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 من اعداد الطالب :

 

 جالل الزيداني
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ؼصف هغام امضِص امؾلازي تسول املقصة امؾصيب حتوال ثسزجيَا اتخسب  مٌش ب وادص 

مَطال امخقَري خل ادلول ال دصى تساًة  –واكهت امحساًة تخووس –املصن امخاسػ ؼرش 

ىل ًومٌا ُشا، حِر اكن امخطحَق خازاي س متص يف امخؾسًل ا   مبح  املصن امؾرشٍن ٌو

ة تلواؽس امفلَ اال ساليم وذاظة ما حصى تَ امؾمل ابملشُة املاميك ونسا  اموضؾَة امؾلاًز

ال ب ن ُشٍ اموضؾَة مل حكن مخزسم معاحل املس خؾمص اذلي ابذز مٌش  املشُة احليفي، ا 

ذدوهل سواء يف صلك اس خؾٌلز نٌل وكػ توَخِا واجلزائص ب و يف ظوزت حٌلًة مثل وضؾَة 

ىل اكذحاش مداذئ هغام ؼلازي جسِل ؽوََ اسدِطان ال زايض من ذون املقصة وثووس،  ا 

ش، واكن احلل يف هغام امضِص امؾَين.  ب ي جضٌو

وؽوََ، فامسؤال اذلي ًطصخ ُيا حول طحَؾة ُشا اميغام )هغام امضِص امؾَين(، 

را ؽوميا ب هَ ب تلي امؾمل تَ سازاي حىت تؾس خالء املس خؾمص ب و احلايم، تل ومت  دعوظا ا 

مميَ. فِل ُشا ذمَل ؽىل ثوحِس ثطحَلاث ُشا اميغام ذاذل ذول املقصة امؾصيب، ب م ثؾ 

ىل ب دصى ؟  ب ن ُياك ادذالفاث من ذوةل ا 

يا ثياول املوضوع وفق امرتاثخِة امخامَة: خاتة ؽىل ُشا امطصخ ازثبً   مال 

 ب وال  :امغصفِة امخازخيَة مًضب ت ب هغمة امضِص امؾلازي يف ذول املقصة امؾصيب

ة يف ذول املقصة امؾصيب  اثهَا  ة واال حداًز  :هغام امضِص امؾَين تني الادذَاًز

 اثمثا  : اجلِاس امساُص ؽىل ثطحَق هغام امضِص امؾلازي تسول املقصة امؾصيب 

 زاتؾا : مسطصت امدسجَل )امخحفِظ( تب هغمة امضِص امؾلازي دلول املقصة امؾصيب 

 مؾلازي تسول املقصة امؾصيبذامسا: ب اثز امدسجَل امؾلازي تب هغمة امضِص ا 
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 ب وال:امغصفِة امخازخيَة مًضب ت ب هغمة امضِص امؾلازي يف ذول املقصة امؾصيب:

 

ؼصفت ذول املقصة امؾصيب سواء مهنا من اكهت حتر حنك امؾامثهَني )مثل مَخِا وثووس 

ِة وكواؽس امفلَ واجلزائص(، ب و من مل ختبػ ذلكل اكملقصة، ثطحَق ملحاذئ امرشًؾة اال سالم 

ة هبشٍ امحدلان،  اال ساليم معوما، ونومشُة املاميك واحليفي دعوظا، مخيغمي اموضؾَة امؾلاًز

را اكن امصاحج ُو نرثت امؾمل ابملشُة املاميك يف لك من املقصة وثووس، فا ن ثطحَلاث  وا 

ملسن نومشُة احليفي وخسث تعٌلهتا جلك من ثووس وثضلك ب نرث اهدضازا ابجلزائص ذاظة اب
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نخومسان ووُصان واجلزائص، اميت اكهت ثخواخس فهيا ب فوحَة راث ب ظل حصيك يف حني ب ن 

ىل تؾغ  ضافة ا  املشُة املاميك اكن ُو املشُة امسائس دلى امساكن روي ال ظل امؾصيب، ا 

ة دلى  ال ؼصاف احملوَة اميت ؼصفت امخطحَق دلى فئاث مؾَية يف اجملمتػ اكل ؼصاف امربجًص

ا ب ؼصاف تالذ املدائل ساكن امربجص و  ب صُِص
(1)

. 

ال ب هَ ومػ ذدول املوى ال حٌحَة سواء يف صلك اس خؾٌلز نٌل ُو حال اجلزائص ومَخِا ب و  ا 

يف ظوزت حٌلًة نٌل حسج جلك من ثووس واملقصة، معوت ادلول ادلدِةل ؽىل اال رساع يف 

ظساز سوسةل من اميعوض املاهوهَة وامخيغميَة حتنك هبا اجملال امؾلازي  حتلِلا مقصط ا 

و متكني املس خؾمص او احلايم من الاسدِطان وثُسريا هل يف رشاء ال زط  ب سايس ب ىل ُو

ف ب س خاران ذ.ب محس  و امطصخ اذلي ًامتىش مػ ثؾًص ش.ُو ثسِوةل واس خقالمِا من فري جضٌو

وص نومفِوم املاهوين مالس خؾٌلز من حِر ُو ؼحازت ؼن متكل امؾلاز سواء اكن ؼلازا  اذًز

امحواذي ب و ؼلازا مديَا يف احلوارضفالحِا يف 
(2)

 . 

ىل حل  ة نٌل ًؤنس ؽىل ركل ر.مٌري امفصصُيش اكهت حصيم ب ساسا ا  ر اميَة الاس خؾٌلًز ا 

ىل حوق مٌاد كاهوين ضامن مِشا امخوخَ  هنايئ الاس خؾٌلز امززاؼي و امفاليح وؽوََ سؾت ا 

ة ؽىل مس خوى املوكِة امؾلاًز
(3)

 . 

س خؾمص )احلايم( ُو احاهاذٍ ومع ه ؽىل اكذحاش مداذئ ومن امطصائف ميت ثؤنس هَة امل 

را هن هغام امضِص  ة فري ثكل اميت جيصي امؾمل هبا ابمحدل املس خؾمص، حبَر ا  وب هغمة ؼلاًز

ًطامَا،فا هنٌل معال ؽىل اكذحاش هغام امضِص امؾَين  امضريص ُو املطحق جلك من فصوسا وا 

منا ملا ًلسمَ من ضٌلانث ثفوق ثكل اميت  مَطحق يف ادلول املس خؾمصت ب و احملمَة، ال ميشء وا 

                                                 
(1)

.8،مطحؾة ذاز ُومَ،ض3002ر.سٌلؽني صامة،"اميغام املاهوين اجلزائصي نوخوحَِ امؾلازي"،طحؾة   
(2)

وص،"ب ظول هغام امخحفِظ     32،ض3002امؾلازي"،مًضوزاث سوسةل املؾصفة املاهوهَة،مطحؾة ال مٌَة،امطحؾة ال وىلذ.ب محس اذًز
(3)

