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   9الموافق لـ  1396ذي ا لحجة عام   17، مؤرخ في 105 -76أمر رقم 
  يتضمن قانون التسجيل ، 1976ديسمبر سنة 

  باسم الشعب

  جلس الوزراء، إن رئيس الحكومة، رئيس م 

  بناء على تقرير وزير المالية،  -

 1385ربيع األول عام   11المؤرخ في   182 -65و بمقتضى األمرين رقم  - 
جمادى   18المؤرخ في   53 -  70و رقم   1965يوليو سنة    10الموافق   

و المتضمنين تأسيس    1970يوليو سنة    21الموافق   1390األولى عام 
  الحكومة، 

 1393جمادى الثانية عام  5المؤرخ في   29 -  73و بمقتضى األمر رقم  -
المؤرخ   157- 62والمتضمن إلغاء القانون رقم    1973يوليو سنة  5الموافق  

والرامي إلى التمديد، حتى إشعار آخر، لمفعول  1962ديسمبر سنة    31في  
  .  1962ديسمبر سنة   31التشريع النافذ إلى غاية 

 1395ذي الحجة عام   27المؤرخ في  87 -75قتضى األمر رقم و بم -
  والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية،   1975سنة  ديسمبر  30الموافق  

  : يأمر بما يلي  

  . إن األحكام الملحقة بهذا األمر، تشكل قانون التسجيل : المادة األولى 

التشريعية، ملحقا تنظيميا  ويمكن أن يشمل قانون التسجيل، فضال عن أحكامه 
، من النصوص المتعلقة به  أدناه  2يتكون، بعد التقنين طبقا ألحكام المادة 

والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية 
  . الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تممة لألحكام المتعلقة إن النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أو الم : 2المادة  
برسوم التسجيل، تكون عند الحاجة موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على 

  . تقرير وزير المالية

ينشر هذا األمر و كذا قانون التسجيل في الجريدة الرسمية للجمهورية  :  3المادة  
  . الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .1976حرر بالجزائر في ديسمبر عام 

  هواري بومدين 
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  .....ا	#��د ا	- ��� :G :��د � �8� وا	#��د ا	���,� إ	* ا	�& ء - ا	��� ا�ول  
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 ا��
ب ا�ول
  �!� � ا����م ا������ و��ق ����� ا���د 

  ا���$ ا#ول 
  ���� ا�������� �� �!� � ر��م ا�% 

�دة �����   :ا��(دة ا#و�'�
� ا)'& و$#"� �! �ا�� ا��) ��	
�,� ر'�م ا��$
  . ه-ا ا� ���ن

$�6ن ر'�م ا��
	�� ��5�2 أو �
#�2 أو $,���23 $#"� ��1ع ا�" �د و� �  :  2ا��(دة 
  . ا��!2�6 ا�;�:"2 �9-8 ا�7'�م

$@#? � � ا��!2�6 أو (B ا>���Dع  B#C3 ا�A'7 ا�@��? �!< ا�" �د ا��= > :   3ا��(دة 
 =E 2,��دة )�Fال 1F ��2 أو � �ر23 و> ��F 7�H ة��ى ا����ة أو ���� J����أو ا
 J��� >!� A'7�ه-ا ا B#C3 2F�� 2D,ر23، و�� �1 ��2 أو F ال�F2 أ�
7Mآ2 و> �

N1F ة�D"F ?و�� آ�� >�) ��	
  . ا�" �د ا)7Rى ا��= $ �م �Qا��7�P 2اء ا��

��دة ����� ا���دة و3�
� ا��"�>ت ا��) A'7�206,� ه-ا ا    TF وا���اد
   (*).TF ه-ا ا� ���ن   212إ�<   208

�4�(دةا   :  B) 2 �1 � ا��!2�6 أو#
Z3'& ا�A'7 ا�1
#= أو ا�A'7 ا��,���ي ���1
 B37Q T� ا)(��ء أم T�� ال ا��1 ��2 أو ا�" �ر23 '�اء�F(�� J����ع أو ا�D��<ا

�E��ا���دة ا =E �9��2 �!" �د ا��]�ر إ#
أد��8 وا�" �د ا��@#�2 إ�F    221ة وآ-�\ ���1
�,7M =E 2آ2 أو �
�2 أ�Fال 1F ��2 أو � �ر23� .  

 TF دة ����� ا���اد��F ي��>ت ا�A'7 ا�1
#= وا�A'7 ا��,��"F إ�<    216وإن
  . و7D3ض ه-ان ا�7'��ن �!< ا� �TF . A ه-ا ا� ���ن   264

إن ا	-J م ا	�� %� ا	��. وا	��� ا	= g#� 	(���، ���د :-� � ر�m ���. :   5ة ا��(د 
jQ�, ة �38ط����	ت ا Q 2�S(+� ت وا�	ا ��� w=�  ��F y	�3ط وذ	ا .  

� ا	�#��2� و	+ ،G��Jا Sر�� ��l ،  :  6ا��(دة  F 2 ن)�=� G���8�� ��: G�&��  ,�-:
�F .�	ا  �l-: H���� أن  �l�#��� G, <�	  ي �+�نo	��8 ا��	ن ا|F ،م���	د ا�#�

  . أ� �  	��)�� ا	��� ه� ا	����8 ا	oي ��&�G ا	�#��2� ا	�)�ى

� أي :�� ��اء آ ن ,���  أو Q& %�  أو $�� Q& %�  :�ة  :  7ا��(دة F �L��  ,�-:
��ا��8 ,���(� أو ,G $�� ا	nزم أن S �+�ن 8 	&�ورة إ�Tاه  ,��3� G, ا��bى، 

F|H���� i�  HL��8 ���	ا اoه �(T و���د ،i:�� H�T ص b آ� ����8 ر�� *):
 l8 .)#�� � . ا	� دة ,G هoا ا	� ��ن ا	�� `-l-�g u2  ا	��ا��8 أو ا	�

� ا	� دة  : 8ا��(دة  F  l�): -)�ص�	م ا���	د ا�#� G, *2#�7  tn:ا��8  أ��	ا ،
� ا	#��د ا	����� F �أو ا	�& %�� أو $�� ا	����(� أو $�� ا	= g#� 	(��� ا	-��

                                                 
  . 1985م 	�-� .,G ق   �#,111	� HL��8 ا	� دة:   3ا	� دة  (*)
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  . ا	�& %��

  ،=#

� !E 2�C"= إ(�اه� ا��E B= ا�A'7 ا�1F 7ا����ة $� � � T�_�3 �F�و�1
8-9� 2#
3�,� أي M=ء ���1 < N�`E ،?��@�ا A'7�ا =E 7ىR(ة ,    وا��bا��8 ا���	ا

� :�ا ���. ا	��� ا	! u8، آ�� 	(��)�� أد�* إذا آ ن ,�(s ا	���م ا	-���� ا	�����
�Qأ .  

  ا���ـــ$ ا�/(.-
  �� �� ����� ا���د ا���.�� وا���د ��3 ا��2(��1 


	� ا�" �د ا�����2 وا�" �د 7�H ا� _�2�c �!< ا�1
b ا)a!�2 أو  :  9ا��(دة  $
و$;_J أ3_� إ�< ا��
	�� �!< ا�1
b ا)a!�2 أو ا)�aل، . ا�#7اءات أو ا)�aل

ا)(�6م E= ا� _��3 ا�	2�c�1 وا�	1��2 ا�" �د ا� _�E 2�c= ا� _��3 ا�����2 و
  . وا��;!�Dت

  =E �9��2 وا)(�6م ا��]�ر إ�E7"�@�1ء ا�" �د ا�ا�" �د ��' d;3 ���E N7 أ��H
 �1� ،B�
# � TF �#� ا���7رT3 �!< آ]e و$"C< ا�F d;!$ ،T� ��
ا�� T�"C ا�

T37ر�
�;��7ت $�!�!�TF 2 �#� هZ>ء ا��F اد�  . ا>��_�ء، E= إ�

�2 ا��
	�� D� =E& ا���? ا�-ي $ �م    �م ه-8و$ !,F >���7ت إ;�
ا�	�اول وا��
  . N�E ا�1
b ا)a!�2 أو ا�#7اءات

  . وgE73 ا7�Pاء �1� 2D��;F ذ�\ 


	�� d;3 ���E ا��
�;��7ت أو ا�1
b أو �aر  :  10ا��(دة $ A'7$� أي ر�3 <
  . ا�" �د ا��= 3	� $
	�!�9 �!< ا�1
b ا)a!�2 أو ا)�aل

  ا���$ ا�/(�4 

  ا�!� ا#د.' �%6!��5

$	#7 ا��#��j ا���;-ة آi'�س ����ء ا�_37#2 إ�< �]237 ا���13ر  :  11ا��(دة  
  . ا)�!<

�ا ا�7'�م  � �F �9�"�#Q ?��9 آ��F ،A'7�7ض �!_37#2 أو اE أي d;3 ���E و
13��ر ا�@��? ���E ،�9`ن 7E j!#Fض ا�_37#2 أو ا�A'7 ا��ا�� ا$;�ذ3 8	7# �!

 T� � $ =��ر ا�
   H���0.10 8ـ  دج  و   0.05ا)�!<، > $T�"� -RZ ا>��#�ر ا�6
  . دج   0.05دج ا	+��ر ا	�� �� وي أو ��2ق 

� ا)د�< ���,�� ا��B ا�1
#=  و ا��B ا��,���ي  ��د ا��دج، آ!�� ��k    500 ب3
j!#��ه-ا ا T� � 3 ��,�$ 2D37"��ا B�#C$ T�.(*)   

�د 3 :  12ا��(دة��ة وا�7mا�Fت    500بcاn�ا�7'�م ا TF >ا)د� ��دج، ا�

                                                 

م .,G ق 19و   1995م 	�-� .,G ق  32،   1990ت.م.,G ق  21،   1984م 	�-�.,G ق �#,811	� HL��8 ا	��اد :  11ا	� دة (*)
�-�	2000   . 
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A�7�ه-ا ا T� � 3 �9m!#F = �63ن�ه-ا ا� ���ن وا� =E �9�!� ا��1,�ص .  

��. أT+ م هoا ا	� ��ن و�Lب أداء $�ا,� ,� و�� �ر#8�  � G: ��-�  ,�-:و
 �Qأن �+�ن أ G+�� S �,�5ا	ا toه s)�, ن|F ،م���	ق أو ا���	ف ا #gأG,5.000   

   )1(. دج

 ا���ــــ$ ا�/(�ــــ4 �78ر   
 ��96� �%�/�  ا��;ــــــــ(1: ا�

  )2(.ملغاة :�78ر 12ا��(دة  

  )2(.ملغاة : �783ر 12ا��(دة  

  )3(   3ا���$ ا�/(�4 �78ر  
  �� �� ����� .�� ا����76 ا�<=�ي

   )4(.ملغاة  :  �784ر   12ا��(دة 

  )4(.ملغاة :  �785ر   12ا��(دة 

  )5(.ملغاة :  �786ر   12ا��(دة 

 ا���$ ا��ا@?  

 '6A �����  �� �� �!� � ر��م ا�%���� ا�
  ا�9�� ا����ون �8B�ال ا��9���� و ا��(ر �

� ���� �!�!2�6 أو (B ا>���Dع أ�Fا> 1F ��2 :   13ا��(دة  � T�_�3 �F�1�

� ا��"�ل ا��) N!آ j!#��ا T� JE�3 ��	
�د �!" �رات �F و� �رات، E`ن ر'A ا���

 �� اM�7ط �R T�5ص ���1
��Mq� 2#ء ا��1 ��2، وأن > $�6ن ه-8 ا)��Mء �� T63 A�
�  . $A $"���91 و$ �73ه� ���دة E= ا�" 

D8)Eا���$ ا�  
 ��;��  �� �� ����� ا���د ا�

3� ا�7'�م ا���7$#2 �!< ا�" �د ا��E 2F7#= إ�Qر ����ن  : 14ا��(دة  �
$ ?#@3
A�3ا)'7ة، و  T�$ا���د =E دة��  . TF ه-ا ا� ���ن  188و  T�:153 ا�]7وط ا��

  -�D1��ان ا��وأ s#_�ب ا��ه� ا���5 �ن وآ�$!;d ه-8 ا�" �د E= آ]�ف 3"
  )6(.ا��;�,�ن

                                                 
 .  2000م 	�-� .,G ق   �#,21	� HL��8 ا	� دة :    12ا	� دة  )1(
م 	�-�  .,G ق 20و,(��5 ن HL��8 ا	� دة  1984م 	�-� .,G ق   HL��8119 ا	� دة � ن ,��/ :  3,+�ر   12,+�ر و  12د� ن ا	�  )2(

 ) .�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011
,G    8-  178و  7 -178،   5-  178,��ث HL��8 ا	��اد):  6,+�ر   12إ	*    4,+�ر  12ا	��اد ,G (   3ا	��� ا	! 	' ,+�ر )3(

 .  1985م 	�-� .,G ق   113، و,�--� HL��8 ا	� دة   9831ت 	�-�  .م.ق
 .  2011م 	�-� .,G ق 22,(��5 ن HL��8 ا	� دة : 5,+�ر  12و  4,+�ر  12ا	� د� ن   )4(
 .  2011م 	�-� .,G ق 22ا	� دة و ,(5 ة HL��8  2000 م 	�-� .,G ق   �#,21	� HL��8 ا	� دة :    6,+�ر   12ا	� دة  )5(
 .1986م 	�-� .,G ق 41,#�	� ن HL��8 ا	� دة :  15و   14ا	� د� ن  )6(
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8،   $14
	� ا�" �د ا���7�H ،2 5 ا�" �د ا��]�ر إ��E �9= ا���دة  :  15ا��(دة v�أ
�
# � E= ا�6]�ف ا��"F �9,�;!$ A$ =��ا b
ة 7Q TFف ا���7رT3 �!< ا�1

 2�!a(ا�#7اءاتأوا.  

  N�E م��2 ا��
	�� D� =E& ا���? ا�-ي $ !,F ى�و3	� إ3�اع ه-8 ا�6]�ف �
��	
  . . ا���E$7 وا�1
b ا)a!�2 أو ا�#7اءات، �1� 2D��;F ذ�\، gE73 ا��

 3	� أن $�6ن ا�" �د ا���5 2 و7�H ا� _�DF 2�c,!2 و$]��� :�78ر 15ا��(دة   
 ����9 و ا��iآa ى�F =E B����!< ا��"!��Fت ا�_7ور$ =6� 23��T6 اPدارة TF ا��

�9cداi� T�D!6��ا TF اده��' A$ �� 213n;!� 2 ��
  .TF أن آ� ا�� �ق ا��

 �	
و3	� أن $#�T، ز�3دة �!< ا����2 ا�����2، ر��9M Aدة ا���vد ا��
	� E= ا�

	� E= ا�;�ص �#!�23 ا)7Qاف ا��"T��1 أو ر�A ا��F d;M �6� =c�#	�ا e37"

T�������<و ا T�3,�د�ان ا>���q� =1Q��79س اD�ا.  

�م $�7E ذ�\ gE73 ا7�Pاء� 2��) =E و.(*)  

  ا�ـــ�(ب ا�/(.-
 � �A)5%م ا�����9 وا����6� �G)Eا���$ ا� � �!�  

�= إن ���2 ا��!2�6 و(B ا>���Dع ��)�Fال TF أي ��ع أو ا��#��j ا� : 16ا��(دة  
 JE2 ود�D,$ أ�� TF �6م ه-ا ا�#�ب)( � #Q د��$�6ن أ'�'� ����ء ا�_2#37، $

  . ا�A'7 ا�1
#= أو ا�A'7 ا��,���ي

  ا�ــــــ��$ ا#ول 
  اI �ـــــــ(رات

�دة، �Eن ا� ��2 ا��]�ر  : 17ا��(دة  �F 7�H �9$�F = $�6ن�رات ا��	3y� 2#
1���
�د �7أ'��ل 16إ��E �9= ا���دة �$ 8v�ر  أ�	3Pأو ا J37!� e": T37[� TF �6نF

��R>ت Fا�7أ'��ل و =E 7ىR(#�ء ا�2 ا)E�:إ JF 23�1
ا�
�1ي وآ-�\ ا)�#�ء ا�
  .ا�1 �د إن اM�7ط ذ�\

  ،N!D'أ =E أو N
D� ��رة E= ا�"  F #�ء��6ن ا)$ < �F�وJ��� =E ا���>ت �1
D� ن�E7C�ا �	3 2����د �Eرا �@!z ا�@�DE ،T= ه-8 ا���E TF ��c�9� T�F7و�F ��9


�، وTF �29 أ7Rى $# <  اPدارة �إ2���6F ا��#�ر �iن ه-ا ا�� �73 ا�	nاF =E	�وز �!
=Eاn	�73 ا��اد ��م آ23�D ه-ا ا�� �P 2:�DF .  

  g"� 7"' !< أ'�س��1 أو �� N"Eد �Q7و[F J37�رة أو ا��Pا T�5 وإذا آ�ن
�
) =#
���2 ا��1����ت �3م إ�7ام ا�" �  ا��1����ت، 3 N��E�2�D,$ A ا�A'7 ا�1

T�E7C!� 73ي��دة ����� $,37} $ �  . وا��

�د �7أ'��ل �6Fن TF  16إن ا� ��2 ا��]�ر إ��E �9= ا���دة :  18ا��(دة  �$ 8v�أ

                                                 
 .2005م 	�-� . ,G ق /��,17� HL��8 ا	� دة : ,+�ر 15ا	� دة  (*)
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��R>ت ا�1 �د وا)�#�ء F j!#F 2E�:إ JF 23�1
�]7ة أ:"�ف ا�@�T وا)�#�ء ا�
y� 2#
3	�رات ���ى ا����ة TF دون ا�����T�� n ا)7Rى، �1� ا>��_�ء، وذ�\ ���1

  . ا3P	�رات ا��= $�? �!< رأس أو ��ة رؤوس

 17و$ �ر ا)�#�ء ا�
23�1 وا)��Mء ا�"�F 2�1@!�� ه� 1F,�ص �!�E N= ا���دة   
8v�أ .  

  ا���$ ا�/(.- 
  �8(دJت ا��(رات

1� إن ا�" �رات ��9F آ�ن ����9 $ �ر (
� ا� ��2 ا��	�ر23  :19ا��(دة  �2 � � �ا�
 JE2 د�D,$ أ�� TF \�7اف وذQq� 73ي�$�رb3 � � ا��!2�6 $#"� �!�,37} ا�� 

  . ا�7'�م �!< ا��#�د>ت

 �9��6!F � � A$ =��إذا آ��? ا�" �رات ا N7 أ��H) أو �� #' T��!�ا T��1
vRل ا�
� ا��#�د�2 � ��#)�a ( ل�#� JF 2���Q �Fا�2 وإ��F:�ع nFا3�ة إ2C!' TF �F ا�"


� �!<  � 3 j!#F�T�5 T ا��nا3�ة JF ا�� T6�3 < 2 أن $�
��E ،7�mن ا�7'�م ا��
 N�!� 7أتQ �إ:�J��� 2E ا)�#�ء ا�1 �i� ?#@3 A� �F 23ن 1�_$ �F�N ا�" �رات �

  . $7��mات vRل E�7ة ���!2 أن $"�ل ا� ��2

  ا���$ ا�/(�4 
  ا���ــــ�ـ�


�D,3 2< ا� A'7�j!#F >! ا)�aل ا :  20ا��(دة  � 2#
1��� 2�
�,�2�E ا�� 
ا)�Fال ا��1 ��2 وا�" �رT�� 23 ا�]7آ�ء E= ا��!\ أو ا�]7آ�ء E= اPرث وا�]7آ�ء 

7�m�ا JF .  

 ا���$ ا��ا@?  
  ا�� ـــــــــــــ�ع

�د �7أس ا���ل ا��Z'&   16إن ا� ��2 ا��]�ر إ��E �9= ا���دة  :  21ا��(دة  �$ 8v�أ
#
� 2�i'�& ا��37ع '�اء آ��? دا2�c أم ��237 أو وا���,7ف N�E وذ�\ ���1

  . ا��"��Mت � �ء ��ض

�د �7أس ا���ل ا����9F &'Z آ�ن ا�@�T  :  22ا��(دة  �إن ا� ��2 ا��-آ�رة $
ا��]7وط �!1 � أو ا>ه�vك وذ�\ ���1
#2 �!��1ز>ت أو � � ا��37ع أو ا��"��Mت 

  . اه�vآ�9 أو إ��دة 7Mا�9c ا��-آ�رة و

�TF 25 دون ذآ7 ا�7أ'��ل  -   1 :  �23�(دة ا �d;3 ���E ا��37ع وا��"��Mت ا��
 T37[� TF �6نF 2 �7أ'��ل#
�د ���1�و� !�9 وا'�v9آE �9`ن ا� ��2 ا��-آ�رة $
 T�@�ا T63 ��9Fو =M�"��ا�"�7ي أو ا J37!� 7ة أ:"�ف[� TFو Acا�:"J37!� �D ا�

  . ا��]7وط �!1 � أو ا>ه�vك

2   - F�1� N7 أ��H ء� � ،���	F &'ZF ش�"F أو J37� دة ا�]7اء��ك أو إv�ا>ه A�3 �
 TFو Acا�ا��;!= �T رأ'��ل �D3ق رأس ا���ل ا���6ن  TF�J37!� �D": T37[ ا�
�A'7� 2!�6$ B ا���1زل �!< �
$ N��E ،=M�"��ا�"�7ي أو ا J37!� 7ة أ:"�ف[�
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&�'i��ا �  . ا�7Dق ��T ه-ا ا�7أ'��ل وا� ��2 ا��7Dو: 2�1

3   -  ��25 �!< رأس وا(���& ه�1ك أي $���T�� n ا��37ع ا�"�237 وا��"��Mت ا��
73� �!� 2#
�ة رؤوس ���1� >!� 25��  . وا��

4 -  g"� 7"' !< أ'�س��1 أو ���9 "Eت ا��]7وط د�M�"��إن ا��37ع وا
ا��1����ت $ �ر ���1
D1� 2#& رؤوس ا)�Fال (
� ا��,37} ا�� �73ي � ��2 

� $�رb3 ا�" �ا��1����ت �1 .  

  ���$ ا�D8)Eا 
  ا�<�آ(ت

إن ا�D,3 A'7< �!< ا��#!j ا�6!= �!�,d ا��1 ��2 وا�" �ر23 �"�  :  24ة   ا��(د 
3�ه� أو إد  7Qح ا�;,�م ���1
#2 �" �د�$ < �9��F�7M T3�6$  v � T�_آ�ت أو $�

T37Rص ا��;M(ا�]7آ�ت أو ا T�� 23ال ا��1 ��2 أو ا�" �ر�Fq� .  

