ األصامٜ ٞقزص صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟصخق ١ايبٓا ٤خالٍ  04أؽٗض َٔ
إٜزاع ايطًب بقؿت٘ ممجال يًزٚي.١
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ٚيًٛاي ٞاعتجٓا ٤بإفزاص قضاص مبٓح صخق ١ايبٓا ٤نغًط ١ال َضنظ ١ٜأعٓزت هلا َُٗ ١ايضقاب١
عًٖ ٢ش ٙاألؽػاٍ خالٍ أصبع ١أؽٗض يف اذتاالت اييت ته ٕٛؾٗٝا األؽػاٍ عً ٢رصدَٔ ١
األُٖٚ ١ٝاييت ال ميهٔ يضٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟإفزاص ايضخقٚ ١املتُجً ١ؾُٝا : ًٜٞ
-

ايبٓاٜات ٚاملٓؾآت املٓذظ ٠ذتغاب ايزٚيٚ ١ايٛالٖٝٚ ١ٜانًٗا.

-

َٓؾآت اإلْتاز ٚايٓكٌ ٚتٛطٜع ٚختظ ٜٔايطاقٚ ١املٛار اإلعرتاتٝذ.١ٝ

ايبٓاٜات ايٛاقع ١يف املٓاطل املؾاص هلا يف املٛار  َٔ 49,48,46,45,44قاْ ٕٛايتٗ١٦ٝ
ٚايتعُري.
 /03ايٛطٜض املهًـ بايتعُري :
إسا تعًل األَض مبؾاصٜع سات َقًشٚ ١طٓ ١ٝأ ٚدٗ ١ٜٛؾإٕ ايٛطٜض املهًـ بايتعُري ٜهٕٛ
مبكتن ٢املار 67 ٠شتتقا مبُاصع ١ايضقابَٓٚ ١ح صخق ١ايبٓا ٤خالٍ أصبع ١أؽٗض بعز اإلطالع
()16
عً ٢صأ ٟايٛاي ٞأ ٚايٛال ٠املعٓٝني.
ٜ ٚؿضؽ قضاص صخق ١ايبٓا ٤يف قايب َار ٟفضٜح ٜ ٚربص بتغبٝب َعني ست ٢ال ٜتعضض يًطعٔ
باإليػا.٤
ٜٚكقز بايكايب املار ٟيًكضاص ايؾهٌ أ ٚاملعٗض ارتاصد ٞايشٜ ٟتدش ٙايكضاص اإلراص ٟأ ٟايكايب
املار ٟايشٜ ٟؿضؽ ؾ ٘ٝصخق ١ايبٓا ٤يف قضاص َهتٛب فارص عٔ ايغًط ١اإلراص ١ٜاملدتقٖٛ ٚ ١
ٜتنُٔ زتُٛع َٔ ١ايبٝاْات املتعًك ١ب :
-

ادتٗ ١اإلراص ١ٜاملقزص ٠ي٘ .

-

ايٓقٛل  ٚاألعاْٝز ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١بايتٗ ٚ ١٦ٝايبٓا.٤

املضادع اإلراص ١ٜاملتعًك ١بآصاٚ ٤اقرتاسات شتتًـ املقاحل ايتكٓ ١ٝاملغاُٖ ١يف إثضا٤
ٚرصاعٚ ١حتنري املًـ ايتكين يطايب صخق ١ايبٓا.٤
-