.87،ض3003ر.مٌري امفصصُيش،"يف املاهون امؾلازي امخوويس"،امدرشًػ وامَاث امخطحَق،مطحؾة ذاز َلس ؽًل،   
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ة ونوحلوق امؾًَِة املخفصؽة ؼهنا، وابمخايل معوت  ًؾطهيا هغام امضِص امضريص نوموكِة امؾلاًز

ىل واضؾَ امسري زوجصث ثوزًًس  اذلاًة امفصوس َة ؽىل اكذحاش مداذئ ؼلس ثوزوس وس حة ا 

مََ تؾغ امحاحثني من ام ىل ما رُة ا  ضافة ا  ىل ب ن ُشا اميغام جيس الاسرتايل ا  فصوس َني ا 

 8763نٌل ؽسهل كاهون  8672خشوزٍ يف هغام امضِص امؾلازي املؾمتس يف ب ملاهَا مبوحة كاهون 
(4)

وََ  كشا اكن ب ول ثطحَق ميغام امضِص امؾَين ابمحدلان امؾصتَة ُو كاهون حًو . ُو

 8774مس ية
(5)

ن اكن من رشٍكة ب حٌحَة  و اكن مبثاتة امودل امحكص وا  وهلعس ثووس اميت . ُو

وص حلل جتازة ابمًس حة ملا كام تَ املس خؾمص يف  صلكت ابمفؾل حسة ثؾحري ب س خاران اذًز

ىل املقصة )عِريا  نثري من املس خؾمصاث حِر هلل املاهون امؾلازي امخوويس ا 

( مػ مصاؽات تؾغ اخلعوظَاث اميت اكذبت يف حِيَ الاس خقياء ؼن تؾغ 8884و8882

املاهون امخوويس، نٌل حاومت فصوسا اال كذساء هبا مل ذش هبشا اميغام امللذبَاث اميت ثبمهنا 

يف اجلزائص 
(6)

. 

ومؾل مصذ احملاوةل فل  جيس مصحؾَخَ يف امخعوز اذلي اكن كامئا دلى فصوسا حول اجلزائص 

ال  واذلي خيخوف ؼن ثووس واملقصة يف هوهَ اس خؾٌلزا ومُس حٌلًة، وابمخايل فاجلزائص ما يه ا 

مذساذ مفص  وسا ونولاهون املخحػ فهيا ا 
(7)

.فري ب ن اموضػ كس ادذوف تؾس اال س خلالل ، حِر معل 

ظساز ال مص زمق ؽساذ  83/88/8864املؤزد يف  63/64املرشع اجلزائصي ؽىل ا  املخبمن ا 

مسح ال زايض امؾام وثب سُس امسجل امؾلازي، وب ؼلدَ مبصاس مي ثيفِشًة هل يه ؽىل امخوايل 

                                                 
(4)

.28ذ.ب محس ذزوٌش، م ش، ض   
(5)

امؾلازي يف ثووس واملواهني امللازهة"، مًضوز مضن ٍلوؽة ب ؼٌلل احلولة ادلزاس َة ر.َلوذ امؾيايب،"ثلٍصص حول هغام امضِص امؾَين  

.8863مازش )اراز(35-38ملواهني امضِص امؾلازي يف امحالذ امؾصتَة  
(6)

وص،م ش،ض  .38ذ.ب محس اذًز  
(7)

ة "ذاز ُومَ نوطحاؽة وامًرش وامخوسًػ،اجلزائص،طحؾة اثهَ  .53ة،ضرمحسي ابصا معص،"هلل املوكِة امؾلاًز  

ىل املصحػ امطامة سفِان امفرفاد يف ؼصضَ حول املواسهة تني ب هغمة امضِص امؾلازي يف ذول املقصة امؾصيب مباذت املاهون      ب صاز ا 

رشاف ذ.سؾَس ذـميص،امس ية اجلامؾَة 3من امعفحة 4امؾلازي املؾمق،ُامش .06/3007،سكل املاسرت ، ختعط كاهون مسين، حتر ا   
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ؽساذ مسح  8865ظاذٍزن ثس ية  52-65ومصسوم زمق 53-65مصسوم زمق ًخؾوق ال ول اب 

ال زايض امؾام وامثاين تخب سُس امسجل امؾلازي،وهبشا ٍكون املرشع اجلزائصي كس ثخىن هغام 

ن اكن سُدلى  امضِص امؾَين ثضلك رصحي تسل امضِص امضريص اذلي اكن سائسا ساتلا، وا 

وِا تؾس املسح ومو ثضلك مؤكت امؾمل خازاي هبشا اميغام ال ذري ابملياطق اميت مل ًع 
(8)

. 

ن اموضػ توَخِا ؼصف  را اكن ُشا ُو حال فصوسا ومس خؾمصاهتا وَلَاهتا، فا  كشا، فا  ُو

حا، حِر ب ظسز ب ول كاهون ؼلازي س ية  مصحوخني ال وىل تؾس اال حذالل اال ًطايل ثس ية ثلًص

خحسب  واكن ًب ذش تيغام امضِص امضريص، وعل امؾمل تَ حوايل مثان س يواث، م  8883

ظساز كاهون اذلي طحق هغام امضِص امؾَين ، وعل امؾمل خازاي تَ  8838املصحةل امثاهَة اب 

 8833حىت تؾس اس خلالل مَخِا س ية 
(9)

ىل حني س ية   حِر ظسز كاهون امدسجَل 8854ا 

ضافة  8838امؾلازي احلايل واذلي حافظ يف ٍل ه ؽىل املواؽس وال سس اموازذت يف كاهون  ا 

ىل هل ه محؾغ ا ملواذ حصفِا ا 
(10)

من كاهون امضِص امؾلازي املرصي، ُشا ال ذري اذلي اكن  

ًب ذش ب هشاك ابمضِص امضريص 
(11)

ال ب هَ ابمصمغ من ركل ًؤنس ذ.َلس ؼحس اجلواذ َلس   ، ا 

ؽىل ب ن ما هلل من املاهون املرصي من ب حاكم ال ًخؾازط تخاات مػ تلِة ب حاكم املاهون 
(12)

. 

                                                 
(8)

.22،ض3002ؾىن: ر.يجَس ذوفوين،"هغام امضِص امؾلازي يف املاهون اجلزائصي"،امطحؾة ال وىل،اهغص يف ُشا امل   

ة يف امدرشًػ جلزائصي"،طحػ يف ة واحللوق امؾًَِة امؾلاًز زحاث املوكِة امؾلاًز ،ذاز ُومَ نوطحاؽة 3002وب ًبا:ر.جن ؼحَست ؼحس احلفِظ،"ا 

.33وامًرش وامخوسًػ،اجلزائص،ض   
(9)

طاهَة ف م ختصح من مَخِا حىت س ية وهلعس ُيا اال    ة امرًب ًطايل، ب ما اال ذازت امؾسكًص .8848حذالل اال   
(10)

ىل44،و48،43اكملواذ   .47ا   
(11)

ب ذشث مرص تيغام امسجل امؾَين وتسب ث تخطحَلَ ثسزجيَا  8853مػ امؾ م تب ن ال س خار َلس اجن احلاح سومي ًؤنس ؽىل ب هَ ومٌش  