  ا��(دس ا���$ 
  .�� ا����76 ��(ء A�ض و�8(.( 

1
#2 �!#��ع وأ��اع � � ا��!2�6 ا)7Rى )�Fال 1F ��2 � �ء ��ض،  :25ا��(دة  ���
�د ���@�T ا��,7ح �N وj!#F ا)�#�ء  أ�E16   8v`ن ا� ��2 ا��]�ر إ��E �9= ا���دة �$

�د �� �TF 73 ا)7Qاف إذا آ���? ا� ��2 ا�� � �2 ا��= T6�3 إ:�E��9 إ�< ا�@�T أو $
  . $�Dق ا�@�T ا��_�ف إ��N ا)�#�ء

إن ا� ��2 ا��= $�6ن أ'�'� �!_2#37 ���1
#2 �1 � ا��!F 2�6	��� �F(ال  : �26�(دة ا 
�د ����� ا��,37} ا��D,� وا�� �73ي �1F ��2 ود�3ن ��!2 و ر�3ع و �M�"Fت، $

�ا $B�#C أ(�6م ا���اد � �F #�ء�7ح ا)Q دون TF 7افQq�30 33و 32و  TF و
  .  أد��8  42إ�<  35

�د ���@�T ا��" 7#�JF N1   أ�8v  16إن ا� ��2 ا��]�ر إ��E �9= ا���دة  : 27ا��(دة  �$
إ:�2E آ� ا)�#�ء ا�1 �23 وآ-�\ ���J ا��"�3_�ت ا��]7و2Q �,��} ا�#�Jc أو 

ز>ت ا���1زل �iي 2Da و)ي '#� آ�ن وذ�\ ���1
#2 �!#��ع وا��nا3�ات وا���1
وإ��دة ا�#��ع وا�" �ر ا�]�Jc و���J ا�" �د ا�����2 أو ا� _�2�c ا)7Rى ا��= 

  . �ض�$�_�F � � T!2�6 ا�" �رات أو (B ا>���Dع ��9 � �ء 

  d�,;���� �9 وا�" �رات�"�#C� ا�" �رات �و�1��F 3]�� � � ا��!E 2�6= �ن وا(
  . و$"��N��E�,DF T 3	� أن $�6ن ا�" �رات ����;,��F d:�ع �R T�5ص 

2�D,$ d;3 ���E دJE ا�7'�م �!< � � ا��!F 2�6	��� ��T ا)(��ء أو  : 28ا��(دة  
�ر (
� $,37} ا� ��2  $ �9�"�#Q ?��9 آ��F ن ا�" �رات�E ة�E��ا B37Q TF
1� $�رb3 � � ا��!2�6 ��1ء �!< ا��,37} ا��D,� وا�� �73ي �2 � � �ا��	�ر23 ا�

�ا $B�#C ا���دة �7Qqاف TF دون 7Qح ا)�#� �F ،ه-ا  �35ء TF �9�!3 �Fو
  . ا� ���ن d;3 ���E ه-8 ا)�#�ء

ا آ��? ا�" �رات ا��= $�6!F � � A�vR �9ل ا�
1��T ا�!��T '# �� أو  7�H أ�N، إذ 
 JF 2��ا�Q �Fا�2 وإ�� ا��F  2#9:�ع nFا3�ة، إ2C!' �#� TF �F ا�" � ��#)�a
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 2 ��

� �!<  � 3 j!#F�T6�3 <  T�5 T أن �#�ل ا�E ،7�m`ن ا�7'�م ا���$
 �ا��nا3�ة JF إ:�J��� 2E ا)�#�ء ا�1 �i� ?#@3 A� �F 23ن 1�_$ �F�N ا�" �رات �

  . 7Qأت �!�7��m$ Nات vRل E�7ة �F، ���!2 أن $"�ل ا� ��2

d;3 ���E ا� ��2 ا��TF 2�� 1 آ� ��ع، E`ن رأس ا���ل ا�-ي �63ن  :29ا��(دة  
E2 ود�D,�� �'�'د أ��J ر'�م � � ا��!F 2�6	��� ��T ا)(��ء أو �B37Q T ا���Eة، 3

�ا $B�#C ا���دة  �����26 ا��,37} ا�� �73ي �7Qqاف Q# � �!��دة، � �F 8v�أ
  . TF ه-ا ا� ���ن   108

1�ات ا�"��2�F وا)'A9  :30ا��(دة  
J_;3 �7'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة ا�
�3�ن و�, 2D��J��� 2F ا� �A ا��1 ��2 ا��2�1Q أو وا��,E d= ا�]7آ�ت وا�

ا)���9F 2�#1 آ�ن ����9 ا�$�1	 2�T $7آJ_;$ 2 �! ���ن ا�	nا7cي أو �T $7آ2 
7cاn	�ا =E A� F =#1أ� .  

إن � � F!2�6 ا)�Fال ا��1 ��2 ا)�1#�2 ا���دT�� 23 ا)(��ء �,2D  :31ا��(دة  
 � � ����� A�3 �F�F#7م E= ا�	nاJ_;3 ،7c �7'�م � � F	���2 أو � �ء ��ض �1

 .ا��!D� T�: 2�6& ا�]7وط آ�� �� آ�ن �F:���9 أn� <�FاD� TF 237c& ا��1ع

إن ���F 2!2�6 ا)�Fال ا��TF 2�� 1 أ�� $,2�D ودJE ر'�م � �  - 1 :32ا��(دة 
�ا إ5#�ت ا�"6&��F ،=!3 د آ����  : ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة $

1�3 �F�A ذ�\ ا�#� J�vR �1!ل  �B37Q T ا�@�T ا��"7# - 1°� J�#�ا � � =E N1�
  . ا�
1��TF T ا���Eة

 2° -  2F��م و��د � � �� ،J�B37Q T ا�� �73 ا�����د E= ا�	7ود ا�� � 2��) =E
أد��vR 8ل ا�;�& '�1ات TF ا���Eة  T�:57  ا)�6Mل ا��]�ر إ��E �9= ا���دة 

 =E 73 ا�����د�1
�5q� 2#ث و�B37Q T ا�� ��� A$ 7ى، إذاR(7ود وا�" �د ا	ا�
�ا ا��B�#C ا�;�ص )(�6م ��F 2�� 1��ال ا�Fq� 2#
إ�7اD� T�: �9F& ا)�� ���1

  . أد��8  -2ا�D 7ة 

�م و��د أ'&  - 3° � ��B37Q T ا��,37} ا��D,� وا�� �73ي �7Qqاف �1
 21�#F 73� �!� T� ��
  . E= ا�� T�"C ا�

1
�5q� 2#ث وTF دون  ��� N7 أ��H 2�� �ن ا`E ،8و��د �cأن $@#? إدارة ا�_7ا
 T� � $ أن T6�3 < 2#37_�!��9 ا�7و:2 D��10ا   A� �ع ا��	F TF 2c�����

  . ا��1 ��2 وا�" �ر23 ا)7Rى �!�7آ7F JF 2ا��ة إ5#�ت ا�"6& 

 2-  T3�6$ 2�1 أوD�ء ا��M(ر ا�2�376 أو ا�	)(ه7ات أو ا�	ا�� d;3 ���E
7F JFا��ة أ(�6م ا�D 7ة ا)و�< (ا��7Dو:2 �!��9 ا�_E  2#37`ن ا� ��2 ا��	����ت 

8v�أ ( T� � $ أن T6�3 <60  ا�" �د أو =E 8إ�7اؤ A$ 73 ا�-ي������TF 2c ا�� 
� ا�
2�7 أو :� ا��B37 ا�
�ر23  ا��D"�ل �1� �3م ا���Eة، و : T�Fi��ت ا���D$ا

1' 7[� TF ��i� NEv'أو أ Nأو زو� >E�����9 اF7= أ��7آ2 ا��ا� {�E TF ات�
�ا إ5#�ت ا�"6&��F .  

  7�R(ن ه-ا ا�E ،=Eاn	�ا B�#C��أ�� ا TF -;�$ �9��6 أنF`� Bc�5ة و�وإذا و��ت �
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 Bc�5��ه-8 ا =E 73ات ا�����دة�
� �!< أ'�س F��s' ا�� �3 .  

  3-  2�F��"�ات ا�1
> $B#C أ(�6م ه-8 ا���دة �!< ا���3ن و ا��37ع و ا)'A9 و ا�
�دة ����� ا)(�6م و 7�Hه�F 73ه�� $ 2 37Q= ��9 ���2 و�ال ا��1 ��2 ا��F(ا TF �

  . ا�;�2a �9-ا ا� ���ن 

  ) (*)(.ملغاة :33ا��(دة  

إن ر'�م � � ا��!T�� 2�6 ا)(��ء أو �B37Q T ا���Eة، $�,� �!< : 34ا��(دة  
��3ن !� 2#
  . ا��!2رأس ا���ل ا��" 7#�E N1= ا�" � ا�-ي ه� �:�F�N وذ�\ ���1


� ا��,37} ا�� �73ي  ) >D,$ �9�`E ���	F 2�6!��2 �7'�م � � ا#
1��� N7 أ��H
�7Qqاف d;3 ���E ا���3ن ا��= ��3� إن إزاءه� ا���E T3= (��2 إvEس أو (��2 


�2�c�_� 23 أو إ�
�ر E= و�? إ�7ام � � ا�9#2 أو E�} ا��7آ2$ .  

 ��� T3��,�!TF N ا��$ A$ 27آ�ا� j!#F وآ� �	3 ،N1� 73 وز�3دة�� ا�� "� T3�!� 2#
1
و$B�#C �!< ه-8 ا��,37��ت ا��#�دئ ا��= $_#s . أن �63ن �F:�ع $,37}

37��ت � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة �, 2D��2F و>'��� ���1
#2 ����ل ,$
و� ���ت ا��7Ri وا�� �دم و��Z3 ا'�� �ق ا�_s E 2#37 إ�< �3م $�,�� ا��6 أو 

3���N!3ا�#"TF g ا�$ A$ ا�-ي T .  

1��F �63ن ا��ر25 أو ا���TF j��#�� 2a�R �3�a�� T�! @F A9� >a  :35ا��(دة  �
ا�1 �د > و��د �E �9= ا��7آ2 وآ���ا �� دE"�ا ا� A'7�F >!	��ع أ�Fال ه-8 ا��7آ2 
 A$ =��ن ا�7'�م ا`E \�!< ذ��3، و��1ء �a��ا >!� A'7�ا &D� �$7�3 < N��E ،�9
D�

 TF �9"E!< د�7$#2 �ا�7'�م ا�� TF �9�,R �	3 T�a�;�ا A9� >a���ا �#�
A9� >a���ا��ر25 أو ا .   

 ا���$ ا��(@?
  .�� ا��QA ��76 �� : ا��P(ة 

1
� 2#�2�D, و دJE  :36ا��(دة  ��� >E����ا B$�� >!� == ه��3ن ا��$;,A ا�
3 2������ 2D,� = 3@#? و��ده��ة، وا��E��ا B37Q T� 2�6!��ر'�م � � ا {�E م�

  . ا��7آ2 ����� '1�ات ���!2 أن $�6ن آ`5#�ت :� ا����E< أ�Fم ا�"�ا�2

  �
2 أ�3م ��ى ا��,!�2 ا��= $
�!A ا��,37} و $ �م �1�R 2!�Q 7$�E�و $�دع ه-8 ا�
 T��!�ا T��1
�2 ا��7ا��Q 2#!2 ا�!,F ان��دون � !�9 إ�< أ TF ة�ا>��_�ء 7Fة وا(

F7اH 2!c�Q ?��,� �!< إ7Q 75ح $�#"�ن ا��,37} $$ A� =��و23 �!7'�م ا�
F 2
  .ا�;,�م

 B) 7R�9 و��2�6 ر�#!F d;M >�3@ � $7آ2 ��? إ T3�� B!"�3 7F(وإذا آ�ن ا
 T�: T3�ا>���Dع، �Eن ر'A � � ا��!2�6 3�,� TF أ�aل ا��7آg�D;$ JF 2 ا�

                                                 

 .   2011م 	�-� .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة : 33ا	� دة (*)



ا��
	�� ����ن  

 

 

16 

 

�دة E= ا���د�   )1( .��8 أد 5  3ة  ا�]7وط ا��

�د أ�aل ا� :37ا��(دة  ��ر $ 3 g�D;$ B�#C�� 27آ�2(. دج 5  0.000ب(  

إن ا�_7ا�c ا��= $A إ��اده� �"� و�Eة ا��e!6 ���_37#2 �� �_<  : 38ا��(دة  
TF ����ن ا�_7ا�c ا��#�7Mة وا�7'�م ا����5!2 وآ-�\ ���J ا�_7ا�c    121ا���دة

ا)7Rى ا���7$#2 �!< ا��ر 25�B37Q T ا����E<، $]�6 دTF A,;3 �13 أ�aل 
  . �7آTF 2 أ�� $�,�� ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eةا�

  )3( .ملغاة :39ا��(دة  

آ� دT3 �63ن �"�ن ا��
	�� رأي i� N�Eن ا5P#�$�ت 7�H آ�2�E، >  : 40ا��(دة   
�ا ا)7Qاف A9�!"E أن !3	Zوا ��F A'7�ا ��,�TF A,;3 أ�aل ا��7آTF 2 أ�� $

�دة ����� ا���دة إ�< ا>'���7ع �1� ا>��_�ء vRل أ�� �ا)ر�J '�1ات ا��
  . TF ه-ا ا� ���ن 205

    ��	
و$� �دم ا����ى TF أ�� إ5#�ت ا�,�ر23 �"]7 '�1ات ا���اء TF �3م $
  . ا��,37} ����7آ2

�د ����� ا���دة  �و3 #� ا��ر25 أو ا���vR ،A9� >aل أ�� ا)ر�J '�1ات ا��
5P#�$�ت ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة TF ه-ا ا� ���ن، �iن �C3�#�ا ��1ء �!< ا 205
�A,;� ،8v ا���3ن ا��"�ة ����� ��!��ت اvEPس أو ا��
�23 ا� _�2�c أو  39

3� ا�c�91= �!��زB37Q TF J3 ا��
�ه�2 ا�v( 2 �!�,37} وا��,�ل �
����� ا��
   )4( .�!< ا'���7ع ا�7'�م ا��= ���63ن �� دE"�ه� ����3nدة

  )5( .ملغاة :41ا��(دة   

  : 7�H أ�A,;$ < N :42ا��(دة  

1  ( TF �9دةM م� $ A� �F 27آ�ا� {�E �#� 79M25 أv5 TF 7@1- أآF 2 ��
ا���3ن ا��
�دة �1� ذ�\ ا���? z�) TF ا�]�6 و$#"� �! �ا�� ا��� T3�ا��اTc $@#? و��د ه-ا ا�

  . أ�E41  8v= ا���دة 

  . M;�ص ا��'�Cءا���3ن ا��= أ��9F7 ا����E< �,��} ا��ر25 أو ا)) 2 

  b3ر��ا� ?#@F =E7� �� ر'�= أو ����� �  � ����� T3�1��F 3#7م ا�� N7 أ��H
�#� E�} ا��7آ < 2�B37Q T و�Eة أ(� ا)7Qاف ا���"���ة، B) T�E ا��ر25 
�2 ه-ا ا��T3 وو��د8 a ا��ء أن 3@#�C'آ� T37#�"��ص ا�;M(وا A9� >a���وا

  . �3م E�} ا��7آ2

  . �7ف �B37Q TF �9 ا��2�aا���3ن ا��") 3

                                                 
 .2011م 	�-� .ق ,�#,20 G	� HL��8 ا	� دة : 36ا	� دة  )1(
 .  2000	�-� . م.,G ق    20و   1979م 	�-� .,G ق    �#,64	� HL��8 ا 	� د��G :   37ا	� دة )2(
 ) .�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-� .,G ق 20,(5 ة HL��8 ا	� دة : 39ا	� دة  )3(
  .2011	�-� م .,G ق �#,20	� HL��8 ا	� دة : 40ا	� دة  )4(
 ) .�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-� .,G ق 20,(5 ة HL��8 ا	� دة : 41ا	� دة  )5(
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4  ( 79M25 أv5 TF 7@1- أآF Nت أوا��E �د�3ن ا�7هT ا�" �ري ا��_���2 ����� ��
 T�: Tcا��B وأن أي و��د �#@3 A�N ا��
F 7�H T3�� B!"�3 7F(ا T63 A� �F

أ�8v، وإذا آ�ن ا�" � �D3 A? أوا�N وآ�ن   41ا)�6Mل ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة 
$ �� j!#��_�ءا�ا>� �1� s E gc�D�ا A,R A�3 N�`E ،Na� إ� A .  

5 ( �F ا�;�رج =E رت�a ا�;�رج أو أ(�6م =E ?F7ات أ��1' TF 2	$�1��3ن ا�ا�
 =E دة���F رات� � >!� s E T= ه= ره��3ن ا�" �ر23 ا���E -D1$ A= ا�	nا7c، وا�

� أ�� T6$ A� �F 2�#1�(7آ�ت ا�= $@ � ا���3ن ا��E ?F7= ا�	nا7c ا�;�رج وأ7�Rا ا�
7cاn	�ا =E ��"$ 2�#17آ�ت أ�M 8�	$أو ا T�37cاn� 8�	$و ا .  

� ا��= $��9�E 7E ا�� �دم i� ?#@3 A� �Fن ا�� �دم )  6cا�D�رأس ا���ل وا �
ا���3ن (
JC ا� ��.)1( 

  

   )2(.ملغاة :43ا��(دة  

�< أن "3 ?#@3�TF 7# ا��1(�2 ا�	#�2�c آ	nء TF $7آB) 2 ا>���Dع، إ : 44ا��(دة   
 >E����إ�< ا N� ع�D��<ا B) 2�6!F ر $"�د� �1 ��2 أو � �د أو F 2��� ا�"6&، آ�
 A9� >a���أو ا A9� أو ا���ه�ب A91F N�7وE أو T�!���وF!2�6 ا��7#2 إ�< ورN5 ا��
����� و2�a أو إ�< أM;�ص و'�Cء T6$ A� �F ه�1ك ه#2 ������2 وأن ه-8 ا�2#9 

v5 TF 7@1- أآF ?�$ �  . 25 أ79M �#� ا���Eة�

  N� >a���أو ا N� 2�6 ا��7#2 $"�د إ�< ا��ارث أو إ�< ا���ه�ب!F ?إذا آ�� N7 أ��H
أو إ�< d;M و'�� ،s��	J�� 2 أو ه#2 �#� ��9 ا����E ،>E`ن ر'�م � � ا��!2�6 
 T� 2�6!��37#2 � � ا: TF A,;$ 2�#@��ا��7#2 وا \��F �#� TF �9"Eد �	= 3�ا�

  . ��ا�#2 ا)داء �
#� دkF ا)�Fال E= ا��7آB37Q2 ا���Eة ا

$D�7ض آ	nء TF ا��7آ2، إ�< أن 3@#? ا�"TF ،&6 أ�� $,2�D ودJE  :45ا��(دة  
ر'�م ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة، ا)'A9 وا��,E d= ا�]7آ�ت و���J ا���3ن 
�9## �� ��م �iي ��!��ت 
�اR!��9 أو �F �,) أو >E����= آ�ن �3!�96 ا�7ى ا�R(ا

N$�Eم �#� و�� TF 1- أ��F .  

إن إ5#�ت ا�"T6�3 < &6 أن 13�TF k ا���1زل � �ء ��ض )(� ا��ر25 ا�����!�T أو  
7Eو�A9 أو �!��ه�ب �A9 أو ا���A9� >a ����� و2�a أو إ�< أM;�ص و'�Cء، 
 {�E �#� ��(!< ا�79 M2 أ�' �� � ) �;ر3�$ �
T63 A� �F ه-ا ا���1زل �� اآ�

���2 ا��]�ر إ��E �9= ا�� JC ا�
��z�) B ا��7آA� 2 $ #� آ`5#�ت DE= ا. ا��7آ2�
F"�آ&، E`ن ر'�م � � ا��!2�6 � �ء ��ض ا��= دE"�9 ا����1زل �N وا��= $A إ�9$�#5، 
$;,TF A :37#2 � � ا��!B37Q TF 2�6 ا���Eة، ا��ا�#2 ا)داء �
#� دkF ا)�Fال 

  . E= ا��7آ2

1�ات أو ا : 46ا��(دة 
��#��j أو ا� �A ا�����دة ��ى ا���دع ��A93 ا��"�T�1 إن آ� ا�

                                                 
 .1981م 	�-� . ,G ق   �#,64	� HL��8 ا	� دة  :42ا	� دة  )1(
 ) .ن ا?�Lاءات ا	�� %���-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��(  2011م 	�-� .,G ق 20,(5 ة HL��8 ا	� دة : 43ا	� دة  )2(
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TF ه-ا ا� ���ن وا��= ه= �F:�ع (
���ت  E177= ا�D 7ة ا)و�< TF ا���دة
 B37Q T� 2�6!��ر'�م � � ا ��,�F]��2 أو �������� 2�"$ ،TF�_�TF 7# أ�� $

!F2 آ�,) T� A91F �2 ا���Eة، آ�!F 2�6]�7آ2 �!��د��T و$��"2 ��7آ2 آ� وا(
 2#37_��� T�D!6��وا �c�9 إ�< إدارة ا�_7ا� �D���ا (��2 إ5#�ت ا�"6& ا����F
3�اع Pا � � =E ا�#����ت ا�����دة B37Q T� �Fإ T37Rء ا�<Z9� 2#
وا�$�1	1��� 2

1�ات ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة 
  .أ�8v) 2-42وإE �F= ا�

  Q8)/ا���$ ا� 

  ا��Wوف ا��E%��8 - ا�TEا.(ت ا���RSة  

 �Aد��  وا�X6 ا���=��� ا�

1�ات أو ا)��Mء ا�����دة nR =Eا�7�ZF 2ة �,2D  :47ا��(دة  
إن ا��#��j أو ا�
�م إ5#�ت ا�"F 2�6!F &6]�7آZ9� 2>ء � 2��) =E 7#�"$ ص�;Mة أ�F]�7آ2 إ�< �
 s E ا�7'�م ��,�2 ��,2 آ�TF 2!F ا��7آ2 وذ�\ TF أ�� $a�R ص و�;M(ا

 >!� 7�����ب ا�#�1ك وB#C3 ه-ا ا��aى أ�� 2��D ��2 وا�"!� اF��;��ا��7وف ا
3
�!A ��دة �7وD� TF �E& ا��1ع d;M ى أي�  .و�

> E T6�3�} أي nRا�2 أو F ,�رة nRا�7�ZF 2ة TF �#� أي d;M  : 48ا��(دة  
� ا���Eة '�اء TF �#� ا��7�Z أو TF �#� أ(� ا��T37�Z إ> ��_�ر ا���B5 ا�-ي "�

F 7ضm�9-ا ا� =��J��� �#� T ذوي ( �ق ا��7آ2 أو ا���B5 ا�-ي N1�"3 ر�c& أ'�
 B5���ق، و3;#7 ا� ��م ا>$�Dق و��1ء �!< Q!� أ(� ذوي ا�� 2��) =E 2�6�ا��

 {�D�2 ا�إ�!���� �����6ن و�3م و'� d�;��ا �c7ا_!� =c<��73 ا�أ�3م آ�F!2   8ا��

# � ��ا'2C ر'�� >a�F 2�JF �9�! إM"�ر ��>'�vم �6= 3�F ان��أ ��T6 أ(

�2 ا��
	�� TF ا��_�ر!,F .  

