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 :ملخص

، العلاٍست بجمُع أصنااهاا همنا عنذداا املؽنش  انو كناتون الخوظُنر العلناسي جىدس ي امللىُت 

نذ انزا النذوس ملنا ، بل هو عصب الحُاة، أامُت هبحرة على الصعُذ الاكخصادي والاظخماعو ٍض ٍو

نننت جمُحنننلا لنننر  -وانننو الءننن يب الشابنننذ للعلننناس العننن ي ، جخأهنننذ الوةُالانننت الاظخماعُنننت للملىُنننت العلاٍس

اجر حُننض أن اننزن املانناتم والفنني حعننشت بالعنناو  جخمحننل أً ننا ب بُع  ننا  ،-بالاعننل موكعننر وااصنُن

باعخباساننا ، وماننر بالامننام اللنناتوي  الننزي ًالىنن  اظننختاللاا وهُالاُنناث الاظننخالاادة م  ننا، اللاتوتُننت

ننت هبحننرة واامننت ي تلُنناث وحننعاا ححننل الاظننختالٌ والاظنندشماس تبلننا ، زننشوة علاٍس حعننخوظب جوحنُن

 لإلظاام او الخامُت الوتاُت. ن، او الجضائشلألحيام اللاتوتُت املؤتشة لاا 

 جامُت وتاُت. ؛اظدشماس ؛اظختالٌ ؛علاس ظ ي ؛ملىُت علاٍست ؛علاس الكلماث املفخاحُت:

Abstract:  

Property ownership in all its categories, whether by the legislator, 

in the law of orientation real estate, is of great importance on the 

economic and social plan, especially as the right of ownership has a 

social function. 

It's the constant thing of steppe real estate - as it stands out for its 

location and features - because these spaces, also called steppes, are 

                                                             

 املشظل املؤلف. 
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also characterized by their legal nature, that is to say the legal system 

governing their exploitation and the means to profit from it, as a large 

and important property wealth, which imposes to specify the 

mechanisms developed and invested in accordance with the provisions 

The legal frameworks in Algeria, to contribute to the national 

development. 

Key words : land; Property ownership; steppe real estate; exploitation; 

investment; national development. 

 ملدمت:  

وج نوساث تخجنذ عنط ج بُننم عنشت الامنام اللناتوي  للملىُننت انو الجضائنش عنذة حتحننراث 

ت اننو الجضائننش هيننل، هاننزن الختحننراث وننان لاننا أزننش مباؼننش اننو صعضعننت الامننام  اللننواتحن الالاشيعنُن

اللاتوي  العلاسي الزي ونان ظنائذا أزاناب الحلبنت العشماتُنت، وتنخ  باناب علنى رلنً ظُاظناث 

منط العلناساث  باعخبناس أن انزا الانو  اكاتوتُت مخباًات ل  ًىنط حنا العلناس العن ي م  نا هبحنر 

 .ل  ًىط معشوها على ازا الاالو او الجضائش

حن واملعنننننامالث الفنننني جنننننخ  بُننننن   ،  ااصننننت بالنعنننننبت للملىُنننناث الفننننني حعننننود ت نننننى الجضائننننٍش

وعلُننننر، ةانننننش واطننننحا عانننننذ الاظننننخلالٌ أتانننننا أمنننننام جشهننننت هبحنننننرة مننننط العلننننناساث واملعنننننامالث، 

علي ننا، وأغ ننا ج خلننف اننو كواماننا  وغحراننا، جخمحننل بأغ ننا غحننر مناننجمت اننو اللننواتحن الفنني حعننداذ

، وأتننر ي ًوظننذ مننا حعننٌو علُننر الذولننت حلُلننت لخضننحُي اوحننا  واملطنن ي كننذما ت ننى خلنننيال

جامُننننت الننننبالد وتعننننادة دعب ننننا مننننط ظذًننننذ بمننننا ًاللننننم ااننننذات املشظننننومت ل  ُنننناساث امللننننشسة 

ت.   تتزان، ظوى بإعادة جامُ  ازا الل ا  الواظع مط امللىُت العلاٍس

ت او البالدااخ  املؽش  الوتني بمعالجت  ًألظل رل ، وحعُت امللىُت العلاٍس

ماز العاواث  بشص  ازا امش دم  العلاس او يعم اظخماعو واكخصادي مخيامل، مع  ذها 

عُتاو ى لالظخلالٌ بإصذاس عذدا مط الاصوص ال كصذ  جامُ  وحعُحر امللىُت  دؽَش

ت، بما هي ا جلً الواكعت حمط املاا ي ًخجضأ مط  اتم العابُت باعخباساا ظضب  العلاٍس

، وججعذ رلً على ظملت مط إلاظشاباث جصب او تالاغ املاحى اج ارالوتني، وهزا  الترا 
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خ صذوس كاتون الخوظُر العلاسي  1990وظر ال صوص او ظات  ، الزي تم  ما  (1)جاٍس

ت، موطحا ظملت مط اصاات واكال ُ  م  ا ما ٌعشت باللوام الخلني للملىُت العلاٍس

ٌعخبر ممحلا ًاصب او تتاس ما ٌعمى باملااتم العابُت، على غشاس اساض ي الشعوي وراث 

ت وهزا املعاحاث الحلالاائُت الفي رهشاا اللاتون او املادة   . 03الوظات الشعٍو

املاننننننناتم ب رر أو صننننننالاخر أو اصائصنننننننر جبعنننننننا  سجباتنننننننُخعنننننننمالعلننننننناس العننننننن ي ح ٌعننننننخمذ

، واننزن ااحننرة اننو تماماننا (2)ساضنن ي املاخمُننت تلي ننا بالعلنناس العنن يالعننابُت، الفنني ٌعبننر عننط ا 

ت بصنالات عامنت، ولىنط ً بنع احينام  اللاتوي  هو ظضب مط الامام اللاتوي  للملىُت العلاٍس

، وهؽننف مالدعننناس ا حعنناى تلي ننا ااجنننر الوسكننت البالشُنننت، امل بلننت علي ننا دعنننص ال صوصننُت

ؤسق املننننواتط مننننط ظاننننت، جننننامللىُننننت اننننو اننننزن املانننناتم والننننزي  ااصننننت هُمننننا ًخعلننننم بمعننننألت

والذولننننت مننننط ظاننننت أاننننشى ، ملننننا لننننر مننننط جننننأزحراث وايعياظنننناث علننننى عملُننننت الخامُننننت اننننو اننننزن 

 املااتم.