ٖ ١ٜٛايؾدك املغتؿٝز َٔ ايبٓا.٤

اإلؽاص ٠إىل أِٖ االيتظاَات  ٚايكٛٝر املتعًك ١بعًُ ١ٝايتٗ ٚ ١٦ٝايتعُري ارتاف١
باملؾضٚع.
آداٍ فالس ١ٝايضخق ( ١تاصٜذ عضٜاْٗا ,فالس ١ٝايضخقٚ ,١تاصٜذ اْكناٗ٥ا) ٖٚشا
()17
سؿاظا عً ٢ايٓغٝر ايعُضاْ ٞن ٞال تبكٚ ٢صؽَ ١ؿتٛس١
 ٚقز قاَت ٚطاص ٠ايغهٔ ٚايعُضإ بعز ٠إدضا٤ات َٔ ؽأْٗا ايكنا ٤عً ٢ظاٖض ٠ايبريٚقضاط١ٝ
يف قطاع ايغهٔ  ٚايعُضإ َٔ ,خالٍ تكًٝك آداٍ تغً ِٝصخك ايبٓاٚ ,٤ايتدؿٝـ َٔ
املًؿات اييت ٜتٛدب عً ٢املٛاطٔ إٜزاعٗاٚ ,سيو تطبٝكا ملا تعٗز ب٘ ايٛطٜض  ,يف َزاخًت٘ خالٍ
أؽػاٍ ايًكا ٤ايش ٟتضأع٘ ايٛطٜض األٚ ٍٚسنضت٘ املضنظ ١ٜايٓكابٚ ١ٝصؤعآَ ٤عُات أصباب
ايعٌُ .
ٚقز تٛدٗت َقاحل ايٛطاص ٠مبٓؾٛص إىل شتتًـ ايٛالَٚ ٠زٜضٜات ايغهٔ ٚايتذٗٝظات
ايعُ'' ١َٝٛرالب'' ,حيٌُ صقِ َٛ 199قع بتاصٜذ ْٛ 26ؾُرب ٜ ,2012تنُٔ عز ٠إدضا٤ات قابً١
يًتطبٝل ؾٛص فزٚص املضاع ِٝايتطبٝك ,١ٝتتعًل بتكًٝك آداٍ َٓح صخق ١ايبٓاٚ ٤بؾإٔ
صخق ١ايبٓا ٤ؾكز مت ايتدؿٝـ ٚبؾهٌ نبري َٔ ستتٜٛات املًـ ,سٝح ٜتٛدب عً ٢نٌ
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َٔ ٜضغب يف اذتق ٍٛعً ٢ايضخق ١إٜزاع ًَـ ٜته َٔ ٕٛعكز املًهٚ ١ٝشتطط تعٝني
املهإ ٚاملدطط ارتال بهٌ طبكٚ ١ؽٗار ٠رصاع ١اذتاي ١املزْٚ ١ٝؽٗار ٠خاف ١باألمضاص
اييت ميهٔ إٔ ٜغببٗا أفشاب املقاْع َضؾك ١باذتً ٖٞٚ ,ٍٛايؾٗار ٠اييت ختك املغتجُضٜٔ
ؾكطَ ,ؤنزا يف سات ايغٝام إٔ املًؿات ادتاْب ١ٝايبعٝز ٠عٔ زتاٍ ايبٓا ٤ناملًؿات ارتاف١
مبؤعغ ١عًْٛػاط ٚغريٖا مل تعز َطًٛبٚ ١إٔ املكا ٖٛ ٍٚايشٜ ٟطًبٗا عٓز اذتاد.١
ٚتغًِ صخق ١ايبٓا َٔ ٤طضف صٝ٥ػ ايبًز ١ٜيف أدٌ أققا ٙؽٗض ٜٔبزال َٔ  03أؽٗض ,أَا ؾُٝا
ٜتعًل باآلداٍ احملزر بايٓغب ١يًٛالٚ ٠ايٛطٜض ,ؾكز مت ختؿٝض َزَٓ ٠ح ايضخق ١إىل ثالث ١أؽٗض
بزال َٔ أصبع ١أؽٗض ٖٚشا ؾُٝا ٜتعًل باملؾاصٜع ايعُ.١َٝٛ
ٚأْ٘ يف ساٍ شتايؿ ١فاسب ايغهٔ يضخق ١ايبٓا ,٤ؾإْ٘ عُٓٝع َٔ ؽٗار ٠املطابكٚ ١عٝشٍّٛ
عً ٢ايعزاي ١يًؿقٌ يف ايكن.١ٝ
ٚعٔ َهْٛات املًـ اييت ٜتٛدب إٜزاعٗا َٔ طضف نٌ َٔ ٜضغب يف اذتق ٍٛعً ٢ايؾٗار,٠
ؾٗ ٞستزر ٠بايتقضٜح ايهتاب َٔ ٞطضف املعين ٚإٜزاع٘ عًَ ٢غت ٣ٛايبًز ,١ٜيتتهؿٌ
َقاحل األخري ٠بتعٝني ؾضٜل َٔ املضاقبني ملعا ١ٜٓاملعٗض ارتاصدٚ ٞايكٝاّ ؾُٝا بعز مبٓح
ايؾٗار ٠يف أدٌ ال ٜتعز ٣ايؾٗض ايٛاسز ,ؾُٝا ٜتِ تعٝني ؾضٜل َٔ َزٜض ١ٜايتعُري بايٓغب١
يًُؾاصٜع ايعُ ١َٝٛاييت نإ أفشابٗا قز قزَٛا طًبات إىل ايٛاي ٞأٚ ٚطٜض ايغهٔ
()18
ٚايعُضإ.

املطًب ايضابع
ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيضخق ١ايبٓا٤

عضف ايكضاص اإلراص ٟعً ٢أْ٘ :
" عٌُ قاْ ْٞٛإْؿضارٜ ٟقزص بإصار ٠إسز ٣ايغًطات اإلراص ١ٜيف ايزٚيٚ ١حيزخ آثاصا قاْ١ْٝٛ
بإْؾاٚ ٤مع قاْ ْٞٛدزٜز أ ٚتعز ٌٜأ ٚإيػاٚ ٤مع قاْ ْٞٛقا." ِ٥
ٚبايضدٛع يتعضٜـ صخق ١ايبٓا ٤ؾٗ ٞقضاص إراص ٟميٓح قبٌ ايؾضٚع يف عًُ ١ٝايبٓا ,٤بايتايٞ
ؾايكضاص اإلراصٜٓ ٟطبل عً ٢صخق ١ايبٓا ٤اييت تعترب قضاص إراص ٟفارص عٔ اإلصار ٠املٓؿضر٠
يًغًط ١اإلراص ١ٜسغب َا ٜكضص ٙايكاَْ ,ٕٛجاٍ سيو املار َٔ 95 ٠قاْ ٕٛايبًزٚ 10/11 ١ٜاييت تٓك
عً ٢أْ٘:
" ٜغًِ صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟصخق ١ايبٓاٚ ٤اهلزّ ٚايتذظ ١٥سغب ايؾضٚط
ٚايهٝؿٝات احملزر ٠يف ايتؾضٜع."...
ؾكضاص صخق ١ايبٓاٜٗ ٤زف إلسزاخ أثض قاَْ ْٞٛتُجٌ يف ايرتخٝك بإقاَ ١بٓا ٤أ ٚإدضا ٤تػٝري
عًٚ ٘ٝنشا إسزاخ ايتٛاطٕ بني املقًش ١ايعاَ ١باسرتاّ األسهاّ ٚاإلدضا٤ات ايكاْٚ ١ْٝٛسؿغ
ايقشٚ ١األَٔ ايعُٚ َٞٛاملقًش ١ارتاف ١بتًب ١ٝسادٝات األؾضار يف زتاٍ ايبٓا.٤
ٜٓٚعض ايكنا ٤اإلراص ٟيف املٓاطعات اييت تجٛص سٛهلا طبكا يكاْ ٕٛاإلدضا٤ات املزْٚ ١ٝاإلراص١ٜ
()19