7 �1
;��TF T �#� ا���B5 و3�T�_ ا��"�اد  _�F اد�و�"� E�} ا�;nا�3 2�A إ�
1�ات أو ا��#��j أو أي M=ء ���Fد E= ا�;nا�2، و$ �م 
ا��F�6 وا��� �,D	��J ا�

�cن إدارة ا�_7ا��7 إ�< _�  (*).ا�1
;2 ا�@���TF 2 ا��

< �!�E���� Aة '�اء آ�ن ا��7�Z أم أ(� ا��T37�Z، ��م آ� d;M �! :49ا��(دة  
�TF �9 دون 7Fا��ة 7Mوط ا���دة �E >!� ��� ا�2 أوn;�ا {�D�48   �$7$ ،8v�أ

 j��#��ا �#
� 2 ��
�!�M N;,�� ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة وا�" ���ت ا��
 >!� N�ا ر�����F 2ا�n;�ا =E ء ا�����دة��M(ات أو ا�1
ا��e!6 ���_37#2 أو ا�

 �":�R \�ذ T� v_E _�ء و�63ن�ا>� �d;3 ���E ه-8 ا�7'�م وا�" ���ت �1
 TF 7اوح�2 $F7اm�1.000  >�دج 10.000إ .  

   JF TF�_���� 2F7اm�ه-8 ا JEد N� أو ا���ه�ب N� >a���!< ا��ارث أو ا� �	و3
37,$ =E �DH2 إذا أ ��
1�ات ا�];d أو ا)M;�ص ا��-آ�رE T3= ا�D 7ة ا�
�N ا�

  . أو ا��#��j أو ا)��Mء ا��-آ�رة

                                                 
 .  1989م 	�-� . ,G ق   �#,58	� HL��8 ا	� دة :   48ا	� دة (*)
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آ� ه��2 $ �م ��دة ��7��i ا�;nا�2 أو ا�� ,�رة ا��= $���ي F!<  :50ا��(دة  
  : nRا��ت، 3	� أن $ �م ��� 3!=

�2 ا��
	�� ا����"2 ���� إ��F��9 و�1� ا>��_�ء إ�< )  1!,F >�37} إ,$ A3� $
  .� ا��= $ �م ��7��i ا�;nا��تا��,!�2 ا��;�,2 ��6 وآ�>$�9 أو 7Eو�9

2 ( T6

\ دE�7 أ�	�ي J��C!� J:�R 7�H 3-آN�E 7 ا�! � وا>'A وا��219 وا�F
�� ا2F��P ا�� � ��� T	��J ا�]�n;!� T�!Hا��ت ور�A ا�;nا�2 ا��7�Zة JF ���ن Fو

2F�  . ا)وراق ا�@#�$�2 ا�� 

3 (�m,�7 ا$�E�7ة �1� آ� Q!� إ�< أ��ان $ �A3 ا���E$7 ا)�	�23 أو ا�
	vت أو ا�
��	
  . إدارة ا��

  T�$أ(�6م ا���د B#C$143و 139و   Bc�5��ا A3� $ gE2 ر��) =E ه-ا ا� ���ن TF
  . ا��]�ر إ��E �9= ه-8 ا���دة

أ�B#C$ 8v �!< ا��7وف   49و 48إن ا)(�6م ا�����دة E= ا���د$�T  :51ا��(دة  
�aى أ�3
�!A ��دة ا��;��2F وا�"!� ا�� �D�2 ا���د�2 � TF ى أي��ب ا�#�1ك و�

  . �7وTF �E ه-ا ا��1ع

 50وJ_;3 ا)M;�ص ا��-آ�رT3 إ�< ا>��nا�Fت ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة  
8v�أ .  

 ?�  ا���$ ا�%(
  )1(ا�7�ارث ا������ أو ا��Z(1? ا�!�@��  ا#8�ال ا��%6=� أو ا��%�2رة .%���  

� وا	#� ر�� وا	��nت ا	�� ر�� ا	��(2� أو إن ا�,�ال ا	�-��	� ا	� د� :52ا��
دة  
 ،�T��2, (��آ ت	 �8# �	ب ا��	7 ا% Qأو و ��#��ا	��&�رة ����� ا	+�ارث ا	
�=&7 	��ا:� ا	����� ا	���دة HL��8 ,���م ��=o 8- ء :(* ����� وز�� ا	� 	�� 

���. ا	�F ة G,  l)و��)� �(+��	ا ���ر��  �)�2� �Lأ G,.(2(   

 ــــ�ا���$ ا�(\ــ

  ��768 ا����Z و [: اJ.%=(ع

�د،  :53ا��(دة  �إن ���F 2!2�6 ا��7#2 و(B ا>���Dع ��Fqال ا��1 ��2 وا�" �ر23 $
  : TF أ�� $,2�D ودJE ا�7'�م �!< ا�1�� ا����=

1
#2 �1 � ا��!2�6 � �ء ��ض ��Fqال 7�H ا���3ن أو ا��37ع أو ا��"��Mت، )  1���
�ا $B�#C ا���د$�T�@��� T ا��" 7#�JF N1 إ:�� �F 23� J��� 2E101 ا)�#�ء ا�1 

  .TF ه-ا ا� ���ن 113و 

2 ( T� A�3 2 �1 � ا��!2�6 ا�-ي#
1
#2 �1 � ا��!T�� 2�6 ا)(��ء F	��� أو ���1���
�ر �!< ��� ا�37C 2 ا�����2  $ 8v�ال ا��]�ر إ���9 أ�F(ن ا�E ،ة�E��ا B37Q : إذا

                                                 
 .1985م 	�-� . ,G ق 114ا	#-�ان ,#�ل HL��8 ا	� دة : ا	��� ا	� �7 )1(
 .1985م 	�-� . ,G ق   �#,115	� HL��8 ا	� دة :   52ا	� دة  )2(
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37[� TF أ�� JD�1��7 ا��]�ر آ�ن �2 أ"#
T '21 آ�E ،2!F`ن (B ا>���Dع 3 �ر �
 �F!2�6 ا�25v5 ��� F 2#�7 أ�]�ر ا��!2�6 ا���2F، وF@!�� 3	� أن $ �ر (
� ��ا�
ا��
	��، وز�3دة �T ه-ا ا�"�E 7`ن ه-8 ا�1
TF d 1$ 2# أ�� (B ا>���Dع و$nداد 

�اء TF '�1ات دون $	2cn، وا� TF10 أ�� F!2�6 ا� 7["� 2#�7�T آ� E�7ة �
 B) d;3 ���E ��د ا�1
#2 �"]7 وا(�$ ،JD�1��7 ا�� TF vFآ� �F�� T�"#'
3� ���F 2!2�6 ا�2#�7 ��ا>���Dع و$
"2 أ�]�ر F d;3 ���E!2�6 ا��7#2، وTF أ�� $

  . T�"� -Ri$ < N�`E ا>��#�ر إ> ( �ق ا>���Dع ا��D��(2 �3م � � F!2�6 ه-8 ا�2#�7

 �F 7ة�D� ع�D��<ا B) إن T37["� ر�TF ���2 ا��!2�6 ا���E �6� 2F�7ة ) 10/2(�دة 3 
 7�� T� 7�1�ا gm� \�2 وذcn	$ دون TF ع�D��<ا B) ة��]7 '�1ات ��

JD�1��ا .  

�25 أو ) 3 ���3ن ا��!2 و ا��37ع ا��ا2�c أو 7�H ا��ا2�c وا��"��Mت ا��!� 2#
1���
ا��"��Mت، ��,TF 2 ���2 ا��1 ��2 )ي '#� آ�ن وTF أ�� إه�vك ه-8 ا��37ع أو 

� رأس ا���ل  ) 2ا��!2�6 ا���3 2F�A إ��اده� $#"� �! �ا�� ا��E 2�1#= ا�D 7ة ) 8v�أ

�د ����� ا���اد �  . TF ه-ا ا� ���ن) 2ا�� JC ( 225و 34و 23و 22و 21ا��

  T� د��و> 3�7$� أي M=ء TF أ�� ا$��د (B ا>���Dع ����!2�6 �1�3 �F�A ه-ا ا>$
�ة (B ا>���Dع B37Q وF d;3 ���E د��  . �Eة ا��1�JD أو ا� _�ء ا���? ا��

TF ا���دة  3و  2إن ا��Bc�5 وا��,37��ت ا�;�:"2 )(�6م ا�T�$7 D  :54ا��(دة  
�? c�Q!2 ا�" ���ت ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة  53$ ،T�_�$ أن �	8 3v�99أ 

�2، $�رb3  1 –أو>  - ��a 7�H ء �����ت�C�2 إ��) =E  وإذا JD�1���6ن و>دة اFو
 �#� b3ر��ه-ا ا� TF ?#@�3 \�ذ T� v_E ،N�`E 7cاn	�رج ا�R ?�$ �آ��? ا��>دة �
 2 ��
F أن $�6ن T6�3 =��ا ا�� 2"D$7��ا�7'�م ا �,��E \�م ذ�� =Eو ،��	
ا��
�دة ����2# ��ا ا'�7داد $�,�� ا�E gc�D= أ�� ا)ر�J '�1ات ا����F 213n;!�

T ه-ا ا� ���ن ��1ء �!< $ ��9M A3دة ا���vد وذ�\ �F 2��) =E إذا $�? F 205ا���دة 
 7cاn	�رج ا�R ا��>دة .  

 �>A ا���$ ا�!(دي  
  ا���$ ا��!�دة @��XR ا�%�5 !(ت ا�%�� � � ���Bاف وA��د ا�%�;�: 

3	� أن �63ن ا��,37}  و ا�� �T�!,DF 73، وذ�\ J��� =E ا���>ت   :55ا��(دة 
�E �,��73ي �7Qqافا��= $ $ {37,$ �
  .�9  ا�7'�م (

� أو (C"3 A6= ا��B ا�1
#= أو  : 56ا��(دة  � =E دة��F A� �وا j��#��ا T6$ A� إذا
 2C'ا�� ��	
ا��,���ي، m#13 N��E= �!< ا)7Qاف أن 3���vا ا�d 1 �#� ا��

��ق E= أ'�D ا�" ,F 73ي� $ {37,$ .  

���5 �ن $�6ن 5��F!2 �!	7ود ا��]�ر إ��E �9= إن ا�	7ود ا��= 3 �م ��9 ا : 57ا��(دة  
TF أ�� $�,�� ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة �1��F   )2-  1-   32ا���دة 

  : $��9�E 7E ا�]7وط ا�����2 

1 (A9�!@�F 7 ا��ر25 أو_��� T� 5���ا �#� TF 7د	اد ا��  .إ�
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  : ا�#��ن ا�P�nاE =F= ا�" � �!�"!��Fت ا�����2) 2

و�Daت و 'J��� T6 ا��ر25 ا���:T37 أو A9�!@�F أو ا���;!T�D أو  أ'��ء - أ  
 T�E7و"F إذا آ���ا T�#�m���ا .  

  . $J��� ��,D ا )��Mء ا��1 ��2 ا�$�1	 2�T ا��7آ2 و$ �73 آ� M=ء �9�E - ب  

  . $"��T ا)��اع � �ا -ج 

��3ن وا� 7وض ا��= $7آ�9 ا����E< -د  !� 2#
  . ا��,37} ا�� �م ���1

ا��ارث ا�-ي آ��? $�? $,NE7 ا)�Fال ا���رو1F 25-   ذآ7 ا� 
A ا�-ي أدا8 -  ه 
  . ا���Eة وأ�;3 A� N��91F &! أي M=ء و��& � N�R�� A!�vس أي M=ء

  d;3 ���E NF��$إ T6�3 �وإذا آ�ن ا��رT��!"F 7�H 25 و�? إ��اد ا�	7د �Eن ا�" 
 8��اد ا��ر25 ����� � � ر'�= 3""$ B5���ا .  

� 7Q TFف   �"� ا���Eة T6�3 أن 3�A إ��اد8 � � ا�	7د ا�-ي �3 A�A إ��اد8 إن  "� ���E
ا���دة، DE=  ا�#!�23 و:�T ا)�6Mل ا��1,�ص �!�E �9= ا�� JC ا)ول TF ه-8 

1� ا>��_�ء، 7Q TFف ر�c&   ه-8،� B� �� ا��"� N�!� أن 3,�دق �	2 3���ا�
2�6 ���_J��� 7 ا)7Qاف�  .ا��"T��1 ا���2�6 ر�c& ا��

 ��(ب ا�/(�4ا
  ^R(ل ����� ا���د و ا�%�5 !(ت 

  ا���$ ا#ول
 ��P�����8 و ا���د ا�  ا���د ا�

3	� أن $
	�� � �د ا���E T� 5= أ�� 79M ا���اء TF $�ر3;�9  :58ا��(دة  
  .أد��8   ��64'�@�1ء ا����2 ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة

� ا��L ا	�-)�ص : F =)�ص	و���� :(* ا ��	 �	#��د ا	ا tn:7 أ� ا	��F i�) :  

ا�" �د ا��= $��1ول � � ا��!2�6 أو (B ا>���Dع ��Fqال ا�" �ر23 وا���vت ) 1
 T�_�3 ر�	3P�� �ا��	�ر23 وا�Tc��n أو ا���1زل �T إ3	�ر أو �T ا>'��Dدة ���

  . ا��6 أو ا�#"TF g ا�" �ر

  . ل ا�" �ر23 وا���vت ا��	�ر23ا�" �د ا��= $�_�T � � (B ا����J ��)�Fا) 2 

� أ�!�9 ودF	�9 أو (!�9 وز�3دة أو اه�vك ) 3 F7آ2 وM T3�6$ �1ول�= $�ا�" �د ا�
  . أو $;g�D رأ'����9 وآ-�\ ا���1ز>ت �T ا)'A9 وا��,E d= ا�]7آ2

  . ا�" �د ا��= $��1ول �
�2 وF#�د�2 ا)�Fال ا�" �رi� 23ي 2Da آ��?)  4

 �د ا���5 2 ا��= $D�} ا��E B= ا�7'�م ا�@���2 $ �م TF أ�� إن ا�" :59ا��(دة  
 ��,�$ A�3اد ه-8 ا�" �د، و�$7�Miة ا��
	�� vRل ا�]79 ا�-ي 79M =!3 إ�
 b
�7ر ا�6���2 �!< ا�1F �#� TF 2!,D1F Jا��C�ا J:و B37Q T� ا�7'�م


�وj!#�� 23 ا�7'�م ا�@���2 اF Jا��C�2 �9-8 ا�" �د و$�6ن ه-8 ا�!a(1,�ص ا��
  . ا��= $@#� �9�TF �9�! أ�� ا�"�!��ت 
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3	� أن $
	� � �د ا���T� 5 وأ��ان ا���D1- ا����"�T �6����ت ا�_#s  :60ا��(دة  
  .وآ-�\ ا� 7ارات ا� _�vR 2�cل ا�]79 ا�-ي 79M =!3 إ��اده�

�م ا�" �د و ا� 7ارات ا� _�2�c ا�;�:"A'7� 2 ا��
	�� ا� _�F =c@� ا�" �د  $
�دة، و$�6ن  ا���5 2�ا�;�:"A'7!� 2 ا�@��?، إ�< ا��7ا�#2 ا� �����E 2= ا���ل ا��


;��T $�دع إ(�اه�� ��ى DF�]�2 ا�_7ا�c، وا)7Rى � =E ��ول 3"	� 2 E7F
 &�c7ة ر�Mi$ >�م إ�J�7$ إ�< ا���دع ا�-ي n!3م �1� ا� _�ء آ� 25v5 أ79M، أن 3 

 2D,� N�E ?!	' 79س ا�-يD�ا ،�c2 ا�_7ا�[�DF 2 آ� ا�" �د و ا� 7ارات���1F
�اول ا)79M ا�
�� 2 و ا�]79 ا�	�ري� =E 1(.ا�����دة(  

�ي �!< ا�" �د و 3@#? د  � A�R J:�� ا�7'�م JE  رة�#� ���1�ات وا)(�6م و 3
ا�
" 213n;�ا {��,� �,�  ". ر'A ا�J��C ا��

��Dع ��Fqال 3	� أن $
	� ا�" �د ا��= $�_�T � � ا��!2�6 أو (B ا>� :61ا��(دة  
  . ا��E 2�� 1= أ�� 79M ا���اء TF $�ر3;�9


	�� ���J ا�" �د 7�H ا�" �د   :62ا��(دة  $ d;3 ���E د��F ه�1ك أ�� &��
  . TF ه-ا ا� ���ن  64و  61و  60و  59و   58ا��-آ�رة E= ا���اد 

 �!< ا�,D �ت وا>$���Dت ا��]�9رة  أ�B#C$62   8v أ(�6م ا���دة  :63ا��(دة  
 A'7�!��9 ا�7$� �ص و3�R J���$ ?�$ ?F7ا� ��م ��9 أو أ� A$ 23ر�	ل $���iآ

  . TF ه-ا ا� ���ن) ا�� JC ا)ول)  262ا�1
#= ا��Z'& ����� ا���دة 

    ا���$ ا�/(.-  
  ا��_ــــــــــــ�ـــ�

  )�m!F.)2ة :64ا��(دة     

  ا���$ ا�/(�4 
  .�� ا��QA ��76 �� : ا��P(ة 

�ا ا)(�6م ا�;�2a إن ا) :65ا��(دة  ��F ت���د ��
	�� ا��,37��� ا��
TF ا���اد =E �9�!� !< ا��ر25 أو   71إ�<    66ا��1,�ص� �	= 3�أد��8، وا�

� A9� 2 أو ا��= ا�� !? �B37Q T ا���Eة، �
� �9�3�T ا)�Fال ا�� $ A9� >a���ا
�د �
21 وا(�ة ا���اء TF �3م ا���Eة�3.)3(  

  )4(.ملغاة :  66ا��(دة 

  )4(.ملغاة : 67ا��(دة 

  )4(.ملغاة:  68ا��(دة 

                                                 
 .  1996م 	�-�.,G ق   40و   1994م 	�-� .G ق,  �#,120	� HL��8 ا	� د� ن:  60ا	� دة  )1(
 .2004م 	�-� . ,G ق 15,(5 ة HL��8 ا	� دة :   64	� دة  ا )2(
 .1979م 	�-� . ,G ق  �#,65	� HL��8 ا	� دة  :   65	��اد ,G ا )3(
)4(  G, اد��	* 66ا	دة : 68إ �	ا HL��8 �	�#,65  ق G, .. م  �-�	دة  1979 �	ا HL��8 5 ة), ق 22و G,. �-�	 2011م . 
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J��� d;3 ���E ا)�Fال ا���a< ��9 إ�< ا��>�3ت وإ�< ���J  :69ا��(دة 

�ت ا�"��2�F ا)7Rى أو ذات ا�JD1 ا�"�م، E`ن ا)��، d;3 ���E دJE ر'�م 'Z��ا

1
� 2#	��J ا��ر25 أو ا����� N��"DF 7ي
�a< � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة، > 3
 �!C�ا =E 2,�;��2 اC!
�A9 ا��"T��1 ����7آ2، إ> ا���اء TF ا���م ا�-ي $#? N�E ا�
� '1��T ا���اء "� �F >�ا�7'�م إ JEد ��Z3 دون أن TF �3�a��ل ا�# � d�R7����

  . TF �3م و�Eة �a(� ا��7آ2

3	� أن $B#C �!< آ� ا��7آ2 ا��= $�_�T أ�Fا> a�F< ��9 إ�<  :70ا��(دة  

�ت ا�"��2�F ا)7Rى، أو ذات ا�JD1 ا�"�م، ا��>'Z��8  69أ(�6م ا���دة  �3ت واv�أ

ا���"! 2 ��)�� ا�-ي 3	� N�vR �!< ا��ر25 أو ا���A9� >a ا��"T��1 ����7آ2 أن 
3�E"�ا ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة �T ه-8 ا)�Fال.  

 TF اء�ا���م ا�-ي $#? N�E ا�
!2C و> 3
7ي ه-ا ا)�� ���1
#2 ��6 وارث إ> ا��
 T��1' �"� �F >�ا�7'�م إ JEد ��Z3 �3 دون أن�a��ل ا�# � �!C�ا =E 2,�;��ا

  . ا���اء TF �3م و�Eة �a(� ا��7آ2

أ�8v وأ(�6م ه-8 ا���دة ����ر'B) 2 ا>F���ز ا�;�ص   69> $;� أ(�6م ا���دة  
  . TF ه-ا ا� ���ن 213n;���366 وا��1,�ص �!�E N= ا���دة 

أ�8v، $-آ7 �!< '#�� ا�#��ن  52إن ا)�Fال، ا��]�ر إ��E �9= ا���دة  :71ا��(دة   
3�   E65= ا��,37} ا��1,�ص �!�E N= ا���دة ��TF ه-ا ا� ���ن 7F JFا��ة $

�73ه� $ T�_���ال ا�F(��6!= �9-8 ا�,37} ا��ا� N�vR م�  . ا)�� ا�-ي 3	� أن 3 

 ): tn:7 أ* ا�,�ال ,G آ� ��ع ا	��- زل :-l  أو ا	��`* l8  و��. أT+ م ا	��
   (*).	) 	h ا	=�, ت ا��LS :�� أو ا	!� �F� أو ه�d ت أ�bى ,#��ف l#2-8  ا	# م

 ا���$ ا��ا@?

  أ[7(م 8<%�آ�

إن �3م $�رb3 ا�" � أو �3م E�} ا��7آT�"� -RZ3 < 2 ا>��#�ر :�T  :72ا��(دة  
�
�دة ����� ا���اد ا��  . � TF 2 أ�� $
	�� ا�" �د و ا��,37��تا���ل ا��

�ده� اPدارة آ�  :73ا��(دة �$D��6F {$� ا��
	�� �!	��9ر، (
� ا�
��2 ا��= $
�ا� �F �3م :  

  أ�3م ا�	�"2 و�"� ا��TF 79 آ� �3م ا�;��&؛  - 

�د  أ�3م ا)���د - �  ة ����� ا� ���ن؛ ا��

�د - �1� ا>��_�ء، �"� �79 ا���م ا�-ي $� Pا�]79ي 8 ا �D �أ�� ا TF دارة
 2���
��7رات ا��!� .  