ع العلننننننناسي تن الوكنننننننوت علنننننننى الحلُلنننننننت اللاتوتُنننننننت للعلننننننناس  العننننننن ي انننننننو ةنننننننل الدؽنننننننَش

: احينننننام جدعنننننابٌ علنننننى ًخ لنننننب الات نننننالق منننننط تؼنننننيالُت حعنننننال  انننننزا املوحنننننو الجضائنننننشي، 

 ؟ وهاعلُ  ا او جاللُم الخامُت الوتاُتاللاتوتُت والخامُمُت امل بلت على العلاس الع ي 

ذا لااجننر إلاؼننيالُت ووكوهننا علننى مختحراس ننا العلمُننت، ظننِخ  الاعخمنناد علننى املننا    ججعنُن

عر ححننل الترهحننل علننى الجاتننب اللنناتوي  للعلنناس العنن ي، بمننا ً ذمننر ٍو ننالخاللُلننو مننط اننالٌ 

نننت،  الاظننختالٌ والاظنندشماس منننط الااحُننت الاكخصنننادًت والوةُالاننت الاظخماعُنننت للملىُننت العلاٍس

 صالننت دعننص حش ُصننا لننر،  وعلننى املننا   الوصننالا  وكوهننا علننى الجاتننب املالاننااُمي للموحننو 

اللبغ او ها  آلالُاث اللاتوتُت الفي  حعمي بوحع العلاس الواكنع انو املاناتم العنابُت ححنل 

          وولر مط االٌ مالوسٍط أظاظُحن اتذسط جال  ما املوحو . ٌ،الاظختال

                                                             
ذة الشظمُت عذد سك  18/11/1990، املؤسخ او 90/25اللاتون  -(1) ، 18/11/1990، املؤسات او 49، الجٍش

ذة ، ال25/09/1995ؤسخ او ، امل95/26باألمش سك  املعذٌ واملخم   املؤسات او  ،55 سك  مُت عذدظش الجٍش

27/09/1995.  

الامش لل بُعت ججوصا ب لِغ مط أصل الوحع اللاتوي ، واتما ج  اتالكرن مص  ح علاس ظ ي أيؽحر ت ى -(2)

لزلً ج  اعخمادن ب اجر الدعمُت مط االٌ ازا  ،العلاساث املاخمُت ملااتم ظابُت ال اصت والوةُالات الفي جؤدي ا

 البالض.
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 املحىر ألاول: مفهىم العلار السبهي

نف العلناس ومانر  مط أظل الخعشت على مالااوم العلاس الع ي ًخعحن كبل ونل  ن يب حعٍش

ف، والخ نشق ت نى ظملنت ال صنائ  املمحنلة لنر، زن  جالذًننذ  ج صُن  العلناس العن ي بنالخعٍش

ي، لُننخ  الخوصننل ت ننى تبُعخننر اللاتوتُننت، ورلننً مننط اننالٌ ج صنُن  تل خننحن كوامننر الخلننن

 معخللخحن ليل م  ما. 

ف العلار -أوال  :حعٍر

العلنناس انننو ونننل  ننن يب معنننخلش انننو ححنننلن وزابنننذ هُنننر بالُنننض ي ًمىنننط هصنننلر دون جلنننف، 

 وننل  نن يب معننخلش بالحننلن »:(1)مننط اللنناتون املنذي  683وكنذ عشهننر املؽننش  الجضائننشي انو املننادة 

ي ًمىننننط تللننننر مننننط دون جلننننف هاننننو علنننناس ، ووننننل ماعننننذا  رلننننً مننننط  نننن يب هاننننو و  زابننننذ هُننننرو 

، غحر أن املالٌو الزي ً عر صاحبر او علاس ًملىر سصنذا علنى اذمنت انزا العلناس  مالٌو

، أي أتننننر ونننل منننا لننننر أصنننل زابننننذ ي ًمىنننط تللننننر أو «أو اظنننختاللر ٌعخبنننر علنننناسا بالخ صننُن 

لر  .(2)جالٍو

الع  العلاس بزلً ت  : علناساث ب بُع  نا، علناساث جبعنا ملوحنوعاا،  (3)أتنوا  تى زالزنٍو

 ازن اتوا  ولاا جص ح أن جيون علاسا ظابُا:و  ،وعلاساث بالخ صُ 

:هو ول اؼُاب املادًت الفي ًيون لاا بالامش ت ى هُاغ ا  علاراث بحسب الطبُعت-1

الاظخلشاس مط مباي  موكع زابذ غحر مخالل، هدؽمل بزلً اسض وما ًخصل ب ا على وظر 

  وبااًاث وأشجاس.

مط اللاتون  684عشهاا املؽش  الجضائشي با  املادة  علاراث بحسب املىضىع: -2

ا ول حم عُن»: وهلا للعُاق الخا واملذي   على علاس بما او رلً حم  يٌعخبر ماي علاٍس

لُت مشل ، هالحلوق العُنُت اص«امللىُت، وهزلً ول دعوى جخعلم بالم عحن على علاس

والحلوق العُنُت  ىحم امللىُت وحم الاتخالاا  وحم الاسجالااق وحم الاظخعماٌ وحم العىن

                                                             
ذة ، املعذٌ واملخم ،  الاملخ مط اللاتون املذي ،26/09/1975او مؤسخ ، 75/58أمش سك    -(1)  شظمُت عذدالجٍش

 .30/09/1975املؤسات او  ،78سك  

 .09ص، 2012مجُذ الالاوي ، العلاس او اللاتون الجضائشي، داس ال لذوتُت، الجضائش،  -(2)

ت او حوب تاش الخعذًالث -(3)  .06ص، 2000الجضائش،  أحذث ا، داس اومت،و  حمذي باؼا عمش، تلل امللىُت العلاٍس
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الخبعُت مشل الشاط الشظمي والشاط الحُاصي وحم الخ صُ  وحلوق الامخُاصاث، حعخبر 

 علاسا ترا وان موحوعاا علاسا غحر أغ ا حعخبر مالوي ترا وان موحوعا مالوي.

علاساث بالخ صُ  هو مالويث ب بُع  ا ماالذ على العلاراث بالخخصُص: -3

ظبُل املجاص صالات العلاس سصذث ل ذمت أو اظختالٌ علاس ب بُعخر او أً ا مملون 

 لاالاغ الش   .

ف العلار السبهي: -ثانُا  حعٍر

نت حنمط املنادة  منط كناتون  27بذب يؽنحر ت نى أن املؽنش  الجضائنشي عنشت امللىُنت العلاٍس

ننننننت ال اصننننننت هننننننو حننننننم الخمخننننننع  » واملننننننخم  بأغ ننننننا: الخوظُننننننر العلنننننناسي املعننننننذٌ امللىُننننننت العلاٍس

/ أو الحلنننننوق العُنُنننننت منننننط أظنننننل اظنننننخعماٌ امنننننالن وهنننننم و والخصنننننشت انننننو املننننناٌ العلننننناسي 

 .«تبُع  ا أو غشحاا

نننت حفنننى وتن ًنننخ  الاظنننخذيٌ   ب نننزن املنننادة للخعنننشت علنننى تمنننشة املؽنننش  للملىُنننت العلاٍس

نننت ال اصننننت،  ونننان النننا  ًخعلننننم علنننى وظنننر الخالذًننننذ بانننو  واحننننذ هلننن  انننو امللىُننننت العلاٍس

ولىنننط انننزن العنننل اث املماوحننننت للمالنننً جبلنننق تالاعننناا بالنعننننبت لبنننا و أصننناات امللىُنننت مننننع 

منط تالانغ  02لشظو  ت نى املنادة الصناف، وبنا ال ناص بينللناتون الحواب  وأحينام ًاممانا 

ننننت انننننو مالااننننوم انننننزا اللنننناتون بأغ نننننا وننننل اساضننننن ي أو  اللنننناتون تجنننننذاا حعننننشت امنننننالن العلاٍس

نت  غحنر املبنُننت، ه نال عنط رلننً ًنا  اللناتون بموظننب املنادة  مانر علننى  22الثنرواث العلاٍس

أن دعنننص املعننناحاث واملواكنننع املالمُنننت ًمىنننط أن جينننون حنننمط اصننناات املالنننذدة بموظبنننر 

 لر ليل صاف.جبعا لللوام الخلني الزي هص  

ننننفممنننا ظننننبم ًمىنننط  نننت غحننننر العلننناس العنننن ي بأتنننر جلننننً ا  حعٍش ساضننن ي والثننننرواث العلاٍس

نننننت علنننننى ممحنننننلا  ثاملبنُننننت الواكعنننننت حنننننمط ما لننننت العننننناب همنننننا حنننننذداا اللنننناتون أو املا ٍو

 واصائ  ممازلت.