ام امضريص. ب هغص ملاالث وب حباج يف امخحفِظ امؾلازي" ذزاساث يف املاهون املقصيب وامللازن"، امطحؾة حماوةل تشكل املباء ؽىل اميغ

.58، ض3003ال وىل مازش   
(12)

ذ.َلس ؼحس اجلواذ َلس،"هغام امدسجَل امؾلازي يف ادلِوزًة امؾصتَة انوَخِة"، مًضوز مضن ٍلوؽة ب ؼٌلل احلولة ادلزاس َة ملواهني  

.8863مازش)اراز(35-38زي يف امحالذ امؾصتَة،امضِص امؾلا  
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ؽاص اها ادلول اميت اكهت حتر اس خؾٌلز ب و حٌلًة فصوسا تؾَس ومؾل هفس وضؾَة مَخِا 

ة امساتلة،تل ب نرث من ركل مت امؾمل  اال س خلالل، حِر تلي امؾمل سازاي ابل هغمة امؾلاًز

ن اكن املرشع امخوويس ب ظسز "يجةل احللوق  يف لك من ثووس واملقصة ؽىل ثؾمميَ، وا 

8854امؾًَِة" س ية
(13)

س املحاذئ اميت ب كمي ؽوهيا ركل املاهون ، فا هنا تلِت حمافغة ؽىل هف 

فِيي ؽىل حس ثؾحري ر.َلوذ صٌلم " مب دورت ؼيَ ومؾمتست ؽوََ رضوزت ب هَ ب ظوِا ومٌحاها 
(14)

 . 

ىل هون مداذئ امخحفِظ امؾلازي ال ثخؾازط وامرشًؾة  ومصذ ركل لكَ ،ٌسدٌس ا 

نٌل ب نس ؽىل ركل  اال سالمِة ، وحنك هغام امضِص امؾَين امؾلازي ُو امعحة واموحوة،

امفِاء اذلٍن لكفوا تخوحَِ هغص امرشع اال ساليم ؽىل مداذئ امخحفِظ امؾلازي 
(15)

. 

رن وثضلك خمخرص حول امغصفِة امخازخيَة اميت وضب ت فهيا ب هغمة امضِص امؾلازي  ُشا ا 

تسول املقصة امؾصيب، حِر املالحظ ادلوز اذلي مؾحخَ ادلول احلامِة ب و املس خؾمصت يف 

ذذال  تلاء ؽىل ا  هغام امضِص امؾَين ملس خؾمصاهتا )لكَخِا( ب و َلَاهتا )نخووس واملقصة(، مػ اال 

ُشا اميغام حىت تؾس اال س خلالل، مما هخج ؼيَ ص حػ ثؾممي ميغام امضِص امؾَين تني خل ذول 

املقصة امؾصيب من حِر املحسب ، مكن من خاهة امخطحَق، ًحلى امسؤال مطصوحا حول 

امؾَين تسول املقصة امؾصيب ، ُل يه هفسِا؟ ب م ُياك ادذالف يف  مسى ثطحَلاث اميغام

 ال ذش مبحاذهئا؟

 

 

ة يف ذول املقصة امؾصيب: ة واال حداًز  اثهَا:هغام امضِص امؾَين تني الادذَاًز
                                                 

(13)
.8854-03-83املؤزد يف  8854مس ية  4كاهون ؽسذ    

(14)
ساليم ؽىل املاهون اموضؾي يف امحالذ امخووس َة"،ثووس  .333،ض8882ر.َلوذ صٌلم،"ب ضواء امفلَ اال   

وص، م ش، ُامش  مََ ر.ب محس اذًز .33،ض38ب صاز ا   
(15)

وص امساتق اذلهص،ضحول ُشا املوضوع ب هغص مص   ىل42حػ ب س خاران اذًز .87ا   
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ن هغام امخحفِظ امؾلازي طحلا نويغام املقصيب ُو هغام ادذَازي يف ال ظل، اسدٌاذا  ا 

ىل مبمون املاذت امساذسة من ال ب هَ ُياك اس خثٌاءاث ب ىت هبا 8882ـضت 83عِري  ا  ، ا 

املرشع املقصيب يف هعوض ذاظة ويه حاالث ضَلة ًحوؿ ؽسذُا جسػ حاالث 
(16)

. ومؾويا 

هعاذف هفس نووضؾَة ذاذل امساحة امدرشًؾَة امخووس َة حِر امدسجَل الادذَازي ًحلى 

هكحسب  
(17)

ثٌاء يف حني ًؾخرب هغام امدسجَل اال حدازي ُو الاس خ  
(18)

ر اكن ًيط املرشع  . ا 

 امخوويس ؽىل تؾغ احلاالث نودسجَل اال حدازي مثل:

حاةل ال مالك املوكوفة ؽىل وخَ  8775حوان 33ال مص املؤزد يف -      املخؾوق اب 

 اال ىزال) احلنك(.

 املخؾوق ابمحَوؽاث املبائَة. 8785مازش 85ال مص املؤزد يف -     

ر ثلذيض ُشٍ اميعوض وحوة ث   لسمي مطامة مدسجَل امؾلازاث اخلاضؾة مِا ا 
(19)

 . 

ىل فوحة امكفة معاحل امدسجَل  لة اميت سوكِا املرشع امخوويس ثويح ا  ن اكهت امطًص وا 

را مت ثخين هغام امدسجَل اموحويب ثضلك ثسزجيي  اال حدازي دعوظا مػ مصوز امزمن ، ا 

سجَل امؾلازي ( اذلي ًخؾوق ابمد 8853فرباٍص30) 8853مس ية 2طحلا نومصسوم ؽسذ

ة وتواسطة املسح مجَػ امؾلازاث امفالحِة فري  ق ال ومًو اال حدازي. وفاًخَ ب ن جيصي تطًص

                                                 
(16)

ة وهغام امخحفِظ امؾلازي ابملقصة"،مطحؾة املؾازف اجلسًست،طحؾة  ىل883،ض3008ر.َلس ذريي،"حٌلًة املوكِة امؾلاًز .888ا   
(17)

من يجةل احللوق امؾًَِة امخووس َة. 286امفعل    
(18)

.32،ض3003"،امدرشًػ وامَاث امخطحَق،ذاز َلس ؽًل نوًرش،املايض مٌري امفصصُيش،"يف املاهون امؾلازي امخوويس   
(19)

،امس ية امصاتؾة -امخووس َة-ر.امِاذي سؾَس،"اميغام امخوويس يف امدسجَل امؾلازي وامضِص امؾَيني"،مًضوز مبجةل املباء وامدرشًػ 

.287،ض8863فِفصي 8288،رو احلجة 3ؼرش،ؽسذ  
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مت مجَػ ركل  ة ًو غ مجَػ امصسوم املسمية وس يساث املوكِة وحواب جصسوم ؼلاًز املسجةل وثؾًو

يجاان ابحصاءاث رسًؾة وخمخرصت 
(20)

. 