املبشح ايجاْٞ
ملٓاطعات املتعًك ١بضخق ١ايبٓا٤

إٕ ايٓظاع ٖٖ ٛزف ايعٌُ ايكناٚ ٞ٥أعاع٘  ٖٛٚعبب ٖشا ايعٌُ أٜنا إس ال َربص يتزخٌ
ايكنا ٤سٝح ال ٜٛدز ْظاعٚ ,إسا تزخٌ ايكنا ٤صغِ غٝب ١ايٓظاع ؾإٕ اذتهِ ايشٜ ٟقزصٙ
ٜه ٕٛزتضرا َٔ سذ ١ٝايؾ ٤ٞاملكن ٞؾ َٔٚ ,٘ٝثِ ال ٜعز عٓٛاْا يًشكٝك.١
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إٕ ايؿهض ٠اييت َؿارٖا إٔ عٌُ ايكام ٞاألعاع ٖٛ ٞؾض املٓاطعات ٚؾض ارتقَٛات يٝغت
َغتشزث ١بٌ ٖ ٞؾهض ٠تكًٝزَٚ ١ٜأيٛؾ ١يف ايؿك٘ اإلدضا ٖٞٚ ٞ٥فشٝش َٔ ١ايٓاس١ٝ
ايتاصخي َٔٚ ١ٝايٓاس ١ٝاملٓطك ١ٝأٜنا َٔ ايٓاس ١ٝايتاصخي ١ٝمل ٜٛدز ايكام ٞنُٛظـ عاّ
إال يًُشاؾع ١عً ٢ايغالّ االدتُاع ٞيف اجملتُعات عٔ طضٜل سغِ ارتقَٛات بك ٍٛساعِ
ًَظّٚ ,ال ٜظاٍ ٖشا ايعٌُ َغٓزا يًكنا ٤خقٛفا َع قاعز ٠عزّ دٛاط االقتنا ٤ايشات ٞايشٟ
تغٛر اجملتُعات املتُز ١ٜٓاآلٕ ٚاييت ال تغُح يًؿضر إٔ ٜكن ٞبٓؿغ٘ ٚيٓؿغ٘ ٚنشيو َٔ
ايٓاس ١ٝاملٓطك ١ٝيٝػ َٔ املعك ٍٛإٔ ٜطًب َٔ ايكام ٞإٔ ٜؿقٌ يف َغأي ١يٝغت ستٌ ْظاع,
ؾٗ ٛال ٜتزخٌ إال ذتغِ ْظاع َعني ٖٚش ٙايؿهض ٠يٝغت ؾكط تكًٝزَٚ ١ٜأيٛؾٚ ١تتؿل َع
ايتاصٜذ ٚاملٓطل .
 ٚعٝتِ َٔ خالٍ ٖشا املبشح تٓا ٍٚاملٓاطعات املتعًك ١بضخق ١ايبٓاٚ ٤ؾكا ملا : ًٜٞ

سنضت املار َٔ 76 ٠ايكاْ05/ 04 ٕٛ
َٓٗا :

املطًب األٍٚ
املدايؿات ايعُضاْ١ٝ

()20

بعض أْٛاع املدايؿات ايعُضاْ ١ٝيف زتاٍ ايبٓاْ ٤شنض

ايؿضع االٍٚ
دضمي ١ايكٝاّ بأؽػاٍ ايبٓا ٤بز ٕٚصخق١

()21
احملزر يكٛاعز َطابك ١ايبٓاٜات  ٚإمتاّ اصتاطٖا ,
ْقت عًٗٝا املار َٔ 79 ٠ايكاْ15/ 08 ٕٛ
ٜ ٚكقز باألؽػاٍ يف َؿٖٗ ّٛشا ايكاْ ٕٛنٌ أعُاٍ ايتؾٝٝز  ٚايتُزٜز  ٚايتػٝري  ٚايتزعِٝ
()22
 ٚنٌ َا ٜزخٌ يف زتاٍ صخق ١ايبٓا. ٤
 ٚتعضف دضمي ١ايبٓا ٤بز ٕٚصخق ١عً ٢أْٗا " تٓؿٝش أؽػاٍ أ ٚاعتعُاٍ األصض ر ٕٚصخق ١يف
()24
زتاٍ ٜؿرتض ؾ ٘ٝاذتق ٍٛعً ٢صخقَ ١غبك. " ١
ايؿضع ايجاْ : ٞدضمي ١ايبٓا ٤املدايـ يًُٛافؿات
ٖ ٞقٝاّ األؽدال بأعُاٍ ايبٓا ٤بز ٕٚسقٛهلِ عً ٢صخق ١بٓاٚ ٤ر ٕٚاسرتاّ املدططات
ايبٝاْ ١ٝاييت مسشت باذتق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓا.٤
ؾذضمي ١ايبٓا ٤املدايـ ملٛافؿات ايرتخٝك ٖ ٞقٝاّ ايؾدك بعٌُ َٔ أعُاٍ عٛا ٤تؾٝٝز
املباْ ٞادتزٜز ٠آ ٚمتزٜز املباْ ٞايكا ١ُ٥أ ٚايتػٝري ايش ٟميػ اذتٝطإ أ ٚايٛادٗات املؿن١ٝ
عً ٢ايغاس ١ايعُ ١َٝٛأ ٚاصتاط أ ٚتزع ِٝأ ٚتغٝٝر عً ٢إٔ تكاّ ٖش ٙاإلعُاٍ بقؿ ١غري
َطابك ١ملٛافؿات ايرتخٝك.