نف ف وظنب الخعنشض للعناب هخعٍش منا ًمحنلن منط اصنائ  وانو منا و  ومط ازا الخعٍش

   ظِخظح مط االٌ الال خحن الخالُخحن:

ف السهب: -1  حعٍر

ف العاب لالسجباط الوةُالا  وحفى املياي  إن عشهاا العلاس بأدعذ  ًجاص ظاالاٌو حعٍش
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 بالعلاس موحو  الذساظت.

ٌ أعلننننننى  steppeحعننننننشت العنننننناو  أو   معنننننناحاث واظننننننعت و  غ ننننننا لالاننننننا م خصننننننش لعنننننناو

ج خلننف هشاهننت اننزا الت نناب الابنناح  حعننب املانناخ و  مىعننوة دت نناب تبنناح  )معمننش أو حننو و( 

 واملا لت، وجمخاص ب لواا مط التاباث الىبحرة.

)امل حننننم املخعلنننننم  أمننننا املؽننننش  الجضائنننننشي هاجننننذن ٌعشهانننننا اننننو مُشننننناق الشننننوسة الضساعُنننننت

النننخمعط هُننننر واظنننخ الص تمننننشة  وسدن ونننامال اننننو انننزن الالالنننشة كصننننذتننننوالنننزي  (1)بالعننناو (

 :تزانت لت العابُت هيل العل اث العلُا للما

ًههت  راعههت    هها دون أ" ن السهههب  ههى امل طلههت الشاتههعت النههي ال ًمجههف ننههرا  لجفههاي م ااههها هحههرا  أ

ُههت الفهه  ن لههالخ  هه ن م طلههت الخر ههان جمخههد مههف ح ههى  اهه  الخمههها ر  ري غيههأ أن نباا هها الههدائ  ٌسههم  بغأب

ا هلى ا  الخما ر  400املخىت    م  حُث بج ىبه جبدأ مباشرة الصحرا  الجبأي.100 م  ت ٍى

ُهه ُهىن  جخههار م  ها  20 ه ن السهههب ٌفطها كرابههت  وعل ُههت املاشهُت أو الجههز   15مل صههالف  عهت لغأب

ُههههت 300و 400الشههههمالي الىاكههههع بههههين اطهههها الخمهههها ر  ن و ههههى غالبهههها مهههها ٌسههههخعمل لزراعههههت الحبههههى  الللُل

 رايي.الانخاج اضرارا بامل

ُهههها مهههههف  ًههههين هلهههههى  08جلههههدر كطعهههههان امل هههها م السههههههبُت حال ًههههين رأم غههههه    عهههههى ألاكهههههلن و هههههي  10مت مت

ُهههههت  امهههههت  ت النخهههههاج اللحههههه  والصهههههىي للهههههبتد ن وبالخهههههالي ً ب هههههي اعخبار ههههها   هههههأوة و   حشهههههكل الطاكهههههت الرئِسههههُه

ُههههها و ههههههي معرضهههههت  ُههههههدة عهههههف بلههههههى  مسهههههخىي الانخههههههاج املمجههههههف جل  ُههههههادة بفعههههههل بهههههالرغ  مههههههف أب ههههها ال  الههههههذ تع لإلب

 الجفاي.

ُهههد لحهههىالي ه ُهههع  هههى املهههىرد الرئِ ههه ي ان لههه  ًجهههف الىح ُهههت  100.000 ن اللط أتهههرة  ومهههف نلهههخ  ههه ن جرب

الىحُد في امل ا م السهبُت"و  ما شملت ا نشا اث جاتعت لها مباشرة  ي الانخاج الهامو  اللطعان
(2). 

 اصائص العلار السبهي: -2

ًخظح مما ظبم أن العلاس الع ي ًخمحل بمجموعت مط ال صائ  ًمىط تظمالاا 

                                                             
ذة سظمُت عذد   -(1)  .1975لعات  54ظٍش

 17/06/1975مؤسخ او  75/43ازن الخلذًشاث وإلاحصائُاث ج  تدساظاا ححن وحع الا  أي:  أمش سك   -(2)

ذة المخ مط كاتون الشعو،  والزي ٌعذ تصا تتاس لخامُ   .08/07/1975، املؤسات او 54سك   شظمُت عذدالجٍش

ذ عط  مش ً خلف تر أن ويًت الجلالات وحذاا جالص ي ماأما حالُا هاأل  ،املااتم العابُت وعملُت الشعو ًٍض

 .2011سأط  حعب دلُل املعدشمش  الصادس عط غشهت الصااعت والخجاسة "أويد تاًل" بالجلالات لعات  4.748.830
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  لو:ًهُما 

ملُننون اىخنناس ، واننو مننا ًمخننذ ألهثننر مننط  20تر أن العنناب ٌت نن  كشابننت الشسههاعت : -أ

ويًننت مننط ويًنناث الننوتط، مننط الؽننشق ت ننى التننش  مننشوسا بالا ننا  العلُننا، حُننض جننا   27

جخينننننون م خلنننننف املاننننناتم » املخعلنننننم بنننننالشعو، علنننننى منننننا ًلنننننو: 75/43منننننش سكننننن  ا منننننط  9املنننننادة 

 العابُت الفي هو موحو  أحيام ازا امش  مما ًلو:

 املا لت الضساعُت الخادعت للعاب واملعماة "املا لت العالالى ؼبر اللاحلت" -

 م ، 400 و 300والذاالت بحن ا وط الخماتش 

العلُنننننا راث الخنننننأزحر الخلنننننو" ما لنننننت العننننناب الؽنننننما و املعنننننماة " املا لنننننت اللاحلنننننت  -

 م ، 300و 200والذاالت بحن ا وط الخماتش 

ما لت العاب الجاوب  املعماة "املا لت اللاحلنت العنالالى راث الخنأزحر الضنحشاوي  -

 م ، 300و 200" والذاالت بحن ا وط الخماتش 

ما لنننننننت البنننننننوس الواكعنننننننت كنننننننش  الضنننننننحشاب واملعنننننننماة "ما لنننننننت ال ننننننناًاث اللاحلنننننننت  -

 .«م  200والواكعت جالذ ا  الخماتش والعالالى" 

واننو مننا ٌؽننيل امخننذاد ملعنناحاث الشعننو اننو  )الفطهها  ال بههاحا(: املميههتاث ال باجُههت - 

 عمومر.

واننو أمنننش أو ااصنننُت مالصننلت ملنننا ظنننبلاا مننط ؼعننناعت املا لنننت  الرعىٍهههت:الىحهههت  -ج

انننننزن ن أم ننننناس هي نننننا، رلنننننً وتوعُنننننت الت ننننناب الابننننناح  املؽنننننيل لانننننا وهنننننزا يعنننننبت حعننننناك  ا 

نت للماؼنُت النؽناط الاظاسن ي لعنيان أو كاصنذي انزن  ال اصُاث ججعل منط التربُنت الشعٍو

 املااتم حُض ًخعزس وظود صساعاث تمامُت.