را اكن كاهون  سجَل اال حدازي ؽىل امؾلازاث فري كس كرص امؾمل ابمد  8853مس ية  2وا 

هَ مت ثؾسًل ركل  املسجةل واس خثىن مهنا امؾلازاث املحًِة واماكئية ذاذل املياطق احلرضًة، فا 

ىل مجَػ امؾلازاث امفالحِة وال زايض 8868مس ية  37مبلذىض كاهون ؽسذ  ، مَوسػ اجملال ا 

 ادلاذةل يف اجملال احلرضي ثرشظ ؽسم تياهئا.

ن اكن ركل جكِفِة خمخوفة ويف هفس ثوخَ امل  رشع امخوويس رُة املرشع اجلزائصي وا 

 83/88/8864املؤزد يف 63/64حِر خاء ركل ثضلك رصحي مبلذىض ب حاكم ال مص زمق 

ؽساذ مسح ال زايض امؾام وثب سُس امسجل امؾلازي  املخبمن ا 
(21)

ىل مصاس ميَ  ضافة ا  ،ا 

امخطحَلِة 
(22)

. 

حصاء معوَة نومس خورط مبموهنا حول ا  ح امؾام ل كاممي امحدلايث ابجلزائصًو
(23)

، وابمخايل 

امؾمل تيغام امدسجَل اال حدازي ك ساش مكن وفق ثسزح ثحلى ذالهل املياطق فري 

املمسوحة ب و اميت مل ًعوِا تؾس، ذاضؾة ميغام امضِص امضريص ومو ثضلك مؤكت، حِر 

رتاة اموطين ًًاهيي امضِص امضريص مبجصذ اال ىاهاء من معوَاث املسح ؽىل ٍلوع ام
(24)

 .

                                                 
(20)

 ر.َلوذ امؾيايب،م ش، ض 
(21)

ؽساذ مسح ال زايض امؾام وثب سُس  8864هومفرب س ية 83املوافق  8284ري املؾست ؽام7مؤزد يف  63/64 ب مص زمق  املخبمن ا 

ة امؾسذ .87/88/8864تخازخي 83امسجل امؾلازي، مًضوز ابجلًصست امصمسَة اجلزائًص  
(22)

ؽساذ مسح ال زايض امؾام، مًضوز ًخؾوق اب   8865مازش س ية 34املوافق  8285زتَػ ال ول ؽام 33مؤزد يف  53-65مصسوم زمق - 

ة امؾسذ .8865مس ية 20ابجلًصست امصمسَة اجلزائًص  

ًخؾوق تخب سُس امسجل مؾلازي، مًضوز  8865مازش س ية 34املوافق  8285زتَػ ال ول ؽام 33مؤزد يف  52-65مصسوم زمق-     

ة امؾسذ .  8882ماي س ية 88املؤزد يف  832-82،املؾسل واملمتم مبصسوم 8865مس ية 20ابجلًصست امصمسَة اجلزائًص  
(23)

ؾصف اميطاق امطحَؾي نوؾلازاث وٍكون ب ساسا  8864مس ية 63من ال مص  3حِر ثيط املاذت  ؽىل "ب ن مسح ال زايض امؾام حيسذ ًو

 ماذاي نوسجل امؾلازي".
(24)

.33ر.جن ؼحَست ؼحس احلفِظ،م ش،ض   



 ستار تايمز                         شؤون قانونية                          "المستشار القانوني"

11 

 

ة ، نولباء ؽىل مغاُص  ومؾل ركل ما ًؤنس هَة املرشع اجلزائصي امِاذفة وزاء ثحًَِ اال حداًز

 هغام امضِص امضريص وحصس َخ اميغام امؾَين.

وؼكس اموضؾَة امساتلة متاما، فا ن املرشع انوَيب عل وفِا ملحسب  الادذَاًزة اذلي مت 

كصاٍز مػ ب ول كاهون ؼلازي مس ية اذلي اكن ًؾمل تيغام امدسجَل امضريص،  8882ا 

ال ب ن مدسب  اال دذَاًزة عل  8838وابمصمغ من ثخين هغام امضِص امؾَين مبلذىض كاهون  ا 

و 8854مس خلصا، ومت ثب هَسٍ تؾس اال س خلالل مبلذىض  كاهون امدسجَل امؾلازي مس ية  ، ُو

ال مص اذلي حؾل امفلَ انوَيب 
(25)

حدازاي ًياذي ترضوزت حؾل هغام امدسجَل   امؾلازي ا 

ظساز يجوس امثوزت نثريا من املواهني امِامة اخلاظة ابل زايض اكملاهون زمق  دعوظا تؾس ا 

مٌَ  8ثضب ن ال زايض والاابز املدوَة حِر خاء يف امفلصت ال وىل من املاذت  8860مس ية  33

ةل مبعوحة ب هَ:" ثؾخرب مموونة ندلوةل موكِة اتمة مجَػ ال زايض وال ابز املدوَة فري املسج

ا من ب مالك ادلوةل".   امدسجَل امؾلازي وامخوزَق وجسجل ابؼخحاُز

و ال مص اذلي حتلق وتخؾحري واحض ادلالةل ؽىل هون املرشع انوَيب ثخىن اال حداًزة  ُو

ثضب ن امسجل امؾلازي اال صرتايك حِر خاءث املاذت  8877مس ية  88مبلذىض كاهون زمق 

ة يف امسجل امؾلازي :" ب ( ًمت ج امصاتؾة ثيط ؽىل ما ًًل سجَل احللوق امؾًَِة امؾلاًز

الاصرتايك ذالل س يدني من اتزخي امؾمل ابالحئة امخيفِشًة مِشا املاهون تياء ؽىل طوة ًلسم 

منورح املؾس مِشا امقصط.  من روي امضب ن ؽىل اه

وؽىل معوحة امدسجَل امؾلازي الاصرتايك وامخوزَق اال ؽالن ؼن ركل مبرخوف وسائل 

 .اال ؽالم"

                                                 
(25)

 يف ادلِوزًة امؾصتَة انوَخِة، مًضوز مضن ٍلوؽة ب ؼٌلل احلولة ادلزاس َة ر.سامل ذوَفة اميؾايج،"ؼصط ذاض ميغام امدسجَل امؾَين 

.  203،ض8863مازش)اراز(35-38ملواهني امضِص امؾلازي يف امحالذ امؾصتَة،  
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ة امدسجَل  ابملول يف امفلصت امثامثة من هفس املاذت  ومييض املرشع انوَيب ثب هَسا ال حداًز

ة(فا را ختوف ظاحة امضب ن ؼن ثلسمي طوة امدسجَل وفلا حلنك امفلصت امساتلة (:"3)

حصاء  ىل ب ي ا  متػ موكِة ؽامة تلوت املاهون وذون احلاخة ا  اؼخرب امؾلاز امضافل هل مموواك نومج

رتثة ؽىل ركل اؼخحاز صق ه نوؾلاز ب دص ، وثخ وىل املعوحة املشهوزت جسجَ ه هبشٍ امعفة ًو

 معال فري مرشوع".

