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 ملخص:

خم الامخُاػ الفالحي جمىده الضولت للمؿدثمغ الفالحي جؼبُلا ألخيام اللاهىن الحالي 

غلى ؤعاطيها الفالخُت الخابػت ألمالهها الخاصت، إلاضة ؤكصاها ؤعبػىن ؾىت  03-10عكم 

ت، جدضصها كىاهحن  اإلاالُت، خؿب جصيُف كابلت للخجضًض، ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

 ألاعاض ي وإمياهُاتها الفالخُت.

ًمىذ الامخُاػ بمىحب غلض حػضه وحؿلمه إصاعة ؤمالن الضولت، ًسظؼ للدسجُل 

ت. م الفسخ وبالؼغق ؤلاصاٍع  وؤلاقهاع الػلاعي، وهى ًيخهي إما جهاًت ػبُػُت، ؤو غً ػٍغ

ت ؤلاجاوة -ألاعاض ي الفالخُت -خم الامخُاػ اليلماث اإلافخاحُت:  الػلض -الؿىٍى

Abstract 

The right of agricultural concession granted by the state to the 

agricultural investor in application of the provisions of the current law 

N° : 10-03 on its agricultural lands belonging to its private property, 

for a maximum period of forty years, renewable, in return for payment 

of an annual royalty, determined by  the finance laws, according to the 

classification of the lands and their agricultural potential.  

The concession is granted by virtue of a contract prepared and 

received by the state property administration, subject to real estate 

registration and publicity, and it ends either by a natural end, or by 

annulment and by administrative methods. 
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 ملدمت

-10ع جؼبُم ؤخيام اللاهىن عكم الامخُاػ اإلامىىح للمؿدثمغ الفالحي في إػاٌػض خم 

غً خم الاهخفاع الضائم ؾابلا اإلامىىح في إػاع جؼبُم ؤخيام اللاهىن  بضًال  ا؛ همؼ(1)03

، وهظا بػض إلغاء هظا ألازحر بمىحب اللاهىن (2)1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87عكم 

في جدلُم ؤهضاف الخىمُت الغظائُت وجدلُم ألامً  لفكل هظا ألاؾلىب 03-10عكم 

الغظائي مً زالٌ الاؾخغالٌ ألافظل ألعاض ي اإلاؿدثمغاث الفالخُت الخابػت لألمالن 

الخاصت للضولت، إال ؤهه عغم ػىٌ مضة جؼبُم ؤخيام هظا اللاهىن لم ًخدلم مً طلً 

ت، ومنها ما ٌػىص للمىخج الفال حي هفؿه بؿبب جلاغؿه ش يء ألؾباب كاهىهُت وؤزغي إصاٍع

وإهماله لألعاض ي اإلامىىخت له في هظا ؤلاػاع،  وان ؤهمها اؾخغاللها ألغغاض البىاء بما 

 ًسالف ؤخيام هظا اللاهىن صون عاصع، وألغغاض ؤزغي ال غالكت لها بالفالخت.

بئغؼائه صًىامُىُت  ،لظلً وان لؼاما غلى اإلاكغع الجؼائغي جضاعن الىطؼ الغاهً

لً غً ، فيان طمالن الخاصت للضولتالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لأل حضًضة الؾخغ

م زلم واؾخدضار آلُت اؾخغالٌ ؤزغي ؤهثر هجاغت، وهي الاهخفاع  الامخُاػ بضٌ ػٍغ

مؤعر في  16-08اللاهىن عكم الضائم، زاصت بػض جىَغـ هظا الىمؽ الجضًض بمىحب 

إلاضة ؤكصاها  ظا الامخُاػ ، خُث ًمىذ ه(3)ًخظمً الخىحُه الفالحي 2008ؤوث 3

ت جدضصها كىاهحن اإلاالُت، بىاء 40ؤعبػىن) ( ؾىت كابلت للخجضًض ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

 غلى جصيُف ألاعاض ي وإمياهُاتها الفالخُت واإلادضصة بمىحب الخىظُم.

ول مؿدثمغ في اإلاؿدثمغة الجماغُت، مؼ بصفت فغصًت باؾم هظه اإلاغة هما ؤهه ًمىذ 

الخغوج مً الكُىع، غلى زالف خم الاهخفاع إغؼائه خلىق وامخُاػاث هثحرة ؤهمها خم 

، مما (4)الخغوج مً الكُىعب لم ًىً ًمىذ فغصًا، هما ؤهه لم ًىً ٌؿمذالضائم الظي 

                                                             

الظي ًدضص قغوغ وهُفُاث اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت ، 2010ؤوث  15مؤعر في  03-10كاهىن عكم  -(1)

 .2010ؤوث  18، صاصع في 46ج ع غضص  ،الخابػت لألمالن الخاصت للضولت

، ًخظمً طبؽ هُفُت اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت 1987صٌؿمبر  08مؤعر في  19-87عكم كاهىن  -(2)

 ملغى 1987صٌؿمبر  09، صاصع في 50لألمالن الىػىُت وجدضًض خلىق اإلاىخجحن وواحباتهم، ج ع غضص 

 2008ؤوث  10، صاصع في 46، ًخظمً الخىحُه الفالحي، ج ع غضص 2018ؤوث  3مؤعر في  16-08كاهىن عكم  -(3)

 19-87مً اللاهىن عكم  6اهظغ اإلااصة  -(4)
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اإلاكغع الجؼائغي كض زغج بمىحب هظه ألاخيام غً مبضؤ الؼابؼ  ًمىً مػه اللىٌ ؤن

لؼابؼ الفغصي، عغبت مىه في جدؿحن اللضعاث ؤلاهخاحُت الجماعي للمؿدثمغة إلى جىَغـ ا

غ اإلاؿدثمغ ـ  ، وحػله ٌكػغ لألعض الفالخُت بخدٍغ وهإجها ملىه الخاص، فظال غلى جىَغ

هؼغح ًمىً ؤن ، وغلُه ًت الامخُاػ وغحرها مً الحلىق ألازغي مبضؤ الخػىٍع في جها

 :ؤلاقيالُت آلاجُت

حم جأطير في  ،03-10اللاهىن زكم بمىحب إلى أي مدي وفم اإلاشسع الجصائسي 

ن  على ألازاض ي الفالحُت للدولت،اإلامىىح الامخُاش  بما ًضمن حلىق اإلاسدثمٍس

دالفا لحم الفالحُين من حهت، وحلىق الدولت مالىت السكبت من حهت أدسي، 

 الاهخفاع الدائم سابلا؟.

هظا البدث إلى مبدثحن، هدىاٌو مفهىم خم بت غلى هظه ؤلاقيالُت هلؿم لإلحا 

قغوغ وإحغاءاث  م، ز)مبحث أول( 03-10الامخُاػ الفالحي اإلامىىح في إػاع اللاهىن عكم 

 .) مبحث ثان(الامخُاػ مىذ وآزاع 

 اإلابحث ألاول 

 مفهىم حم الامخُاش الفالحي

فالخُت غمض اإلاكغع ؾابلا إلى اغخماص هظام الاهخفاع الضائم الؾخغالٌ ألاعاض ي ال

اإلالغى، إال ؤهه بػض  19-87الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، وطلً بمىحب اللاهىن عكم 

م الامخُاػ  لت غحر ؤؾلىب الاؾخغالٌ لهظه ألاعاض ي باغخماصه ؤؾلىب اإلاىذ غً ػٍغ مضة ػٍى

فه  لىجاغت هظا الىظام في جدلُم الهضف، وألهمُت هظا الىمؽ الجضًض هدىاٌو حػٍغ

 )مطلب ثان(. ؾابلاخم الاهخفاع الضائم ، زم جمُحزه غً ول()مطلب أوزصائصه 

 حعٍسف الامخُاش، ودصائصه: اإلاطلب ألاول 

ػبلا  ن الخاصت للضولتألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمال ٌػض الامخُاػ همؽ اؾخغالٌ 

، لظلً اؾابلالاهخفاع الضائم  ىظامل لظلً فهى همؽ حضًض زالفا، 03-10لللاهىن عكم 

فهفئهه ألهمُخه   )فسع ثان(.  (، زم زصائصه)فسع أول  هدىاٌو  حػٍغ
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 حعٍسف الامخُاش :الفسع ألاول 