 اللىام الخلني للعلار السبهي: -3

نت بمالاانوم كناتون الخوظُنر العلناسي املؽناس تلُنر تتالانا هنو وننل تنزهش بنأن ا  منالن العلاٍس

ت   (.ب املادة الشاتُت مط ازا اللاتون غحر املبنُت)حعاساض ي أو الثرواث العلاٍس

تجذ أن العلاس الع ي، ٌؽمل كاتوتا   (1)خلشاب مواد اللاتون العالف الزهشوباظ

                                                             
 مخم .و  معذٌ 90/25سك  مط كاتون ، 17، 16، 12، 11املواد  -(1)



  اللادس عبذ عِعاوي  & ًاظحن لعمحري 
 

    

 همعُاس جلني ماًلو:

نننننت، وهنننننو ونننننل أسض سعنننننو ٌت ي نننننا عؽنننننب تبُانننننو  هشُنننننف أو االاُنننننف - اساضننننن ي الشعٍو

ت أو مخعننننذدة ا لعنننناواث وعلننننى شننننجحراث أو ٌؽننننخمل علننننى تباجنننناث راث دوساث تباجُننننت ظنننناٍو

 .(1)أشجاس علالاُت، حعختل مذة ظاواث او سعو الحُواتاث

نننت حعننناوي يعنننبت ا  - هي نننا أو  م ننناس اساضننن ي راث الوظانننت الالاالحُنننت هنننو ونننل أسض عاٍس

بعننض الاتنننوا  و  منن ، وهنننو ولُننذة منننشا  ظننابلت جننذاوسث، أو الفننني ًمىننط تحُا انننا 100جالاننوق 

 بالا ل اظخ ذام جلاُاث مالئمت. الاباجُت العابم بُاغ ا هي ا مط ظذًذ

انناث تباجُننت تبُعُننت جخالاننش   - ننت، وهننو وننل أسض حت ي ننا جيٍو اسض راث الوظاننت الشعٍو

ننت أو الحننشر أو مننط ظننشاب  عنط جننذاوس املعنناحاث الحلالاائُننت دعننبب الشعننو أو الحننشق أو الخعٍش

 ةشوت ماااُت ظذ مواجُت.

ننت ظمُننع اساضنن ي الو  فنني ًالعننط اظننخعمالاا اننو جننذال اننو اساضنن ي راث الوظاننت الشعٍو

نننت اكخصننادًت دتُنننت و  ج صنُن  املشاعنننو، الذائمننت أو تعنننادة ج صُصنناا ألظنننبا  علمُننت بِ ٍو

أساضن ي الحبنو  الواكعنت انو ما لنت و  املالاهمت على اساض ي  ومشنل رلنً أساضن ي احنشاػ،

منننننن  والااججننننننت عننننننط تصننننننالت املشاعننننننو الا ننننننبُت واملعنننننناحاث  300هي ننننننا  م نننننناس جلننننننل يعننننننبت ا 

 اللذًمت، وحشث ا.الحلالاائُت 

اناث تباجُنت - غحنر و  ا نابُت مالاخوحنت املعاحاث الحلالاائُنت، وهنو ونل أسض حت ي نا جيٍو

 ماممت جمشل هي ا الحلالااب الاو  العائذ.

 :الطبُعت اللانىنُت للعلار السبهي -4

باظخصااب العلاساث الفي حعذ راث تبُعت كاتوتُت ملً أو ملىُت ااصت، تدُجت 

على ازن العلاساث وسجبذ تزاسا علي ا  او ةل اللواتحن والام  الفي للخصشهاث الفي تشأث 

 ٌ ت املالاعو هإن اساض ي العابُت حعذ ملً للذولت تبلا ملا  ن عشه  ا بالدتا،  أو جلً العاٍس

مط  18ظابث بر املادة او ى مط كاتون الشعو العالف الزهش، وازا ما أهذجر املادة 

                                                             
خ مط الخوظُر الالااليو، ، امل03/08/2008ؤسخ او ، امل08/16لاتون سك  المط  26واو ما عشهخر ب ا املادة  -(1)

ذة ال  .10/08/2008، املؤسات او 46سك  شظمُت عذدالجٍش
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اساض ي العابُت جنخمي لألمالن  والني حعلذ، (1)املخم كاتون امالن الوتاُت املعذٌ و 

ت جصاف ت ى زالر أصاات:  (2)ال اصت للذولت، علما أن امالن العلاٍس

 امالن الوتاُت.-أ

 أمالن ال واص أو امالن ال اصت.- 

 امالن الوكالاُت.-ط

العمومُننننت ال اصنننت للذولننننت، وامنننالن و  الوتاُنننت ج نننن  امنننالن العمومُننننت وامنننالن

 وال اصت للويًت، وامالن العمومُت وال اصت للبلذًت.

ت، تر أغ ا غحر  وامالن الوتاُت ال اصت مؽمولت أً ا بالحماًت املذتُت وإلاداٍس

ي ل حجض ما عذا املعااماث امل صصت للمؤظعاث العمومُت و  كابلت للخلادم

ت الخادعت لألمالن الوتاُت و  الاكخصادًت، وج  ع تداسة امالن والحلوق املالولت العلاٍس

عاث  ال اصت والخصشت هي ا ألحيام كاتون امالن الوتاُت والاصوص الواسدة او الدؽَش

 مط كاتون امالن الوتاُت. 04حعب املادة ، ااشى 

ٌعنننحرن منننط حُنننض الاظننننختالٌ  لُنانننحب رلنننً علنننى العلنننناس العننن ي، انننزا ااحنننر الننننزي

لىُنننت ت نننى تمنننام كننناتوي  منننضدوط هانننو منننط ظانننت وبصنننالات ٍ  نننع منننط حُنننض املو  كننناتون الشعنننو

ت ًالىمنننننر كننننناتون امنننننالن الوتاُنننننت، بصنننننالات عشحنننننُت م خلنننننف احينننننام املخعللنننننت و  أظاظننننُن

ننت ااصننت مننط  بامللىُننت ال اصننت وعلننى سأظنناا اللنناتون املننذي  ملننا ًخعلننم امننش بملىُنناث علاٍس

ننننت  أو جصنننشها ث جمننننذ وهننننم حُنننض اصننننل أو اهدعنننبذ اننننزن الصننننالات تدُجنننت معننننامالث علاٍس

عاث املااظبت لزلً.          الدؽَش

 عىائلهو  املحىر الثانا:  رق اتخفتل العلار السبهي

ع العلاسي هو وحع تمام كاتوي  ًؤتش أصاات أتوا  امللىُت و  مط أولوٍاث الدؽَش

ت، والعلاس الع ي ًخمحل بال صوصُت الخلاُت مط ظات، وبدبعثر  حعذد الاصوص و  العلاٍس

                                                             
ذة ال ،خم املعذٌ و الوتاُت، املًخ مط كاتون امالن ، 01/12/1990ؤسخ او ، امل90/30كاتون سك   -(1) جٍش

 .02/09/1990املؤسات او ، 52سك  شظمُت عذد ال

 معذٌ ومخم . 90/25مط كاتون سك   23املادة  - (2)



  اللادس عبذ عِعاوي  & ًاظحن لعمحري 
 

    

الفي جالى  هُالاُاث اظختاللر، وجشجب عط رلً عذًذ العوائم، واو ما ظِخ  بُاتر او 

 تل خحن على الخوا و. 