 2�!,F ب آ��� >!� B!m�ح وا���E<2 ا�أ�3م و'� B!"$ و .  

                                                 
 .  1996م 	�-� . ,G ق   �#,41	� HL��8 ا	� دة :  71ا	� دة  (*)
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�دة ����� ه-ا ا� ���ن TF أ�� $
	�� ا�" �د وآ-�\   إ :74ا��(دة  �ن ا���ل ا��
 2a�;�ت ا��TF أ�� دJE ا�� �ق وا�7'�م ا�;�2a ��9، وTF أ�� إ3�اع ا��,37

�9، $��د إ� TF 7�R(13 _= ا���م ا �F��< 23�H �3م ا�"�� ا)ول ا�-ي  ،=!3�1
  . أ�8v 73ا)�� E= �3م TF أ�3م ا�B!m ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة 

 ا��(ب ا��ا@?
  ا��5(�` ا��E%�5 @%���� ا���د و .�� ا���76(ت 

  ا���$ ا#ول
  ا���د و.�� ا���76(ت ��3 .�� ا���76(ت QA �� : ا��P(ة 

> T� 5��!� T6�3 أن 3
	!�ا � �دهA إ> 6F =E�� ا��
	�� ا����J ) 1 :75 ا��(دة 
A9#�6F �9� ��ا7cة أو �1� ا>��_�ء، 6F =E�� ا��>23 ا�-ي ��3!�.)1(  

و3
	� أ��ان ا���D1- ا����"�ن �6����ت ا�_#s � �دهA، إE �F= ا��,!�2 ا����"2 )  2
  .ا�-ي $N�E A إ��اد ه-8 ا�" �د ���� إ��F�A9 وإE �F= ا��,!�2 ا����"2 �!��6ن

و3
	� آ��ب ا�_#s وآ��ب اPدارات ا��7آ23n وا���!�2 ا�" �د ا��= 3	� )  3
�ا7cة، أو �1� ا>��_�ء، !� J����ا ��	
�!�A9 إR_���9 �9-ا ا7�Pاء 6F =E�� ا��

 =E�اA9F�9F �9� = ��3ر'�ن�ق ا��>23 ا��C� =E ا�����د ��6� .  

�g ا	��7 ا	#��,� و 8	�Nاد 	;/ ث وا�,�#� وا	�(7 وا	=H3 إن ,�  :  76ا��
دة 
 h	 (�	ا �F Sإ  l)���� G+�� S ،�	��-�	ء ا �Rا� G,  `�� و$��ه ��	وا i�2اآ	وا

� ا	� دة F  l�): -)�ص�	)��� ت ا�	ا  l�F u�� �   .,G هoا ا	� ��ن   163ا	�

 )�m!F.)2ة:   �77�(دةا

  )3(.ملغاة :�78ر  77ا��(دة  


	�� ا�" �د ا��E 2F7#= ا�;�رج F J��� =E,��} ا��
	��  :  78ا��(دة $ T6�3
 n���$ ون�� .  

ا���3�a ا��= $�? E= ا�;�رج > �D1$ T6�3-ه� �!< ا)�Fال ا�����دة  :  79ا��(دة 
�� '16< ا���a=، إذا F �9� J#�3 =��2 ا�
	�!E �9= ا��,!$ �E= ا�	nا7c إ> �"

6F =E <و إ �)i� �D�)7اcاn	�ا =E 7 ا��"7وف�R(8�16 ا' ��F �� . �F 2��) =Eو
 v_E ،�	�E ،7cاn	�ا =E دة���F 2 �" �راتa�R 7ا���$ ��[$ 2�a��إذا آ��? ا
�T ذ�\، أن $
	� E= ا��6�� ا�-ي 3�J��F N� J# ه-8 ا�" �رات TF دون أن 3��$7 

 .�T ذ�\ ازدواج ا�7'�م

 

  

                                                 
 .  1985م  	�-� . ,G ق   �#,116	� HL��8 ا	� دة :   75ا	� دة  )1(
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  ا���$ ا�/(.-

  �P(ة.�� ا��QA ��76 �� : ا� 

��  : 80ا��(دة  F N� J#�3 ا�-ي ��ا��6 =E ة�E��ا B37Q T� 2�6!��ا � � �	
3
  . '16< ا������9F ،>E آ��? (��2 ا� �A ا��1 ��2 أو ا�" �ر23 ا��= 3	� ا��,37} ��9

  i	 7��� يo	ا H�+�	ا �F ��� h��(�	ن ا F ،�%اN�	ا �F *-+� ��, د�Lو:-� :�م و
� ا	�+ �H ا	�� ,+ ن ا	�F ة وإذا 	� �+G اF h��(�	ا%�، ��� اN�	ا �F u#Qو �Q ة F�	

H%&�ا	إدارة ا  l-�#�.   

D8)ـEا��ـ(ب ا� 
  دPــــــــــ? ا���ـــــــــ�م

  ا���$ ا#ول 
  ا��� 9�ن @(����م 

إن ر'�م ا�" �د و� �د � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة $�JE �#� ا��
	��  :81ا��(دة  
�د�  . ة ����� ه-ا ا� ���ن(
� ا��"�>ت وا��,d ا��

  2,��? ذر3"2 ا�n1اع E= ا�$ N!�Z3 و> أن JE�� أن TF gD;3 ا�)( T6�3 <و
�ا ا�!	�ء إ�< ا>'���7ع �1� ا>��_�ء و> ��F ي '#� آ�ن( .  

  (*).ملغاة :  82ا��(دة 

3� ا�7'�م  :  83ا��(دة �
�63ن ا)7Qاف F�T�1F�_ إزاء ا�;TF 213n أ�� $
�ة ا���7$#2 �!< ا)(�6م ا���2���6 وا� 7ارات ا� _�2�cا�#
�2C وا�nاc .  

 ���$ ا�/(.-ا

 �RS�  ا��P? ا��1T- أو ا�

TF ه-ا ا� ���ن T6�3  250إن ا�A'7 ا��1,�ص �!�E N= ا���دة  : 84ا��(دة  

�و23 ��1ء �!< ا�C!� ا�,37} �!]7آ2 ا���213 وا�� �م �F ت�"Eث دv5 >!� 8�3�
$

� ا��@#? �P	�ز ا�"�!�2وا����E J= أ'�D ا�"  .  

  21' TF ن� ��
�E 7$�ن�R(ن ا��"E�
	�� ا�" �، أ�F ا�$ ��د ا��E"2 ا)و�< �1
و $
إ�< '21 و3	� دvR ��9"Eل ا�"]�F�3 T37 ا��= $!= آ� ا'�� �ق '�1ي، $nداد 

�د ��ة $c�E ��9�E2 5 بc����� .  

���� �"7ض :����ت و > T6�3 �#�ل Q!� ا��	2cn �!< دE"�ت إ> إذا آ�ن  ,F
2�Eآ�.  


� !TF 2 ا>F���ز ا����1ح ����� ا���دة   إن ه-8F == ه�366ا�_����ت ا�  TF
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�vت $	�ر23 F >!� 23ره��� (��ز �Fرات وإ� �!< �ره���  �Fه-ا ا� ���ن، $]�� إ
2�� 1F A�� !< ا)��. أو�2 !�Z��ا�7'�م ا j!#�� 23و�
F �9���� أن $�6ن �	و3 .
�
	�� ا�" �   ا�_����ت E= أ�� أ�,�B   8 ه-8 و3	� أن $$ TF اء�'�2 أ79M ا��

�9�E B�3
 s ا� A� �F .  

 2�E7,F 2��Dآ A3� $ B37Q T� T�_3 آ-�\ أن T6�3 2!�Z��ا�7'�م ا JEإن د .  

TF ا���دة   8و  6و) ا�� JC ا�@��=( 5و) ا�� JC ا�7ا�J( 4و$B#C أ(�6م ا�D 7ات 
  . ا���دة ��1,�ص �!�E �9= ه-E 8= ا���>ت ا ،  أد��8  87

3�JE ا��ر25 أو ا���A9� >a ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة : 85ا��(دة  .  

T�1F�_�F و�63ن ا��ر25 ا�]7آ�ء .  

إن د��ى ا��_�TF TF أ�� $�,�� ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T  : 86ا��(دة  
��Fر'��9 :� ا��رT6�3 < ،  25 أ�8v 85ا���Eة ا���213n;!� 2)�1 ����� ا���دة 

�ون TF اP��Dء ا��1,�ص E N�!F= ا���دة �D�
3 T3-�ه-ا  236ا�]7آ�ء ا TF
  . ا� ���ن

3� j!#F ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة، ��1ء �!<   -  1 :87ا��(دة  �
$ T6�3

�و23، �F ط�
Q!� آ� N� >a�F أو أي أ(� TF ا��ر25 ا�]7آ�ء �!< ��ة أ�


3�� أ�� ا�  z��s ا)ول 25v5 أ79M �!< ا)آ@7 �"� $�رb3 ا� 7ار ا�-ي 1�3} �
 JE�� أآ@�R TF 7& '�1ات TF  أ�� ا�"� ،> #$ �F JEد A�3 دون أن TF ب�!C��ا

  . ا� _�ء ا)�� $ �A3 ا��,37} ����7آ2

1��F > $�	�وز ر'�م � � ا��!2�6  -2 � ،T�15�� ط�
3� ه-8 ا)���$5  TF 2c�����
��= $! �ه� إ�F ا��ر25 ا�]7آ�ء ا���_��1Fن وإ�F آ� وا(� TF ا��,d ا�,�2�E ا

�د �iر�"2، �1��F > $�	�وز ه-8 ا�7'�م ������D� TF 2c&   10ا���A9� >a، و$
�ر3	�� ��د ا)�
�ط آ!�� $	�وزت ا�7'�م $ T�15�� JE73 ،\��وه6-ا دوا d,�ا�

�ر ب  3 �3�� e��_F5%[� ط�
7ة، و أن > ، وذ�\ ��ون أن $�	�وز ��د ا)�
 2�' s
  .أ79M �!< ا)آ@�D$)6 (7ق ا���ة ��T آ� �

�د ����� ا���دة  -3 �
� ا��"�ل ا��) 2!�Z��ا�7'�م ا >!� �cا�D�ا �
�$84 

���ت D� =E& أ��اب ا���nا��2  �أ�8v، و$_�ف إ�< آ� �
s و$�رج E= د�E$7 ا�

�9�!� B#C1$ =���9 ا�7'�م ا�E رج�  . ا��= $

4   -  �!Q م� 3 N3�����7آ2  ا)�� إ�< DF�� ا��
	�� �!�6�� ا�-ي 3	� أن 7,3ح �
و> 3 #� ه-ا ا�C!� إ> إذا آ�ن E7F � ��,37} ا��7آ2 آ�F!2 و������م وإذا ��م 

2�E�6��13ن ا�_����ت ا�  . ا��

  TF >�7ة ا)و D�ز ا����1ح ����� ا���F<ا T� 2! �
F == ه�وإن ه-8 ا�_����ت ا�
ا ا� ���ن، $]�� إ�F ا�7هT ا� ����= �!< � �رات ا��7آ2 ا��]�ر TF ه- 366ا���دة 

TF ا���دة ا��-آ�رة، وإ�F ا�7ه�ن �!< أي � �رات آ��? إ�F  2إ��E �9= ا�D 7ة 
2�� 1F A�� ر23 أو�	ت $v�F >!� 23ره�ن (��ز.  


�وe"_� 23 دT3 ا�;213n �!< ا)��F �9���� أن $�6ن �	3 .  
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 3 2!�Z��ا�7'�م ا JE2إن د�E7,F 2��Dآ A3� $ B37Q T� \�-آ T�_3 أن T6�.  


�J�C إدارة ا�_7ا�c أن $C!� :����ت إ:�E ،2�E= أي و�? آ�ن، إذا رأت $
3
�	� ا���vR 2#37_��� T3ل أ�� C!� 79M!� ا�-ي ��م . ذ�\ :7ور�3 A� وإذا

�9-ا ا�7mض ����� ر'�� >a�F 2�JF �9�! إM"�ر ��>'�vم، �Eن ا�7'�م $,#} 
  . 2 ا)داء �Eراوا�#

إن ا�7هT ا� ����= ا����1ح �!;213n �!< � �رات ا��7آ#$7F -Ri3 2�TF N �3م  -5 
�دة ����� ا� ���ن�
	�!E N= ا����2�E ا�" �رT�: 23 ا�2�D�6 وا�37C 2 ا��$ .  


	�� ا>F���زات وا�7ه�ن ا����ز23  $ �CM ت و����: &�'i�� 2�#@��ا�" �د ا J��$
ا� �A ا��1 ��2 ا�� �2F آ_��ن، ���1
y� 2#دارة، 7Q TFف   و$� �B أو ا'���7ع

$�6ن ه-8 ا�" �د �D"Fة TF ر'�م . DF�� ا��6�� (�z $�6ن ا�7'�م وا�#2 ا)داء
��	
  . $;gD ر'�م ا���B�5 وا�7ه�ن �� �ار ا�e,1.ا�J��C وا��

6 - 2E�����ن ا�7'�م ا`E ،ط�
�TF B ا)��
F s
 E= (��2 ا��E 7�Ri= دJE أي �
  . $,#} وا�#2 ا)داء �Eرا TF دون أي إ�-ار

� 2 ���	2 ا�DHP>ت أو ��م   -7 �
> $B#C أ(�6م ه-8 ا���دة �!< ا�7'�م ا��
 T��)v��23 ا�D6�ا .  

8- 2!�Z��ا�7'�م ا � #
F د�
� إ> إ�< . T6�3 أن $cا�D�ا B��
$ < ،2���E= ه-8 ا�
JE�  . 23�H �3م ا�

1: �88�(دة ا    - B) 2�6 ا��7#2،  آ� ذي!F =E ال�F7آ2، أ�ا� B37Q T� N��إ ?��
 ��Z3 2 ��!2�6 ا��7#2 ا� ��2 ا�;�:"2 �!_37#2، أن�#
�ود ا��,2 ا�1) =E J�C�
3
�T3 ��9 إ�< 23�H ا� _�ء أ�� F = ه��ة وا��E��ا B37Q T� 2�6!��ر'�م � � ا JEد

�D��<ا B) د��  . ع ��!2�6 ا�T6�3 <2#�7 أن 3�	�وز '�2 أ79M، ا���اء TF �3م ا$

�دة �����  -2 �إن ا>'��Dدة TF ه-ا ا�����F 7]7وط ��i'�& :��ن ا�]7وط ا��
  . أ�8v 87ا���دة 

 3-  TF >�7ة ا)و D�ز ا����1ح ��9 ����� ا���F<2 إ�< اE�:P�� 213n;�ا �D��$
 TF ا���دة 2، ���7هT ا� ����= �!< ا�" �رات ا��Z'& ����� ا�D 7ة 3  66ا���دة 

  . ا��-آ�رة وذ�\ TF أ�� :��ن ا�7'�م ا���Z!2 �� �_< ه-8 ا���دة

�د E= ا���دة  - 4�
� ا��"�ل ا��) �cا�E =C"$ ،�9"E= أ�� د�ا� j��#��84إن ا 
 8v�ا� _�ء ا)�� . أ ��B ا� 
s ا)ول، '21 �"�
� '�3�1، و3cا�D�ه-8 ا JE�و$

�A3 ا��,37} ����7آ2 $ .  

�، E`ن ا�7'�م ا�����2E $,#} وا�#2 ا)داء �Eرا E= (��2 ا��E 7Ri= د -5 cا�D�ا JE
وا)7F آ-�\، E= (��2 ا���1زل ا�6!= أو ا�	TF =cn �#� ا����\ . TF دون أي إ�-ار

N��= ��? إ�2�6 ا��7#2 ا�!F T�.  

 88إن �a(� ا��B ا�-ي 3
�"�� ا��B ا��1,�ص �!�E N= ا���دة : 89ا��(دة 
  JEد TF 8ؤ�D�إ T6�3 ،8v�7ة أ D�ا =E �9"Eد >!� d� =��ا �cا�D�4ا   \!$ TF



ا��
	�� ����ن  

 

 

28 

 

1� إذن �!< � &'Z$ ،2 ��
ا���دة، و�T6 ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة ا��
�!_37#2 �!�!2�6 ا����Fq� 2Fال ا��= $! �ه� ا���T3 ���_37#2 �3م  ا� ��2 ا�;�:"2 

 . E�} ا��7آ2

 M2 أ�
�م دJE ا�7'�م ا��vR 2!�Zل ا�� 2��) =Eع ��!2�6 و�D��<ا B) د��$< 79
ا��7#2 أو ا���1زل ا�6!= أو ا�	 =cn�T ه-8 ا)7�Rة �F �#� TF�\ ا��7#2، $_�ف 

�د E= ا���دة ��ل ا��"�!� � #Q 2��
�� ا���B�5 ا��cا�E 2 ��
 84إ�< ا�7'�م ا��
8v�أ .  

� 2 ��  :90ا��(دة  �
F 2��'د�3ن ذات ���ل ا >!� �Fإ ���إذا آ��? $7آ2 $] >_�
 >!� �Fة، وإ�E��ا �� �د $��5 �2 أو (A6 و(� أ�!i� �9آ@�R TF 7& '�1ات �"
 JEن د`E ،>E����ا �#� TF 2"��F T�Fi$ د� � TF 2�$i�F �$أو ر�3ع أو روا j��#F
ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة ا�;�2a �9-8 ا���3ن أو ا��#��j أو ا��37ع أو 

�$ 23�H >�إ ��Z3 أن T6�3 ،�$ا�7وا �!Q ق، إذا� �رb3 (!�ل ا���ل أو ا>'�
  . '315  21�7Ri د�F JE $# < إ�< أآ@TF 7  ا)7Qاف وذ�\ TF دون أن 

  2!�Z��ن ا�7'�م ا`E ،ق� �1� $�ارb3 (!�ل ا���ل أو ا>'�� JE��م ا�� 2��) =Eو
�د ����� ا���دة �
� ا��"�ل ا��) �cا�D�ا =C"$84 8v�أ .  

 3� $ TF 7افQ(ا >D"3 ز و���F<2 إ�< اE�:P�� �D��$ 213n;�ا T6�ن، و��: A
TF ه-ا ا� ���ن، ���7هT ا� ����=   366ة  ا����1ح ��9 ����� ا�D 7ة ا)و�< TF ا���د

  . ة ا��-آ�رة TF ا���د  2�!< ا�" �رات ا��Z'& ����� ا�D 7ة 

أو و  v_E�T ذ�\، E= (��2 ا���Dو:E 2= ا��JE ا��"	� أو ا���دة 7Mاء ا��6  
ا�#"TF g ا��T3 أو ا��#��j أو ا��37ع أو ا�7وا$�، E`ن �F $# < دTF N"E ا�7'�م 
ا���Z!2 �63ن وا�� ا)داء �Eرا �!< ا��#!j ا�6!= �9-8 ا���3ن أو ا��#��j أو ا��37ع 

  . أو ا�7وا$�

  ا���$ ا�/(�4 
?P�ا� -P ��  ا���(ه

��� ا�7'�م ا��7Dو:2 �!< ا�" �د ا�����2 و: 91ا��(دة �3  T�_�$ =��2 ا�c�_ �ا
�دة ����� ه-ا �F =ع ����1 �>ت أو ا�" �رات آ�� ه�D��<ا B) ا��!2�6 أو � �

e,1Fدل و�� J3�9 إ�7اء $�ز�!� T�"�3 =��ا �  .ا� ���ن، ����_�JF TF أ7Qاف ا�" 

 A6) ����� ء�D�إ TF ،Jc�#�7ي أو ا�ا��] ،�� أ(� E7Q= ا�" �D�
3 �F�1� N7 أ��H
ا� ���ن، > 3���� إ> �,B) e � � ا��!2�6 ا�-ي 3���!N ا�7Cف TF أ(�6م ه-ا 

7R1(.ا�(  

� 2 �!< ا)(�6م : 92ا��(دة �
�,� TF ا)7Qاف ا��"�21 ا�7'�م ا��$ N7 أ��H
  )2(. وا� 7ارات ا�2�c�91 وا�" �د ا��E 2F7#= إ�Qر ����ن ا)'7ة

                                                 
 .  1994	�-� . ت. م. ,G ق  5و   1994	�-� . م. ,G ق  �#,30	� HL��8 ا	� دة :  91ا	� دة  )1(
 .  �1986-�. م. ,G ق  �#,42	� HL��8 ا	� دة :  92 دة ا	� )2(
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 ا��(ب ا��(دس
  ا���@(ت ا���(��1

  ا���$ ا#ول
  أو ا�%P ��de- ا�%����، اJ)=3Iت وا�%�5 !(ت ا�A �b�)E�م ا�%���� 

���E= ا�#�n���� Jا3�ة ا�-A� T3  : 93ا��(دة  Fو T37_�3�F T�"!< ا���T� 5 وا��
�د  �9m!#F�T آ� �3 2F7اH ��,;M ا�"E�3
	!�ا � �دهE A= ا���ل ا�� 7رة، أن 3

=$i3 2 آ��D��;F:  

 - 10%،�91F d!����ق ا� ��ن ا��E 7�Ri= ا��
	�� 3�7اوح �F إذا آ  ، TF ا�
�F�3 T�5v5و �  . ��T �3م وا(

�رة  -  F 2���F 2�	!$7، إذا آ�ن %   3 ب�Ri��79 اM TF ءn� 79 أوM آ� T�
 A$ �3�اع �P2  اF7اm�ام ا����= واn�Pع ا��	F ى�� ا���م ا)7�R وذ�\ دون أن 3�""�

  2#
� أ�,< ��  . %25ا�	#�2�c ا��]�ر إ����9 أ�8v آ

7�H أن ا���T� 5 ا����T�D وآ��ب ا�_#s وأ��ان �D1$- آ����ت ا�_#s وآ��ب  
3
	!�ا � �دهE A= ا���ل ا�� 7رة،  A� T3-�2، ا�!�اPدارات ا��7آ23n وا��
3�"7:�ن �" ���ت $iد3#�2 $��ر' �9�A9�! ا�
!2C ا��;�,2 ا��= 13���ن إ���9، دون 

�,1F 7ىRت أ��� � B�#C$ ل���س ��(�
ص �!�E �9= ا� �ا��T وا������1ت ا��
  )1(.ا��"��ل ��9


	� E= ا���ل    B#C$93 أ(�6م ا���دة: �78ر   �93�(دةا $ A� =��7اف اQ(ا >!�
، ا�" �د ا���_�21 � � ا��!2�6 أو (B ا>���Dع   61ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة

  )�Fq�.)2ال ا��1 ��2

2 ���1
#2 �" �د ا���nا��2 ا��= 7�H أن ه�1ك ا'�@�1ء )(�6م ا :  94ا��(دة  ��
���دة ا�
�دة �
 2�y� 2�1!دارات، �1��F > �3دع ا)7Qاف j!#F ا�7'�م ا��!� =E A�$

� ا)7Qاف DE  TF= . ����� ا� ���ن E= أ3�ي ا�6��ب: ��,�ه-8 ا����3 ،2���J ا��
�cاn�ا A'7�ذ�\، ا T� 7اف ز�3دةQ(ا ���  . �#� DF�]= ا��
	�� و3�

ا�7mض، 3 �م ا�6��ب إ�< DF�]= ا��
	�� vRل ا�"]7ة أ�3م ا��= $!= ا� _�ء  و�9-ا 
�ده� ,� A9� م� $ A� 2 �" �دa�;�و ا A9E7Q TF �9�!� دق�,F ت�avR ،��(ا
 2C!
ر'�م TF �#� ا)7Qاف وذ�\ $�? c�Q!2 ا�" ���ت ا��iدTF 2�#3 �#� ا�

  .ا��;�,2 ا��= 3�#"���9

�م ا��
 :  95ا��(دة � ���:Ac�1H J�� 7 أو �1F د �" �د أو��	�� E= ا)�� ا��
�ه� �D��F اPدارة ا�#� B#C$ ،237�A9�! ا�" ���ت ا��1,�ص �!��9 "21 3�D' م�C)

  . أ�E93   8v= ا���دة 

                                                 
م .,G ق 42،  1994م 	�-� .,G ق 31، 1993م 	�-� .,G ق 34، 1991ت 	�-� .م.,G ق  �#,4	� HL��8 ا	��اد : 93ا	� دة  )1(

 .2000م 	�-� . ,G ق 22و 1996	�-� 
 .2000م 	�-� .,G ق /��,23� HL��8 ا	� دة : ,+�ر 93ا	� دة  )2(
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   B#C$94 �!< آ��ب ا�_#s وD��F= اPدارة ا�#�237 أ(�6م ا���دة  :  96ا��(دة 
1
n�!� 2#ا3�ات ا����� d1$ =��8، اv�2 أavR A3� $ >!� ،2�1!� 2
!� =E A�$ =

إ�< DF�� ا��
	�� TF أ�� إ�7اء ذ2F ا�6��ب، �1��F > �3دع ا)7Qاف ا�7'�م 
�ى ا�6��ب�.  