املطًب ايجاْٞ
ايعكٛبات املكضص ٠يًذضا ِ٥املتعًك ١بضخق ١ايبٓا٤

ْتٓا ٍٚأِٖ ادتضا ِ٥املتعًك ١بضخق ١ايبٓا ٖٞ ٚ ٤ناألتٞ

ايؿضع االٍٚ
دضمي ١ايبٓا ٤بز ٕٚصخق١

ْك املؾضع عً ٢جتض ِٜايبٓا ٤بز ٕٚصخق ١يف املار َٔ 79 ٠ايكاْ 15 /08 ٕٛعًٜ " ٢عاقب
(  ) 50.000رز إىل َا ١٥أيـ رح (  ) 100.000رز نٌ َٔ ٜؾٝز أٚ
بػضاَ َٔ ١مخغني أيـ رز
حيا ٍٚتؾٝٝز بٓا ١ٜر ٕٚصخق ١ايبٓا ٚ ٤يف ساي ١ايعٛر ٜعاقب املدايـ باذتبػ ملز 6 ٠أؽٗض إىل
عٓ ٚ ١تناعـ ايػضاَ." ١

ايؿضع ايجاْٞ
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عزّ اصتاط األؽػاٍ يف اآلداٍ احملزر ٠يف صخق ١ايبٓا٤

تعاقب املار َٔ 78 ٠قاْ 15/08 ٕٛعًٜ " ٢عاقب بػضاَ َٔ ١مخغني ايـ (  ) 50.000رز اىل َا١٥
ايـ رز ( )100.000رز نٌ َٔ ال ٜٓذظ ايبٓا ١ٜيف االدٌ احملزر يف صخق ١ايبٓا." ٤

ايؿضع ايجايح
ايضبط غري ايكاْ ْٞٛبؾبهات االْتؿاع ايعَُ َٞٛع اْعزاّ صخق ١ايبٓا٤

تٓك املارْ َٔ 88 ٠ؿػ ايكاْ ٕٛعً ٢أْ٘ :
" تعاقب بػضاَ َٔ ١مخغني ايـ رز (  ) 50.000رز اىل َا ١٥ايـ رز ( )100.000رز نٌ َٔ ٜكّٛ
بايضبط املؤقت ا ٚايٓٗا ٞ٥يًبٓا ١ٜغري ايكاْ ْٞٛبؾبهات االْتؿاع ايعُ َٞٛر ٕٚاذتقٍٛ
املغبل عً ٢ايتٛاي ٞعً ٢صخق ١ايبٓا ٤ا ٚؽٗار ٠املطابك ٚ ١يف ساي ١ايعٛر تناعـ ايعكٛب." ١

املطًب ايجايح
ايكٝاّ بادضا٤ات املعا١ٜٓ

يف ساي ١ايبٓا ٤ر ٕٚاذتق ٍٛعً ٢صخق ١ؾإْٗا تؾهٌ إسز ٣املدايؿات ايعُضاْ ٚ ١ٝحيل
يعز ٠دٗات َضاقبٖ ١شا االَض  ٚاختاس اإلدضا٤ات املٓاعب ٚ ١حتضٜض ستنض ٜجبت سيو .
األؽدال املؤًٖني ملعا ١ٜٓاملدايؿات ايعُضاْ( ١ٝصخق ١ايبٓا) ٤
خ ٍٛايكاْ ٕٛعز ٠أؽدال  ٚأٚنٌ هلِ َُٗ ١ايكٝاّ مبعا ١ٜٓايبٓاٜات  ٚحتضٜض احملامض عٔ
سيو .

ايؿضع األٍٚ
املعا َٔ ١ٜٓطضف صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًزٟ

ْقت املار َٔ 73 ٠ايكاْ 05/04 ٕٛعً ٢أْ٘ :
" جيب عً ٢صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٚ ٟنشا األعٛإ املؤًٖني قاْْٛا طٜاص ٠نٌ ايبٓاٜات
يف طٛص االصتاط  ٚايكٝاّ باملعآٜات اييت ٜضْٗٚا مضٚص ٚ ١ٜطًب ايٛثا٥ل ايتكٓ ١ٝارتاف ١بايبٓا٤
 ٚاالطالع عًٗٝا يف أٚ ٟقت ".
 ٚخ ٍٛأٜنا قاْ ٕٛايبًز ١ٜصٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟبٗش ٙاملُٗ١

ايؿضع ايجاْٞ
ايؾضط ١ايعُضاْ ٚ ١ٝمحا ١ٜايب١٦ٝ

اعٓز املؾضع َُٗ ١ايتشضٚ ٟايضقاب ١املٝزاْ ١ٝعً ٢أؽػاٍ ايتعُري مبا ؾٗٝا صخق ١ايبٓا ٚ ٤بعض
()25
ٚ,
املدايؿات ايٛاقع ١بؾأْٗا دتٗاط ؽضط ١ايعُضإ  ٚمحا ١ٜايب ١٦ٝايتابع ١يألَٔ ايٛطين
()26
حتضٜض ستامض بؾأْٗا ققز َباؽض ٠املتابع ١ايكنا ٚ ١ٝ٥اإلراص ١ٜيًُدايـ .