  رق اتخفتل العلار السبهي:  -أوال

كبل الوكوت على م خلف آلالُاث املع شة يظختالٌ العلاس الع ي ًيون مط 

 باظختالٌ ازا العلاس.الحصُف تع اب تمشة على إلاتاس اللاتوي  املشجب  

 :لعلار السبهيا املخعلم باتخفتلإلا ار اللانىنا -1

وهننننو ظملننننت الاصننننوص اللاتوتُننننت الفنننني صننننذسث عبننننر مشاحننننل واننننو ةننننل أوحننننا  معُاننننت 

، ومنط انزن الاصنوص (1)وجوظااث الذولت الوتاُت ماز اظخلالٌ البالد ت ى غاًت ًوماا انزا

منننا انننو ظننناسي العمنننل بنننر ت نننى حنننذ آلان ، وم  نننا امللبهنننى  والنننزي تمننن  العلننناس العننن ي انننو حُانننر 

وسجنب تزناس ي ًمىننط ججاوصانا ألغ نا اللننذ وحنعا أو مشهننضا كاتوتُنا معُانا، وتننوسد دعنص اننزن 

ل اننو ونل م  ننا، ومنط أظننل وننل الاصنوص علننى ظنبُل الخننزهحر ب نا، تر ي ًدعننع امللننام  للخالاصُن

نننذة الشظنننمُت، أو منننط انننالٌ  ا ظنننتلادة ًشإلانننى إلاتنننال  علنننى مالخنننوى انننزن الاصنننوص انننو الجٍش

 مط ظملت رلً ماًلو:و  ،(2)دعص املشاظع الفي حاولذ ججمُع ازن الاصوص

املخعلم بالماًت وحعُحر امالن  02/08/1962املؤسخ او  62/20املشظوم  -

 ، امللبهى.الؽاغشة

 ، امللبهى.ًخ مط جامُ  املعامالث العلاٍست 23/10/1962املؤسخ او  62/03املشظوم سك   -

 ، امللبهى.املخعلم بدامُ  امالن الؽاغشة 18/03/1963املؤسخ او  63/88املشظوم سك   -

املخعلم باألمالن املتخصبت  26/07/1963املؤسخ او  63/276اللاتون سك   -

ت  ، امللبهى.واملحجوصة مط تشت إلاداسة الاظخعماٍس

ًخ مط اتخلاٌ امالن الؽاغشة  06/05/1966املؤسخ او 66/102سك  امش  -

                                                             
بالدعُحر الزاح  او بذاًاث الاظخلالٌ، ز  كاتون الشوسة الضساعُت  بت للاصوص املخعللتعهما او الؽأن بالن - (1)

الاظخصالت وتعادة اُيلت املعدشمشاث الالاالحُت او الشماتِااث مط  ناو العبعُنُاث مط اللشن املاض ي، ز  كواتح

 . او الاظختالٌ على سأظاا تم  الامخُاص  اللشن املاض ي أً ا، وصوي ت ى اج ار أتماط ظذًذة

ت مط االٌ الاصوص الصادسة مط ظات  - (2) ت ى  1962أتمش مشال: كذوط دؽحر، الامام اللاتوي  للملىُت العلاٍس

ت، الجضائش ،، م ب1999  .2001وعاث  الذًوان الوتني لألؼتاٌ التربٍو
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 ، امللبهى.للذولت

املخ مط الشوسة الضساعُت، ملبهى  08/11/1971املؤسخ او  71/73امش سك   -

 .90/25مط اللاتون  86بموظب املادة 

ت 05/01/1973املؤسخ او  73/32املشظوم  -  .، امللبهىًخعلم بازباث حم امللىُت العلاٍس

 ، املعذٌ واملخم .ًخعلم بالشعو 17/06/1975املؤسخ او  75/43امش  -

 ًخ مط اللاتون املذي ، املعذٌ واملخم . 26/09/1975املؤسخ او  75/58امش سك   -

ت  13/08/1983املؤسخ او  83/18اللاتون سك   - ًخعلم بالحُاصة على امللىُت العلاٍس

 الالاالحُت.

اعذاد و  ًخعلم بالخلادم املىعب 21/05/1983املؤسخ او  83/352املشظوم سك  -

املؤسخ او  08/147مط املشظوم الخاالاُزي سك   24ملبهى بموظب املادة ، علذ الؽاشة

 العلاسي وحعلُ  ظاذاث امللىُت. ًخعلم دعملُاث الخاللُم 19/05/2008

املخ مط حب  هُالاُت اظختالٌ  08/12/1987املؤسخ او  87/19اللاتون سك   -

جالذًذ حلوق املادُجحن وواظباس  . ملبهى و  ساض ي الالاالحُت الخادعت لألمالن الوتاُتا 

 .10/03مط اكاتون سك   34بموظب املادة 

ًخ مط الخوظُر العلاسي، واملعذٌ  18/11/1990املؤسخ او  90/25اللاتون سك   -

 واملخم .

، الوتاُتًخ مط كاتون امالن  01/12/1990املؤسخ او  90/30اللاتون سك   -

 واملخم . املعذٌ

 املخ مط الخوظُر الالااليو. 03/08/2008املؤسخ او  08/16اللاتون سك   -

ًالذد ؼشوط وهُالاُاث اظختالٌ  15/08/2010املؤسخ او  10/03اللاتون سك   -

 اساض ي الالاالحُت الخادعت لألمالن ال اصت للذولت.

ب  ُ ت الاكلُ  والبِ ت ه ال عط تصوص أاشى مخالاشكت راث صلت هخلً املخعللت 

بامشة ولُت و  وهزا الخعمحر ..الخ، وازن الاصوص الفي أوسدتااا على ظبُل املشاٌ هل 

ت  جبحن حج  العملُاث ومار اتش اللاتوتُت الفي جمحل ب ا الامام اللاتوي  للملىُت العلاٍس
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 لع ي.  تظشاباث ت ى العلاس او  او الجضائش، وبصالات ما لُت ًمخذ ازا الامام موحوعا

 آلُاث اتخفتل العلار السبهي:-2

دون املعاط باألوحا  اللاتوتُت املعترت ب ا، والفي تخجذ عط جصشهاث ظابلت او 

ةل كواتحن كذًمت مط مبذأ احترام اللاتون والحلوق املىدعبت، ه ال عط دعص 

الؽأن  اعماٌ الفي جلوم ب ا الذولت أظاظا لجعل ازن اساض ي كابلت لالظختالٌ هما او 

او أعماٌ إلاصالت الفي ؼملذ املااتم املخذاوسة مط إلاكلُ  الع ي، الفي كامذ ب ا 

مالًحن اىخاس مط معاحت  3املالاهمت العامُت لخ وٍش العاو ، حُض ظمالذ باظخعادة 

آلالُاث اللاتوتُت أي  وظائل  هإن، (1)مالًحن اىخاس 7ازا إلاكلُ  الفي جلذس بالوا و 

 اظختالٌ العلاس الع ي حالُا، جخمشل او:

ت الفتحُت:-أ  الحُا ة عهى امللجُت العلاٍر

ن ازا امش أصبي واكعا هشحخر المشوت باججان املواتاحن ت ى أيؽحر ت ى  اًتبذ 

جر ت ى اللُام بايظخصالت الالااليو لبعص املااتم العابُت، الء يب الزي ظعل الاداسة جخ

 الخعامل بدعوٍخر، رلً أن الا  اللاتوي  الزي ظط للعملُت ٌعدبعذ اساض ي العابُت

ت( مط ت اق ج بُم  تصذ علُر ما ًخظح مما وازا ، (2)حيام كاتون الاظخصالتأ)الشعٍو

مط مجاٌ ج بُم ازا اللاتون اساض ي الخادعت لامام الدعُحر  حعدشنى... » املادة الشاتُت:

أن اساض ي العابُت  مع العل  أن، « الزاح  أو للصاذوق الوتني للشوسة الضساعُت...