   )1(.ملغاة :97ا��(دة 

��Fا، vRل ا���ل ا��1,�ص  :98ا��(دة   3 A� T3-�ا A9� >a���إن ا��ر25 أو ا
T� A9� 2�� 1��ا A9�ا�Fi� ت���د  �!��9، ا��,37�B37Q ا���Eة، 3�E"�ن $"�3 �_3

 N��"Fا���م  % 1 ب TF اء��B ا���
F7، و�Ri��79 اM TF ءn� 79 أوM آ� T�
�9� B!"�3 =��2 ا�7'�م ا��� �و> T6�3 أن . ا)ول TF ا�]79 ا�-ي 3!= $�رb3 ا'�

 T� g3�"��دج 35000 � ه-ا ا .  

3�JE ا��ر25 أ  ،A'أي ر =E B��F��2  2و ا���A9� >a $!	�وإذا �C"3 A= ا��,37} ا�
�100�ره�   T� � $ 79 دون أنM ءn� 79 أوM آ� T� دج  500دج .  

و3���� ا)و��aء وا���@!�ن ا�]7���ن ا�7Rون M;,�� ا�" ���ت ا��1,�ص  
1��F �93!�ن ا��,37��ت vRل ا���ل�8، v�أ T�"C ��ا =E �9�!�.)2(  


�وي :"e ا� - I:  99ا��(دة  $ 2F7اm� ���"3 TF 2 ��
�#!j اE�:P= �!7'�م ا��
 T� 2F7اm�دون أن $ � ه-8 ا  

  : دج  5000

� هT�� 2# ا)(��ء أو  -  1 � =E ا�7'�م j!#F >!� ا�"�6س N� {��a 7�H آ� ���ن
  : E= ا��,37} ����7آ2 و�!< ا�;,�ص ا�#����ت ا���"! 2

  ��A9� >a؛��ر�2 ا� 7ا�T�� 2 ا��اه� ا����E< وا��ر25 ا���ه�ب �A9 أو ا� - 

�i'��ء وأ� �ب و$�رb3 و�6Fن و>دة آ� TF ا��ر25 أو ا���ه�ب �A9 أو  - 
 >a���ن ا�"D�1��أو ا A9� .  

2-  N1� k�ة و��E��ا B37Q T� 2�6!��ر'�م � � ا ��,�آ� $,37} 3 �م TF أ�� $
T3د g�D;$ 2������ 7�H 2D,� . 2D,� ?#5م ا�-ي أ��n��ا Tcا�و3	� �!< ا�

  . ا��T3 أن 3�JE ا�7mا��� 2F�JF TF�_ ا��,7ح 2�Q�R و��د ه-ا

 3-  TF 2 )(�6م ا���ادD��;F ه-ا ا� ���ن 237و  232و  179إ�<  175آ� TF .
و v_E�T ذ�\، 3	� �!< ا���دع ��A93 أو ا���T3nc ا���T�13 ا�-�D��R T3ا أ(�6م 

 T�$ا (��2 ا��7 178و  177ا���د���F 2 ��
�ع أن 3�E"�ا M;,�� ا�7'�م ا��
2#37_��� T3�  .�!< ا��

4  - A'أي ر =E B�  . آ� إ�DHل E �)v3= $,37} ��7آC"$ A� 2= ا�

                                                 
   .2011م 	�-� .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة :  97ا	� دة  )1(
 .2000م 	�-� .,G ق 21و    G,1981 ق م 	�-�   �#,65	� HL��8 ا	� د��G :   98ا	��ة )2(
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  II   -  8أد�� j!#F B#C35000  A'7!� =E�:إ j!#F ق أي� ��م ا'�� 2��) =E ،دج
2D��;��2 ا	��1( .�(   

� ا�7mا2F ا�;��DHP�� 2a>ت ا��"�7ف �E �9= ا��,37��ت  : 100ا��(دة  "$
1
�F(�� 2#ال ��� B��
�ا �!< ا�A'7 ا��cة، ر'�� زا�E��ا B37Q T� 2�� 1��ا

 T� A'7�2، دون أن 3 � ه-ا ا!Dm��ء ا��Mq�1000 أ(�6م . دج B#C$ ،N7 أ��H

T ��2 ا��,T�)7   98ا���دة ) =E \[�ا �	
1��F > 3@�7 ا�DHPل ا���8، v�أ

�9�. )2(
  

 ا���$ ا�/(.-   
  اتA�م آ=( � ا�/�Q أو ا�%�� � 

   )3( .ملغاة :101ا��(دة  

  )4( .ملغاة :102ا��(دة  

  )5( .ملغاة :103ا��(دة  

   )6(.ملغاة :  104ا��(دة

  )6(. ملغاة :  105ا��(دة 

  )6(. ملغاة :  106ا��(دة 

  )7(. ملغاة :  107ا��(دة 

  )8(. ملغاة :108ا��(دة 

� إ> إذا آ�ن ا�1 ,�ن E= $ :109ا��(دة  cاn�ا A'7�ا B#C3 < ك ا��,7حvF(73 ا� 
�د �����9 �� '��B �!�,37} وذ�\ ���1
vFq� 2#ك ا��= 3	� أن $ � T� �	$�� �9�

وإذا آ�ن، ���"6&، ا�" � >( � �9-ا ا��,N�`E ،{37 > .  أ�Q32   8v# � �!��دة
�73 ا)7Qاف وا�� �73 ا�����د  $ T�� 7ق ا�����دD�ا >!� s�
� A'إ> ر �,�3

  . E= ا�" �د

�110�(دة ا  :  JE7آ2، �63ن ه�1ك ر�37} �,$ =E 23�Dم آ�1� إ5#�ت إ�DHل أو ��
�د %  E10= ا� ��2 ا�;�:"2 �!_37#2 �!�1 �>ت $#"� �!	nاE= ا�-ي ��ر8 �، ا��

                                                 
 .  2000م �-� .,G ق   �#,21	� HL��8 ا	� دة :   99ا	� دة  )1(
 .  2000م  	�-�.,G ق   21و  1985م 	�-� .,G ق   �#,171	� HL��8 ا	� د��G :  100ا	� دة  )2(
 ) . �-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-�  .,G ق 20,(5 ة HL��8 ا	� دة : 101ا	� دة  )3(
و,(5 ة   1994م 	�-�.,G ق  32و   1991م 	�-�.,G ق   40،   1985م 	�-� .,G ق  �#,118	� HL��8 ا	��اد :   102ا	� دة )4(

L��8 دة �	ا H20 ق G,. �-�	 (  2011م�%� ��	اءات ا�L?ن ا�� Q *	م إ +Tا� toه ��-�.( 
�-�� هto ا�T+ م (  2011م 	�-� .,G ق 20و,(5 ة HL��8 ا	� دة    1985م 	�-� .,G ق   �#,119	� HL��8 ا	� دة :   103ا	� دة  )5(

 ).إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��
 ).�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-� .,G ق 20,(5 ة HL��8 ا	� دة :  106و  105و 104د �اا	� )6(
م .,G ق 20و,(5 ة HL��8 ا	� دة  1996م 	�-� .,G ق  43و   1982	�-� . م.,G ق  �#,59	� HL��8 ا 	� د��G :  107ا	� دة  )7(

  ).ا	�� %���-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات (  2011	�-� 
�-�� هto ا�T+ م إ	* (  2011م 	�-� .,G ق 20و,(5 ة HL��8 ا	� دة  1996م 	�-� .,G ق �#,44	� HL��8 ا	� دة : 108ا	� دة  )8(

 ).Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��
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TF ه-ا ا� ���ن، و T�"� -RZ3 ا>��#�ر ه-ا ا�TF JE7  ° 3 -1 -   �����32 ا���دة 
  . �2أ�� (
�ب $�6!2 ا�A'7 ا�#
�s و ا�" �

، 13� k� v_E ،�91�T $�6!2  أ�8v  29آ� 2D��;F )(�6م ا���دة  :111ا��(دة  
��!M N;,�� أ7Qاف ا�" � أو �3 �cزا A'ر B�#C$ ،2 ��
ا�7'�م ا�#
�2C ا��

  . TF ه-ا ا� ���ن E= (��2 ا��,37} ����7آ2 171ا)M;�ص ا��"��1ن E= ا���دة 

و  ��ت ا���7$#2 �!< � ,�ن ا)��5ن أإن ا�� �ق وا�7'�م وا�" � :  112ا��(دة
ا�� �73 ا��
	!� T�F � � >!!2�6 � �رات أو ( �ق � �ر23 � �ء ��ض و�!< � � 
�B �!< أ7Qاف ا�" � �,F 2D]�7آ2 �
�� $	�ري وز��Tc � �ء ��ض، $F 2�6!F

TF�_���� و .  

  ا���ـ$ ا�ـ/(�ـ4 
  اdIــــــــــــ=ـــــ(ء 

و��A3 ا)75 آ� ا$�Dق 93�ف إ�< إ�DRء �nء T�5 TF  �63ن ��vQ -1  :113ا��(دة  
 T� k$�� رق�E TF ءn� وآ� Tcري أو ز���	$ ��F T� رات أو $�1زل� � J��

Tcر�3 أو ز���	$ v�F ر23 أو� �ا> �Fأ T�_�3 N1F ءn� أو NF���� 2�
  . $#�دل أو �

  . ا��
	��T6�3 إ5#�ت إ�DRء ا�@�T �]�< و'��c ا5P#�ت ا�� #���F =E 2دة  -  2

�� $	�ري أو ز��Tc و ا��Dرق  -  3F T� رات أو $�1زل� � J�� T�5 =E ء�DRآ� إ

�وي :"e ا�� �ق و ا�7'�م $ 2F7اm� N�!� ���"3 ،2�
ا� k$�1�T ا��#�دل أو �

دج و3�JE ا�7mا2F  10.000ا�7mا 2F�T   ا����!TF �91F d دون أن $ � ه-8
�ا $�ز3"�9 ��1� �F �1نF�_���7اف اQ(ويا�
���� A9 .  

� ��J أو F#�د�2  -   4 � N� !$ �1� ، N�!� T�"�3 ا�;�ص N��
�إن ا���B5 ا�-ي 3"�� �
 2���F 2F7اH 2!c�Q ?�أو �
�2، أن 3 �م ��vوة ه-8 ا���دة �!< ا)7Qاف ، وذ�\ $

  . دج $500 �ر �ـ 

�
�? D� 2!c�Q& ا�" ��2، ($ � و�]�E 7= ا�" � �iن ه-8 ا��vوة �� $�? وZ3آ
�ل وF 7�H�JF g��1 أي '1� F_�د 3���ي �!< "3 A� �i� ،N$�F�!"Fن ه-ا ا�" 

  . ز�3دة E= ا�@�T أو ا��"�ل

آ� A$ d;M ا��iآ� �N�i آ�ن i� �637Mي 37Q 2 آ��? ��F =Eر'�ت 9$�ف إ�<   -5 
ة �T ا�" ���ت ا��iد3#�2 إذا آ�ن  ز�3د. JE ا�_M J_;3 2#37;,�� ا���!TF d د

!�� vهZF �D��F d!����ق وا�7'�م ا� �
�وي أ:"�ف ا�$ 2F7اH >�ا�" �د إ = 
  . دج 10.000ا�7mا 2F�TF �91F   T دون أن $ � ه-8

6   -  7� ا	��F �l�	3 ر إ�	ا G�2���	5إن ا  ،u� آ �����أ:tn، ا	��c8 G��lي 
 �F ،ن�	N#� ����&	7 اFد G, w)��	* ا	ف إ�l� �� ا	�- ورات ا	�F آ  ء�R �l�c8
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� ا	� د��T G 	� ا	F  l�): -)�ص�	#��8 ت ا	ا .��#�د، ,G دون ا	�� س �8
� �l�T 124و 123F ،#��8 ت	ن ا�� Q G,.)1(   

> $B#C �!< ا��nا3�ات  أ�TF113   ،8v ا���دة   4إن أ(�6م ا�� JC  : 114ا��(دة   
 JQ� ��ا =E T37اف ا��-آ�رQ(!<  ا�7اءة  ��� B!"�$ ?Fدا�F 2�F��"�4و   3و  2ا 

 . ا� 7اءة  TF ا���دة ا��-آ�رة و���MPرة E= ا�" �د �8-9 

أ�8v �!< � �د ا���1زل �B#C$113  =E B) T أ(�6م ا���دة   : 115ا��(دة  
N1F ءn� أو N!!< ا�" �ر آ�ر �	3P�� �  . ا3P	�ر أو ا>'��Dدة TF و�

1�ات ا��_�دة  :116ا��(دة  
1�v3 �F(� و��د '1� �F =E7_�د، 7�H ا��
ة E=  وا�-ي 93�ف إ�< ز�3د  أ�8v، 113ا���"! �DRP�� 2ء، ا��]�ر إ��E N= ا���دة 

� ��' �	
F =E7� � � =E أو =F��� � � =E 7ك�ا��] T�@�2 ، اF7اH B#C$

�وe"_� 23 ا�" �د وا�7'�م ا����!TF �91F d دون أن $ � ه-8 F  T� 2F7اm�ا

  )2(.دج 10.000

1��F 3"�7ف �,2D : 117ا��(دة �  = � �ود23 أو i�  ��c�_� ?#@3ن ا�J��C ا�
�? 7M 79�Fوط $"C= ا��E B= ر'�م    �]7وط ا�" � أو ا>$�Dق �� $A إ�DRؤ8 $

� �_F�e و3���� ه-8cزا A'ذ�\  ر T� �$7�3 N�`E ،���D$أ�� ار   J��� ا�" ���ت
2�1F�_$ 2D,� T3�  . ا)7Qاف ا���"��

  ا���$ ا��ا@? 
 �  [ـ: ا�<=

  )3(.ملغاة :  118ا��(دة  

)4(.ملغاة :�78ر  118ا��(دة  
  

 D8)Eا���$ ا�  
  ا�fg ا���(1- 

آ� d!�$ TF أو   v_E�T ا�" ���ت ا�	#�2�c ا��C# 2، 3"��� -1 :119ا��(دة  
(�ول ا���!d آ!�� أو �TF ��cn و��ء ا�_37#2 أو $,�D��9 أو دJE ا�_7ا�c أو 

 N���"�'�� �9� J:�R = ه���7ا�7'�م ا�Q� ���$2�
 ،� TF 7اوح�2 $�cاn� 2F7اm

2 '�1ات، أو �`(�ى   20.000دج إ�<  5.000�R >�21 إ' TF &#)دج، و

s E T���� "�ا T�$5(. ه�(  

7�H أ�B#C3 < ،N ه-ا ا�����E 7= (��2 ا�DRPء إ> إذا آ�ن ه-ا ا�DRPء �D3ق �]7 
3
�وي أو �D3ق  A'ر j!#F 37#2 أو_!�  J:�;�ا j!#��دج  1000ا .  

                                                 
 .2000-� م 	�.,G ق  21و   1996م 	�-� .,G ق  G,1991   ،108 ق م ت 	�-�    �#,5	� HL��8 ا	��اد : 113ا	� دة  )1(
 .  G,1996 ق م 	�-�  �#,108	� HL��8 ا	� دة : 116ا	� دة  )2(
 ) .�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-�  .,G ق 20,(5 ة HL��8 ا	� دة : 118ا	� دة  )3(
�-�� هto (  2011م 	�-� .,G ق 20ة و,(5 ة HL��8 ا	� د G, 1985 ق م 	�-�  �#,120	� HL��8 ا	� دة :  ,+�ر 118ا	� دة  )4(

 ).ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��
 .G, 2012 ق م 	�-�  �#,17	� HL��8 ا	� دة :   �119 دة ا	 )5(
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Fو،T� ��

�T  2 أ�� $B�#C ا�T�$7 D ا����$"�#7، �!< ا�;,�ص، آ��1ورات $
 ��,�آ�ن ا��A�13 2#37_��� e!6 إ�
�ر8 أو 3"�� ���1ورات أ7Rى �!< �2!�7 $

�9� T3�F = ه��أو ا�7'�م ا� �cا�_7ا TF أي ��ع .  

 2- J���$  ،8v�ا)ول أ JC ��ا =E �9��ت ا��]�ر إ�D��;��ا�" �ا B�#C$ ف���ت �9
2�cاn	�,2،  ا�2 ا��;�c�_ �29 ا	م ا��Fا���دة أ =E �9�!� 7وط ا��1,�ص[!� � Eو

104 2�c�#	�7اءات ا�Pن ا���� TF.)1(  

$B#C �!< ا�]7آ�ء E= ا�	7اD� Ac& ا�" ���ت ا��C# 2 �!<  -  1 :120ا��(دة  

TF A9 دون ا��
�س، �1� ا>��_�ء، ���" ���ت ا��iد3Dأ� Ac7ا	7$6#= ه-8 ا�F 2�#

� ا����T�D ا��Zه!�T ��! < ا�" �د: .  

و �F 3!��9   42وا��"e37 ا�;�ص ���]7آ�ء E= ا�	�3�1ت وا�	1} ا��-آ�رة E= ا���دة  
TF ����ن ا�" ���ت B#C3 �!< ا�]7آ�ء E= ا�	7اAc ا��]�ر إ��E �9= ا�� JC ا)ول 

  . ا�
��B ا�-آ7

  : و3"�#7 آ]7آ�ء، �!< ا�;,�ص، ا)M;�ص 


���ت ا�-3-     � ��,���1F A�� �3 ��2 أو $$ =E ،2������ 7�H 2D,� ،ا�C'�$ T
  . E= ا�;�رج

    - 7�m�ت $"�د إ�< ا���
� A9�'�� ا�!,ّ) T3-�ا.  

�د E= ا�D 7ة  - 2�أد��8، ��A6 ا� ���ن، �_F�2D ا�7mا1$3  2F� k�T ا�"�د ا��
  . nا2�cا�� 7رة �!	2�37 ا)و�<، '�اء آ��? ه-8 ا�7mا�Fت �#�2�c أو �

  2F7اm�ن ا`E ،�91F d!����2 ا�7'�م ا��) =E 2�c�#	�ا�" ���ت ا d;3 ���E ،N7 أ��H
 T� � $ دون أن TF و23 )ر�"2 أ:"�ف ه-8 ا�7'�م�
F ��c2 $�6ن دا #C��ا

  )2(.دج 5000

  . و$_��e � ���ت ا��#& ا�� 7رة �!	2�37 ا)و�< 

 ��) =E ��9� 7FZ3 =c�_ �و�]7 ا� 7ار ا B,� دة وإن��2 ا�"�د، :�T ا�]7وط ا��
  . أد��E6  8= ا�D 7ة 

�ى ا�" ���ت  - 3 )`� N�!� �6م�F 27آM أو d;M 2 ا�"�د، آ���) =E �63ن
ا��1,�ص �!�E �9= ه-ا ا� ���ن، vR �6$73ل أ�� �R& '�1ات �"� �7ار 

  . اPدا� B#C$ 2�37� ،2�D� �9�!& ا�" ��2

�!<  ،TF ����ن ا�" ���ت �653م ا���دة > $E ،B#C= أي (�ل TF ا)(�ال، أ( - 4
�cدة ا�_7ا�F =E �9�!� ا�" ���ت  .ا�" ���ت ا��1,�ص d;3 ���E �9 �#C$ T6�3و

وE=  2ا�	nا2�c ��'�@�1ء ا�" ���ت ا��1,�ص �!�E �9= ا�� JC ا�7ا�TF J ا�D 7ة 
  . TF ه-8 ا���دة  6 ا�D 7ة

                                                 
   .G, 2012 ق م 	�-�  �#,17	� HL��8 ا	� دة :   119ا	� دة  )1(
 .  G,2000 ق م 	�-�    �#,21	� HL��8 ا	� دة :   120ا	� دة  )2(
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 5- F =E Ac7ا	ا� J�� أ�� TF ��9 آ�ن إن ا�" ���ت ا�� 7رةF J�	$ �cدة ا�_7ا�
�9��� .  

6   -  2�c�_ �29 ا	ا� J�C�
$ ،2�cاn� ت��� �!< �ي �C1$ =��ا Ac7ا	ا� d;3 ���E
� ا��= c7ا	ا� =E d;!�� أو N�F7� 7[13 أن �	ن �7اره� 3i� 7Fi$ ,2 أن�ا��;

N�!� �6م�  . $"��91 وE B,!3= ا)�FآT ا��= $#��91، وا��6 �63ن �!< �D 2 ا��

إن ا)M;�ص أو ا�]7آ�ت ا����6م �!�D1� A9& ا�	2�37، 3	�  - 1 :121ة ا��(د 
A9�!� �9� �6م�  . �!�A9 أن 3�E"�ا F�T�1F�_ ا�" ���ت ا�����2 ا��

آ� (A6 أو �7ار (7m��� e��;F >!F N� A6ا�Fت ا��1,�ص �!�E �9= ه-ا  -2 
�JE ا�7'�م ا��= TF ا������ أن � A6��63ن �� $A ا� ���ن 3	� أن 3�T�_ أ3_� ا�

7C;!� �9_37"$ �9 أو
���$ .  