ومبلاتل لك ما س حق جنس جضخت املاهون املوزًخاين تب حاكم امرشًؾة اال سالمِة مُس فل  

املخؾوق تدٌغمي ؼلازاث وب زايض  8872ًوهَو  4امعاذز يف  72-836يف ال مص املاهوين زمق 

و مصسوم زمق ادلوةل منا ب ًبا يف املصسوم اذلي ؽسهل ُو ًياٍص  28ظاذز تخازخي  80-303، وا 

مقاٍؤ ميغام احلَاست امخلوَسي  8880 و الاحاهاذ امخس َ  اذلي ب ىت تَ املرشع املوزًخاين ُو ا 

ق اال حِاء والاس خقالل وب ن اس خقالمِا ال مثل ُو  وكصز تب ن موكِة ال زط ثًذلل ؼن طًص

ىل  38واذ من سخة متوكِا.) امل  من املصسوم( 26ا 

ؼيس  8880واال صازت امخس َطة مرضوزت امدسجَل يه ثكل اميت هط ؽوهيا مصسوم 

ر هط يف املاذت امثامٌة ؽىل ب هَ :" ًفذح يف لك  مؾاجلخَ مواكؾة ثلس مي ال زايض ادلاؼَة ا 

زايض ادلا  ؼَة. ملاطؾة جسل ؼلازي مؾس ابخلعوض ال زحاث االثفاكاث وكصازاث امخلس مي مل 

ال تؾس ثلَِسُا يف امسجل امؾلازي"   وال حكون ُشٍ االثفاكاث واملصازاث كاتةل نوخيفِش ا 

ة امدسجَل  حداًز رن فاملالحظ ب ن امخوخَ امؾام دلى ذول املقصة امؾصيب ٌسري حنو ا  ا 

 امؾلازي، مَطصخ امدساؤل ُيا حول طحَؾة اجلِاس اذلي ٌسِص ؽىل ُشٍ امؾموَة؟ 

 ؽىل ثطحَق هغام امضِص امؾلازي تسول املقصة امؾصيب: اثمثا: اجلِاس امساُص
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هيا س يومس هفس وضؾَة اميغام امؾلازي  را ما اس خثٌَيا اميغام امؾلازي امخوويس، فا  هَ ا  ا 

ر املحسب  ب ن اجلِاس امساُص ؽىل ثطحَق هغام امضِص  املقصيب دلى ابيق ذول املقصة امؾصيب،ا 

 امؾلازي ُو اجلِاس اال ذازي. 

ال يف حاةل وحوذ حبَر جنس ب ن م  ة ب ساسا، ا  ذاًز سطصت امخحفِظ ابملقصة مسطصت ا 

حصاء ظوح ثضب هنا ب و يف حاةل وحوذ امطؾن يف تؾغ كصازاث  ثؾصضاث ومل ًفوح احملافظ يف ا 

ىل املصحةل املبائَة حِر ًيؾلس اال دذعاض نوجِاس  هيا هًذلل ا  ة فا  احملافظ ؽىل املوكِة امؾلاًز

ىل اجلِاس شٍ املسطصت ال ختخوف ؼن ما ُو  املبايئ مَؾوذ ال مص ا  اال ذازي تؾس فغ امزناع.ُو

ة ويف حاةل امزناع  ر ال ظل املسطصت اال ذاًز خازي تَ امؾمل ابملاهون امؾلازي املوزًخاين ا 

ىل املصحةل املبائَة حال كِام مٌاسؽة يف ال زط.)م  ًياٍص  28من مصسوم 20ًًذلل اموضػ ا 

8880 )
(26)

. 

ر جنسٍ مبلذىض هط املاذت من ال مص زمق ويف هفس اخلطى رُة املرشع  -63اجلزائصي ا 

ؽساذ مسح ال زايض امؾام وثب سُس امسجل امؾلازي( ب ؼطى  8864مس ية  64 )واملخبمن ا 

ؽساذ مسح ال زايض امؾام واحملافغة ؽوََ الدذعاض اال ذازت امللكفة ثضؤون املالك  همام ا 

ة،نٌل ب حسج مبوحة املاذت  ة  من 30ادلوةل وامضؤون امؾلاًز هفس ال مص حمافغاث ؼلاًز

متام اال حصاءاث املخؾولة  ون ملكفون مبسم امسجل امؾلازي وا  ا حمافغون ؼلاًز ٌسرُي

ظساز املصسوم زمق  و ما مت ثب هَسٍ تؾس ا  املخؾوق  8865مس ية  52-65ابال صِاز امؾلازي،ُو

ا ذوز تخب سُس امسجل امؾلازي ، حِر خاء مَحسذ موكػ احملافغة امؾلاًزة وادذعاظاهتا ونس

ىل8احملافظ مبلذىض املواذ  . فري ب هَ يف حاةل حسوج احذجاح مذؾوق ابمرتكمي املؤكت يف 6ا 

من املصسوم ب ؼطت نومحافظ سوطة  84امسجل امؾلازي )امدسجَل املؤكت( فا ن املاذت 

                                                 
(26)

تساع وامطحاؽة،ض8888ر.اخملخاز ؼطاز،" اموخزي يف املاهون امؾلازي املقصيب واملوزًخاين"،امطحؾة ال وىل  .333م،مطحؾة فباء اال   
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معاحلة ال طصاف ويف حاةل ؽسم امخوظل نوعوح خاس نوطصف املسؼي ثلسمي اؽرتاضَ ب مام 

ىل حاةل امطؾن ضس كصازاث احملافظ وفلا نوٌلذت اجلِة املبائَة ،  ضافة ا  من ال مص زمق  33ا 

ىل املصحةل املبائَة ، ُشٍ 8864مس ية  63-64 ة ا  هخلال من املصحةل اال ذاًز .وابمخايل ًمت اال 

 ال ذريت اميت ثحلى اكس خثٌاء فل  يف حاةل امزناع وؽسم ثوكف احملافظ يف امعوح.

مس ية  83ساتلَِ، حِر ب وضب  مبلذىض كاهون زمق  وما اكن املرشع انوَيب مَرصح ؼن

معوحة جسمى معوحة امدسجَل امؾلازي الاصرتايك وامخوزَق ومِا ؽست فصوع يف  8877

ذازاث وماكثة )م ظساز امضِاذاث  83( همماها حسة املاذت 8امحدلايث ثخب مف من ا  ا 

ة وامكذَة امسكين ونخُة احلَاست امززاؼَة واس خلدال طوحاث حتلِ ق املوكِة وفلا امؾلاًز

ال ب هَ يف حاةل ثلسمي اؽرتاضاث ؽىل هدِجة حتلِق املوكِة اهؾلس ادذعاض امفعل يف 4نوٌلذت  .ا 

من ب حس كبات احملوكة الاتخسائَة اميت ًلػ يف ذائصت  82ركل نوجية ثدضلك حسة املاذت 

ة مسٍص اال ذازت ب و زئُس املك  ذة ادذعاظِا ملص اال ذازت ب و املكذة تعفذَ زئُسا وتؾبًو

خوىل ال ؼٌلل امكذاتَة نوجية ب حس موعفي  وزئُس كسم ال ؼٌلل امفٌَة واملساحِة تَ، ًو

اال ذازت ب و املكذة خيخاٍز مسٍص اال ذازت ب و زئُس املكذة. واجلسٍص ابملالحغة ُيا طحَؾة 