  العالف الزهش بصاذوق الشوسة الضساعُت. 75/43ألحلذ بموظب الامش 

ت ما ظبم رهشن، هشظر املنؽوس الوصاسي املو  402ؽترن سك  الاججان الالاعلو لدعٍو

ت الالاالحُت 02/06/2011املؤسخ او   مأتت ، تر ظاب لواملخعلم بالُاصة امللىُت العلاٍس

ت للوية او هُالاُاث (3)املعختلحن على ملىُاس   الالاالحُت ،عاذما أع ق العل ت الخلذًٍش

معالجت الحايث امل شوحت أماما ، ي ظُما عاذ املعاًات الاًجابُت للمعدشمشاث الالاعلُت 

                                                             
، إلاكلُ  الوتني ل  ُ تًخ مط املصادكت على امل     ،29/06/2010ؤسخ او ، امل10/02لاتون سك  ال -(1)

ذة  .53ص، 21/10/2020املؤسات او ، 61 سك  شظمُت عذدال الجٍش

ت الالاالحُت، ، 13/08/1983ؤسخ او ، امل83/18لاتون سك  ال -(2) ذة الًخعلم بالحُاصة على امللىُت العلاٍس جٍش

 .16/08/1983، املؤسات او 34سك   شظمُت عذدال

عُت وكاتوتُت، الجضائش،، ألساض ي الالاالحُت، العلاس الالااليوالذًوان الوتني ل -(3)  . 2013مجموعت تصوص حؽَش
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رلً أن ت اق ج بُم كاتون الاظخصالت الضساعو ٌؽمل  اللائمت على أسض الواكع، أو 

ت على  ت أو املا ٍو اساض ي الخادعت للملىُت ال اصت للذولت والواكعت او املااتم الضحشاٍو

ممحلاث ممازلت وهزا اساض ي ااشى غحر امل صصت الخادعت للملىُت ال اصت واملمىط 

ظخصالت، والحُاصة ااا او ازا إلاتاس جنخلل ت ى ملىُت وهم اظخ ذاماا للالاالحت دعذ الا 

 ؼشط هاسخ ًخمشل او جاللُم بشتام  الاظخصالت.

 م   الامخُا  الفتحي: - 

ج  او ازا املجاٌ تيؽاب عذًذ املالُ اث او تتاس ما ٌعشت بإعماٌ تلُاث تظخصالت 

م إلامخُاص الالااليو وهم تمام املالُ اث، ج بُلا ألحيام املشظوم  اساض ي عط تٍش

، والفي حعداذ ت ى مبذأ مؽاسهت (1)15/12/1997املؤسخ او  97/483الخاالاُزي سك  

أصحا  إلامخُاص او عملُاث إلاظخصالت، وازا جمذًذا آللُاث و  العل اث العمومُت

لاا ًشجىض  اظخصالت اساض ي الالاالحُت او ازن املااتم، الفي جمذ بنخائ  مخاازشة وون جمٍو

 .(2)املعااماث املالُت الزاجُت للمعخص ححن والفي هو ظذ مالذودةأظاظا على 

بالامش لختحر اظشاباث ماي الامخُاص ومذجر،  حُض أن  ماي  مجذي واو ما ل  ٌعذ

الامخُاص أاز او اصل بخالذًذ ت اكر باألساض ي الالاالحُت الخادعت لألمالن ال اصت للذولت 

ل حم الاتخالاا  الذائ  املاصوص  87/19علُر حمط أحيام اللاتون سك   مط االٌ جالٍو

املخ مط حب  هُالاُت اظختالٌ اساض ي الالاالحُت الخادعت  08/12/1987املؤسخ او 

الذد حلوق املاخجحن وواظباس   ، ت ى ماي امخُاص  او تتاس اللاتون (3)لألمالن الوتاُت ٍو

الحُت ًالذد ؼشوط وهُالاُاث اظخعالٌ اساض ي الالا 15/08/2010املؤسخ او  10/03سك  

املؤسخ  108، وكذ صذس املنؽوس الوصاسي املؽترن سك  (4)الخادعت لألمالن ال اصت للذولت

، والزي (5)جشبُت الحُواتاثو  املخعلم بايؽاب معدشمشاث ظذًذة للالاالحت 23/02/2011او 

معاحاث لتربُت و  ظاب لُعُذ أو ًبعض الاظختالٌ الجماعو أي او ؼيل مالُ اث هالحُت

                                                             
ذة سظمُت عذد  -(1)  .17/12/1997، املؤسات او 83 سك  ظٍش

 .77،  ص2001وصاسة الالاالحت، امل    الوتني للخامُت الالاالحُت ، -(2)

ذة سظمُت عذد  -(3)  ، ملبهى.1987لعات  50ظٍش

ذة سظمُت عذد  -(4)  .18/08/2010، املؤسات او 46ظٍش

عُت وكاتوتُت، الجضائش،-الذًوان الوتني لألساض ي الالاالحُت، العلاس الالااليو -(5)  .2013مجموعت تصوص حؽَش
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 .تبُعت اظختالٌ اساض ي ب او  شاعاة ل صوصُاث املااتمالحُواتاث دون م

 واث، ل  جشاع رلً أن هىشة ايؽاب معدشمشاث  ظذًذة لللالحت او ؼيل مالُ

ًط ًىثر الاظختالٌ او أساض ي أاصوصُاث املجخمع الجضائشي ي ظُما املااتم الذاالُت، 

العشػ او صوسة ملىُت او راط املعختلحن، واو ما ل  جاجح  إلاداسة  الالاشيعُت او 

 آلالُاث املعخعلمت اللاتوتُت م  ا والعذواتُت.و سغ  ول املماسظاثظابلا  جىعحرن 

هلاعذة  مط االٌ الخاصُ  علُر  108وج  جوظُع العمل باملنؽوس الوصاسي سك  

املؽاس تلُر تتالاا او تتاس معالجت املعدشمشاث  402ؽوس الوصاسي املؽترن سك  او املن

املالللت هعلُا على أسض الواكع دون اظخالاادة أصحاب ا مط ظاذاث أو اللُام ب ا  مط 

ت.  دون أًت تظشاباث تداٍس

ت: النجا  الامخُا  حم م   -ج ع اتدثماٍر  مشاَر

واملاصبت على أساض ي واكعت او مااتم ظابُت، او تتاس العملُت املؽاس تلي ا أعالن، 

ًشا  بايمخُاص بالتراض ي بلشاس مط الوا و على اساض ي الخادعت لألمالن ال اصت للذولت، 