 3-  �1� ،�91� k�13 ه-ا ا� ���ن =E �9�!� ت ا�����2 ا��1,�ص�F7اm�إن ا
TF ����ن ا7�Pاءات ا�	nا2�c ا���"! 2   599ا>��_�ء، $B�#C أ(�6م ا���دة 

=��  . ��Pآ7ا8 ا�#

 �	�� 2#
1��� =���ة اPآ7ا8 ا�#F 2دا�Pأو �7ار ا A6��د ا��� 2 و 3�
�ع ا��#��j ا��
2�c�#	��3ن ا�  . �A'7 ا�7mا�Fت وا�

1��F $7$�6 ا�	7ا7M �#� TF Acآ2 أو F d;M"�1ي �J��$ 7R �! ���ن  -  4�
 >!� �9� A6�ا�;�ص E`ن � ���ت ا��#& ا��C# 2 وآ-�\ ا�" ���ت ا��#"�3 ،2


�T �!]7آ2'Z��أو ا T���7[�ا T�!@���دارة أو اPا &��	F _�ء�أ .  

� �ن وا�T 8 	�5ا, ت ا	�Nا%�� :(* أ:& ء ,�(> ا?دارة أو ا	��!(�G  و��+� F
ا	G��:�3 أو ا	�G���M و:(* ا	w=3 ا	�#-�ي، وا�,� آo	y 8 	-��� 	(#��8 ت 

���  . ا	�� %�� ا	�

 ا���$ ا��(دس 
  98? ا���ا��Z ا���(��1

 (*) .�m!Fة: 122ا��(دة  

  ا��(ب ا��(@?
�Q ��26 �� و ا�%Tا8(ت G)Eا�Q��8��  أA�ان ا��و�� ا�

  ا���$ ا#ول
  ا���د ا�A QA ���)9��د �(@�� وا���د ا�����8 إ�' ا��2(ء 

> T� 5��!� T6�3 وآ��ب ا�_#s وأ��ان ا���D1- ا����"�T �6����ت  :123ا��(دة  
ا�_#s وا����T�D ا�"��T��F ا�T37R وا�
!�Cت اPدار23 أن 3"�وا أو 3�7روا 

� �n� J:�R 7Rو�F إ�< ا��
	�� �!< �aرة أو �!< � �ا �� �_< أو ���	 � 2

                                                 

�-�� هto ا�T+ م (  2002م 	�-�.,G ق   200، و ,(5 ة HL��8 ا	� دة  2000م 	�-�.,G ق   �#,21	� HL��8 ا	� دة:   122ا	� دة  )(*
 ).إ	* Q ��ن ا?�Lاءات  ا	�� %��
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ا)�a ا��BE7 ���,�رة آ�� > T6�3 أن �3دع ��A93 أو أن 3
!�� 8��6M >! �7اءة 
أو d;!F أو �
;2 أو إر'�ل �#� أن 3�jF أو 3
	� �,2D ������2 (�< و�� آ�ن 

�F 2F7اH 2!c�Q ?�� وإ> و�"�ا $"� =_ 13 A� ��	
2 ��ره� أ�� ا�J#C أو ا����
500  ��,;M ن�#��C3 T3-�ا�;�ص وا A9��
�دج، ���1
T� 5��!� 2# ا�-T3 3"�!�ن �

�JE ا�� �ق� .  


�@TF >1 ذ�\ ا)وراق وا�" �د ا)7Rى TF ه-ا ا��1ع ا��= $#!j إ�< أ7Qاف أو  $
  . $�A ��ا'F 2C!, �ت وإ�9Mرات

3
��C"�ن أن 3�7روا � �دا �� �_< أو ���	  T� 5���7 أن ا�H د �63ن أ��� �2 
 � "��� � E7F ه-8 ا�" �د TF �� و�2C37M T6 أن �63ن آ� � "� =_ 13 A� �9!�	
$
ا�-ي أN�E 79M إ��N وأن �63ن D� =E �":�R& ا���? N!@F إ�< إ�7اء ا��
	�� وأن 
 T� �_3أ �� ،��	

Zو�� s E &�� ��,;M T�T ر'�م ا��F �63ن ا���5 �ن

�9� �":�R = �63ن�ت ا��F7اm�7اف اQ(ا >!� A9�ا ر�����F ،�  . ه-ا ا�" 

�ي �!< ا�" �د 3��� �#�رة  � A�R J:�� J��C�ا A'ر JE3@#? د" J��Q A'ر
213n;!� �,�F.")1(  

  )�m!F.)2ة:  124ا��(دة 


b ا�" �د ا�"��2�F أو ا�����2 أو ا� _�2�c ا��= 3	�  :125ا��(دة � J��� =E 7آ-$
F ،2�!a(�9 ا;
;��,2 ا�7'�م �6���2�E7) 2 وآ�F!2 �9-ا $
	�!�9 ��1ء �!< �

JE�  .ا�

و3-آD� 7& ا�#��ن E= ا�1
b ا)a!�2 �!" �د ا�"��2�F أو ا�����2 أو ا� _�2�c أو 
 J_;$ =��ا�;�رج وا =E 2F7#F 2 أو�E7� د� � >_� �� �7�H ا� _�2�c ا��= $"

��	
�!�.  


��N ا�;��ص، �7mا�F 2F��2 3"��� �!< آ� 2D��;F 73$6#�9 ا���B5 ا�-ي 3"�� �
  .ج د �500�ره� 

  )�m!F.)3ة:  126ا��(دة  

3	� أن 3���ي آ� � � 3�T�_ إ3	�ر TF ا�#�TQ أو (!�> أو $�1ز>  : 127ا��(دة 
�ود وأvFك � �ر23 $	�ر23، �!< ا>'�1
�خ �F 7�H ?��� 2�� 1F كvFر أ�	إ3 T�

��cn� آ!�� أو N1� �1زل�ر ا���	3Pا ��	
وه-ا $�? 7H 2!c�Qا2F  ا��E7= �"#�رة $
2 ��ره� ���F500   4(.دج(  

�128�(دة ا:  j!#F ن��� JF ا� 7ار =E \�3-آ7 ذ �	
F �آ!�� أ$;- �7ار �!< � 

                                                 
م .,G ق  21و 1996م 	�-� .,G ق  45،  1991ت 	�-� .م.,G ق   6، 1986م 	�-� .,G ق   �#,43	� HL��8 ا	��اد :   123ا	� دة  )1(

 �-�	2000  . 
و,(5 ة    2000م 	�-�.,G ق   21و   1991ت 	�-� .م.,G ق   7،   1986م 	�-� .,G ق   �#,44	� HL��8 ا	��اد :   124ا	� دة  )2(

 ) .�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-�  .,G ق HL��820 ا	� دة 
 ) .�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-� .,G ق HL20 ا	� دة ,(5 ة ��8:   126ا	� دة  )3(
 .   2000	�-� . م.,G ق 21و  1991	�-� . ت. م.,G ق �#,9	� HL��8 ا	� د��G :   127ا	� دة  )4(
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 =Eه-8 ا�7'�م، و N� ?"Eا�-ي د ��ا��6 T��"$و JE�ا�7'�م ا����E�2 و$�رb3 ا�
 ،N#�6F =E �3
	� ا�"  A� إذا A'7�ا ��	
�ا (��2 ا�DHPل DF �!C3�� ا����F

��	
�د إذا آ�ن �� 5#? ا���  . إر��ع ا�" � ا�-ي أ$;- TF أ�!N ا� 7ار E= ا)�� ا��
 �	
F � � >!� 2�� � =��6�و $B#C ا)(�6م أ�8v آ!�� �7ر (A6 أو �7ار $

N� د���م �!�
	�� E= ا)�� ا��� �  .وآ�ن �

7اء ا��
	�� إن ا�
!�Cت ا� _�2�c ا��= $ �م ��9 ا�" �د ا�;�:"�P 2 :129ا��(دة 
 �F2 و إF�"�ا�2���1 ا �!Q >!� �1ء� �F!��9، إ� �	3 ،�	
$ A� T6�د و��F أ�� =E


	�!�E �9را$ A�3 =6� s#_�2 ا���ى آ�7 �`3�اع ه-8 ا�" �د �Fi$ أن ،��c� !$.  
 l�)� w=�  ��F �8 �-)	 ��: *   .و �#

 ا���$ ا�/(.-  
  ا�%���� إ �اع .�Q8 ��.);  �E ا���د ا����P ��ى 658!�


	�� E= أ��  :130ا��(دة �!� �":�R ��E7� ا�3�7رون �  T3-�7اف اQ(إن ا
 e,� >!� �Fدي و إ��ورق  >!� �F2 2���5 إ;
�د ، 3	� �A9�! أن 3�7روا ��F

 54ور�D� TF 2& ا��	 A�T�: ،J��Q �9�! ا�]7وط ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة 
J��C�ن ا���� TF .  


N و $# < و$�6ن �!< ه-8 ا�1
;2  ا�D� �@���D� 2& ا�����"�ت ا�����دة �!< ا�" 
  .�Fد�2 ��ى 6F�� ا��
	�� (�$ z�A ا7�Pاءات

 T�: ،��6��ى ا�
�;7ج TF ا�1
;2 ا�@���2 ا���د�2 �F 2 أو;
� A!
وT6�3 أن $
�دة ����� ا�� JC ا)ول TF ا���دة �  .TF ه-ا ا� ���ن 183ا�]7وط ا��

�7را �!2m أ7Rى 7�H ا�!2m إذا آ�ن ا�" � ا�: 131ا��(دة F N!�	
"E7= ا��ا�� $
���� ��2��7 آ�$ 2!F� A�D� >! 2 ا�7Cف ا��!��& و ,F أن �63ن �	�E ، 2�1Q��ا

���"F A�7�F 7فQ TF 2د��,F . ى�و E= ه-8 ا����2، $# < ا���F 2��7د�2 �
= أ�8v، وه 130 ا��6�� و$�6ن ��@��2 ا�1
;2 ا�@���2 ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة


�R N:"� أو > �8-9 D� �
#�� إذا آ�ن ا�" ) ،N1F >D"$ أو ،J��C�37#2 ا_� J_;$
�7را ���!2m ا��2�1Q و �2m!� �"��F T6 أ�2�#1، F =E7"�ا �ا�_37#2، وإذا آ�ن ا�" 
 2;

N و�!< ا�1D� �� �!< ا�" ��"F A�7�F �#� TF "�ت����2��7 ا�$ A�$ أن �	�E

ه-8 ا��C"$ < 2��7= ا��E B= أي ر'A إ:�E=  ا�@���2 ا���د�E 2= ا��6��، و
J��C!�.  

  ���$ ا�/(�4ا

�k إ�' 58(�` .�� ��768 ��� XRا�ا� l>7ا�  

�96�  �8` ا#را9A -G� إA�اد ا���د ا�

6���76 ا��(ر �� �b>9�  أو ا��6Z)9 أو ا�

    (*).ملغاة :132ا��(دة 

                                                 
 . 2011م 	�-�  .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة :  132ا	� دة  (*)
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  ��ا01 اا���$ 
  ��آ�� ا�%�ق

���. ا	�F ة ���,i ا	�ر/� أو ا	��`* آ� �)��h 8-� :  133ا��(دة   G: ��+)�	ا �
� 8 	#� رة ا	� 	��l�-� ،�3:��ن	ن ا�F�(��	أو ا�و`� ء أو ا �l	 :  

  » 2!c�Q ?��2 ه-ا ا��,37} وZ3آ�،  v_E�T ذ�\، $aق و�a ا��,7ح �Z3آ
,Q G ��ن ا	�����، أن هoا ا	�)��h   134ا�" ���ت ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة

��(s ���ا وا	���ن وا	��� ا	�-��	� ا��bى ا	��، i� ,�)#, H�T، آ �G�&��  +), u ا	
 �%NL آ(�  أو y	 l)	« .  

  .و��H أن �+�H هto ا	��(� :(* هoا ا	-�� p=8 ا	�)�ح

  i	 أ��� e�2�	ن ا F ،7�Q��	7 ا���� Sف أو�#� S i�)�ح أ�	آ� اM�  ,�-:و
oه G, ��� !	��2ة ا	ا �F اردة�	#� رة ا	دة ا �	م ا +Tأ y	oدة وآ �	ا t134    ،t �أد

� أ��2 ا	�)��c8 hن هto ا?�Lاءات u�� �Q وأن ا	�)�ح �Q أآ� أن F u�!و�
  . �)���h��` i �� م ا	)��

�� $	�ري أو أ'A9، أو  F J�� �Fر وإ� � J�� �Fإ N��:�F �63ن �وE= آ� � 
ر3 ،23� T�"�7M =E d,) >!آ2، وإF �F#�د�2 أو �
�2 �" �رات أو ���vت $	�

 ،T���7[�ا A9�E7,�F أو A9c��a!< أو�أو  A'� �F أو g3� F ري أو�M أو Jc�� آ�
 T�@�ا �Fآ� T� 7#"3 ��i� 737ن ه-ا ا�" ���� Ac� �ا B5��!� أو ا��"�دل (أن 7,3(�ا

N�!� BD���ا.((*)  

� ا	� دة  :  134ا��(دة F آ�رةo�	آ��ات ا��	ي ���م اo	ا w=3	133إن ا   tn:أ
� ا	� دة F  l�): -)�ص�	#��8 ت ا	8  HQ #� �R�35, �2(8119  ن�� �	ا اoه G, .  

�ر ا���آ�� ا��m]�ش TF وا(� أو ��ة ور7M 25آ�ء F�T�1F�_ أو إذا  ,3 �F�1�
 &D� أو ا���آ� T37Rا� T�1F�_���ا��ر25 ا >!� B#C$ ،وآ�� NF�آ�ن ا��,37} �

إ�A� A9 3����ا ا��,E {37= أ�� '�2 ا�" ���ت، إذا $#� A9�i� T� >!��m��� A! و
79Mأ .  

وإن ا�" ���ت ا�	1��2، ا��1,�ص �!�E �9= ه-8 ا���دة، $	�JF J ا�" ���ت  
  .ا�	#�2�c ا��1,�ص �!�E �9= ه-ا ا� ���ن وا��= $ �J ا�DHPل وا�DRPء

3]7ع E= ا��v( �ت ��1ء �6M >!Fى إدارة ا��
	�� vRل ا)ر�J  :  135ا��(دة 
�دة ����� ا���دة'�1ات ا� ��= $!= ا���آ�� ا��m]�ش وذ�\ :�T ا�]7وط ا��

  . TF ه-ا ا� ���ن  2- 119

 4ا�� gm�113   JC ا� 7�1�T ا>��nام ا�-ي $ N:7D�N�! ا���دة  :  136ا��(دة  
 8v�!<  أ�!� �2، أن 3�
، 3�T�" �!< ا���B5 ا�-ي 3�! < � � ��J أو F �3_2 أو �

  124 و123و آ-ا أ(�6م ا���د$�T  أ�8v، 134وT133 ا)7Qاف أ(�6م ا���د$�
  . TF ����ن ا�" ���ت 

                                                 
 . 1981م 	�-� .,G ق   HL��66 ا	� دة ,#�	� 8:   133ا	� دة  (*)
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��N  ،ا��vوة 7aا(E 2= ا�" � 7Q TFف ا���B5  3	� ذآ7 ه-8 �ا�-ي 3"�� �
2 ��ره� ���F 2F7اH 2!c�Q ?�  )1(.دج 500ا�;�ص، $

	�- زل ,G هoا ا	� ��ن :(* :��د ا  136و   �133�. أT+ م ا	� د��G  :  137ا��
دة  
i-, ءNL أو i)#� ر آ	ا G�&�� و:� 8 ?�� ر G, 2 دة��Sا?�� ر أو ا �F .�	ا G:.   

  D8)Eا���$  ا� 
$m%��9R دة ا#��اف وJو78(ن و  n ر)�  

3	� أن 3-آE 7= أي � � أو $,37} 3 �م �!�
	�� $�رb3 و�6Fن  :  138ا��(دة  
�Pا gE2 ر!c�Q ?�  . 7اءاتو>دة ا)7Qاف و�1
��A9، وذ�\ $

  Aآ7 ر�-� ���#�F ن ه-ا ا�#��ن �63ن�E ،2�1Q��ا e37"��2 ا��C� ب��a( 2#
و ���1
�9��!
�Eن ا��,T�)7 ا�����دT3 ���;�رج  ،و v_E�T ذ�\. ه-8 ا�#2��C و�6Fن $

�cإدارة ا�_7ا N#!C$ 7ى أو ���نRا آ� و�5 2 أ�F�  . 3	� �A9�! أن 3 

  ا���$ ا��(دس 
  [: اo�Iع 

  )�m!F.)2ة  :139ا��(دة  

  )�m!F.)2ة : 140ا��(دة 

  )�m!F.)2ة : 141ا��(دة 

  )�m!F.)2ة :  142ا��(دة 

    )3(.ملغاة :�78ر   142ا��(دة 

  )�m!F.)4ة : 143ا��(دة 

.ملغاة :144ا��(دة  
)5( 

  )5(.ملغاة :145ا��(دة  

.ملغاة :146ا��(دة  
)6(   

   )�m!F.)7ة : 147ا��(دة  

                                                 
 .2000	�-� . م.,G ق  21و  1991ت 	�-�.م.,G ق  10،   1986م 	�-� .,G ق  �#,46	� HL��8 ا	��اد :   136ا	� دة  )1(
)2(  G, اد��	*   139ا	دة :142إ �	ا HL��8 5 ة),200   �-�	ق م  G,2002   )��	اءات ا�L?ن ا�� Q *	م إ +Tا� toه ��-���% .( 
 . 2011م 	�-� .,G ق 21,(5 ة HL��8 ا	� دة  و  1996	�-�  . م.,G ق /��,46� HL��8 ا	� دة : ,+�ر 142ا	� دة  )3(
 ).�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(   G,2002 ق م 	�-�   HL��8200 ا	� دة  ة ,(143:5 ةا	� د )4(
 ).�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-�  .,G ق 20ا	� دة  ,(��5 ن HL��8:  145و 144ا	� د� ن )5(
 .2011م 	�-� .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة :  146ا	� دة  )6(
 ).�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(   G,2002 ق م 	�-�   HL��8200 ا	� دة  ة ,(5: 147 ةا	� د )7(
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  )1(.ملغاة : 148ا��(دة  

  )1(.ملغاة :149ا��(دة 

   )�m!F. )2ة :150ا��(دة 

  )�m!F.)2ة :�151�(دة ا 

 )�m!F.)2ة : �152�(دة ا 

 ���$ ا��(@?ا 

 ���)�RIف ا�ى 658!� ا�%���� �76<�اع �� Iا  
  #[7(م �6��د و ا 

TF ه-ا ا� ���ن، 3"�ه�    9إن ا�6]�ف ا��]�ر إ��E �9= ا���دة :  153ا��(دة 
�ب ا�_#s و أ��ان ا���D1- ا����"�ن �6����ت ا�_#s وآ��ب اPدارات ا���5 �ن وآ�

���	F �c�9 إدارة ا�_7ا�!
  . ا��7آ23n أو ا���!�2، �!< ا'���رات $

  �9�E و3-آ7ون :  

  . $�رb3 ور�A ا�" �د وا)(�6م ا�����دة E= ا�79Dس -  1

2  - A916
F7اف وQ(أ� �ب وأ'��ء ا .  

  . �م��ع ا�" �د أو ا)(6 -  3

  . ا��#��j أو ا� �A ا�;�:"2 �!7'�م -  4

� 2 وا���_�21 �7ار ��#!j ا�7'�م  -  5�
j!#F ا�7'�م ا�@���2 أو ا�7'�م ا�1
#�2 ا��
2������ 2D,� �"��F 2��E�  . ا��

�دة ����� ه-ا  و$�دع ه-8  �ا�6]�ف ��ى 6F�� ا��
	�� ا��;�E d= ا���ل ا��
  =!3 ��� 2 E7F ا� ���ن و$�6ن :  

1 - �9�E 2!	
  .ا�1
b ا)a!�2 أو ا�#7اءات ا�;�2a ���" �د وا��

2 - 2 ��
  . دJE ا�7'�م ا��

�ا ا�" �د 7�H ا� _�2�c أو ا)(�6م ا��= Q TF#�"��9 أن  -  3� � � �6� 2#
1���
�!�!= �!< ا'���رة $ d;!F ،2#7ا�F ع�:�F == ه�79س ا�"�م أو ا�D�ا =E �	
$

!$ ،���	F دارةP�9 ا�!
$ =E 7ر�� أو ا��A6 و3 "!� 2�
�c7��6م ا)( N�E d;
 ��F ر23 أو� �2�6 !F أو إ�]�ء � � �Fإ A6�1�3 �F�T�_ ا�" � أو ا�� T��;
�
 � � �F7آ2 وإM =E d,) أو A9'أ J�� �Fري، و إ�	$ ��F 7a�1� ري أو�	$

 8-9� J����ا B) 2�6!F �9
D� ال�F(ا .  

                                                 
 ). �-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-�  .,G ق 20,(��5 ن HL��8 ا	� دة :  149و �148 ن ا	� د ) )1(
)2(  G, اد��	*  150ا	دة : 152إ �	ا HL��8 5 ة),200   �-�	ق م  G,2002   )��% ��	اءات ا�L?ن ا�� Q *	م إ +Tا� toه ��-�.( 



ا��
	�� ����ن  

 

 

41 

 

4  - ���  . ىا��Bc�5 ا�� �vR 2Fل '�7 ا�

 Q8)/ا���$ ا�  

 Q�  mP(رس ا���;��Q وآ%(ب ا�q�2 وأA�ان ا�p�=9% ا�%(@
  �7%(@(ت ا�q�2 وآ%(ب اIدارات

����E ا�#�n���� Jا3�ة وآ��ب  : 154ا��(دة  F7ون و_��3
\ ا���5 �ن وا��
ا�_#s وأ��ان ا���D1- ا����"�ن �6����ت :#s وآ��ب اPدارات،  �9Eرس ذات 

�3 �9�E #�ن�ة 63�� �3م TF دون $7ك ���ض و> T�� �,E ا�
�Cر، أ��"� �F
 =!3 �F ،ا)ر��م �
  : و(


��A9 ا�;�ص، ���J ا��Bc�5 وا�" �د ا��= )  1�1
T� 5��!� 2# ا�-T3 3"�!�ن ����
�ر  $ 2���F 2F7اH 2!c�Q ?��6 �
b أa!�2 أو �7اءات، $M =E �9�� !�3دج  500 ب

  . �T آ� إ�DHل

 2 (s#_�ب ا��2 �6#
1��� 2�!a(�9 ا;
� ��	
$ T�"�3 =��ا�" �د وا)(�6م ا J��� ،
  . �� �_< أ(�6م ه-ا ا� ���ن

1
#2 )��ان ا���D1- ا����"�T �6����ت ا�_#J��� ،s ا�" �د وا)وراق ) 3 ���
  . 3�! ���9 أو �9��m!#3 ا��=

4  ( T�$ا���د =E دارات ا��اردةPد ا� �ب، ��2 �!6#
  . أ�8v  61و  1���58

 5 ( ?�$ ،�9��m!#3 ! ���9 أو�= 3�ا� j�!#��آ� ا�" �د وأوراق ا ، T37_��!� 2#
1���
2  ��ره� F7اH 2!c�Q500 ل�DHآ� إ T� دج .  