ايؿضع ايجايح
َعا ١ٜٓاملدايؿات َٔ طضف األعٛإ املؤًٖني قاْْٛا

 /01األعٛإ املؤًٖني مبٛدب ايكاْ05/04 ٕٛ
خٛيت املارَ 76 ٠هضص َٔ ايكاْ 05/04 ٕٛاعٛإ َؤًٖني يًبشح َ ٚعا ١ٜٓشتتًـ املدايؿات
ايعُضاْ ١ٝمبا ؾٗٝا ايبٓا ٤بز ٕٚتضخٝك أُِٖٗ :
 َؿتؾ ٞايتعُري أعٛإ ايبًز ١ٜاملهًؿني بايتعُري َٛظؿ ٞإراص ٠ايتعُري  ٚاهلٓزع ١املعُاص١ٜ()27
مبٛدب املار. َ٘ٓ 02 ٠
إماؾ ١اىل األعٛإ املشنٛص ٜٔيف املضع ّٛايتٓؿٝش55/06 ٟ
 /02األعٛإ املؤًٖني مبٛدب ايكاْ15/08 ٕٛ
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ْقت املار َٔ 68 ٠ايكاْ 15/08 ٕٛعً ٢أْ٘ :
" تٓؾا يزَ ٣قاحل ايزٚي ١املهًؿ ١بايتعُري َ ٚقاحل ايبًز ١ٜؾضم اعٛإ َهًؿني باملتابع١
 ٚايتشض ٟس ٍٛاصتاط ايتذظ٥ات أ ٚاجملُٛعات ايغهٓ ١ٝأٚ ٚصؽات اصتاط ايبٓاٜات نُا ٖٞ
َعضؾ ١يف ٖشا ايكاْ ٚ ٕٛحتزر نٝؿٝات تطبٝل ٖشا ايكاْ ٕٛعٔ طضٜل ايتٓع" ِٝ
يٝقزص بعزٖا َضع ّٛتٓؿٝش 156/09 ٟايش ٟحيزر ؽضٚط  ٚنٝؿٝات تعٝني ؾضم املتابعٚ ١
ايتشكٝل يف اصتاط ايتذظ٥ات  ٚاجملُٛعات ايغهٓٚ ٚ ١ٝصؽات ايبٓا ٚ ٤عريٖا  ٚ,تته ٕٛؾضم
املتابع ٚ ١ايتشكٝل َٔ زتُٛعات َٔ املٛظؿني ايتابعني ملزٜض ١ٜايتعُري  ٚايبٓا ٤يف ايٛالٚ ١ٜ
املقاحل املهًؿ ١بايتعُري يف ايبًز ٚ ١ٜتؾهٌ نٌ ؾضق َٔ ١ثالث ١إىل أصبع ١أعٛإ سغب
ؽهٌ إقً ِٝنٌ بًزٚ ١ٜسنري ٠عهٓ١ٝ
ْقت املار َٔ 73 ٠ايكاْ 05/04 ٕٛعً ٢أْ٘ :
جيب عً ٢صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًزٚ ٟنشا االعٛإ املؤًٖني قاْْٛا طٜاص ... ٠يف أٚ ٟقت "
أَا املار َٔ 8 ٠املضع ّٛايتٓؿٝش 55/06 ٟعً ٢اْ٘ ميهٔ إ تتِ املضاقب ١يٝال اْٗ ٚاصا  ٚخالٍ اٜاّ
ايضاس ٚ ١خالٍ اٜاّ ايعطٌ  ٚميهٔ االعالٕ عٓٗا ا ٚتتِ بؾهٌ ؾذاٞ٥
أَا عٔ املتابع ١اييت ٜك ّٛبٗا أعٛإ ايؿضم  ٚاملتابع ٚ ١سيو سغب املار َٔ 10 ٠املضع ّٛايتٓؿٝشٟ
 156/09ؾاْٗا تتِ يف أٚ ٟقت َا عزا ايكٝاّ بٗا يٝال .
 ٚبعز ايكٝاّ باملتابع ١حيضص ستنض َٔ قبٌ ايع ٕٛاملؤٌٖ قاْْٛا  ٚايش ٟجيب إ ٜه ٕٛيف
ؽهٌ احملامض املًشك ١باملضع ّٛايتٓؿٝشٜ ٚ 55/06 ٟه ٕٛسغب املار. َ٘ٓ 16 ٠
 ستنض َعا ١ٜٓأؽػاٍ ؽضع ؾٗٝا بز ٕٚصخق ١بٓا٤ ستنض َعا ١ٜٓؽضع ؾٗٝا غري َطابك ١ألسهاّ صخق ١ايبٓا ٤املغًُ١ ستنض َعا ١ٜٓأؽػاٍ ؽضع ؾٗٝا بز ٕٚصخقٖ ١زّٜٛ ٚدب ايكاْ ٕٛإٔ تتنُٔ ٖش ٙاحملامض ٚقا٥ع املدايؿات بؾهٌ رقٝل  ٚايتقضحيات اييت
()28
أرىل بٗا املدايـ عٓز املعا. ١ٜٓ
 ٚيًُعين باألَض سل االطالع عً ٢احملنض احملضص َٔ طضف ايع ٚ ٕٛسيو يف َهإ املعاٚ ١ٜٓ
سغب ْك املارَ 76 ٠هضص  َٔ 2قاْ ٕٛايتعُري ؾإ احملامض تبك ٢فشٝش ١إىل سني إثبات
ايعهػ .
 ٚإٔ احملامض اييت حيضصٖا األعٛإ املؤًٖني تبك ٢فشٝش ١إىل سني ايطعٔ ؾٗٝا بايتظٜٚض
()29
نْٗٛا َجبت ١يٛقا٥ع َار. ١ٜ
بعز إثبات املدايؿ ١حيضص ستنض بشيو َٔ طضف األعٛإ املؤًٖني  ٚاملتعًل بايبٓا ٤ر ٕٚصخق١
َضؾٛقا بتكضٜض خال إىل صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٚ ٟإىل ايٛاي ٞيف ادٌ ال ٜتذاٚط  72عاعٚ ١
سيو سغب ْك املارَ 76 ٠هضص  َٔ 4قاْ ٕٛايتعُري يٝقزص صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟقضاص
ٖزّ يف ادٌ مثاْ ١ٝأٜاّ َٔ تاصٜذ اعتالّ ستنض إثبات املدايؿ ٚ ١يف ساي ١عزّ قٝاّ صٝ٥ػ
اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟباإلدضاٜ ٤تعني عً ٢ايٛاي ٞإفزاص قضاص ٖزّ  ٚسيو يف ادٌ ثالثّٜٛ ٕٛ
طبكا يًُارَ 76 ٠هضص  04املشنٛص ٠عابكا .