الزي ًالذد ؼشوط  01/09/2008املؤسخ او  08/04مط امش سك   05عمال بأحيام املادة 

للذولت واملوظات يتجاص  وهُالاُاث ماي الامخُاص على اساض ي الخادعت لألمالن ال اصت

ت، املعذٌ واملخم  ع اظدشماٍس ، علما أن الذولت كذ أكشث ظملت مط الخالالاحلاث (1)مؽاَس

ه ال عط الدعاُالث او املعاس الاظشائ  ملعالجت تلباث الاظدشماس والحصوٌ على العلاس ، 

عر مؤاشا حمط أحيام كاتون املالُت الخىمُلو لعات   .(2)2015واو ما ج  جىَش

 : عىائم اتخفتل العلار السبهي -نُاثا

ن الترهت الشلُلت الفي الالااا الاظخعماس ووسز  ا الذولت الوتاُت، ظعلذ مط ازن ت

الاكخصادًت والاظخماعُت عبر وامل الترا  و ااحرة ججابر العذًذ مط املؽىالث اللاتوتُت

خ    م موغ ا هُالوتني، وتبعا مط حم  ا املااتم العابُت،   ًلو: ماٍو

 غُا  العاذاث الشظمُت لذى املواتاحن املعختلحن لألساض ي او ازن املااتم.-1

                                                             
ذة الشظمُت عذد سك  (1) -   .03/09/2008، املؤسات او 49الجٍش

ذة23/07/2015، املؤسخ او 15/01الصادس بموظب امش  -(2) ، املؤسات او 41سك   شظمُت عذدال ، الجٍش

29/07/2015. 
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الشظننمُت دعنننذ صنننذوس  سغننن  تكنننشاس العشهُننت  الوزنننائم واوساقوظننود عنننذد معخبننر منننط -2

 .1970كاتون الخوزُم ظات 

حفنننى دون امخالهننر لعننناذ منننط  اسجبنناط املنننواتط بنناألسض وسظنننوخ هىنننشة ملىُخننر لانننا،-3

 وسث ا أبا عط ظذ يظُما او أساض ي العشػ، واو أمش ؼذًذ الحعاظُت.تر أما لم 

نننت مؽنننشوتت معللنننت، تر -4 غ نننا مشجىنننضة أأساضنن ي عنننشػ علي نننا وعنننود بنننالبُع وبُننو  اًجاٍس

ننننناث اللننننناتون الالاشيسننننن ي املنننننؤسخ انننننو  املنننننخم  باللننننناتون املنننننؤسخ انننننو  18/02/1897علنننننى مالخٍو

رلنً جن  انو تتناس و  ،(1)"الاًجناس ورلً جالذ عاوان"بُع واكف علنى ؼنشط منع  04/08/1926

ط.  اظخعماسي مما   مط أظل تلل ملىُت  الوتاُحن ت ى املعمٍش

 .(2)الاظختالٌ العؽوائ  لألساض ي او املااتم العابُت-5

الاُنننت انننالٌ هتنننرة الالاُاننناث جالذًنننذا-6 دؽنننيل ، حؽنننُِذ املبننناي  وااصنننت العنننىااث الٍش

ُننت النؽنناط اننو العنناب اللننائ  علننى عننشت بننن)معامحر اسض(، معُلننا بننزلً جام ه ننشي أو مننا

ت الحشهت واملنشوس  منام الجاناث الل نائُت أن عذًنذ املااصعناث املشناسة أ همنأنوامخنذادن،  حٍش

جلنننً الخ صُصننناث العنننىاُت غحنننر ، واتننذ دعنننبب والفنني وظنننذث الاداسة تالاعننناا ملالمنننت هي نننا

ت،   البلننذًاث ومنناعشهاننا ان امننش أووننل ت ننى  ترا منناااصننت املذسوظننت واللائمننت علننى الؽننعبٍو

 ااسط املالُ اث العمشاتُت. ظُماحعشهر ازن ااحرة مط حعُحر واسس  مللف العلاس ، 

 ااجمت:

ننت اننو عملُنت جامنُن  وجشؼننُذ  ي ًمىنط تتينناس النذوس الننزي لعبننر املؽنش  وإلاداسة الجضائٍش

اظنختالٌ العلناس العنن ي، وانو منا حعىعننر جشظناتت الاصنوص اللاتوتُننت والخامُمُنت املننؤتشة 

املعنننحرة للعلننناس العننن ي، غحنننر أن مؽنننىالث العلننناس هينننل وم  نننا العلننناس العننن ي ج الانننو دائمنننا  أو 

ما مننننط الااحُننننت اللاتوتُننننت الخلاُننننت البالخننننت بننننالامش لعننننذم زبنننناث أتمنننناط  علننننى العنننن ي، ظنننُن

 اظختاللر وؼشوط رلً مط با  أو ى، سغ  الححل الىبحر الزي ٌؽتلر ازا العلاس.

ظواب مط حُض  ،املخاازشة املشجب ت بالعلاس الع يمما ًجعل مط الاصوص املخعاكبت 

                                                             
 .67حمذي باؼا عمش، املشظع العابم، ص  -(1)

 .15 العالف الزهش، ص 10/02كاتون سك   -(2)
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تبُعت امللىُت أو تم  الاظختالٌ، غحر واهُت هاعلُت جبلغ معاا ملخط ى الخامُت الوتاُت 

 مط با  املعاامت والذع .

عُت املخعللنننت بالعلنناس العننن ي،  علننى اننزا اظننناط ومننط اننالٌ امللاسبنننت لألحيننام الدؽننَش

والمنننننشوت الواكعُنننننت املالُ نننننت بمعننننناتلُر أو ؼننننناغلُر، منننننط ظانننننت، وظنننننعُا لنننننذم  ماننننناتم 

 العاضو  او دعذ جاموي معخذام، جلذم الاكتراحاث الخالُت: 

الاظننخصااب عاننذ رلننً ، واننزا الخالذًننذ املينناي  الننذكُم للمانناتم العننابُت مننع مشاعنناة  -

ماللُنت للماناتم العنابُت علنى غنشاس امل   ناث العمشاتُنت وهنزا و  باعذاد م   ناث وتاُنت

 ..الخ  ُتم   اث املااتم العاحل

، مط انالٌ الذساظناث اولُنت املؤظعنت الاظختالٌ املا ل  ملااتم الشعو الؽاظعت -

اث املا لنننت واحخُاظاس نننا علمُننا واملوظانننت اظنننتراججُا، والفننني جالنننخى  ملعننناًحر جأاننن ز اصوصننُن

 دعحن الاعخباس.

ي العننننابُت ظننننواب واتننننذ ظنننننىااث اظنننندبعاد الخ صُصنننناث العؽننننوائُت علننننى اساضننننن  -

الاُنننت الاُنننت أوٍس وانننو منننا ًخ لنننب جنننذال كننناتوي  وسكابنننت مُنننذاي  منننط كبنننل غحرانننا،  ، ججضئننناث ٍس

 مصالح البلذًاث اصوصا.

ما جلنً املىشظنت بوزنائم عشهُنتؼياٌ الخعامل او العلاس الع ي أماع م خلف  - ، يظُن

 جالاخلذ ل حجُت اللاتوتُت.

الانننن  اننننو املانننناتم العننننابُت ألغ ننننا جانننناكص وةُالاننننت  - الابخعنننناد عننننط ظُاظننننت الخجمُننننع الٍش

مش كُاماا هال بذ ان ج  ع لذساظنت معملنت جشاعنو واهنت ن ج لب ا تالعاب او حذ راجر، و 

 الجواتب.