جضكِةل ُشٍ انوجية اميت جتمػ تني ممثل ؼن اجلِاس املبايئ وممثًل اال ذازت ويه مصحةل َلوذت 

ر جيوس  ٍمتزي ة واملصحةل املبائَة. ا  ر ثؾخرب هكصحةل وس  تني املصحةل اال ذاًز هبا امدرشًػ انوَيب ا 

تالـِم ابملصاز امعاذز يف  84حسة املاذت  ذلوي امضب ن ذالل زالزني ًوما من اتزخي ا 

الاؽرتاط امطؾن فَِ ب مام احملوكة الاتخسائَة وثيؾلس احملوكة يف ُشٍ احلاةل هبَئة اس خئٌافِة 

ة.وجس  مى حموكة امطؾون امؾلاًز
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رن فاملسكل دلى لك من املقصة و موزًخاهَا واجلزائص ومَخِا، ال خيصح ؼن هون املصحةل  ا 

ذازي، ويف حاةل  ة هكصحةل اتخسائَة ب ساس َة وزمبا حكون هنائَة ٌرشف ؽوهيا هجاس ا  اال ذاًز

رشاف هجاس كبايئ مذ  رعط.امزناع وؽسم امخوظل نوعوح ثحسب  املصحةل املبائَة اب 

منا اس خفصذ مبسكل ذاض حؾل  ال ب ن ُشٍ اموضؾَة ما اكن املرشع امخوويس مَلدوِا، وا  ا 

ة،  مبلذباٍ اجلِاس املبايئ ُو امساُص ال ول ؽىل ثطحَق اميغام امخوويس نودسجَالث امؾلاًز

ة املوحست تخووس امؾامصة مػ وحوذ فصوع  مِا يف ذازح امؾامصة،  ممثال يف احملوكة امؾلاًز

متثل  دذعاظِا يف كدول مطامة امخحفِظ وامحت  يف امخؾصضاث تلدومِا ب و زفبِا وجتزي ٍو ا 

(27)ثلَِس خمخوف احللوق امؾًَِة 
 . 

منا ثسذل مضن ادذعاض جلية  انَُم ؼن هون كصازاث امخحفِظ ال ًخزشُا احملافظ وا 

ىل خاهة احملوكة  ذاظة ابحملوكة امؾلاًزة ٍكون احملافظ يجصذ ؼبو فهيا يف ب حسن ال حوال. وا 

ذازت كُس ال زايض حِر  ة جنس مكذة امِيسسة واذلي اكن ًطوق ؽوََ ساتلا ا  امؾلاًز

ذازت املوكِة امؾلاًزة  ىل ركل جنس ا  ضافة ا  ًخكون من زئُس  وحمللني وهميسسني حموفني، ا 

ة تؾس ثولهيا كصازاث  ة( واميت ثخجىل ادذعاظاهتا يف هتئي امصسوم امؾلاًز )احملافغة امؾلاًز

من احملامك مث معوَاث امخلَِس  امخحفِظ
(28)

   . 

ة يف امضِص  وؽوََ، حكون ثووس كس متزيث ؼن ابيق ذول املقصة امؾصيب جبؾل ال ومًو

ؽىل ثطحَق هغام امضِص امؾلازي نوجِاس املبايئ مبساؽست اجلِاس اال ذازي املمتثل يف مكذة 

ة. ذازت املوكِة امؾلاًز  امِيسسة وا 

 امدسجَل مبا فهيا معوَة اال صِاز دلى ذول املقصة امؾصيب؟مفارا اي حصى وضؾَة مسطصت  

 
                                                 

(27)
.8875ماًو  85املؾسل مبصسوم ظاذز تخازخي  8874من املاهون امؾلازي امخوويس امعاذز تخازخي فاحت ًومَوس  26املاذت    

(28)
ة يف ذوةل ثووس"،ملال مًضوز مبجةل ال مالك، امؾسذ  .3006مس ية 3ر.َلس توهحاث،"امؾلاز يف املقصة وحصس مي املؾامالث امؾلاًز  
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 زاتؾا: مسطصت امدسجَل )امخحفِظ( تب هغمة امضِص امؾلازي دلول املقصة امؾصيب:

 

ة دلول املقصة امؾصيب، وسدضف ؼن ب ن  هَ ابس خلصائيا خملخوف ب حاكم املواهني امؾلاًز ا 

ث امطوة، نٌل ب ن ُياك متازل ُياك جضاتَ هحري يف هَفِة ثلسمي طوة امدسجَل وحمخواي

ة ابملقصة ونسا  حصاءاث سري مسطصت امدسجَل توضػ امطوة دلى احملافغة امؾلاًز واحض يف ا 

اجلزائص ب ما توَخِا فِيي معوحة امدسجَل امؾلازي الاصرتايك وامخوزَق ب و ب حس فصوؼِا، ب ما 

ة مَخوىل اكحهبا حتٍصص مبموهَ  ىل احملوكة امؾلاًز تؾس ب ذاء زسوم تخووس فِلسم امطوة ا 

ست امصمسَة ب و نٌل جسمى تخووس امصائس امصمسي  امدسجَل، مخحسب  معوَة اال صِاز ابجلًص

ة واملبائَة املؾيَة تشكل وذاظة ثكل امواكػ امؾلاز  نوجمِوزًة، ونسا امخؾوَق ابملصانز اال ذاًز

را اكهت هممة اال دطاز ثؾوذ ملسم حتلِق املوكِة توَخِا ،ف ا ن ركل يف ذائصت ادذعاظِا، وا 

ة جلك من املقصة واجلزائص.  ًيؾلس ماكثة احملوكة تخووس، ونومحافغة امؾلاًز

ذازت املُس مل زايض تخووس وكسم  ًًل تؾس ركل مصحةل امخحسًس اميت ثخوىل همامَ ا 

را  صافِة ابملقصة، وا  امضؤون امفٌَة واملساحِة توَخِا،ويه معوحة املسح امؾلازي وامطحـو

هَ ٌسمى ابحمللق  حصى جسمَة املامئ تب ؼٌلل امخحسًس ابملِيسش املساخ ابملقصة واجلزائص، فا 

ة املقازتَة ُو يف  توَخِا وابملساخ تخووس. واال دذالف امخس َ  ُيا تني امدرشًؾاث امؾلاًز

ىل حني اىاهاء املست املاهوهَة املفذوحة  ر ثحلى ظالحِة ثلسمي امخؾصضاث كامئة ا  مست اال دطاز ا 

ماكهَة امطؾن يف امس يساث  ذلكل. واجلسٍص ابذلهص ُيا ُو ما س يَ امدرشًػ انوَيب من ا 

ة يف حاالث ب زتػ حسذهتا املاذت   83من كاهون زمق  87املطؾَة ب مام حموكة امطؾون امؾلاًز

 ثضب ن معوحة امدسجَل امؾلازي اال صرتايك وامخوزَق. 8877مس ية 
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كشا ثًاهيي مسطصت امدسجَل ابىاهاء مست امخؾصضاث وامحت يف اكفة ام زناؽاث ، مَؾوذ ُو

ة ابملقصة ، حِر ًلصز حتفِظ امؾلاز وابمخايل ثب سُس زمس  املصاز نومحافظ ابحملافغة امؾلاًز