 ، هى 03-10هظغا ألن الامخُاػ اإلامىىح للمؿدثمغ الفالحي في إػاع اللاهىن عكم            

الاؾدثماع، لم ًىً  هظام حؿُحر واؾخغالٌ حضًض لألعاض ي الفالخُت للضولت في إػاع 

ثم  ،)أوال(لالمخُاػ خػٍغف الفلهيىدىاٌو الؾ -ؤهثر صُللخف – مػغوفا ؾابلا؛ فئهىا

عي  )ثاهُا(.الخػٍغف الدكَغ

ف الفلهي  لالمخُاش أوال:  الخعٍس

ٌػخبر خم الامخُاػ مصؼلح غحر مػغوف لضي الفلهاء اللضامى، ولم ٌػهض لهم  

اؾخػماٌ مثل هظه اليلمت، لظلً فهى مصؼلح خضًث الظهىع جىامى بكيل واؾؼ 

 .(1)لحاحت الىاؽ إلُه بؿبب الحُاة الاكخصاصًت والاحخماغُت

فه خؿب مػىاه الػام، والظي هى  ت غباعة " :إال ؤن هظا لم ًمىؼ مً حػٍغ غً ؤولٍى

 .(2)"مؿخدلت قغغا لحم مػحن مغاغاة مىه لصفخه جمىؼ غحره مىه

اجفاق جيلف بمىحبه ؤلاصاعة شخصا ػبُػُا ؤو مػىىٍا " :هما غغفه البػع بإهه 

غباعة غً غلض ًخىلى اإلالتزم بملخظاه وغلى " :، ؤو هى(3)"لظمان حؿُحر مغفم غام غحره

عؾىم ًخلاطاها مً اإلاىخفػحن، مؼ  مؿؤولُخه إصاعة مغفم غام واؾخغالله ملابل

 .(4)"زظىغه للكغوغ التي جظمنها غلض الامخُاػ

عي  ف الدشَس  لالمخُاش ثاهُا: الخعٍس

ت »الامخُاػ هى  الػلض الظي جمىذ بمىحبه الضولت شخصا ػبُػُا مً حيؿُت حؼائٍغ

ًضعى في صلب الىص "اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ"، خم اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت 

الخابػت لألمالن الخاصت للضولت وهظا ألامالن الؿؼدُت اإلاخصلت بها، بىاء غلى صفتر 

                                                             
إبغاهُم بً صالح بً إبغاهُم الخىم، الامخُاػ في اإلاػامالث اإلاالُت وؤخيامه في الفله ؤلاؾالمي، ؤػغوخت صهخىعاه  -(1)

ػت، حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت، الٍغاض،   03، صالؿػىصًت2005في الفله اإلالاعن، ولُت الكَغ

 04إبغاهُم بً صالح بً إبغاهُم الخىم، اإلاغحؼ هفؿه، ص  -(2)

ً غىىىن، الجؼائغ -(3)  .440، ص1996 ،ؤخمض مدُى، مداطغاث في اإلاؤؾؿاث ؤلاصاٍعت، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، ب

ت، صعاؾت ملاعهت، الؼبػت الخامؿت، حامػت غحن -(4)  ؾلُمان مدمض الؼماوي، ألاؾـ الػامت للػلىص ؤلاصاٍع

 109، ص 1991 ، مصغقمـ
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م الخىظُم، إلاضة ؤكصاها ؤعبػىن) ( ؾىت كابلت للخجضًض ملابل 40قغوغ ًدضص غً ػٍغ

ت، جظبؽ هُفُاث جدضًضها وجدصُلها وجسصُصها بمىحب كاهىن  صفؼ إجاوة ؾىٍى

 اإلاالُت.

" ألامالن الؿؼدُت" مجمىع ألامالن اإلالحلت ًلصض في مفهىم هظا اللاهىن ب:

 (1)«باإلاؿدثمغة الفالخُت والؾُما منها اإلاباوي وألاغغاؽ وميكأث الغي 

ف الفلهُت واللاهىهُت ؤن الامخُاػ الظي جمىده  وغلُه ًخضح مً زالٌ هظه الخػاٍع

ٌ ، هى غلض ًسى  03-10عكم اللاهىن الضولت للمؿدثمغ الفالحي في إػاع جؼبُم ؤخيام 

خم اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت للضولت، ملابل صفؼ إجاوة الفالحي اإلاؿدثمغ 

ت جدضصها كىاهحن اإلاالُت وإمياهُاتها الفالخُت، لظلً فهى ، خؿب جصيُف ألاعاض ي ؾىٍى

ا، غحر ؤهه ػاإلاا ؤن قغوغ اإلاىذ ًدضصها صفتر غلض ًمىذ بملابل مالي  ختى ولى وان عمٍؼ

غلى اإلاؿدثمغ ؾىي ؤلاطغان لها جدذ ػائلت جىكُؼ الػلىباث،  قغوغ مػض ؾلفا، وما

 .فئهه ؤقبه ما ًيىن بػلىص ؤلاطغان ػبلا لللىاغض الػامت

 دصائص حم الامخُاش الفالحي: الفسع الثاوي

ًخميز حم الامخُاش اإلامىىح للمسدثمس الفالحي على ألازاض ي الفالحُت الخابعت 

 لألمالن الخاصت للدولت بعدة دصائص:

ًمىذ خم الامخُاػ إلاضة مػُىت ػىٍلت وؿبُا، وهي مضة  :علد مؤكذالامخُاش  -أوال

( ؾىت كابلت للخجضًض بؼلب مً اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ، غلى 40ؤكصاها ؤعبػىن )

 (2)زالف خم الاهخفاع الضائم ؾابلا الظي وان غحر مدضص اإلاضة

الامخُاػ ًمىذ بملابل  خم حم ًمىح ملابل دفع إجاوة سىىٍت:هى الامخُاش  -ثاهُا

ت جضفؼ للضولت، فهي خم مً الحلىق اإلاالُت  ولِـ مجاها، ؤي ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

للضولت، جدضص خؿب مغصوصًت ألاعاض ي، لظلً فهي مخغحرة وغحر مىخضة وهي كابلت 

 للخػضًل.

                                                             
 03-10مً اللاهىن عكم  4اهظغ اإلااصة  -(1)

ً الؼوبحر، الىظام اللاهىوي لػلض الامخُاػ الفالحي في ظل الخػضًالث، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في  -(2) بٍغ

 19، ص 2015-1014، الجؼائغ اللاهىن، فغع كاهىن غلاعي، ولُت الحلىق، حامػت الجؼائغ 
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خم الامخُاػ الفالحي هى خم غُني غلاعي،  هى حم عُني علازي:الامخُاش  -ثالثا

اخبه خم اؾخغالٌ ؤعاض ي اإلاؿدثمغة الفالخُت الخابػت للضولت، وخم امخالن ًسىٌ لص

ألامالن الؿؼدُت، صون ؤن ًيىن له الحم في الخصغف في ألاعض الفالخُت التي جبلى 

 ملىُتها للضولت.

: ليىن هظا الحم ًمىذ إلاضة كابل للىلل والخىاشل والحجص حم الامخُاش  -زابعا

لت غلى زالف خم الاهخفا ، فهى (1)ع الػاصي اإلاػغوف في اللاهىن اإلاضوي هلاغضة غامت ػٍى

، لظلً فهى غلى (2)ؤكغب ما ًيىن إلى خم اإلالىُت في طاجه مىه إلى مجغص خم اهخفاع غاصي 

غغاع خم الاهخفاع الضائم كابل للىلل للىعزت، وكابل للخىاٌػ غلُه للغحر بملابل مؼ مغاغاة 

للحجؼ غلُه هما هى الحاٌ باليؿبت للحجؼ غلى ما ًفغطه اللاهىن مً قغوغ، وكابل 

 .(3)الػلاع

ًسظؼ خم الامخُاػ كابل لنزع اإلالىُت للمىفعت العامت: حم الامخُاش  -دامسا

الفالحي باغخباعه خم غُني غلاعي لجزع اإلالىُت للمىفػت الػامت جؼبُلا ألخيام اللاهىن 

ل  27مؤعر في 11-91عكم  خمثل هؼع املىُت، (4)1991ؤفٍغ في خالت هظا الحم، إما    ٍو

اؾترحاغها ، وإما في خالت اكخؼاع الضولت لجؼء مً ؤعاض ي اإلاؿدثمغة الفالخُت الخابػت لها

ًخم هؼع ملىُت  ، ففي هاجحن الحالخحن فلؽ(5)باليامل الؾخغاللها ألغغاض البىاءألعاطيها 

ػبلا لُا/ خم الاهخفاع الضائم ؾابلا، خُث جلضع كُمت الخػىٍع خم الامخُاػ الفالحي خا

                                                             
، 78، ًخظمً اللاهىن اإلاضوي، ج ع غضص 1975ؾبخمبر  26مؤعر في  58-75مً ألامغ عكم  852اإلااصة اهظغ  -(1)

 مػضٌ ومخمم 1975ؾبخمبر  30صاصع في 

ص/ بً عكُت بً ًىؾف، قغوغ وإحغاءاث إؾلاغ خم الاهخفاع الضائم في كاهىن اإلاؿدثمغاث الفالخُت، اإلاجلت  -(2)

ت للػلىم اللاهىهُت والاكخ ، الجؼائغ ، ولُت الحلىق، حامػت الجؼائغ 2، غضص42صاصًت والؿُاؾُت، ج الجؼائٍغ

 18، ص 2000

غلى ؤهه: " ًيىن خم الامخُاػ كابال للخىاٌػ والخىعٍث والحجؼ ػبلا  03-10مً اللاهىن عكم  13جىص اإلااصة  -(3)

 ألخيام هظا اللاهىن".