املطًب ايضابع
املٓاطعات ايٓاؽ ١٦عٔ صخق ١ايبٓا٤

تجاص بؾإٔ صخق ١ايبٓا ٤ايعزٜز َٔ املٓاطعات َٓٗا َا خيتك ب٘ ايكنا ٤اإلراصَٗٓ ٚ ٟا َا
ٜتدك ب٘ ايكنا ٤ايعارْ ٚ ٟتٓا ٍٚسيو ناآلت: ٞ

ايؿضع األٍٚ
املٓاطعات اييت خيتك بٗا ايكنا ٤اإلراصٟ
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أعط ٢املؾضع ايغًط ١اإلراص ١ٜسل إفزاص قضاصات إراص ١ٜتتعًل مبٓح صخق ١ايبٓا ٚ ٤عً٘ٝ
ؾُٓح صخق ١ايبٓاٜ ٤ه ٕٛمبٛدب قضاص إراص ٟفارص عٔ ادتٗات اإلراص ١ٜاملدتق ( ١صٝ٥ػ
اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٚ , ٟايٛايٚ ٞايٛطٜض املهًـ بايتعُري ) ٚإ ٖشا ايكضاص ٜه ٕٛستٌ رع٣ٛ
إيػا ٤أَاّ ادتٗات ايكنا ١ٝ٥املدتق ١عٛا ٤أَاّ احملانِ اإلراص ١ٜا ٚزتًػ ايزٚي ١نُا ميهٔ
إٔ ٜضؾع رع ٣ٛايتعٜٛض يف ساي ١ايضؾض ايتعغؿ ٞعٔ َٓح ايضخق ١بزَ ٕٚربص ؽضعٚ ٞسيو
عً ٢اعتباص إٔ َٓح صخق ١ايبٓاٜ ٤تِ يف ؽهٌ قضاص إراص ٟخينع يًكٛاعز ايعاَ ١اييت ختنع
هلا عا٥ض ايكضاصات اإلراص.١ٜ

ايؿضع ايجاْٞ
املٓاطعات اييت خيتك بٗا ايكنا ٤ايعارٟ

خيتك ايكنا ٤ايعار ٟبايٓعض يف املٓاطعات اييت تٓؾا بني أؽدال ايكاْ ٕٛارتال ٖ ٚشٙ
املٓاطعَٗٓ ١ا َا خيتك ب٘ ايكام ٞادتظاَٗٓ ٚ ٞ٥ا َا خيتك ب٘ ايكام ٞاملزْ. ٞ
 /01اختقال ايكنا ٤ادتظاٞ٥
إٕ اختقال ايكام ٞادتظا ٞ٥يف زتاٍ شتايؿ ١قٛاعز ايتٗٚ ١٦ٝايتعُري ٜضتهظ عً ٢داْبني
أعاعني ُٖا:
 ايكٝاّ بإدضا ٤املطابك ١طبكا يًكاْ ٕٛصقِ  15/08املتعًل بامتاّ اصتاط ايبٓاٜات ؾضض ادتظا٤ات املرتتب ١عٔ اصتهاب املدايؿات ارتاف ١بكاْ ٕٛايتٗٚ ١٦ٝايتعُري ٚاملتعًك١باذتق ٍٛعً ٢ايرتخٝك املغبل.
إال أْ٘ ٚقبٌ ايتطضم هلشت املٛمٛع ,البز َٔ سقض املدايؿات املتعًك ١بضخق ١ايبٓا.٤
يكز ْقت املار َٔ 76 ٠قاْ ٕٛايتٗٚ ١٦ٝايتعُري عًَ ٢ا :ًٜٞ
" ميٓع ايؾضٚع يف أؽػاٍ ايبٓا ٤بز ٕٚصخق ١أ ٚإصتاط َا ر ٕٚاسرتاّ املدططات ايبٝاْ ١ٝاييت
مسشت باذتق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓا"٤
 ٚبايتاي ٞؾاملدايؿات ايعُضاْْٛ ١ٝعني ُٖا:
 ايؾضٚع يف أؽػاٍ ايبٓا ٤بز ٕٚصخقٜٚ ١كقز باألؽػاٍ نٌ َٔ أعُاٍ ايتؾٝٝز,ايرتَ,ِٝايتغٝٝر ٚايتزع ٚ ِٝغريٖا.
 عزّ اسرتاّ شتططات ايبٓاٚ ٤عزّ تطابل ايبٓاَ ١ٜع صخق ١ايبٓا ٤املُٓٛس.١ايكٝاّ بإدضا ٤املطابك:١
َٝظ املؾضع بني اإلدضا٤ات املتبع ١يف ساي ١ايبٓا ٤بز ٕٚصخقٚ ١ساي ١عزّ َطابك ١ايبٓا ٤املٓذظ
يضخق ١ايبٓا ,٤ؾؿ ٞساي ١ايبٓا ٤بز ٕٚصخقٜ ١ضعٌ ايع ٕٛاملؤٌٖ قاْْٛا ستنض املدايؿ ١إىل
صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًزٚ ٟايٛاي ٞيف أدٌ ال ٜتعز72 ٣عاعٜٚ ١قزص ايكضاص يف ادٌ  08أٜاّ
َٔ تاصٜذ اعتالّ احملنض ٚ ,يف ساي ١تكاعغ٘ ٜك ّٛايٛاي ٞبإدضا ٤اهلزّ يف أدٌ ال ٜتعزَٜٛ 30 ٣ا
َع عزّ إغؿاٍ املتابعات ادتظا ١ٝ٥عً ٢إٔ ٖش ٙاألسهاّ تطبل يف سايَ ١باؽض ٠أؽػاٍ ايبٓا٤
مُٔ املٓاطل اييت تغتٛدب تضخٝقا َغبكا.
أَا إسا َا تعًل األَض بعزّ مبطابك ١ايبٓا ٤يًضخق ١ؾإٕ حتضٜو ايزع ٣ٛايعُٜ ١َٝٛهَٔ ٕٛ
قبٌ ايٓٝاب ١ايعاَ ١طبكا يكاْ ٕٛاإلدضا٤ات ادتظا ١ٝ٥اييت تتٛىل إخطاص احملهُ ١يتتدش اإلدضا٤ات
املٓاعب. ١
نُا ميهٔ سيو أٜنا عٔ طضٜل اإلرعا ٤املزْ َٔ ٞطضف أ ٟدٗ ١شتٛي ١قاْْٛا يشيو
نادتُعٝات أ ٚغريٖا,سٝح ْقت املارَ 76 ٠هضص 05عً ٢إٔ ايكام ٞادتظاٜ ٞ٥قزص
سهُا ملطابك ١ايبٓا ٤يًضخق ١أٖ ٚزَ٘ نًٝا أ ٚدظٝ٥ا,إسا صأ ٣إٔ عزّ املطابك َٔ ١ادتغاَ١
مبا ال ميهٔ َع٘ األَض مبطابكت٘ ٚسيو يف أدٌ ٜتِ حتزٜزٚ,ٙيف ساي ١عزّ ايتٓؿٝش مُٔ
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اآلداٍ ٜك ّٛصٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟأ ٚايٛاي ٞتًكاٝ٥ا بتٓؿٝش األؽػاٍ املكضص ٠عًْ ٢ؿك١
املدايـ.
 /02اختقال ايكام ٞاملزْٞ
طبكا يًُار َٔ 124 ٠ايكاْ ٕٛاملزْٚ ٞاملتعًك ١باملغؤٚي ١ٝايؾدق ١ٝعٔ تعٜٛض األمضاص اييت
تًشل ايػري بغبب ايؿعٌ ايناص ايقارص عٔ املتغبب ؾ ٘ٝؾإٕ أ ٟمضص ًٜشل باألؽدال
اجملاٚص ٜٔيًبٓاْ ٤اجتا عٔ َٓح صخق ١ايبٓاٚ ٤اييت متت شتايؿتٗا  ٚعزّ اسرتاّ َكاٜٝػ ايبٓا,٤
جيٛط يًُتنضص صؾع رع ٣ٛايتعٜٛض عٔ ٖشا اينضص بؾضط إٔ ال ته ٕٛاملٓاطع ١يف فشَٓ ١ح
صخق ١ايبٓا ٤باعتباص إٔ سيو ٜزخٌ مُٔ اختقال ايكنا ٤اإلراص. ٟ