و هفس ما حصى  ة نومكل. ُو طة امؾلاًز ؼلازي مِشا امؾلاز، فمييح هغري نوٌلكل ونشا اخلًص

ن اكن خيخوف هوؽا ما حِر تؾس ظسوز احلنك ابمدسجَل وامرتس مي ً  دس م امؾمل تَ تخووس وا 

مسٍص املوكِة امؾلاًزة موف املبَة معحواب تًسزة من احلنك ممبات من اكثة احملوكة وموكػ 

خوىل امدسجَل مبلذباٍ  ة، فِؾمتسُا مسٍص املوكِة ًو ؽوهيا من طصف زئُس احملوكة امؾلاًز

ة  ذازت املوكِة امؾلاًز كامة زمس ملك ؼلاز، حِر حيخفظ تب ظل امصمس ثسجل املوكِة اب  اب 

 اكل وسزة مٌَ.ومييح امل

ة  ن ال مص ًيؾلس نومحوكة امؾلاًز را اكن املصاز ًؾوذ نومحافظ ابملقصة فا  واملالحظ ب هَ ا 

ال ثحؾي مخيفِش كصاز احملوكة.  تخووس و ما ذوز مسٍص املوكِة ا 

هَ تؾس ظسوز كصاز ابمدسجَل جيصي جسجَل امؾلازاث تب زكام مدسوسةل يف  ب ما توَخِا فا 

ويه هفس امؾموَة املخحؾة يف ابيق ذول املقصة –ة اال صرتاهَة ادلفاحص وامسجالث امؾلاًز

ال ب ن ما ميزي املاهون انوَيب ُو اؼامتذٍ ؽىل صِاذاث ونخُداث تسل امصمس امؾلازي  -امؾصيب ا 

ر ًمت تؾس امدسجَل اس خرصاح امكذَة امسكين ونخُة احلَاست امززاؼَة تياءا ؽىل ُشا  ا 

(. ويه هف اموضؾَة اميت 8877مس ية  83املاهون زمق 38امدسجَل حسة طحَؾخَ.)

ال ب هَ مدين ؽىل هفس اميغام  ن اكن اموضػ ًخؾوق ابمدسجَل اال حدازي ا  اؼمتسث ابجلزائص وا 

ر ًمت مٌح املالك ذفرت ؼلازي ثًسخ فَِ امحَاانث املوحوذت مبجموؽة امحطاكاث  امؾلازي ا 

ة املثخت نوموكِة. )  (.8864ب مص س ية  387امؾلاًز
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ًطصف هفسَ ُيا حول ب اثز امدسجَل امؾلازي تسول املقصة امؾصيب ، وامسؤال اذلي 

 ُل يه واحست ب م ختخوف؟

 

 ذامسا: ب اثز امدسجَل امؾلازي تب هغمة امضِص امؾلازي تسول املقصة امؾصيب:

 

وجنسٍ يف لك من املاهون املقصيب وامخوويس ونشا انوَيب،  مدسب  املوت امثحوثَة: -8

املخؾوق ابمدرشًػ املطحق ؽىل امؾلازاث احملفغة ًؤنس  8884من عِري  2حبَر جنس امفعل 

ة وما ثخبميَ من ثلَِساث حتفظ احلق اذلي ثيط ؽوََ ما مل  ؽىل ما مؾياٍ ب ن امصسوم امؾلاًز

تطال ب و ثقَري  ن ما ًلػ من ا  ًمت ثؾسً ه، ويه جحة يف مواهجة امقري، تل ب نرث من ركل ا 

لِس ؼن حسن هَة، ما ال ميكن ب ن ًوحق تَ الحق ال ميكن اهمتسم تَ يف مواهجة امقري امل 

 ب ي رضز.

ن اكن تعَقة   8854ويف هفس امليحى جنس كاهون امدسجَل امؾلازي انوَيب مس ية  وا 

زحاث معحة امحَاانث ب هَ:" 63خمخرصت حبَر خاء ابملاذت  ة كوت ا  ٍكون نوسجالث امؾلاًز

 اموازذت فهيا".

ر ًيط  ؽىل ب ن  8854مس ية  258يف امفعل نٌل معل تيفس املحسب  املاهون امخوويس ا 

تطامِا ب و امدضطَة ؽوهيٌل ب و " زمس املوكِة و امرتس مي حيفغان احلق موضوؼٌِل ما مل ًلػ ا 

 ثؾسًوِا".

من  52فاملرشع املقصيب اكن واحض ابمفعل  من حِر مدسب  ؽسم رساين امخلاذم: -3

ر ب نس ؽىل ؽسم رساين امخلاذم جتاٍ ب ي ؼلاز حم  فظ.عِري امخحفِظ امؾلازي ا 
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و هفس ما هط ؽوََ املرشع امخوويس ابمفعل  ر ًؤنس يف  8854من كاهون  204ُو ا 

 ".ال ٌرسي مصوز امزمن ؽىل احلق املصمسامفلصت ال ذريت ؽىل ب هَ "

ىل "62يف امفعل  8854ومن ركل ما هط ؽوََ املاهون انوَيب مس ية  ال جيوس اسدٌاذا ا 

حصاءاث حتلِق املوكِة احلَاست ووضػ امَس اال ذؽاء مبوكِة امؾلازاث ام يت اختشث ثضب هنا ا 

ىل ركل ثقَري حسوذ ُشٍ  وظسزث ؼهنا س يساث مؤكذة ب و كطؾَة ، نٌل ال جيوس اسدٌاذا ا 

  امؾلازاث".   
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ىل ذامتة ؼصضيا املخواضػ ُشا، اذلي حاوميا خاُسٍن اال ملام تب مه مصحكزا ثَ   وهبشا هعل ا 

ن اكن ركل ث  ضلك خمخرص خسا، واخلالظة املس خًد  من لك ما س حق ُو ال ساس َة وا 

ق الاكذحاش املحارش نٌل  امخوخَ امؾام حنو امؾمل تيغام امضِص امؾَين امؾلازي سواء ؼن طًص

فؾوت اجلزائص ب و يف ظوزت اكذحاش فري مدارش ثوس  فَِ املس خؾمص ما حسج توَخِا ب و 

حت ذول املقصة احلايم مثل اموضؾَة اميت ؽاص اها لك من ثووس واملق صة، ومما زخس ـز

تلاء ؽوََ تؾس خالء املوى املس خؾمصت ب و احلامِة ،  امؾصيب امؾمل تيغام امضِص امؾَين ُو اال 

ن اكن ثضلك ثسزجيي  تل ب نرث من ركل معل املرشع ؽىل ثؾممي امؾمل تَ تل و امخوخَ وا 

ة امدسجَل، مما ًسل وثضلك واحض ؽىل ثفوق هغام امضِص امؾَ حداًز ين ؼن فرٍي من حنو ا 

ة نوموكِة  ب هغمة امضِص امؾلازي وذاظة امضِص امضريص ملا ًلسمَ ال ول من ضٌلانث كًو

ش ب و ص هباث ثطال امحًِة املاذًة واملاهوهَة  ة جتؾل امؾمل تَ يف مٌب ى ؼن ب ي جضٌو امؾلاًز

 نوؾلاز.