ل  27مؤعر في   11-91كاهىن عكم  -(4) غض اإلاخػللت بجزع اإلالىُت مً ؤحل اإلاىفػت ، ًدضص اللىا1991ؤفٍغ

 ، مػضٌ ومخمم1991ماعؽ  08، صاصع في 21الػمىمُت، ج ع غضص 

، ًدضص قغوغ وهُفُاث اؾترحاع ألاعاض ي 2003ؾبخمبر  16مؤعر في   313-03مغؾىم جىفُظي عكم  -(5)

 2003ؾبخمبر  21في  ، صاصع 57الفالخُت الخابػت لألمالن الىػىُت اإلاضمجت في مدُؽ غمغاوي، ج ع غضص 
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ت الػامت لألمالن الىػىُت ، وغلُه فئن زظىع هؼع (1)ألخيام اإلاظهغة الصاصعة غً اإلاضًٍغ

، مً قإهه ؤن ًظمً 11-91ملىُت خم الامخُاػ باغخباعه خم غُني غلاعي لللاهىن عكم 

ع جلضًغ كُمت ألاعاض ي اإلالخؼػت ؤو عغم ؤن ، اإلاؿخدم خلىق اإلاػىُحن في الخػٍى

ت  .اإلاؿترحػت ًسظؼ لخلضًغ مصالح ؤمالن الضولت وهي حهت إصاٍع

الامخُاػ هى الػلض الظي جمىذ بمىحبه الضولت  الامخُاش هى علد إدازي: -سادسا

ت ًضعى في صلب الىص" اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ"،  شخصا ػبُػُا مً حيؿُت حؼائٍغ

خُت الخابػت لألمالن الخاصت للضولت وهظا ألامالن الؿؼدُت خم اؾخغالٌ ألاعاض ي الفال 

م الخىظُم، إلاضة ؤكصاها ؤعبػىن ) ( 40اإلاخصلت بها، بىاء غلى صفتر قغوغ ًدضص غً ػٍغ

ت، جظبؽ هُفُاث جدضًضها وجدصُلها  ؾىت كابلت للخجضًض ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

 .(2)وجسصُصها بمىحب كىاهحن اإلاالُت..."

ت حػضه وحؿلمه إصاعة ؤمالن الضولت اإلاسخصت فاالمخُاػ إطن ه ى غلض طو ػبُػت إصاٍع

إكلُمُا، باغخباعها ؾلؼت غامت حػمل باؾم ولحؿاب الضولت ًيىن مغفلا بضفتر قغوغ 

مػض ؾلفا ًخظمً الكغوغ غحر اإلاإلىفت جدىمه كىاغض اللاهىن الػام ولِـ ألخيام 

مً الضًىان الىػني لألعاض ي كىاغض اللاهىن الخاص، ممط ى مً اإلاؿدثمغ الفالحي و 

 .(4)، ًيىن زاطػا إلحغاءاث الدسجُل وؤلاقهاع الػلاعي (3)الفالخُت

 جمُيز حم الامخُاش عن حم الاهخفاع الدائم: اإلاطلب الثاوي

هظغا ألن هظام الامخُاػ هى همؽ حضًض مػخمض خضًثا الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت 

باقي ألاهماغ الؿابلت الؾُما منها خم الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، غلى زالف 

اإلالغى، إال ؤهه عغم طلً فهى ًدكابه  19-87الاهخفاع الضائم اإلامىىح في إػاع اللاهىن عكم 

                                                             
، جخظمً جدضًض كُمت خم الاهخفاع الضائم، وكُمت 2001هىفمبر  05مؤعزت في  6016اهظغ اإلاظهغة عكم  -(1)

ع بصاعة الػامت لألمالن الىػىُتملىُت الغكبت، صاصعة غً ؤلا   %40للمؿدثمغ، و %60، جدضص كُمت الخػٍى

 ع بالهىخاع للضولت مالىت الغكبت  مً كُمت ألاعاض ي الفالخُت جلض

 03-10مً اللاهىن عكم  1فلغة  4اهظغ اإلااصة  -(2)

، ًىظم إوكاء الضًىان الىػني 1996فبراًغ  24مؤعر في  87-96اإلايكإ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -(3)

 ، مػضٌ ومخمم1996فبراًغ  28، صاصع في 15لألعاض ي الفالخُت، ج ع غضص 

 03-10مً اللاهىن عكم   8و 4اإلاىاص  اهظغ  -(4)



  لػكاف مدمض
 

    

 )فسع ثان(.، هما ًسخلف غىه في هىاح ؤزغي )فسع أول(مػه في هىاح مػُىت

 أوحه الشبه بين حم الامخُاش وحم الاهخفاع الدائم: الفسع ألاول 

، عغم ؤن هال منهما ًسخلف خم الاهخفاع الضائمبحن خم الامخُاػ و به هبحر هىان حكا 

 فُما ًلي: غً آلازغ الؾُما مً خُث الدؿمُت، وهظا الدكابه ًىمً

ابل : ول مً خم الامخُاػ وخم الاهخفاع الضائم ًمىذ ملمن حُث الشسط اإلاالي -1

ىت الػمىمُت ت للخٍؼ ألاعض الفالخُت مدل الاؾخغالٌ  مىذ ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

ًلؼ غلى غاجم اإلاؿدثمغ الفالحي جدذ  كىاهحن اإلاالُت، وهى التزام ، جدضصها(1)الفالحي

 .الػلضػائلت فسخ 

: ول مً خم الامخُاػ وخم الاهخفاع للىلل والخىاشل والحجص من حُث اللابلُت  -2

 .وللحجؼ هظلًما بملابل لخىاٌػ غليه، واالضائم كابالن للىلل للىعزت

ول مً خم الامخُاػ اإلاىغؽ بمىحب غلض الامخُاػ، ؤو خم  من حُث الالتزاماث: -3

الاهخفاع الضائم ؾابم ًغجب خلىكا والتزاماث غلى غاجم اإلاؿدثمغ الفالحي، وهي التزاماث 

 حػاكضًت ال ًجب ؤلازالٌ بها جدذ ػائلت البؼالن.

حػخبر اإلاؿدثمغة الفالخُت  هُت:من حُث اهدساب اإلاسدثمسة لألهلُت اللاهى  -4 

قغهت مضهُت، فهي بظلً جىدؿب ألاهلُت اللاهىهُت الياملت لالقتراغ واإلالاطاة والخػهض 

والخػاكض ػبلا ألخيام اللاهىن اإلاضوي، وبئمياجها إبغام غلض قغاهت بغع الىظغ غً هظام 

 .(2)الاؾخغالٌ اللائم

 وحم الاهخفاع الدائمأوحه الادخالف بين حم الامخُاش : الفسع الثاوي

ًسخلف هما ًدكابه خم الامخُاػ مؼ خم الاهخفاع الضائم في بػع الجىاهب، فهى 

 :غلُه في حىاهب ؤزغي، وهي جخمثل فُما ًلي

                                                             
مصؼفى هماٌ، غلض الامخُاػ الىاعص غلى ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، مظهغة لىُل  -(1)

، 2013 ، الجؼائغقهاصة اإلااحؿخحر في الحلىق، فغع كاهىن غلاعي، ولُت الحلىق بً غىىىن، حامػت الجؼائغ

 .35ص

 19-87مً اللاهىن عكم  13و 12، جلابلها اإلااصة 03-10مً اللاهىن عكم  21و 20اإلااصة  ام وهظا جؼبُلا ألخي -(2)
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إلاضة  03-10ًمىذ خم الامخُاػ الحالي في إػاع اللاهىن عكم  من حُث اإلادة: -1

لت وؿبُا ولىنها ؤكل مً مضة خم 40ؤكصاها ؤعبػىن) ( ؾىت كابلت للخجضًض، فهي مضة ػٍى

لت حضا ملاعهت بمضة  99الاهخفاع الضائم ؾابلا الظي وان ًمىذ إلاضة  ؾىت، وهظه اإلاضة ػٍى

 خم الامخُاػ الحالي. 

ألخيام الكفػت، في خاٌ  ًسظؼ خم الامخُاػ  الشفعت: من حُث ممازست حم -2

ٌ لهظا الجىاٌػ اإلاؿدثمغ غً خله في الامخُاػ ، و  لضًىان الىػني لألعاض ي حم مسى 

ًماعؾها باؾم ولحؿاب الضولت، ولباقي ؤغظاء اإلاؿدثمغة الفالخُت الفالخُت، 

ػبلا ألخيام  فهي مسىلت ،، بِىما الكفػت الكخىاء خم الاهخفاع الضائم ؾابلا(1)الجماغُت

وفي حمُؼ الحاالث صون اإلاىخجحن  فلؽ للضولت 19-87مً اللاهىن عكم  24اإلااصة 

 الفالخُحن.

ًخم اؾخغالٌ ؤعاض ي اإلاؿدثمغة الفالخُت الجماغُت  :من حُث هُفُت الاسخغالل -3

ًمىذ خم ، وبػلض واخض حماغُا 19-87الؿابم عكم  ظل جؼبُم ؤخيام اللاهىن  في

ت، مما ٌػني  الاهخفاع جىَغـ الؼابؼ الجماعي الضائم غلى الكُىع وبدصص مدؿاٍو

ـ  03-10في ظل جؼبُم ؤخيام اللاهىن عكم الٌ الفالحي، بِىما جم  لالؾخغ الحالي جىَغ

مً  4ػبلا ألخيام اإلااصة  ًمىذ خم الامخُاػ  ؤصبذ الؼابؼ الفغصي لالؾخغالٌ، بدُث

 ختى ولى واهذ اإلاؿدثمغة حماغُت.ليل مؿدثمغ  (غلض فغصيهظا اللاهىن بصفت فغصًت )

ًمىً للمؿدثمغ الفالحي في ظل اللاهىن  من حُث مدي الخسوج من الشُىع: -4

، إطا ؤعاص اؾخغالٌ خصخه بصفت فغصًت فهى (2)الخغوج مً الكُىع 03-10الجضًض عكم 

ًىً لِـ مجبرا غلى البلاء في الكُىع، بِىما صاخب خم الاهخفاع الضائم ؾابلا لم 

ؿا إلابضؤ الؼابؼ الجماعي للمؿدثمغة مىه  6ػبلا ألخيام اإلااصة ٌؿمذ له  بظلً جىَغ

 الفالخُت.