ارتامت١

عع ٢املؾضع َٔ خالٍ عٓ٘ يًعزٜز َٔ ايتؾضٜعات يف زتاٍ ايتعُري إىل تطٜٛض  ٚحتغني
ايٓغٝر ايعُضاْ ٚ ٞحتغني ايُٓط ايعُضاْ ٞيف ايبالر  ٚايكنا ٤عً ٢ايبٓا٤ات املدايؿ ١يكٛاعز
ايتٗ ٚ ١٦ٝايتعُري  ٚإسزاخ ْٛع َٔ ايتٓاعل  ٚايتذاْػ خاف ١ؾُٝا ٜتعًل بادتاْب ادتُايٞ
يًبٓا ,٤يشيو ؽضع املؾضع صخق ١ايبٓا ٚ ٤أٚدبٗا يف عًُٝات ايبٓا ٤نأرا ٠قاْ ٚ ١ْٝٛمُاْ١
أعاع ٚ ١ٝؾعاي ١السرتاّ قٛاعز ايتعُري يشا اؽرتطٗا املؾضع يف اغًب عًُٝات ايبٓا ٚ ٤سيو
بػضض ؾضض ْٛع َٔ ايُٓط ٚ ١ٝايتذاْػ  ٚاسرتاّ املكاٜٝػ ايكاْ ١ْٝٛيف عًُ ١ٝايبٓاَ٘ٓ ٚ , ٤
ْغتٓتر َا : ًٜٞ
 ٚدٛب تٝغري ٚتغٗ ٌٝإدضا٤ات اذتق ٍٛعً ٢صخق ١ايبٓا٤ إعطا ٤رٚص انرب  ٚؾعاٍ خاف ١يألعٛإ املؤًٖني ملعا ١ٜٓشتايؿات ايتعُري خاف ١يف زتاٍايضقاب١
 إعطا ٤رٚص ؾعاٍ دتٗاط ؽضط ١ايعُضإ  ٚمحا ١ٜايب ٚ ١٦ٝتظٜٚزٖا باآليٝات ايكاْ ٚ ١ْٝٛاملار١ٜألرا ٤رٚصٖا عً ٢أسغٔ ٚد٘
املًشـــــــل املتنُٔ صخق ١بٓا٤
ادتُٗٛصٜــــــــــــــــــ ١ادتظا٥ضٜــــــــــــــــــــــــــ ١ايزميكضاطٝـــــــــــــــــــــــــــــ١
ايؾعبٝـــــــــــــــــــــــــــــــــــ١
قضاص صقِ ..../...... :بتاصٜح....-..-.. :
ٚالٜــــــــــــ........... : ١
ٜتنُــــٔ قضاص صخق ١بٓاَ ( ٤غهٔ صٜؿ ٞدزٜز)
را٥ض............... : ٠
بًز............. : ١ٜ
إٕ صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًز ٟيبًز : ١ٜايؾضٜع, ١
 مبكتن ٢ايكاْ ٕٛصقِ  25/90 :املؤصخ يف  1990/11/18املتنُٔ ايتٛد ٘ٝايعكاص ٟاملعزٍ ٚاملتُِ . مبكتن ٢ايكاْ ٕٛصقِ  29/90 :املؤصخ يف  1990/12/01املتعًل بايتٗٚ ١٦ٝايتعُري املعزٍ ٚاملتُِ . مبكتن ٢ايكاْ ٕٛصقِ  30/90 :املؤصخ يف ٚ 1990/12/01املتنُٔ قاْ ٕٛاألَالى ايٛطٓ , ١ٝاملعزٍٚاملتُِ ,
 ْعضا يتعً ١ُٝٝايٛطاص ١ٜاملؾرتن ١صقِ  06 :بتاصٜذ  2002/07/21 :املتعًك ١بإدضا٤ات ؾتحعًُٝات ايبٓا ٤ايضٜؿ ٞيف إطاص دٗاط ايتُٓ ١ٝايضٜؿ. ١ٝ
 بٓا٤ا عً ٢قضاص ايغٝز ايٛاي ٞصقِ  1191 :املؤصخ يف  2002/10/16 :املتنُٔ إْؾا ٤دتٓٚ ١ال١ٝ٥َتدقق ١ملتابع ١إصتتظ عًُٝات ايغهٔ ايضٜؿ ٞيف إطاص دٗاط ايتُٓ ١ٝايضٜؿ١ٝ