ع حنذ للجلاعناث امل شوحنت لُالانخي املجناٌ حينام الل نائُت ووحنصنذاس ا تظشا  او إلا  -

 امام الاظختالٌ امشل لازن الثروة.

، واننو مننا ًخ لننب جالاعُننل الشكابننت مننط ماننع الحننشر العؽننوائ  وجالاخِننذ العلنناس العنن ي -

 مصالح الذًوان الوتني لألساض ي الالاالحُت اصوصا.

ؼنننناث فنننني باؼننننشس ا ظننننابلا وس لؼننننتاٌ ال  ُ ننننت والاظخصننننالت والخجذًننننذ اأدعننننض تعننننادة  -

ش العاو  .  املالاهمت العامُت لخ ٍو

ن صننننحذ تظانننناص كننناتوي  لحماًننننت ومشاكبنننت العنننناو  "ؼنننشتت العنننناو "  اظنننخالذار -

 الدعمُت.



ع ةل او الع ي العلاس  الجضائشي  العلاسي  الدؽَش

 

    

 دع  املواتط الع ي" موالا وان أو هالحا أو ملُما ظابُا". -

دمننناط يؽننناط الشعنننو انننو الاكخصننناد والخامُنننت الالاالحُنننت بمنننا ٌعنننمي بتركُنننت الايعننننان ت -

 الع ي.

واظنننخل ا  الاظننندشماساث الحلُلُنننت الفننني جلنننذم احننناهت ت نننى انننزن املانننناتم ، ظنننز   -

وجبعنننض الحُننناة الاظخماعُنننت والاكخصنننادًت هي نننا، بمنننا ًننناعىغ اًجابُنننا علنننى جامُ  نننا وجاللُنننم 

 كُمت م اهت لالكخصادي الوتني.

 املراحع

 الجخب: -أوال

ننننننت اننننننو حننننننوب تاننننننش الخعننننننذًالث -1 أحننننننذث ا، داس و  حمننننننذي باؼننننننا عمننننننش، تلننننننل امللىُننننننت العلاٍس

 .  2000اومت،الجضائش،

ت منط انالٌ الاصنوص الصنادسة منط ظنات  -2 كذوط دؽحر، الامام اللاتوي  للملىُت العلاٍس

ت، الجضائش،1999ت ى  1962  .2010 ، م بوعاث الذًوان الوتني لألؼتاٌ التربٍو

 .2012مجُذ الالاوي ، العلاس او اللاتون الجضائشي، داس ال لذوتُت،الجضائش،  -3

عُت: -ُاثان  ال صىص الدشَر

نذة المخ مط كاتون الشعنو،  17/06/1975مؤسخ او  75/43أمش سك   -1  شظنمُت عنذدالجٍش

 .08/07/1975، املؤسات او 54سك  

، املعذٌ واملخم ،  املخ مط اللاتون املذي ،26/09/1975مؤسخ او ، 75/58أمش سك   -2

ذة ال  .30/09/1975املؤسات او  ،78سك   شظمُت عذدالجٍش

، املعننذٌ واملننخم  للنناتون الخوظُننر العلنناسي، 25/09/1995ؤسخ اننو ، املنن95/26مننش سكنن  أ -3

ذة ال  .27/09/1995املؤسات او  ،55 سك  مُت عذدظش الجٍش

النزي ًالنذد ؼنشوط وهُالاُناث مناي الامخُناص علنى  01/09/2008مؤسخ انو  08/04أمش سك  -4

ت،اساضننن ي الخادعنننت لألمنننالن ال اصنننت للذولنننت واملوظانننت  ع اظننندشماٍس نننذة  يتجننناص مؽننناَس الجٍش

 .03/09/2008، املؤسات او 49الشظمُت عذد سك  

ذة23/07/2015، املؤسخ او 15/01أمش -5 ، املؤسات او 41سك   شظمُت عذدال ، الجٍش

29/07/2015. 

نننت ، 13/08/1983ؤسخ انننو ، املننن83/18لنناتون سكننن  ال -6 ًخعلننم بالحُننناصة علنننى امللىُنننت العلاٍس

 .16/08/1983، املؤسات او 34سك   شظمُت عذدالٍذة جش الالالاالحُت، 



  اللادس عبذ عِعاوي  & ًاظحن لعمحري 
 

    

املخ نننننننمط حنننننننب  هُالاُنننننننت اظنننننننختالٌ  08/12/1987املنننننننؤسخ انننننننو  87/19اللننننننناتون سكننننننن   -7

نذة الجالذًنذ حلنوق املادُجنحن وواظبناس  ، و  اساض ي الالاالحُت الخادعت لألمالن الوتاُت جٍش

 .، ملبهى50شظمُت عذد ال

، املخ ننمط كنناتون الخوظُننر العلنناسي، املعننذٌ 18/11/1990، املننؤسخ اننو 90/25اللناتون  -8

ذة الشظمُت عذد سك    .  18/11/1990، املؤسات او 49واملخم ، الجٍش

الوتاُت، ًخ مط كاتون امالن ، 01/12/1990ؤسخ او ، امل90/30لاتون سك  ال -9

ذة ال ،خم املعذٌ و امل  .02/09/1990ؤسات او امل، 52سك  شظمُت عذد الجٍش

نذة الخ نمط الخوظُنر الالاالينو، ، امل03/08/2008ؤسخ انو ، املن08/16لناتون سكن  ال -10 جٍش

 .10/08/2008، املؤسات او 46سك  شظمُت عذدال

ًخ نننننمط املصنننننادكت علنننننى امل  ننننن   ،29/06/2010ؤسخ انننننو ، املننننن10/02لننننناتون سكننننن  ال -11

ذةإلاكلُ  الوتني ل  ُ ت  .21/10/2020املؤسات او ، 61 سك  شظمُت عذدال ، الجٍش

 ال صىص الخ نُمُت: -ثالثا

ًالنننذد هُالاُننناث مننناي حنننم ، 15/12/1997ؤسخ انننو ، املننن97/483خاالاُنننزي سكننن  الشظنننوم امل -1

امخُننننناص علنننننى أساضنننننن ي جادعنننننت لألمنننننالن ال اصننننننت للذولنننننت انننننو مالُ نننننناث اظخصنننننالت، واعبائننننننر 

ذة الوؼشوتر،   .17/12/1997.2، املؤسات او 83 سك  شظمُت عذدالجٍش

مخعلنننننننننم بايؽننننننننناب ، 23/02/2011ؤسخ انننننننننو ، املننننننننن108ؽنننننننننترن سكننننننننن  املوصاسي الننننننننننؽننننننننوس امل -2

جشبُنت الحُواتناث، النذًوان النوتني لألساضن ي الالاالحُنت، العلناس و  معدشمشاث ظذًذة للالاالحت

عُت وكاتوتُت، الجضائش،-الالااليو  .2013 مجموعت تصوص حؽَش

مخعلننم بالُننناصة امللىُنننت ، 02/06/2011ؤسخ انننو ملننن، ا402ؽنننترن سكنن  املوصاسي الننننؽننوس امل -3

ننت الالاالحُننت: ، الننذًوان الننوتني لألساضنن ي "تمأتننت املعننختلحن علننى ملىُنناس   الالاالحُننت"العلاٍس

عُت وكاتوتُت، الجضائش،-الالاالحُت، العلاس الالااليو  .2013مجموعت تصوص حؽَش
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