                                                             
ً  03-10مً اللاهىن عكم  15اإلااصة جىص  -(1) غلى ما ًلي: " في خالت الخىاٌػ غً خم الامخُاػ، ًمىً للمؿدثمٍغ

ً ؤصحاب هفـ اإلاؿدثمغة الفالخُت، ؤو غىض الاكخظاء الضًىان الىػني لأل  عاض ي الفالخُت، مماعؾت خم آلازٍغ

ؼ اإلاػمٌى به".  الكفػت ػبلا للدكَغ

 326-10مً صفتر الكغوغ اإلاغفم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2اإلااصة وهظا جؼبُلا ألخيام  -(2)



  لػكاف مدمض
 

    

ًسظؼ إلغاء الػلض ؤلاصاعي لالهخفاع الضائم  من حُث إلغاء العلد ؤلادازي: -5

ؾابلا في خاٌ ؤلازالٌ بااللتزاماث اللاهىهُت لإللغاء اللظائي ؤمام اللظاء اإلاسخص، بػض 

ت جدذ إقغاف الىالي اإلاسخص إكلُمُاحملت مً ؤلا  ، بِىما إلغاء غلض (1)حغاءاث ؤلاصاٍع

ت ؤمالن الضولت بئزؼاع مً الضًىان  الامخُاػ الحالي فئهه ًسظؼ لإللغاء ؤلاصاعي مً مضًٍغ

 الىػني لألعاض ي الفالخُت في خالت ؤلازالٌ بااللتزاماث.

ًغجب فسخ غلض  ؤلادازي:من حُث آلاثاز اللاهىهُت اإلاترجبت عن إلغاء العلد  -6

ا ؤو إعاصًا، خم خصىٌ اإلاؿدثمغ غلى حػىٍع جدضصه إصاعة  الامخُاػ الحالي ؾىاء وان إصاٍع

-87، بِىما لم ًىً مبضؤ الخػىٍع مىغؾا في ظل اللاهىن اللضًم عكم (2)ؤمالن الضولت

 اإلالغى. 19

 اإلابحث الثاوي

 الامخُاش الفالحي شسوط وإحساءاث وآثاز 

بكغوغ  03-10ىن عكم الامخُاػ الفالحي في إػاع جؼبُم ؤخيام اللاهًمىذ خم 

لغاًت إغضاص الػلض ؤلاصاعي م إحغاءاث كاهىهُت مىصىص غليها غلى ؾبُل الحصغ، ووف

كاهىهُت ًخػحن غلى ظ الػلاعي آزاعا ًغجب بػض قهغه بالحف، )مطلب أول(لالمخُاػ 

 )مطلب ثان(لللاهىن  اإلاؿدثمغ الالتزام بها جدذ ػائلت فسخ الػلض ػبلا

 شسوط وإحساءاث مىح حم الامخُاش: اإلاطلب ألاول 

للمؿدثمغ الظي جخىفغ فُه  03-10ًمىذ خم الامخُاػ الفالحي في إػاع اللاهىن عكم   

غلى ؤن ًخم هظا اإلاىذ وفم إجباع إحغاءاث ، )فسع أول(ىبت،الكغوغ اللاهىهُت اإلاؼل

 )فسع ثان(.للمؿدثمغ اإلاػني ؤلاصاعي  كاهىهُت لغاًت حؿلُم الػلض

                                                             
، ج ع 19-87مً اللاهىن عكم  28، ًدضص هُفُاث جؼبُم اإلااصة 1990فبراًغ  06مؤعر في  51-90مغؾىم عكم  -(1)

 1990فبراًغ  07في ، صاصع 06غضص 

حاء فيها:" ... ًترجب غلى جهاًت الامخُاػ الحم في  03-10مً اللاهىن عكم  3فلغة  26اإلااصة هصذ غلى طلً  -(2)

ع جدضصه إصاعة ألامالن الىػىُت باليؿبت لألمالن الؿؼدُت مؼ ػغح  ع غً ألاطغاع في خالت  %10حػٍى هخػٍى

 إزالٌ صاخب الامخُاػ بالتزاماجه...". 

 مً صفتر الكغوغ. 8إلااصة وا 
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 شسوط مىح الامخُاش: الفسع ألاول 

غلى حملت مً الكغوغ اللاهىهُت التي ًجب جىفغها في  03-10هص اللاهىن عكم 

ل خله في الاهخفاع الضائم إلى خم امخُاػ، وهى ما هصذ غلُه اإلاؿدثم غ الفالحي، لخدٍى

 مً هظا اللاهىن حاء هصها: 5اإلااصة 

ألغظاء اإلاؿدثمغاث الفالخُت  الامخُاػ اإلاىصىص غلُه في هظا اللاهىن،ًمىذ خم "

 08اإلاؤعر في  19-87الجماغُت والفغصًت الظًً اؾخفاصوا مً ؤخيام اللاهىن عكم 

ً غلى:  1987صٌؿمبر   والحائٍؼ

ت -  غلض عؾمي مكهغ في اإلادافظت الػلاٍع

 ؤو كغاع مً الىالي -

 ،فالخُت الجماغُت والفغصًت اإلاظوىعًٍ ؤغالهًجب ؤن ًيىن ؤغظاء اإلاؿدثمغاث ال -

 ".1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87كض وفىا بالتزاماتهم بمفهىم اللاهىن عكم 

 مً هظا اللاهىن، فلض هصذ غلى ؤهه: 7وؤما اإلااصة 

 ًلص ى مً الاؾخفاصة مً ؤخيام هظا اللاهىن ألاشخاص: "

، ؤو (1)03-10مً اللاهىن عكم  2اصة الظًً خاػوا ألاعاض ي الفالخُت اإلاظوىعة في اإلا -

الظًً ؤحغوا مػامالث ؤو اهؿبىا خلىق اهخفاع و/ ؤو ؤمالن ؾؼدُت زغكا لألخيام 

ػُت والخىظُمُت اإلاػمىٌ بها.  الدكَغ

م اللظاء -  الظًً واهىا مىطىع إؾلاغ خم صاصع غً ػٍغ

 الظًً ؤلغى الىالة كغاعاث اؾخفاصتهم   -

خاالث ألاشخاص اإلاؼغوخت كظاًاهم غلى مؿخىي الجهاث  جؤحل مػالجت

 ، إلى غاًت إصضاع الحىم النهائي".اللظائُت اإلاسخصت

الؾُما  03-10وؤما باليؿبت لألعاض ي الفالخُت اإلاخبلُت، فلض ؤغؼى اللاهىن عكم 

                                                             
غلى ؤهه: " ٌكمل مجاٌ جؼبُم هظا اللاهىن ألاعاض ي الخابػت لألمالن  03-10مً اللاهىن عكم  2جىص اإلااصة  -(1)

 ...".1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87الخاصت للضولت التي واهذ زاطػت لللاهىن عكم 



  لػكاف مدمض
 

    

ت في مىذ الامخُ مىه 17اإلااصة  ، بؼلب مً الضًىان الىػني اػ غلى هظه ألاعاض ي ألاولٍى

م إغالن الترقُذ إلى: لألع   اض ي الفالخُت، بػض جغزُص مً الىالي، غً ػٍغ

ً ؤصحاب الامخُاػ اإلاخبلحن مً اإلاؿدثمغة الفالخُت طاث ؤصحاب امخُاػ  - اإلاؿدثمٍغ

 .مخػضصًً

ً ؤصحاب الامخُاػ اإلاداطًً مً ؤحل جىؾُؼ مؿدثمغاتهم -  .اإلاؿدثمٍغ

ؼ ألاشخاص الظًً لهم مؤهالث غلمُت و/ ؤو جلىُت و  - ؼ لخػٍؼ ٍلضمىن مكاَع

 اإلاؿدثمغة الفالخُت وغصغهتها.