6  ( 2!	
2# �����E= ا�#�n���� Jا3�ة، آ� ا����:7 ا��
!�2 وآ� ا�" �د ا��
1���
2 ��ره�  F7اH 2!c�Q ?�  .دج �T آ� إ�DHل 500(
� ا��#�"�ت، $

F 7$@#? آ�_�F ����� 2D��;.(*)  

  :آ� �Fدة TF ا�79Dس $�_��F T 3!=: 155ا��(دة 

  ا�A�7 ؛)  1

  $�رb3 ا�" �؛) 2

  ��ع ا���دة ؛) 3


A916؛)  4F7اف وQ(أ� �ب وأ'��ء ا  

1�3 �F�B!" ا)7F �" �د �63ن �F:���9 ا��!2�6  ،���ن ا)�Fال و�9��6F و�91�5) 5�
   ؛أو (B ا>���Dع أو ا����J �" �رات

6 (��	
  . �2�v ا��

                                                 
 .  2000م 	�-� .,G ق  24و   21،   1991ت 	�-� .م.,G ق   12،   1986م 	�-� .,G ق  48ا	��اد  ,#�	� HL��8:   154ا	� دة  (*)
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  : �F 3!= . و 3	� أن 3-آ79E =E 7س ا��� v_E ،T� 5�T ذ�\ 

�ى ا���B5؛ )  1� N$2 �,�ر�D��F 2 أو�!a2 أ;
  �6M ا�" �، ��"1< ه� ه� �

ا��#!j ا��
!e أو ا����1زل �N1 أو ا��1 �ل، إذا آ�ن ا)3 7F���� B!"�nام أو ) 2  
  . $�1زل أو � �

1�  � �!< ا���T� 5 أن �3
�6ا '	�a�R v 63�#�ن 3	� أ3_ :156 ا��(دة  � N�E
 A916
Fو A9�19F2 و�a��ا A9� ن�F� 3 T3-�ص ا�;M(اع أ� �ب وأ'��ء ا�3Pا b3ر�$

A9$�6ن و>دF2 . و�a��ن ا��_F >�رة إ�Mأي إ �	
و > 3	�ز أن 3�T�_ ه-ا ا�
!�E �9= ا���د�2، و J_;3 إ�< $7�Miة DF�� ا��
	�� :�T ا�]7وط ا��1,�ص �

  .  أد��8 158ا���دة 

إ�<    v_E154�T ا�79Dس وا�
	� ا��1,�ص �!�E ��9= ا���اد  :157ا��(دة  
156 �9��73 A� �ات وا�1
3�اع ا�P 7ا�Eود ��F�3 7ا�Eا���5 �ن د \
�3 ،8v�أ

2�6�  . و��3"�9 ر�c& ا��

ن $7ك و3	� أن 3-آE 7= دE�7 ا����F�3 2�F ���م و(
� $7$�� ا���رTF b3 دو 
  : ���ض و > � ,�ن و> � � �!< ا��F�9، �!< ا�;,�ص

  أ'��ء ا)7Qاف؛ ) 1

2 ( TF 73اداتP29 ا��;,,2 ��9 وآ-�\ ا	وا� B5���زة ا�) =E == ه�ا� j��#��ا
 2�Da >�2 إ��)Pا T�_�$7$�#= و$ Aدة ��9 ر��F ال، وآ��F(7وج اRآ� ��ع و

  . ت وإ�F ا��,�رe3ا��E�7 ا)'��ذ (�A$ z $7(�� إ�F ا73Pادا

1�ات وا� ��F�3 A ���م و(
� $7$�� ا���ارTF b3 دون  
و3-آE 7= دE�7 إ3�اع ا�
$7ك ���ض و> � ,�ن و> � � �!< ا��F�9، �!< ا�;,�ص، ��'A آ� ز��ن، 

�9!�	
��F!�9 أو ا>'��JF 2 ���ن أر���9F و$�  A� �ات وا�1
  . د�Rل و7Rوج ا�

  7�E2 ود�F���7 ا�Eد J_;3 ا�]7وط و T�: ��	
3�اع إ�< $7�Miة DF�� ا��Pا
  . أد��8 158ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة 

�م ا���5 �ن وآ��ب ا�_#s وآ��ب اPدارات vRل ا)�3م ا�"]7ة  :158ا��(دة   3
 ��	
ا)و�< 79M TF 73�13 وأ��37 و�3��� وأآ���TF 7 آ� '21، إ�< DF�]= ا��

�� A9'�9رE ،A9�F7 إ�� �� T�"����د ا�" �د ا�� A9$7ا�Mi$ =E !��9، و3-آ7وا�7وا MZ
2!	
  . ا��

  2���F 2F7اH B�#C$ JF ،دة���م ا� ��م �9-ا ا�� �E A3= ا���ل ا��� 7_��� ?#@3
�ة ��ره� )�F500  ?��9 آ��F ،ا�;�ص A9��
�دج �!< ا���T� 5 ا�-T3 3"�!�ن �

7Ri��ة ا�F. (*)  

                                                 
 .  2000	�-� . م.,G ق   21و    1991	�-� . ت. م.,G ق  13،   1986	�-� . م.,G ق  �#,49	� HL��8 ا	��اد:   158ا	� دة  (*)
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  (*) .ملغاة :159ة  ا��(د

ن ا��9Dرس ا�;�T� 5����� 2a وآ��ب ا�_#s وأ��ان ا���D1- ا����"�T إ :160ة  ا��(د 
�6����ت ا�_#s، �9��73 و��3"�9 ر�c& ا���2�6 ا����"2 �!��6ن ا�-ي ��3� �N هZ>ء 
ا�����Dن ا�"����Fن وأ�F ا��9Dرس ا�;�2a �6��ب اPدارات �9��7�E و��3"�9 

  . ر�c& اPدارة

و�F 3!��9  154ا���"! A9� 2 ، �� �_< ا���اد و v_E�T ا��ا�#�ت  :161ا��(دة  
TF ه-ا ا� ���ن، E`ن ا���T� 5 وآ��ب ا�_#s وأ��ان ا���D1- ا����"�T �6����ت 

�3
�6ن، $�? c�Q!2 ا�" ���ت ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة   ،s#_�8، 154اv�أ
��Fغ N��73 وN"��3 ر�c& ا����9E ،2�6رس ذات أ���ة 63�#�ن F 7�H �	' =Eو

9�E ،7$�� ا)ر��م$ �
� �F�3 ���م TF دون $7ك ���ض و> آ���T�� 2 ا�
�Cر و(
 J��C�إ�7اءات ا TF 2�D"��وا�" �د وا)وراق وا)(�6م وا� 7ارات ا Bc�5��ا J���

��	
  . وا��

  :وآ� �Fدة TF ا�79Dس $]��  

  ر���9 ؛ -  1

  $�رb3 ا�" �؛  -2 

  ����9 ؛ -3

4  - 916
F7اف وQ(أ� �ب وأ'��ء ا A.  

���� �N��7 ا��#�$7= ,F أن �63ن �	79س 3D�!< ا� ��63 �  . وآ� � 

إن ا���T� 5 وآ��ب ا�_#s وأ��ان ا���D1- ا����"�T �6����ت ا�_#s : 162ا��(دة  
��Fن $�? D� 2!c�Q& ا�" ���ت، ا�
	� ا��79Dس ا��1,�ص �!�E N= ا���دة  3

161   A9�Fإ�� ���� J����ا ��	
� 7MZ3 =6�N�! و3-آE 7= أ�8v إ�< DF�� ا��
�	
  .$N$7�Mi ر�A ا�" � ا)7�R ا��

79M آ� TF أول �3م =E A3�  . و3�A ه-ا ا�� 

3�T�" �!< آ� Q d;M#�"= أو F"�1ي 3 �م �"�!�2 ا��'�2Q  :�78ر  162ا��(دة 
 &D� N�'�� دة��7ي �ر23 أو ��"�9، أو 3]�	ت $v�F رات أو� �7اء M أ�� TF

N6!F {#,�� ،!�6ت�دة ��"�9 ا�����P ،3!=آ� � :  

1  ( ��6F =E ،8v�ا23 ا�"�!��ت ا��-آ�رة أ�� TF اء��ة 79M، ا��F =E أن 7,3ح
1� ا>��_�ء� ،N$<ى وآ����3� F 7 إ��F�N أو أ(� 7Eو�N أو إ( T3أ ��	
  . ا��

2 ( B37Q T� ��9!6M د��3 ،J��C!� T�":�R 7�H ،ة���i� T�'79E \
أن �3
"D��ري ا�
� �3م TF دون $7ك ���ض و> E,� ا��]J37 ا�"� �F�3 ��9�E ��63 ،ل�

��T ا�
�Cر و(
� $7$�� ا)ر��م آ� ا���ا>ت وو��د ���#�J وا�" �د ا���1!2 

                                                 
و ,(5 ة    2000م 	�-�.,G ق  G,21  1991ت 	�-� .م.,G ق  14،   1986-� م 	�.,G ق   �#,50	� HL��8 ا	��اد :   159ا	� دة  (*)

 ) .�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %��(  2011م 	�-�  .,G ق HL��820 ا	� دة 
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وd,;3 أ(� . �!�!2�6 و����F آ� ا�" �د ا��2C#$7 ��219 ا��'�s أو �,D�N آ���\
  . ا�T�'79D �"�!��ت ا��'�s وا�7R �!"�!��ت ا����ر'2D,� 2 ا����\

,+�ر، ,G أ�L ,� ر�� أ:�ان ا?دارة ا	�� %�� T.   142أن ����� Tc8+ م ا	� دة )  3
�nعSا.(*)   

 ?� ا���$ ا�%(
8- �6��9�Jت ��  ا���? ا�

> J�� T6�3 ا)�5ث وا)F�"2 وا�
!J وا)R]�ب وا��DاآN وا������a   :163ا��(دة  
�ة و���J ا)��Mء ا)7Rى ا�� ،2�� 1�2��v و����nاد��
، إ> ���_7 و ��

  . ا����T�D ا�"��T��F ا��Zه!�T �! ��م �-�\

  2�� 1F ء��M( ادn��ا B37Q T�1= و!� J�#� أن 3 �م =F��� e��F ي( T6�3 <و
 �9�E A�3 =��7ة اcا�!� J����ا ��	

# � ا��,37} إ�< 6F�� ا��F م�TF دون أن 3 

J�#�ا .  


;��T  :164ا��(دة  � =E {37,��7ر ا�3=F��"�ا e����ا N"��3و NRرZ3و .

T6 ا����e و ا��!��& وا�];d ا�-ي F2 وDa,37} أ'��ء و�ه-ا ا� T�_�3و

J�#�ح ا���E2 ا�و���ن ا���م و'� ،J�#�ا N�E A�3 و���ن ا���6ن ا�-ي N5�5أ J�#3 . <و
N�E ا��-آ�ر d;[�,37} إ> )�5ث ا�3,} ه-ا ا� .  

  �	
�ون F,�رe3و�3دع ا��,37} ��6�� ا��
	�� و�� . T��;
�م إ(�ى ا�1 $
��Fغ و�!�7�Mi$ �9ة ا��
	�� إ�< ا����e ا�"��F= ا�-ي F !< ورق�7رة �ا��

J�#�7 ا_��� N E73 أن N�!� �	3 . 7�H !< ورق�7رة �أ�F ا�1
;2 ا)7Rى ا��
��	
�6F =E �D�� ا���E غ�F�F .  

و63�� ا�@�T آ� M=ء  >'73�N�! ا��nاد 3-آ�E 7را E= ا���_7  :165ا��(دة  
7C
�7وف آ�� 63�� ��)ر��م �Rرج ا���� . =F��"�ا e�����9 ا!D 3 2
وآ� �!

  .و��3"�9 

 A'7د و ا	ا� b3ن $�ر��� JF 7_�1�3 �F�A ا�#�J �!< إ75 �7د، و3-آ7 ذ�\ E= ا���
��	
  . ا���B5 ا�-ي ��م �N وF;��,2 ا��


	�!�9 إ> E= ا�� :166ا��(دة $ T6�3 < J�#�7 ا:��F �9 إن�E ?F��6$� ا��= �
  .أ�8v 76ا��,37��ت و ذ�\ Q# � )(�6م ا���دة 

�_7 ا�	!
�ت  F 2�!!��9 آ�ي ����ار ا��#��j ا��= 3 F >!� ��	
و 3�,� ر'A ا��
�د�  .  أ�8v  61ة  ����� ا���د  ا�-ي 3	� $
	�!E N= ا)�� ا��

�7ر���_7 3 $@#? ا��;���Dت �q(�6م ا��#�21 أ�8v  :167ا��(دة   :  

� 3 �م �#�J دون أن 3 �م أي $, {37�T ذ�\؛  - � =F��� e��F آ� TF  

                                                 
 .1996م 	�-� . ,G ق  /��,48� HL��8 ا	� دة : ,+�ر 162ا	� دة  (*)
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  TF آ� BE73 A� e��F ا��,37} ���_7 ا�#�J؛  - 

�_7 ا�#�J ز�3دة �T ا'���7ع  - F =E 7آ-$ A� ادn��ع ا�:�F دة�F آ� T�
  ا�A'7؛ 

 -  T� v_E 7_�
7 ا���اد �F:�ع ا��nاد وا��-آ�رة E= ا��D1� e�3n$ آ� T�
  ا'���7ع ا�A'7؛ 

 - 7_��7وف E= ا����� �91�5 ��63 A� دة�F آ� T� .  

آ�� 3@#? ���_7 ا��;���Dت ا)7Rى )(�6م ه-ا ا� ���ن ا��7Q TF 2#6$7ف  
2 ��
  )1(.ا����T�D ا�"�� v_E T��F�T ا'���7ع ا�7'�م ا��

  )2(.ملغاة :�78ر  167ا��(دة  

13� !�ا إ�< ���J ا)�FآT ا��= 3	7ي dR73 )��ان ا��
	�� �iن   :  168ا��(دة  
2 #
��:7 ا�#�J و�
b ا��,37��ت ا��F A9� م�. �9�E ا�#�J ا�"!1= و����nاد وأن $ 

��:7 ا��;���Dت ا��= $"�E7ا �!��9 وأ5#��ه� F 7رون�  . و3

 J�#�ا N�E A$ �6ن ا�-ي�!� =F��� �@�F ة���
F ا�#!C3 أ3_� أن A916�3و .  

وا����وى و���2�D�6 ا��1,�ص �!�E �9= ا�#�ب ا�7ا� J�$ 7[�A ا��v( �ت  ،وه6-ا 
  .TF ه-ا ا� ���ن

2 ��
  . وT6�3 �#�ل ا����� ���d;3 ���E 21�# ا�#��ع ا��= $�? q� 2D��;F(�6م ا�

) ا�� JC ا�@��=(  TF >D"3163 ا��,37} ا��1,�ص �!�E N= ا���دة  :169ا��(دة  
�#�J أ�5ث ���F= و �#�J ا)F�"2 ا�� �2F أ�8v، ا�����Dن ا�"����Fن ا�-�F�� T3ا 


�ت ا� 7وض ا��Zه!2'ZF >�إ Tا�7ه ��#' >!� .  

e!6$ إدارة ا��
	�� وا�J��� TF AH7��� ،J��C ا)(�6م ا��;��2D،   :170ا��(دة  
2D!�;��ا �cا�_7ا =_��� �#� TF زة�	��73 ا���vت ا��	�ر23 ا�� �� .  

 �\)  ا���$ ا�
  �%- �m$ .�� ا��QA ��76 �� : ا��P(ةاT%�Jا8(ت ا�E(_� ا 

إن ا��ر25 أو ا���A9� >a وأو��aءه3 A	� �A9�! أن 3 ��Fا  :171ا��(دة  
���	F �c�9 إدارة ا�_7اF� $ 2��#CF رة���ا' >!� N��"��3 v,DF ��37,$ .  

7�H أ�d;3 ���E ،N ا�" �رات ا��= $��� E= دا7cة �6F$� أ7Rى 7�H ا��6�� ا�-ي  
�م N�E ا��� v,DF 2 وآ-�\ ا� ��2 �63ن)�
,�E ،{37ن ا��"��T وا�]��ل أو ا��

 �9F�$��� N��C� =E ه-8 ا)vFك، �!< ا'���رة $  ��6F �6� 2#
�,F 2D���nة ���1
  . إدارة ا�_7ا�c و��3"�9 ا��,7ح

                                                 
 .1986م 	�-� .G ق, �#,51	� HL��8 ا	� دة :   167ا	� دة  )1(
,(5 ة  و  2000م 	�-� .,G ق  21و,#�	� HL��8 ا	� دة   1986م 	�-� .,G ق   /��,52� HL��8 ا	� دة : ,+�ر 167ا	� دة  )2(

 .. 2011م 	�-�  .,G ق HL��822 ا	� دة 



ا��
	�� ����ن  

 

 

46 

 

�م $ �A3 ا��,37} :�78ر  171ا��(دة  � 2��) =E،  ا���دة =E N��171ا��]�ر إ 
 ��DF 8، �63نv�=  أ�ة ا��E��ا B37Q T� 2�6!��ا � � A'7� ���C�� vهZF ��	
ا��

 �9"E7� &��و N$ز�) =E 7آ2 ا�����دة�7 ا�a�1� أ'�س >!� ��c� !$ �9��D,$ ?�$
N�3�
� ا��,37} ا��ا�� $ ) �9_�D;$ 1(.أو(  

أ�8v،   3171	� إن 3-آE 7= ا��,37} ا��1,�ص �!�E N= ا���دة   : 172ا��(دة  
  . وا(� TF ا��ر25 أو ا���A9� >a و$�رb3 و�6Fن و>دA9$ ا'A و� � آ�

  �#� b3ر��ه-ا ا� TF ?#@�3 \�ذ T� v_E ،7cاn	�رج ا�R وإذا (,!? ا��>دة
 2 ��
F = $�6ن�ا وا��� 2"D$7��ا�7'�م ا �,��م ذ�\، $� =E,37}، و�ا� ��	
$

�دة E= ا���دة ��ا رد ا�� #�ض ز�3دة، :�T ا�]7وط ا����F ،213n;!�205  TF
  . ه-ا ا� ���ن

��} E= ا�#����ت  203و$B#C أ(�6م ا���دة  a 7�H !< آ� ���ن�ه-ا ا� ���ن  TF
  . ا��1,�ص �!�E �9= ه-8 ا���دة

إن $,37��ت � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة ا��1,�ص �!�E �9=  :173ا��(دة  
1��F 3,� ا���ل  171ا�� JC ا)ول TF ا���دة � T��;
� =E 7ر�$ ،8v�أ 

  . دج 10.000ا���P�= �!�7آ2 إ�< 

�2 ا��
	�� ا�-A9� T3 �!< ا)�� ر7F 2#$ا��،  : 174ا��(دة  !,F ان�Fأ J�C�
3
1�ات  أن 
C3!#�ا TF ا��ر25 وذوي ا�� �ق ا���:���ت وآ� ا5P#�$�ت d;3 ���E ا�

 45وا� �A ا�" �ر7�H 23 ا��-آ�رة E= ا��,37} وا��اT�: 2!R إ�Qر أ(�6م ا���اد 
  . أ�8v 47و 46و

  �	�E ،مv�'<�� ر�"Mإ JF �9�!� >a�F 2��'2 رC'5#�ت ��اPا �!Q م� 3 �F�و�1
 T� � 3 أن T6�3 < وا�-ي ��	
�2 ا��!,F �#� TF د��أن 73د �!�E N= ا)�� ا��

�F�3 T�5v5 .  

  ،2���Pا T� gEد، وإذا آ�ن ا�7د ��@��2 ر���م ا�7د E= ا)�� ا��� 2��) =Eو
�أ�F 7�H ،8v #�ل 7F JFا��ة  45��� ا�"6
= ا����E N� �D= ا���دة 3,#} ا�

2�#@F �"� ���E 79�$ =��7دادات ا�ا>' .  

  G, اوح��� ��% �L �,دة �58ا �	ا toم ه +T� 2 ت	= �	ا G: HQ #*  500و�	5000إ 
� هoا ا	� ��ن وا	��#(�� F  l�): -)�ص�	#��8 ت ا	س 8  ��	دون ا G, y	دج، وذ

   )2(.ا: ة اS	�Nا, ت ا	�� �-l�): w  ا	� ��ن8#�م ,�

�>A ا���$ ا�!(دي 
 Q�P�%8 ص)E\أ ��Z Q8 �Z��  و;��� ا �%G Q�8e� ا ����Z وا�!� : ا�

إن ا��ر25 أو ا���E A9� >a= ا��,37��ت ا�;�2a �1 � ا��! 2�6�T  :175ا��(دة  
(��ء F	���3 ،	� B37Q ا���Eة وا)7Qاف E= ا�" �د ا��@#�2 �1 � ا��!T�� 2�6 ا)

                                                 
 .   1986م 	�-� .,G ق   /��,53� HL��8 ا	� دة : ,+�ر  171ا	� دة  )1(
 .  2000م 	�-�.,G ق   21� HL��8 ا	� دة ,#�	:   174ا	� دة  )2(
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�!�A9 أن 3;#7وا ���E إذا آ��? ا��!= وا)(	�ر ا�2�376 وا)��Mء ا�2�1D أو 
 �� ا�
2�7 أو :: T�Fi$ �ا��	����ت ا��اE 2!R= � � ا��!�F ،2�6:�ع � 
ا��B37 ��ر �N ا�"�� �3م ا���Eة أو �3م ا�" �، وi$ 2��) =Eآ� ذ�\، �E	� ذآ7 


N16 وآ-�\ j!#F ا)�CRر$�رb3 ا�" � وا'A ا��TFZ أو �1Fري و�	�ا� Nا�� .  