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 مبكتن ٢ايكاْ ٕٛصقِ  10/11 :املؤصخ يف  2011/06/22 :املتعًل بايبًز. ١ٜ مبكتن ٢ايكاْ ٕٛصقِ  10/11 :املؤصخ يف  2011/06/22 :املتعًل بايبًز. ١ٜ مبكتن ٢املضع ّٛايتٓؿٝش ٟصقِ  19/15 :املؤصخ يف  4صبٝع ايجاْ ٞعاّ  1436املٛاؾل ٜٓ 25اٜضعٓ 2015 ١ايش ٟحيزر نٝؿٝات حتنري عكٛر ايتعُري ٚتغًُٗٝا .
 مبٛدب قضاص ايقٓزٚم ايٛطين يًغهٔ صقِ ..............املؤصخ يف  2015/09/09املتنُٔ إعتؿار٠ايغٝز ..............:
يف إطاص َغاعزات ايٛي ١ارتاف ١بايغهٔ ايضٜؿ.ٞ
بٓا٤ا عً ٢املٛاؾك ١ايتكٓ ١ٝايقارص ٠عٔ َزٜض ١ٜايتعُري  ٚاهلٓزع ١املعُاص١ٜيٛال.......١ٜصقِ....:املؤصخ ١يف ...........:
بإقرتاح َٔ ايغٝز األَني ايعاّ يًبًز١ٜ
ٜــــــــكـــــــضص
املار ٠األٚىل  :متٓح صخق ١بٓاَ ٤غهٔ صٜؿ ٞدزٜز يؿا٥ز ٠ايغٝز  ..... :إبٔ.........ٚ .......:
املٛيٛر يف  ..../.../...:ب  .....ايعٓٛإ..................:
َبًؼ اإلعاْ 700.000.00 ١رز ( عبعُا ١٥أيـ رٜٓاص دظا٥ض )ٟتغًِ عًَ ٢ضاسٌ عًُ ١ٝاإلصتاط.
املار ٠ايجاْٜ : ١ٝتِ ٚمع َعامل ايبٓا َٔ ١ٜطضف قغُ ١ايغهٔ  ٚايتذٗٝظات ايعُ ١َٝٛصؾك١
ممجٌ ايبًز ١ٜسغب َٛقع ايتشكٝل األٚي.ٞ
املار ٠ايجايجًٜ :١تظّ املغتؿٝز بتهًَ ٜٔٛؿ٘  ٚاإلْطالم يف األؽػاٍ ارتاف ١ببٓاَ ٤غهٔ
صٜؿ ٞدزٜز أققا ٙؽٗض )02(ٜٔإبتزا٤ا َٔ تاصٜذ فزٚص ٖشا ايكضاص  ٚ,جيب تطابل املدطط ٚ
نٌ شتايؿ ١يف حتَ ٌٜٛبًؼ اإلعاْ َٔ ١ايػضض َٛمٛع ٖش ٙايضخق ١تؤر ٟبإصداع املبايؼ
احملقٌ عًٗٝا َباؽضَ ٠ع املتابع ١ايكنا.١ٝ٥
املار ٠ايضابع : ١ميٓع َٓعا باتا إعتعُاٍ ٖزا ايكضاص نضخق ١بٓا ٤راخٌ احملٝط ايعُضاْٞ
يًبًز.١ٜ
املار ٠ارتاَغ : ١تكزص َز ٠اإلصتاط بجالخ عٓٛات ( )03إبتز٤ا َٔ تاصٜذ إعتالّ ٖشا ايكضاص.
املار ٠ايغارعٜ :١هًـ نٌ َٔ ايغار : ٠األَني ايعاّ يبًز ١ٜايؾضٜعَ ٚ , ١غؤ ٍٚقغِ ايبٓا٤
 ٚايتعُري يزا٥ض ٠ايؾضٜع ٚ , ١قا٥ز ؾضق ١ايزصى ايٛطين يبًز ١ٜايؾضٜع ١نٌ يف سزٚر
إختقاف٘ بتطبٝل ٖشا ايكضاص.
صٝ٥ػ اجملًػ ايؾعيب ايبًزٟ
ارتتِ  ٚاإلَنا٤
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