ؤن مىذ الامخُاػ في إػاع جؼبُم ؤخيام اللاهىن الكغوغ  ًخضح مً زالٌ هظهوغلُه 

هى إغاصة جىُُف اإلاىخجحن الفالخُحن الظًً اؾخفاصوا مً خم الاهخفاع ، 03-10 عكم

ؾخغالٌ ألاعاض ي مؼ الىمؽ الجضًض ال ، 19-87هىن اللضًم عكم الضائم في ظل اللا

ل الفالخُت التي واهذ بدىػتهم، غحر ؤهه ؤن ًيىهىا ٌكترغ  امخُاػ  خلىكهم إلى خم لخدٍى

 لضائم، ؤو غلى ألاكلمخدصلحن غلى غلىص عؾمُت مكهغة  جثبذ خلهم في الاهخفاع ا

ت صاصعة غً الىالي اإلاسخص إكلُمُا   .كغاعاث إصاٍع

اإلاللاة غلى غاجلهم في ظل اللاهىهُت ؤن ًيىهىا كض وفىا بالتزاماتهم  هما ٌكترغ

، جدذ ػائلت إلغاء الػلض ؤلاصاعي وخغمان 19-87ن الؿابم عكم جؼبُم ؤخيام اللاهى 

، الؾُما منها حؿضًض 03-10اإلاىخج الفالحي مً الاؾخفاصة مً ؤخيام اللاهىن الجضًض عكم 

ت اإلاترجبت غلى اإلاىخج الفالحي ملابل اؾخغالٌ  ألاعاض ي الفالخُت، مبالغ ؤلاجاواث الؿىٍى

، هما ؤهضجه ؤلاصاعة الػامت لألمالن الىػىُت (1)وهى ما ؤهضه اللظاء جؼبُلا لللاهىن 

، إال ؤن الؿلؼاث الػمىمُت ججاهلذ اللاهىن (2)بمىحب غضة مظهغاث صاصعة غنها

ت وطػُت هؤالء اإلاىخجحن الفالخُحن اإلاسلحن بالتزاماتهم اللاهىهُت بػض ؤن  ،وؾمدذ بدؿٍى

                                                             
، ص 2004، الجؼائغ 5جلت مجلـ الضولت، غضص ، م06/4/2004مؤعر في  11798مجلـ الضولت كغاع عكم  -(1)

، اللظاء الػلاعي، خمضي باقا غمغ، الجؼائغ، 26/12/2007مؤعر في  4211، وكغاع مجلـ الضولت عكم 224

، 3، مجلت اإلادىمت الػلُا، غضص زاص، ج 11/4/2007مؤعر في  399559، وكغاع اإلادىمت الػلُا عكم  32ص

 418، ص 2010الجؼائغ 

مؤعزت في  04274، ومظهغة عكم 08/07/2003مؤعزت في  3716ى ؾبُل اإلاثاٌ، مظهغة عكم اهظغ غل -(2)

ت 25/10/1998  جخػللان بالتزام صفؼ ؤلاجاواث الؿىٍى
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كض ال ًمىً مػه جؼبُم ؤخيام اللاهىن  ،مً جفاكم هظه الظاهغة بكيل ملفذجإهضث 

 .(1)الجضًض

جؼبُم  وللخظهحر فئهه في خالت بلاء ؤعاض فالخُت فائظت، فئهه ًخم مىدها في إػاع 

، وهم اإلاؿدثمغون ؤصحاب الامخُاػ اإلاخبلحن مً 03-10 هىن مً اللا 17ؤخيام اإلااصة 

اإلاؿدثمغة الفالخُت طاث ؤصحاب امخُاػ مخػضصًً، واإلاداطًً مً ؤحل جىؾُؼ 

ؼ  لضمىن مكاَع مؿدثمغاتهم، ولألشخاص الظًً ًمخليىن مؤهالث غلمُت وجلىُت ٍو

ؼ وغصغهت اإلاؿدثمغة الفالخُت  لخػٍؼ

 الامخُاشإحساءاث مىح حم : الفسع الثاوي

مؤعر في  326-10جم جدضًض إحغاءاث مىذ الامخُاػ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  

، ًدضص هُفُاث جؼبُم خم الامخُاػ الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت 2010صٌؿمبر  23

 مىه حاء هصها: 2، خُث هصذ اإلااصة (2)الخابػت لألمالن الخاصت للضولت 

، ًىدع 2010أوث  15اإلاؤزخ في  03-10زكم من اللاهىن  2" جطبُلا ألحيام اإلاادة 

ملف جحىٍل حم الاهخفاع الدائم إلى حم امخُاش، بصفت فسدًت لدي الدًىان الىطني 

 لألزاض ي الفالحُت من ول عضى في مسدثمسة فالحُت حماعُت أو فسدًت".

 مىه فلض هصذ غلى ما ًلي: 3وؤما اإلااصة 

ل غلى:  " ًجب ان ٌكخمل ملف الخدٍى

 .ً بؼاكت الخػٍغف الىػىُت مصاصق غليهااؾخماعة م -

 .وسخت فغصًت للحالت اإلاضهُت -

ت ؤو كغاع الىالي -  .وسخت مً الػلض ألاصلي اإلاكهغ باإلادافظت الػلاٍع

وسخت مً مسؼؽ جدضًض ؤو عؾم الحضوص ؤو غىضما جخىفغ البلضًت غلى اإلاسح  -

 .مؿخسغج مً مسؼؽ مسح ألاعاض ي

                                                             
ت اإلاكترهت)مالُت -(1) ، جخػلم بمػالجت 11/9/2012مؤعزت في  06فالخت( عكم -صازلُت-اهظغ الخػلُمت الىػاٍع

ل خم الاهخفاع الضائم إال    خم امخُاػ.مً ػغف اللجان الىالئُتملفاث جدٍى

  326-10مغؾىم جىفُظي عكم  -(2)



  لػكاف مدمض
 

    

ذ قغفي مً اإلاؿدثمغ  - مصاصق غلُه ًخظمً حغصا مدُىا ألمالن اإلاؿدثمغة جصٍغ

 1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87وغلى حػهض بالىفاء بالتزاماجه بمفهىم اللاهىن عكم 

واإلاخظمً طبؽ هُفُت اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الىػىُت وجدضًض 

فم في اإلالحم الثاوي بهظا خلىق اإلاىخجحن وواحباتهم، الظي ًخم إغضاصه وفم الىمىطج اإلاغ 

 .اإلاغؾىم

جىهُل ًخم إغضاصه ؤمام مىزم في خالت جغهه ألخض الىعزت لخمثُلهم لضي الضًىان  -

 الىػني لألعاض ي الفالخُت".

خػحن غلى اإلاىخجحن الفالخُحن جؼبُلا ألخيام اإلااصة    03-10مً اللاهىن عكم  30ٍو

ل خلهم في الاهخفاع الضائم  ( 18إلى خم امخُاػ في ؤحل زماهُت غكغ)إًضاع ملفاتهم لخدٍى

ش وكغ اللاهىن عكم   لضي الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت.  03-10قهغا، ابخضاء مً جاٍع

ل خم الاهخفاع الضائم اإلامىىح في إػاع  ًخضح مً هظه ألاخيام اللاهىهُت ؤن جدٍى

ً اإلاػني ملفا  19-87اللاهىن اللضًم عكم  ٌكخمل غلى إلى خم امخُاػ، ًسظؼ لخيٍى

الىزائم اإلاؼلىبت كاهىها بصفت فغصًت ختى ولى وان اإلاػىُىن ًيخمىن ؾابلا إلاؿدثمغة 

ـ مبضؤ الؼابؼ الفغصي بمىحب اللاهىن الجضًض عكم  -10حماغُت، وهظا بػض ؤن جم جىَغ

ىصغه لضي  03 بضٌ الؼالؼ الجماعي الظي وان مػمىال به في ظل اللاهىن اللضًم، ٍو

 عاض ي الفالخُت اإلاسخص إكلُمُا للضعاؾت.الضًىان الىػني لأل 

وغلُه بػض صعاؾت ملفاث اإلاىخجحن الفالخُحن مً ػغف الضًىان الىػني لألعاض ي 

 الفالخُت، فئهه ًمىً جصىع زالر خاالث:

: وفي هظه الحالت ًلىم الضًىان الىػني لألعاض ي حالت اإلاىافلت على اإلالف -1

مً اللاهىن  4صىص غلُه في ؤخيام اإلااصة الفالخُت بكيلُاث جىكُؼ صفتر الكغوغ اإلاى

غؾل اإلالف إال إصاعة ألامالن الىػىُت كصض إغضاص غلض الامخُاػ باؾم ول 03-10عكم  ، ٍو

 ، ًسظؼ إلحغاءاث الدسجُل وؤلاقهاع الػلاعي.(1)مؿدثمغ

حالت ما إذا جطلبذ دزاست اإلالف معلىماث جىمُلُت، أو جحللا من الىثائم  -2

                                                             
 03-10مً اللاهىن عكم  5اهظغ اإلااصة  -(1)
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هظه الحالت ًلجإ الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت لخؼبُم ؤخيام : ففي  اإلاصسح بها

، وهي إعؾاٌ هظه اإلالفاث لضعاؾتها مً ػغف 326-10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  6اإلااصة 

 .(1)لجىت والئُت ًغؤؾها الىالي

في هظه الحالت ًؤحل  حالت اإلالفاث مىضىع مىاشعاث لدي الجهاث اللضائُت: -3

ٍل خم الاهخفاع الضائم إلى خم امخُاػ لغاًت الفصل في اللظُت الػمل بئحغاء جدى 

 .(2)اإلاؼغوخت جهائُا

ؿها  ولإلقاعة فئهه ال جؼاٌ إلى ًىمىا هظا الىثحر مً اإلالفاث غاللت صون إمياهُت جىَغ