رن، خفري ما خنمت تَ امالكم ُو امخب هَس ؽىل ب ن ب هغمة امضِص امؾلازي تسول امل قصة ا 

امؾصيب جسري حنو ثوحِس امؾمل تيغام امضِص امؾَين ، مما ًفؾل ذون ب ذىن صم ثطحَق 

ن اكن تؾس مست من  كاهون موحس نوضِص امؾلازي تني ذول املقصة امؾصيب واذلي يف هغصان وا 

امزمن س َولى اميجاخ  وامخفؾَل ؼن فرٍي من املواهني املوحست يف ابيق اجملاالث املاهوهَة 

ال.ال دصى اميت   تلِت حرب ؽىل وزق مُس ا 
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متست  املصاحػ املؾ

 

 املصاحػ املقصتَة:

 

وص،"ب ظول هغام امخحفِظ امؾلازي"،مًضوزاث سوسةل املؾصفة     -   ذ.ب محس اذًز

 . 3002املاهوهَة،مطحؾة ال مٌَة،امطحؾة ال وىل

زي" ذزاساث يف ر َلس اجن احلاح سومي، ملاالث وب حباج يف امخحفِظ امؾلا    -  

 .3003املاهون املقصيب وامللازن"، امطحؾة ال وىل مازش 
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ة وهغام امخحفِظ امؾلازي ابملقصة"،مطحؾة   -   ر.َلس ذريي،"حٌلًة املوكِة امؾلاًز

 .3008املؾازف اجلسًست،طحؾة

ة يف ذوةل    -  ر.َلس توهحاث،"امؾلاز يف املقصة وحصس مي املؾامالث امؾلاًز

 .3006مس ية 3ز مبجةل ال مالك، امؾسذثووس"،ملال مًضو 

ذ.َلس احلَاين"يف ب هغمة امضِص امؾلازي يف امؾامل"،امطحؾة    - 

 م.2004ه1425ال وىل،

 اميعوض املاهوهَة:

وص،"املاهون امؾلازي اجلسًس"،مًضوزاث سوسةل املؾصفة  - ذ.ب محس اذًز

 م.3003ه/8332املاهوهَة،

 

ّة:  املصاحػ اجلزائًص

ام املاهوين اجلزائصي نوخوحَِ ر.سٌلؽني صامة،"اميغ -

 ،مطحؾة ذاز ُومَ.3002امؾلازي"،طحؾة

ة "ذاز ُومَ نوطحاؽة وامًرش وامخوسًػ،  - ر.محسي ابصا معص،"هلل املوكِة امؾلاًز

 اجلزائص، طحؾة اثهَة.
 

ر.يجَس ذوفوين،"هغام امضِص امؾلازي يف املاهون اجلزائصي"،امطحؾة     -

 .3002ال وىل،

ة يف ر.جن ؼحَست ؼح   -  ة واحللوق امؾًَِة امؾلاًز زحاث املوكِة امؾلاًز س احلفِظ،"ا 

 ،ذاز ُومَ نوطحاؽة وامًرش وامخوسًػ،اجلزائص.3002امدرشًػ جلزائصي"،طحػ يف

 اميعوض املاهوهَة:
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هومفرب  83املوافق  8284ري املؾست ؽام7مؤزد يف  63/64ب مص زمق    - 

ؽساذ مسح ال زايض امؾام وثب   8864س ية سُس امسجل امؾلازي، مًضوز املخبمن ا 

ة امؾسذ ست امصمسَة اجلزائًص  .87/88/8864تخازخي 83ابجلًص

مازش س ية 34املوافق  8285زتَػ ال ول ؽام 33مؤزد يف  53-65مصسوم زمق     -

ست امصمسَة اجلزائًصة  8865 ؽساذ مسح ال زايض امؾام، مًضوز ابجلًص ًخؾوق اب 

 .8865مس ية 20امؾسذ

مازش س ية 34املوافق  8285زتَػ ال ول ؽام 33مؤزد يف  52-65مصسوم زمق    -

ة امؾسذ 8865 ست امصمسَة اجلزائًص  20ًخؾوق تخب سُس امسجل مؾلازي، مًضوز ابجلًص

 .  8882ماي س ية 88املؤزد يف  832-82،املؾسل واملمتم مبصسوم 8865مس ية

 

املصاحػ امخووس َة:
 

امدرشًػ وامَاث ر.مٌري امفصصُيش،"يف املاهون امؾلازي امخوويس"،  - 

 .3003امخطحَق،مطحؾة ذاز َلس ؽًل،

ر.َلوذ امؾيايب،"ثلٍصص حول هغام امضِص امؾَين امؾلازي يف ثووس واملواهني    -

امللازهة"، مًضوز مضن ٍلوؽة ب ؼٌلل احلولة ادلزاس َة ملواهني امضِص امؾلازي يف 

 .8863مازش )ب راز(35-38امحالذ امؾصتَة

امفلَ اال ساليم ؽىل املاهون اموضؾي يف امحالذ ر.َلوذ صٌلم،"ب ضواء  -

 .8882امخووس َة"،ثووس
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ر.امِاذي سؾَس،"اميغام امخوويس يف امدسجَل امؾلازي وامضِص امؾَيني"،مًضوز   -

 8288،رو احلجة 3،امس ية امصاتؾة ؼرش،ؽسذ-امخووس َة-مبجةل املباء وامدرشًػ

 .8863فِفصي

 

املصاحػ انوَخِة:
 

واذ َلس،"هغام امدسجَل امؾلازي يف ادلِوزًة امؾصتَة انوَخِة"، ذ.َلس ؼحس اجل    - 

مًضوز مضن ٍلوؽة ب ؼٌلل احلولة ادلزاس َة ملواهني امضِص امؾلازي يف امحالذ 

 .8863مازش)ب راز(35-38امؾصتَة،
 

ر.سامل ذوَفة اميؾايج،"ؼصط ذاض ميغام امدسجَل امؾَين يف ادلِوزًة    -

ن ٍلوؽة ب ؼٌلل احلولة ادلزاس َة ملواهني امضِص امؾلازي يف امؾصتَة انوَخِة، مًضوز مض

 .8863مازش)ب راز(35-38امحالذ امؾصتَة،

 

 املصاحػ املوزًخاهَة:
 

ر.اخملخاز ؼطاز،" اموخزي يف املاهون امؾلازي املقصيب واملوزًخاين"،امطحؾة   -

 .333م،مطحؾة فباء اال تساع وامطحاؽة،ض8888ال وىل

 

 املواكػ اال مكرتوهَة:

 

 موكػ وسازت امؾسل املقصتَة:                               

WWW.JUSTICE.GOV.MA 

http://www.justice.gov.ma/


 ستار تايمز                         شؤون قانونية                          "المستشار القانوني"

24 

 

ة:   موكػ وسازت امؾسل  اجلزائًص

WWW.JORADP.DZ 

 انوَخِة:   موكػ وسازت امؾسل

WWW.ALADEL.GOV.LY 

 

 

http://www.joradp.dz/
http://www.aladel.gov.ly/