وػٍغ غلى عؤؾها هظا باغتراف الؿلؼاث الػمىمُت بػلىص امخُاػ وحؿلُمها للمػىُحن، و 

ألؾباب هثحرة منها، الجزاغاث اللظائُت اإلاؼغوخت غلى مؿخىي  البدغي،الفالخت والصُض 

الفصل في ؿبب الخإزغ إلى الفصل فيها بػض، ؤو بوالتي لم ًخم  ،اإلاداهم اإلاسخصت

ًخػلم  ىعر صاخب خم الاهخفاع، ؾىاء وان الجزاعالجزاغاث بحن الىعزت بػض وفاة اإلا

ملام اإلاىعر  ُحن ؤخضهم لخىهُله ًلىمهم في حػبصفتهم ؤو إكصاء البػع منهم، ؤو فكل

ٌ  في الحلىق والالتزاماث اقي بإجمام صون  لصالح الىعزت، وهظه الجزاغاث ًمىنها ؤن جدى

ل خم مىعثهم إليهم ؤلاحغاءاث اللاهىهُت في ألاحل اللاهىوي ، ومنها ما ٌػىص إلى (3)لخدٍى

 لللاهىن.    ؤلازالٌ ببػع الالتزاماث الخػاكضًت اإلاللاة غلى غاجلهم ػبلا 

 ثاز اللاهىهُت لعلد الامخُاشآلا: اإلاطلب الثاوي

الػلض ؤلاصاعي لالمخُاػ ًبضؤ الػلض في جغجِب آزاعه  وحؿلُم وقهغ بػض إغضاص  

 ٍللي غلى غاجله التزاماث ، و خلىكا للمؿدثمغ صاخب الامخُاػ  ُت، بدُث ًغجباللاهىه

 )فسع ثان(. لفسخاًخػحن غلى اإلاؿدثمغ الالتزام جدذ ػائلت ،)فسع أول(

 الحلىق والالتزاماث: الفسع ألاول 

خلىكا لصالح اإلاؿدثمغ،  03-10ًغجب غلض الامخُاػ اإلامىىح في إػاع اللاهىن عكم  

 .ػُلت مضة الامخُاػٍغجب غلُه التزاماث و 

                                                             
 326-10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  7خٌى حكىُلت هظه اللجىت عاحؼ اإلااصة  -(1)

 326-10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  11اهظغ اإلااصة  -(2)

 326-10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  5فلغة  3، واإلااصة 03-10اللاهىن عكم مً  25اهظغ اإلااصة  -(3)



  لػكاف مدمض
 

    

 أوال: حلىق اإلاسدثمس صاحب الامخُاش 

 جخمثل خلىق اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ فُما ًلي: 

الحغ لألعض وألامالن الؿؼدُت اإلاىطىغت جدذ جصغفه ألغغاض الاؾخغالٌ  -1

 .الفالخت

حن الؾخغالٌ ؤفظل لألعاض ي مؼ مغاغاة  -2 اللُام بيل تهُئت و/ ؤو بىاء طغوٍع

ػُت والخىظُمُت اإلاىصىص غليها في هظا اإلاجاٌ، بػض جغزُص  اؾدُفاء ؤلاحغاءاث الدكَغ

 .ٌػلم إصاعة ؤمالن الضولت بظلً مؿبم مً الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت الظي

عهً الحم الػلاعي الظي ًمىده إًاه الامخُاػ هظمان لللغوض التي ًمىً ؤن  -3

كمل  ل وكاػاجه في إػاع اإلاؿدثمغة الفالخُت، َو ًخدصل غليها لضي هُئاث اللغض لخمٍى

 .الغهً ؤًظا البىاًاث اإلامىً حكُِضها

والكغوغ اإلادضصة بإخيام اللاهىن  الخىاٌػ غً خله في الامخُاػ طمً ألاقياٌ -4

، والىصىص اإلاخسظة لخؼبُله، بػض إغالم الضًىان 2010ؤوث  15اإلاؤعر في  03-10عكم 

 .الىػني لألعاض ي الفالخُت

ؼت جلضًم الؼلب للضًىان  -5 ججضًض الامخُاػ بؼلب مىه، غىض اهتهاء مضجه قٍغ

ش اهتهائه ػبلا لل ؼ والخىظُم اإلاػمٌى بهماالىػني لألعاض ي الفالخُت ؾىت كبل جاٍع  .دكَغ

 .ػلب الفسخ اإلاؿبم لالمخُاػ بىاؾؼت إقػاع بؿىت واخضة غلى ألاكل -6

الخغوج مً الكُىع في خالت مؿدثمغة حماغُت كصض حكىُل مؿدثمغة فالخُت  -7

ؤخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  مً صفتر الكغوغ 2ػبلا ألخيام اإلااصة  مؼ مغاغاة ،فغصًت

 الظي ًدضص قغوغ ججؼئت ألاعاض ي الفالخُت. 1997صٌؿمبر  20اإلاؤعر في  97-490

إلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ ؤغؼى ا ،الحالي 03-10ؤن اللاهىن عكم  وغلُه ًخضح 

غىضما  كض خغعه ؤهثر بل و  م،الؿاب ظل اللاهىن  لم ًىً ًخىفغ غليها في خلىكا هثحرة،

ؾخغالٌ الحغ لهظه ألاعاض ي ولألمالن الؿؼدُت، واللُام بيل تهُئت ًغاها مىده خم الا 

ججضًض مضة الامخُاػ، ؤو  خم الغهً، والخىاٌػ غً خم الامخُاػ، وخممىده مىاؾبت، و 

وخم الخغوج مً الكُىع ختى كبل اهتهاء مضة الامخُاػ اإلامىىخت له، ػلب فسخ الػلض 

 ؤن جيىن ؾىي في هظه الحالت ، وال ٌكترغ خله فغصًا لخدلُم هجاغت ؤفظل  ؾخغالٌال 
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-97ججؼئت ألاعاض ي للخغوج مً خالت الكُىع مؼابلت ألخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

490(1). 

 ثاهُا: التزاماث اإلاسدثمس صاحب الامخُاش

اإلاؤعر في  03-10ًجب غلى صاخب الامخُاػ الاخترام الصاعم ألخيام اللاهىن عكم   

 ، والىصىص اإلاخسظة لخؼبُله، والؾُما الالتزاماث آلاجُت:2010ؤوث  15

ًفترض في اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ ؤن ًيىن مؼلػا اػالغا وامال غلى كىام  -1

جب ؤن ًىفغ الىؾائل الي افُت بهضف إغؼاء مغصوصًت لألعاض ي ألامالن اإلامىىخت له، ٍو

 الفالخُت وألامالن الؿؼدُت اإلامىىخت له

مً صفتر الكغوغ اإلاغفم  3اإلااصة  خؿبًخػهض اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ  - 2

 بما ًلي: 326-10باإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 إصاعة مباقغة وشخصُت للمؿدثمغة. (1           

 ل غلى إزماعها.الاغخىاء باألعاض ي اإلامىىخت والػم (2

 .اإلادافظت غلى الىحهت الفالخُت لألعاض ي( 3

ؤال ٌؿخػمل مباوي اإلاؿدثمغة إال مً ؤحل ؤهضاف طاث صلت باليكاػاث ( 4

 .الفالخُت

 .غضم جإححر ألاعاض ي وألامالن الؿؼدُت اإلالامت فيها مً الباػً( 5

ذ بيل اجفاكاث الكغاهت التي ًبرمها ؤو ًلغيها ػبلا للدكغ ( 6 َؼ والخىظُم الخصٍغ

 .اإلاػمٌى بهما

ت اإلاؿخدلت لالمخُاػ غىض خلىٌ ؤحلها( 7  .صفؼ مبالغ ؤلاجاوة الؿىٍى

ؾضاص الغؾىم واإلاصاٍعف ألازغي التي ًمىً ؤن جسظؼ لها ألامالن ػُلت مضة ( 8

 .الامخُاػ

                                                             
، ًدضص قغوغ ججؼئت ألاعاض ي الفالخُت، ج ع غضص 1997صٌؿمبر  20مؤعر في  490-97مغؾىم جىفُظي عكم  -(1)

 1997صٌؿمبر  21، صاصع في 84



  لػكاف مدمض
 

    

إغالم الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت في ول وكذ بيل خضر ًمىً ؤن ًؤزغ ( 9

 . (1)صي للمؿدثمغةغلى الؿحر الػا

 الفسع الثاوي: إحساءاث فسخ علد الامخُاش

إلحغاءاث  03-10ًسظؼ غلض الامخُاػ اإلامىىح للمؿدثمغ ػبلا ألخيام اللاهىن عكم 

الفسخ، وهى هىغان: فسخ اجفاقي بؼلب مً اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ، ؤو بػض اهلظاء 

إزالٌ اإلاؿدثمغ بالتزاماجه مضة الامخُاػ صون ػلب ججضًضها، وفسخ إصاعي في خاٌ 

 اللاهىهُت، وطلً واآلحي:

 أوال: الفسخ الاجفاقي

يىن طلً في خالخحن:  ؤو ما ٌؿمى بالنهاًت الؼبُػُت لػلض الامخُاػ، ٍو

خالت اهلظاء مضة الامخُاػ اللاهىهُت وغضم ججضًضها بىفـ اإلاضة ألاولى، وصون  -1

ً ملف حضًض ألن اإلالف ألاٌو لالمخُاػ   .(2)ًىفي لظلً إغاصة جيٍى

ؤو بؼلب مً اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ ختى كبل اهلظاء مضة الامخُاػ اإلاخبلُت،  -2

كترغ في هظه الحالت فلؽ إغالم الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت كبل ؾىت واخضة   َو

 .(3)غلى ألاكل مً اهلظاء مضة الامخُاػ

 ثاهُا: الفسخ ؤلادازي 

يىن في خالت إزالٌ اإلاؿدثمغ   صاخب الامخُاػ بالتزاماجه اللاهىهُت اإلاللاة غلى ٍو

ػض إزالال بااللتزاماث  في خالت: 03-10مً اللاهىن عكم  29ػبلا ألخيام اإلااصة  غاجله، َو

ل الىحهت الفالخُت لألعاض ي و/ ؤو ألامالن الؿؼدُت -1  .جدٍى

 .(1) غضم اؾخغالٌ ألاعاض ي و/ ؤو ألامالن الؿؼدُت زالٌ فترة ؾىت واخضة -2

 .الخإححر مً الباػً لألعاض ي و/ ؤو ألامالن الؿؼدُت -3

                                                             
 326-10مً صفتر الكغوغ اإلاغفم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3اهظغ اإلااصة  -(1)

هظه الحالت ال حؿمى فسخا، وإهما هي خالت غاصًت وػبُػُت الهتهاء غلض الامخُاػ باهتهاء مضجه صون ػلب  -(2)

 ججضًضها مً ػغف اإلاؿدثمغ في ألاحل اللاهىوي

  326-10مً صفتر الكغوغ اإلاغفم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم  7و 2اهظغ اإلااصجحن  -(3)
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 ( مخخالُخحن.2ؤلاجاوة بػض ؾيخحن) غضم صفؼ -4

وكض ؤهض صفتر الكغوغ اإلالحم باإلاغؾىم الخىفُظي غلى هظه ألاخيام اللاهىهُت، 

مىه حاء هصها: " ًإحي الفسخ ؤلاصاعي بمباصعة مً ؤلاصاعة غىضما ال  8وطلً بمىحب اإلااصة 

 :(1)اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ بالتزاماجه، الؾُما ؤلازالالث آلاجُت ًدترم 

 .غضم اؾخغالٌ ألاعاض ي اإلامىىخت ػُلت مضة ؾىت واخضة -1

 .حغُحر الىحهت الفالخُت لألعاض ي و/ ؤو ألامالن الؿؼدُت اإلامىىخت -2

 .البىاء في ألاعاض ي بضون عزصت مً الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت -3

 .الخإححر مً الباػً لألعاض ي وألامالن الؿؼدُت -4

ً)2غضم صفؼ ؤلاجاوة بػض ؤحلحن) -5 2ً( مخخالُحن وبػض إغظاٍع  .( غحر مثمٍغ

ذ باجفاكاث الكغاهت ؤو الخىاٌػ غً خلال الامخُاػ -6 ذ الياطب وغضم الخصٍغ  .الخصٍغ

 غُاب ؤلاصاعة اإلاباقغة والصخصُت للمؿدثمغة. -7

فسخ ؤلاصاعي، فئن طلً ًترجب في خالت إزالٌ مً ؤما مً خُث إحغاءاث ال

اإلاؿدثمغ  صاخب الامخُاػ، ٌػاًىه مدظغ كظائي ػبلا لللاهىن، خُث ًخم إغظاع 

اإلاؿدثمغ اإلاػني مً ػغف الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت ختى ًمخثل لألخيام اللاهىن 

 ولضفتر الكغوغ ولاللتزاماث الخػاكضًت. 03-10عكم 

امخثاٌ اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ، بػض اهلظاء ألاحل اإلاظوىع في وفي خالت غضم 

ؤلاغظاع اإلابلغ كاهىها، جلىم إصاعة ألامالن الىػىُت، بػض إزؼاع مً الضًىان الىػني 

ت.  لألعاض ي الفالخُت بفسخ غلض الامخُاػ بالؼغق ؤلاصاٍع

يىن فسخ غلض الامخُاػ كابال للؼػً ؤمام الجهت اللظائُت اإلاسخصت في ؤحل  (2)ٍو

                                                             
التي ًمىً فيها فسخ غلض الامخُاػ، ختى ال جخػؿف  غلى ؾبُل الحصغ  ؤلازالٌوان مً اإلافغوض جدضًض خاالث  -(1)

ؤلاصاعة في اؾخػماٌ خلها في الفسخ، ألهثر جفاصُل/ اهظغ، مدمض خغف، الامخُاػ هىمؽ الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت 

ؼ الجؼائغي، ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت و ، كؿم 16ؤلاوؿاهُت، ع الخابػت لألمالن الخاصت للضولت في الدكَغ

 .160، ص2016الجؼائغ الػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت حامػت خؿِبت بً بىغلي، الكلف، 

ت جؼبُلا للمػُاع الػظىي، اهظغ اإلااصة  -(2) فبراًغ  25مؤعر في  09-08مً اللاهىن عكم  802وهي اإلاداهم ؤلاصاٍع

ت، ج ع غض2008 ل  23، صاصع في 21ص ، ًخظمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع ، وهظا في ؤحل قهٍغً 2008ؤفٍغ

 مً اللاهىن هفؿه. 829زغوحا غً آحاٌ الؼػً الػاصًت جؼبُلا ألخيام اإلااصة 



  لػكاف مدمض
 

    

(ً ش جبلُغ فسخ هظا الػلض مً الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت2قهٍغ  .(1)( مً جاٍع

وججضع ؤلاقاعة في هظه الحالت إلى ؤهه ًترجب غً فسخ غلض الامخُاػ ؤًلىلت حمُؼ 

ػؼى الحم باليؿبت لألمالن  ألامالن بما فيها اإلادالث اإلاؿخػملت للؿىً إلى الضولت، َو

ع  ع غً ألاطغاع  %10جدضصه إصاعة ؤمالن الضولت مؼ ػغح الؿؼدُت، في حػٍى هخػٍى

ع كابال  يىن مبلغ الخػٍى في خالت إزالٌ اإلاؿدثمغ صاخب خم الامخُاػ بالتزاماجه، ٍو

للؼػً ؤمام الجهت اللظائُت اإلاسخصت، جدؿب الامخُاػاث والغهىن اإلادخملت التي جثلل 

ع  .(2)اإلاؿدثمغة في مبلغ الخػٍى

 داجمت

في إػاع اللاهىن عكم اإلامىىح  هسلص في جهاًت هظا البدث إلى اللىٌ بإن خم الامخُاػ 

ٌكيل الىمؽ الجضًض الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت للضولت، بػض ؤن جم  ،10-03

وهظا بضٌ هظام الاهخفاع الضائم ، 16-08عكم  لفالحيإكغاعه بمىحب كاهىن الخىحُه ا

لظلً فهى إغاصة جىُُف فلؽ للمىخجحن الفالخُحن ؤصحاب  ،اإلاػمٌى به ؾابلا

لت الاؾخغالٌ الجضًضة، ولِـ مىذ ألاعاض ي مً حضًض.  اإلاؿدثمغاث الفالخُت مؼ ػٍغ

ًيىن هظا الخغُحر مً همؽ الاهخفاع الضائم إلى همؽ الامخُاػ ، بمىحب ملف ًىصع  

اإلاؿدثمغ ؾىي الىفاء لضي الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت، وال ٌكغغ للبىٌ ملف 

بااللتزاماث اللاهىهُت اإلاللاة غلى غاجله في ظل اللاهىن اللضًم، وختى هظه الالتزاماث جم 

ت، هظغا للظغوف ألامىُت  الدؿامذ فيها الؾُما ؤلازالٌ بالتزام صفؼ ؤلاجاواث الؿىٍى

غلى والؼبُػُت والجفاف وغحرها مً اإلاػىكاث، قغغ ؤن ًلتزم اإلاضًىىن بها بدؿضًضها 

 صفػاث بػض مىدهم غلىص الامخُاػ، وهى ما جم الػمل به فػال.

ًمىذ خم الامخُاػ بصفت فغصًت غلى زالف خم الاهخفاع الضائم ؾابلا، وهى كابل   

ـ خم اإلاؿدثمغ في الخغوج مً الكُىع، وخم الكفػت، وخم  م جىَغ لللؿمت غً ػٍغ

هثحرة ختى ٌكػغ اإلاؿدثمغ إبغام اجفاكُاث قغاهت، وخم الغهً، وهي خلىق وامخُاػاث 

 ،وهإن اإلاؿدثمغة ملىه الخاص، ػاإلاا ؤن اإلالً الخاص ٌػخنى به غلى زالف اإلالً الػام

                                                             
 03-10مً اللاهىن عكم  28اهظغ اإلااصة  -(1)

 مً صفتر الكغوغ  8، واإلااصة 03-10مً اللاهىن عكم  27و 26اهظغ اإلااصجحن  -(2)
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تهاون في زضمت  الظي ٌكػغ فُه اإلاؿدثمغ هإهه مىظف لضي الضولت، مما ًجػله ًتراخى ٍو

   مصضع ضة لخدلُم ألامً الغظائي، ولجػلها ألاعاض ي الفالخُت التي حؿعى الضولت حاه

 مً مصاصع الضزل الىػني بػض اإلادغوكاث.

غحر ؤهه مً حهت ؤزغي فئن بػع هظه الحلىق والامخُاػاث لم ًخم جىطُدها 

بضكت، ؤو غلى ألاكل جدضًضها وجلُُضها، بدُث جماعؽ في خضوص خماًت اإلاصلحت الػامت 

 .وإهمالهااإلاىخظغة مً ألاعاض ي الفالخُت الخابػت للضولت، وال جؤصي إلى جفخُتها 

 وغلُه هلترح ما ًلي:

جدضًض وجلُُض خم الخغوج مً الكُىع، ختى ال ًيىن غلى خؿاب ألاعاض ي  -

 الفالخُت

جىطُذ بضكت هُفُت إبغام غلض الكغاهت اإلاىصىص غلُه بمىحب هظا اللاهىن،  -

وإزظاغه للكهغ بالحفظ الػلاعي، ولِـ فلؽ إقهاعه بمضوهت إقهاع الػلىص واللغاعاث 

 .للىالًت

الخؼبُم الصاعم إلحغاءاث مماعؾت الكفػت خفاظا غلى ألاعاض ي الفالخُت  -

 وصُاهتها.

 الخىصُاث:

 .03-10مً اللاهىن عكم  21و 15  ىاصهىص ي بخػضًل ؤخيام اإلا 

 اإلاساحعكائمت 

 أوال: الىخب 

ت، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، بً  -1 ؤخمض مدُى، مجاطغاث في اإلاؤؾؿاث ؤلاصاٍع

 .1996الجؼائغ غىىىن، 

خمضي باقا غمغ، اللظاء الػلاعي في طىء ؤخضر اللغاعاث الصاصعة غً  -2

 .2000مجلـ الضولت، صاع هىمت، الؼبػت الؿاصؾت، الجؼائغ 

ل خم الاهخفاع الضائم إلى خم امخُاػ في ظل اللاهىن عك -3 م هدُل خىُمت، جدٍى

 .2013، صاع هىمت، الجؼائغ 10-03



  لػكاف مدمض
 

    

ت، صعاؾت ملاعهت، ؾلُمان مدمض الؼماو  -4 ي، ألاؾـ الػامت للػلىص ؤلاصاٍع

 .1991الؼبػت الخامؿت، حامػت غحن قمـ، مصغ

 ثاهُا: السسائل واإلارهساث الجامعُت

إبغاهُم بً صالح بً إبغاهُم الخىم، الامخُاػ في اإلاػامالث اإلاالُت وؤخيامه في  -1

ػت، حامػت ؤلامام مدمض الفله ؤلاؾالمي، ؤػغوخت صهخىعاه في الفله اإلالاعن، ولُت  الكَغ

اض،   .2005بً ؾػىص ؤلاؾالمُت، الٍغ

ص/ بً عكُت بً ًىؾف، هُفُت اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن  -2

ولُت الحلىق، ، ؤػغوخت لىُل قهاصة صهخىعاه، 19-87الىػىُت ػبلا لللاهىن عكم 

 .1999حامػت الجؼائغ 

ً الؼوبحر، الىظام اللاهىوي  -3 لػلض الامخُاػ الفالحي في ظل الخػضًالث، مظهغة بٍغ

لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن، فغع كاهىن غلاعي، حامػت الجؼائغ، ولُت الحلىق، 

2014 -2015. 

مصؼفى هماٌ، غلض الامخُاػ الىاعص غلى ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن  -4

ىق، ولُت الحلىق بً غىىىن، الخاصت للضولت، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الحل

 .2013حامػت الجؼائغ 

 ثالثا: اإلالاالث 

ص/ بً عكُت بً ًىؾف، قغوغ وإحغاءاث إؾلاغ خم الاهخفاع الضائم في كاهىن  -1

ت للػلىم اللاهىهُت  اإلاؿدثمغاث الفالخُت، ولُت الحلىق، حامػت الجؼائغ، اإلاجلت الجؼائٍغ

 .32-08، ص ص 2000ئغ ، الجؼا2، غضص42والاكخصاصًت والؿُاؾُت، ج

مدمض خغف، الامخُاػ هىمؽ الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لالمالن  –2

ؼ الجؼائغي، ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت،  الخاصت للضولت في الدكَغ

 .168-160، ص ص 2016، حامػت خؿِبت بً بىغلي، الكلف، 16ع

 زابعا: الىصىص اللاهىهُت 

عُت الىصىص ا -1  لدشَس
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، ًخظمً اللاهىن اإلاضوي، ج ع غضص 1975ؾبخمبر  26مؤعر في  58-75ؤمغ عكم  -

 مػضٌ ومخمم. 1975ؾبخمبر  30صع في ، صا78

، ًخظمً طبؽ هُفُت اؾخغالٌ 1987صٌؿمبر  08مؤعر في  19-87كاهىن عكم  -

، ج ع غضص ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الىػىُت وجدضًض خلىق اإلاىخجحن وواحباتهم

 ملغى. 1987صٌؿمبر  09، صاصع في 50

ل  27مؤعر في  11-91كاهىن عكم  - ، ًدضص اللىاغض اإلاخػللت بجزع اإلالىُت 1991ؤفٍغ

 –مػضٌ ومخمم  1991ماعؽ  08، صاصع في 21مً ؤحل اإلاىفػت الػمىمُت، ج ع غضص 

، 46، ًخظمً الخىحُه الفالحي، ج ع غضص 2008ؤوث  03مؤعر في  16-08كاهىن عكم 

 .2008ؤوث  10صاصع في 

، ًخظمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت 2008فبراًغ  25مؤعر في  09-08كاهىن عكم  -

ت، ج ع غضص  ل  23، صاصع في 21وؤلاصاٍع  .2008ؤفٍغ

قغوغ وهُفُاث اؾخغالٌ ، ًدضص 2010ؤوث  15مؤعر في  03-10كاهىن عكم  -

ؤوث  18، صاصع في 46ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، ج ع غضص 

2010. 

 الىصىص الخىظُمُت -2

 اإلاساسُم الخىفُرًت - أ

 28، ًدضص هُفُاث جؼبُم اإلااصة 1990فبراًغ  06مؤعر في  51-90مغؾىم عكم  -

فبراًغ  07، صاصع في 06غضص  ، ج ع 1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87مً اللاهىن عكم 

1990. 

، ًىظم إوكاء الضًىان 1996فبراًغ  24مؤعر في  87-96مغؾىم جىفُظي عكم  -

 .مػضٌ ومخمم 1996فبراًغ  28، صاصع في 15الىػني لألعاض ي الفالخُت، ج ع غضص 

، ًدضص قغوغ ججؼئت 1997صٌؿمبر  20مؤعر في  490-97مغؾىم جىفُظي عكم  -

 .1997صٌؿمبر  21، صاصع في 84خُت، ج ع غضص ألاعاض ي الفال 



  لػكاف مدمض
 

    

، ًدضص قغوغ وهُفُاث 2003ؾبخمبر  16مؤعر في  313-03مغؾىم جىفُظي عكم  -

اؾترحاع ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الىػىُت اإلاضمجت في مدُؽ غمغاوي، ج ع 

 .2003ؾبخمبر  21، صاصع في 57غضص 

، ًدضص اإلاىاػم طاث 2012ماعؽ  19مؤعر في  124-12مغؾىم جىفُظي عكم  -

ؤلامياهُاث الفالخُت التي ٌػخمض غليها هإؾاؽ لحؿاب إجاوة ؤمالن الضولت بػىىان خم 

، صاصع في 17ع غضص  الامخُاػ غلى ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، ج

 .2012ماعؽ  25

 الخعلُماث ومرهساث أمالن الدولت -ب

ت مكتره - ، 11/9/2012مؤعزت في  06فالخت( عكم  -مالُت -ت )صازلُتحػلُمت وػاٍع

ل خم الاهخفاع الضائم إلى خم امخُاػ.  جخػلم بمػالجت ملفاث جدٍى

، ومظهغة 8/7/2003مؤعزت في  3716مؤعزت في ، ومظهغة عكم  1696مظهغة عكم  -

 .، صاصعة غً إصاعة ؤمالن الضولت15/10/1998مؤعزت في  04274عكم 

 اللسازاث اللضائُتدامسا: 

، 5، مجلت مجلـ الضولت، غضص 6/4/2004مؤعر في  11798مجلـ الضولت كغاع ع - 

 .227- 224، ص ص 2004الجؼائغ 

، مجلت اإلادىمت الػلُا، 11/4/2007مؤعر في  399559كغاع اإلادىمت الػلُا عكم  -

 .221-418، ص ص 2010، الجؼائغ 3غضص زاص، ج

، اللظاء الػلاعي، خمضي 26/12/2008مؤعر في  4211كغاع مجلـ الضولت عكم  - 

 .35-32، ص ص 2000باقا غمغ، الجؼائغ 

 