� ا�
2�7 أو :�  : 176ا��(دة  : ?1Fأ �إن ا�]7آ�ت وه���ت ا��T�Fi ا��= $�6ن �
� ��ر �N ا�"�� و�? ا���Eة، (!�� أو أ(	�را آ2�37 أو أ��Mء  � >_� �� B37�ا�

9�!� �	3 ،�9��D� 7آ2 $ �م�7 و$��"2 �cاn	�ا =E دة���F ت����	F 2�1 أوE أن �
 7[� 2
�� إ��F�vR ،�9ل ا�;�F N� J#�3 23 ا�-ي<�!� �c73 ا�_7ا�F >�م إ� $

 �9�E 7آ7ة $-آ-F ،ة�E���� N�E ?�!� = $!= ا���م ا�-ي�ا� �F�3 :  


N16؛  -  1Fري و�	�ا� N�1ا��أو  TFZ��ا A'ا  


N16 وآ-�\ $�رb3 وN$�E؛ -2 Fو N� TFZ��و� � ا A'ا  

�$�9 و���2 ا)��Mء ا��TFZ �!��9ر�A و�5 2 ا��T�Fi و$ -  3Fر3;�9 و� .  

 vaذ�\ و T� A!
  .و3


!��9 إدارة ا��
	�� F	��� و$�7ر ه-8 $ 2��#CF رات���!< ا'�ا��-آ7ات .(*)  

�>A -.)/ا���$ ا�  

�Aد��  ا��9�ات أو ا���(�t أو ا���$ ا�
  ا���(�t ا���%!�� @��X ا��P(ة 

Q�9 ��  ا�%Tا8(ت ا���دع �� m$ أو ا�

 )�
�ت أو ا����9ت، أ�3 آ��?،  -  1 :177دة ا�'Z��2 وا�F��"�دارات اPإن ا
��ب ا�#�1ك وا���T� 5 أو آ��ب aدار23 وا�]7آ�ت وأP2 اC!
ا�;�:"2 ��7ا�#2 ا�
1�ات أو j��#F أو 
� T�13�ا�_#s ا�-T3 ���63ن TF ا���دع ��A93 أو ا���T3nc أو ا��

���9، 3	� أن 3�D� ا�F�� 27آ�2 �"��$ A�� أو j!#��ات أو ا�1
7روا ��2�c �9-8 ا�
 ��F N� J#�3 23 ا�-ي<�!� �c73 ا�_7ا�F >��3 إ��ا� �A، �#� ا��JE أو ا�� �A3 أو ا��

A9�Fإ�� .�aذ�\ و T� A!
  . و3


!��9 إدارة ا��
	�� F	���؛ - 2 $ 2��#CF رات���ا' >!� Ac7ر ه-8 ا� �ا�$  

T�Fi > �916�3 أن $�7ر TF ا��#!j أو إن ا�]7آ�ت أو ا�,�1دB3 أو ه���ت ا�� - 3 
ا��37ع أو ا��7$#�ت أ�3 آ��? ا���2#$7 �!��9 �
#� أو ���1'#2 و�Eة ا��N� TFZ، أو 
 �9�!
3
E T6= ا�	nا7c أوE= ا�;�رج إذا �T6$ A ��1ء �!< $ ��9M A3دة 3 ��D�
F أي

 ��م ا'�� �Fا��;��,2 وإ �F�9 إ�E ?#@3 ،��	
���TF 2 دون F,�رDF e3�� ا��
  . ا�_37#2 ا��� 2#$7�T � � ا��!2�6 �
#� ا���Eة

  7�H !< ورق�7ر �F ،T3��D�
7�H أ�N، �916�3 ��1ء �!< 6F �!Q��ب TF ا��
��Fغ، أن $�JE ا��6   أو ا�#"TF g ا��#��j ا���7$#2 �!��9 آ�;��,2 �1 � ا��!2�6 F

                                                 
 .  1989م 	�-� .,G ق   �#,58	� HL��8 ا	� دة :   176ا	� دة  (*)
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  . �B37Q T ا���Eة إ�< ا��D�� ا��;�d ��! = ا��,37} ����7آ2

> $B#C أ(�6م ه-8 ا�D 7ة �1��F �63ن F	��ع ا��#��j أو ا��37ع أو ا��7$#�ت أ�3 و 
 ،N� TFZ��ة ا�Eأو ���1'#2 و �#
� T�1FZF ة�آ��?، ا��� 2#$7�TFZF >! وا(� أو �

دج، و3"�د إ�< ا�nوج ا�-ي ه� �!< ��� ا����ة أو إ�<   10.000> 3�	�وز 
 &�� T3-�ا �
� = اPرث TF ���د ا�1�
F=����� أو =!"E TQ�F ا�;�رج =E A9� .  

3���ي  ����6F �#!Q T�Fi��ا TF ��D�
وه-ا ا�����s#$7F 7 �]7ط وه� أن 3 �م ا��
   )1(.دج 10.000�i� {37,$ >!ن F	��ع ا��"�3_�ت ا��-آ�رة > 3�	�وز 

أ�TF177  ،8v ا���دة   3إن $�ا��7 ا�T�$7 D ا)و����TF T ا�� JC : 178ا��(دة  
� B#C$ ص�;M(ت أو ا����9ت أو ا�]7آ�ت أو ا�
'Z��2 أو ا�F��"�دارات اPا >!

ا��"E T��1= ا�� JC ا)ول D� TF& ا���دة، وا�-T3 ���63ن TF ا���دع ��A93 أو 
��9 و��? �D� ا�F�� 27آ�"2 ����ا� A� �أو ا j��#��ات أو ا�1
��� T�13�ا���T3nc أو ا��

63 A9� >a�F ة ور25 أو�  . �ن �E A9= ا�;�رج E TQ�F"!= أو �����=إ�< وا(� أو �

 3177	� �!< ا���دع ��A93 ا��"�E T�1= ا�D 7ة ا)و�< TF ا���دة :  179ا��(دة 
  JF =���� !< ا�]��ع أو�ب �
) {�E TF 7@!< ا)آ�79 M25 أv@�ل اvR ،8v�أ

�� إ��F�A'�� A9 وF N� J#�3 23 ا�-ي<�!� �c73 ا�_7ا�F أن 3"!��ا ،TF�_��ا  � �

�ب�
T6 آ� �Fدع ��N3 وآ-�\ $�رE b3�} ا�F و .  

و��nb �l�): Hل ا	=��� :�3ة ��,  ,G ا	��(�s ا	oي ���, i	�l إدارة ا	�����،  
w=�  ��F وF ة أ�T ا	��دع 	���l، أن ���,�ا إ	* ,��� ا	&�ا% H	�S�)� ا	oي ���7 

L��	ا ���	أو ا s	 ��	-�ات أو ا�	ا ��% Q �l�, Qإ ��, i	 أ,�ال �F ة F�	دة ��م ا�
   )2(.أ`� ب ا	�� ب ا	�3آ ء

 �>A 4�)/ا���$ ا� 
  ا�%Tا8(ت 8=%<- ا�%����

3
�DF J�C�]� ا��
	�� �iي (�ل و�� آ�ن ا)3 7F�B!" �`�7اء  :  180ا��(دة   <

�  R#7ة، أن �Z3!�ا $
	�� ا�" �د ) �9F�'ر JEد A$ =��و� � ا��!��6ت ا

 ����� 2Q�#_��ت ا<�  . ه-ا ا� ���نا��"

و> A916�3 آ-�\ أن �D��3ا أو C"3!�ا ا7�Pاءات �B37Q T ا(�	�ز � �د أو  

;2 أa!�2 أو ور�3 ، 2��F�!"F T�_ت . أوراق � N� ?
7�H أ�N، إذا آ�ن � �ا ��

� E ،2`ن ا��D�� �N ا��B أن 3
�;7ج �
F ]�ف ر'�م�اآ =E ��D$ أن T6���ا TF
q� � #Q �9����9
;2 ��91 و أن 3,F�  . TF �a �#� ا����e ا�-ي �

 =6� s E 2��' T37[�و J2 أر�!�Q �E= (��2 ا�A916�3 ،gE7 ا>(��Dظ ���" 
�ا ا��76ار �1� ا>��_�ء� �F ،�6[�ا z�) TF N�"7ا�F TF �16ا��3 .  

                                                 
 .  1989م 	�-� .,G ق   �#,58	� HL��8 ا	� دة :   177ا	� دة  )1(
 .1989م 	�-� .,G ق   �#,58	� HL��8 ا	� دة :   178ا	� دة  )2(
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   )1(.ا�"2�E7 ا��= $ �م إ�< ا��
	��  وB#C3 ه-ا ا�����7 �!< ا�" �د 


	�� �!< ا�" � ا��
	� أو �!< ا��,37} ����7آ7�Mi$ � 1$ 2ة ا� : 181ا��(دة  �
��	

�;7ج ا�" � ا�"E7= ا����6F =E N� �D�� ا��F >!� أو .  

 2��E�  .وN�E T�#3 ا��D�� ��)(7ف و$�رb3 و2Da ا�
	� ور�A وj!#F ا�7'�م ا��

 A'2 ر��� ��ة $�ا��C"$ ،7< آ� وا(�ة �91F ا��E B= ا'�� �و�1�3 �F�T�_ ا�" 
��D�� 3-آ7ه� �,n��F 2Dة ,��;F =E�N وF 2D,� �9�E T�#3���nة �Rص، E`ن ا

��EعF A'2 آ� ر,) .  

 73153ا�� DF�� ا��
	�� ا�6]�ف ا��= $ �م ��D1$ N-ا ���ا��7 ا���دة  :182ا��(دة  
أ�8v و 2,��;F =C"3�T ا��
	��، d;3 ���E ا�" �د ا��
!�TF 2 دون ا>(��Dظ 

)( � #Q 2�!a(ا b
  . أ�8v  �6181م ا���دة �,�ره� وا�1

و J_3 �!< ا��Bc�5 ا�� �2F إ�< ا� _�ء $7�Miة ZFر2R وA5 ،2"��F 73'� ه-8  
 J37[�!� 2D��;��ا Bc�5���1ء ا@�'�� T�F�3 8�,أ�� أ� =E s#_�2 ا���إ�< آ Bc�5��ا

��	
  . �F =Eدة ا�J��C وا��


�;��7ت TF  :183ا��(دة   F ��	
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.ملغاة :185ة ا��(د 
)1(  

  )1(.ملغاة  :186ا��(دة   

  )1( .ملغاة:   187ا��(دة  

� 2 �!< ا�" �د ا��]�ر إ��E �9= ا���دة :   �188�(دة ا �
3� ا�7'�م ا���
3�A إ5#�ت $

�دات ا�" �د ��ا'7�Mi$ 2Cة   14Fو b
� >!� T��F��"�ا T�D����ا �#� TF 8v�أ

�2 اD,�ا TF ��!"�او23 اn�ا =E J:�$ ا�7'�م j!#F T�#$و Bc�5��ه-8 ا TF >�و(
�دة �B37Q T و:�Q Jا�D1F J,!2 ": ا��ا�#2 ا)داء F�#��2 ���6!��ت
F ر'�م "

B��C��79س اD�ا =E �  .وآ-�\ ا�A�7 ا�-ي '	� �N ا�" 

و���1
#2 �!" �د ا��
!�TF 2 دون ا>(��Dظ �,�ره� و�R:"2 �!7'�م، E`ن  
: N
D� �  )D� T�. )2& ا�]7وطا��7�Miة $�:J �!< ا�" 

  ���$ ا��ا@? A<� ا

  �=�د � �6�P(ة ا�<m(دات ا

�م رؤ'�ء ا��	��& ا�]"#�2 ا�#!�23 إ�< رؤ'�ء DF�]��ت ا�_7ا�c   :189ا��(دة   3

;��T، ا�]�9دات ا�7Dد23 � =E 7ر�F إر'�ل e[2 آC'إ�!����، ��ا T�,�;��ا

��Eت ا��,7ح �vR �9ل �!��Eة vRل ا�"]7ة أ�3م ا)و�< �d;3 ���E 79M �6 ا��
B��
  . ا�]79 ا�

toإدارة   و���ر ه  l,��� �` b ة :(* ا��� رات F�	ا u)(T  �)دات آ l3	ا
7و��(� و`� . ا	&�ا%H ,� �  و����ي :(* ���lR ��Qي ,���N و$�� ,-�

 7� ا	��F i�	3 ر إ�	ا?ر� ل ا j3آ G, ��� !	ا �-�=	ا w=�  ��F مn��S 8 ر #Rإ
   )3(.ا	� 8.

  الباب الثامن
  التقادم واسترداد الرسوم 

    القسم األول  
  استرداد الرسوم

ال يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على الوثائق أو  : 190المادة  
  . العقود التي تم إبطالها أو فسخها فيما بعد

وفي حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إلغاء بيع بسبب عيوب مخفية، وفضال عن  
، في جميع الحاالت التي يكون فيها إبطال، فان الرسوم المحصلة على العقد ذلك 

الذي تم إلغاؤه أو فسخه أو إبطاله، ال تسترد إال إذا كان اإللغاء أو الفسخ أو 

                                                 
)1( G, اد��	* 185ا	5 ة �8: 187إ), دة �	ا HL�21 ق G,. �-�	 2011م. 
 .1986م 	�-� .,G ق   �#,55	� HL��8 ا	� دة :   188ا	� دة  )2(
 .1999م 	�-� .,G ق �#,27	� HL��8 ا	� دة : 189ا	� دة  )3(
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اإلبطال قد تقرر بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه ما عدا 
  . أدناه 205الحاالت المنصوص عليها في المادة 

إن اإللغاء أو اإلبطال أو الفسخ الذي تقرر ألي سبب كان، بموجب حكم أو قرار و 
  . ال يؤدي إلى تحصيل الرسم النسبي لنقل الملكية

فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،  فإن رسوم  : 191المادة  
التسجيل المحصلة على االكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة 

أدناه، بأن  205العمومية ترد ، عندما يثبت في اآلجال المحددة بموجب المادة 
العقارات المكتسبة مذكورة ، في هذا التصريح ، بالمنفعة العمومية أو في قرار 

وال يمكن تطبيق استرداد الرسوم إال على قسم العقارات التي اعترف . التنازل
  . بأنها ضرورية من أجل تنفيذ األشغال

أعاله على جميع الوثائق والعقود المتعلقة  191تطبق أحكام المادة  :192مادة ال  
باكتساب أرض حتى ولو كانت مسورة أو مبنية، متبوع، من أجل التنفيذ، بمخطط 
التنظيم الموافق عليه بصفة قانونية من أجل فتح أو تعديل أو توسيع الشوارع أو 

  . لريفية المعترف بهاالساحات العمومية والطرق البلدية والطرق ا

أعاله والمتعلقة   191تطبق األحكام المنصوص عليها في المادة  :193المادة   
بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، على المخططات والمحاضر والشهادات 
واألحكام والعقود والمخالصات وغيرها من الوثائق المحررة تطبيقا لألحكام 

  . لمتعلقة باستعمال الطاقة المائيةالتشريعية أو التنظيمية ا

أعاله، مع تخفيض الرسوم  68ترد الرسوم المدفوعة طبقا للمادة  :194المادة  
 . التي أعطت للورثة حق التمتع فقط، وذلك في حالة رجوع الغائب

إن لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساوي للمبلغ الذي يكون قد  :195المادة 
ا كان الرسم الذي دفعه قد تم حسابه حسب عمر المنتفع دفعه بالنقصان، إذ

االحتمالي وذلك في حالة حقوق االنتفاع المتتالية وعندما يتم فتح حق االنتفاع 
  . االحتمالي

إن عدم مراعاة أي شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن بيع  :196المادة   
ي حال من األحوال، ال المحالت التجارية والذي يمكن أن ينتج عنه اإلبطال في أ

  . يمكن أن يعلل استرجاع الحقوق والرسوم التي تم تحصيلها بعد، ألي سبب كان
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  القسم الثاني
  )1(التقـــادم 

  . ملغاة :197المادة   

  . ملغاة :198المادة   

  . ملغاة :199المادة 

  . ملغاة :200المادة 

  . ملغاة :201المادة 

  . ملغاة :202المادة 

  .ملغاة :203المادة 

   .ملغاة :204المادة 

  .ملغاة :205المادة 

  الباب التاسع
 تحديد الرسوم

من  212إلى  208تسجل العقود المنصوص عليها في المواد من  :206المادة  
   )2(.هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة

  القسم األول 
  دج 10ره العقود الخاضعة لرسم ثابت قد 

  )3(. ملغاة :  207المادة  

  القسم الثاني 
  دج 500العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

دج، كل العقود التي لم تحدد    500 بتخضع للرسم الثابت المقدر  :  208المادة  
تعريفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي ال يمكن أن يترتب عنها تحصيل رسم 

  )4(.نسبي
أعاله،   208تسجل أيضا بالرسم الثابت المنصوص عليه في المادة  :  209المادة 

  : يلي ما 

                                                 
)1(  � ��ن ا?�Lاءات ا�T+ م إ	* Q �-�� هto (   2002م 	�-� .,G ق   HL��8 *5),200 ا	� دة (: 205إ	*  G,197ا	��اد (ا	��� ا	! �

 ).ا	�� %��
 .   1986م 	�-� .,G ق   56و   1985م 	�-�  .,G ق  �#,112	� HL��8 ا	� د��G :   206ا	� دة   )2(
 .  1984م 	�-� .,G ق   123,(5 ة HL��8 ا	� دة :  207ا	� دة  )3(
,G    49و   1994م 	�-�.,G ق   33،  1990	�-�ت .م.,G ق   22،   1984م 	�-� .,G ق   �#,124	� HL��8 ا	��اد :   208ا	� دة )4(

 .   1996م 	�-� .ق
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التنازل والحلول وإعادة البيع وإلغاء إيجارات األموال من كل نوع، باستثناء  - 1
األحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة فيما يخص المحالت 

  . التجارية

تمم من قبل الواليات أو المجالس الشعبية البلدية تحويل الملكية مجانا، الم -  2
  . باسم هيئات السكن المعتدل الكراء

  .تحويل األموال من كل نوع الذي يتم بين هيئات السكن المعتدل الكراء -  3

  : أعاله، ما يلي   208المادة تسجل أيضا بالرسم المنصوص عليه في :  210المادة

  لكية السندات االسمية؛شهادة الملكية المثبتة لنقل م -1

العقود المثبتة لمنح األصول الصافية إلى هيئة أو عدة هيئات ممنوح لها من  -2
قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مهما كان نوع األموال الداخلة في  األصول 

  .الصافية الممنوحة

  و يطبق هذا التدبير على شركات القرض العقاري؛ 

اء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء، العقود التي تتضمن منح أعض -3
  المنازل أو المساكن التي خصصت لهم؛ 

الفسخ االختياري أو القضائي لعقود بيع منازل فردية ذات كراء معتدل بناها  -  4
  الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط وشركات البناء العقاري المختصة؛

أجل بناء مسكن، البيع الودي للمساكن طيلة مدة تسديد القروض المبرمة من  -  5 
الفردية ذات الكراء المعتدل والذي يهدف إلى حلول أشخاص قادرين على الدفع 
وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمساكن ذات الكراء 
المعتدل، محل المستفيدين من هذا التشريع الذين يثبتون عدم قدرتهم بأن يسكنوها 

  نهم محرومون من الموارد الضرورية لمواجهة التزاماتهم؛ أو أ

وإن االستفادة من هذا التدبير مشروط برخصة من الوزير المختص بعد أخذ رأي  
  . هيئة المساكن ذات الكراء المعتدل

  القسم الثالث 
  دج   500العقود األخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره  

 (*).ملغاة :211المادة  

 القسم الرابع
  دج   3000العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

دج، عقود حل الشركات التي ال   3000تسجل بدفع رسم ثابت قدره  :212المادة  

                                                 
,(5 ة  و1996م 	�-� .,G ق 50و  1989م 	�-� .,G ق 61، 1984م 	�-� .,G ق �#,125	� HL��8 ا	��اد : 211ا	� دة  (*)

 . 2011م 	�-� .,G ق HL��822 ا	� دة 
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  )1(.تتضمن أي نقل ألموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو األشخاص اآلخرين

  القسم الرابع مكرر 
  دج 100.000العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

 يترتب على منح الموافقة بهدف فتح اتصال للشركات األجنبية :كررم 212المادة 
دج، 100.000في اتصال التشريع والتنظيم التجاريين، دفع رسم تسجيل مبلغه 

  . بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل لفائدة ميزانية الدولة

  )2(.م وصليدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص مقابل تسلي 

  القسم الخامس 
  رسم التسجيل القضائي 

  : يؤسس رسم قضائي للتسجيل، يغطي ما يلي - أوال:   213المادة 

سبتمبر  18، المؤرخ  في 79-69الرسم القضائي الذي  حدده األمر رقم  -1 
  . ، الخاص بمصاريف العدالة1969سنة 

، المؤرخ في 69-146رسوم كتابة الضبط المؤسسة بموجب المرسوم رقم   -2
  . 1969سبتمبر سنة  17

  : حقوق الطابع والتسجيل - 3 

تخضع األحكام والقرارات الصادرة مدنيا وتجاريا وإداريا، لرسم التسجيل  
القضائي، عندما ال يتضمن أي حكم يترتب عليه رسم نسبي أو تدريجي أو يكون 

نصوص عليه الرسم النسبي أو الرسم التدريجي ال يصل إلى مبلغ الرسم الم
  )3(.أدناه

يحدد مبلغ هذا الرسم، بالنسبة لمختلف الدعاوى، بما فيها القضايا المستعجلة  
  : النحو التالي على

  أمام المحاكم 

  . دج 300..........................................دعاوى األحوال الشخصية -

  .دج 500..............................................دعاوى القضايا المدنية -

  .دج 1000........................................دعاوى القضايا العقارية   -

  .دج 2.500................................دعاوى القضايا التجارية والبحرية -

  . دج 1.000.......................................دعاوى القضايا االستعجالية -

                                                 
 .   G,1996 ق م 	�-�    51و    G,1990 ق م 	�-�    G, 1983   ،62 ق م 	�-�   �#,110	� HL��8 ا	��اد :   212ا	� دة  )1(
 .  G,2002 ق م 	�-�    16و,#�	� HL��8 ا	� دة   G,1986 ق م ت 	�-�    /��,7� HL��8 ا	� دة : ,+�ر    212ا	� دة  )2(
 .  2005م 	�-� .,G ق 18 و G,2003 ق م 	�-�   35و    G,2001 ق م 	�-�   �#,18	� HL��8 ا	��اد:   213ا	� دة  )3(
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  . دج1.000................يا االجتماعية التي ترفعها الهيئات المستخدمةالقضا - 

  . دج  400......................القضايا االجتماعية التي يرفعها المستخدمون - 

يعفى من ذلك، المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف األجر الوطني األدنى  
  . المضمون 

  : أمام ا لمجالس ا لقضائية 

  . دج  500.............................تئناف في مواد األحوال الشخصية اس - 

  . دج 700........................................استئناف في المواد المدنية - 

  . دج  1.500......................................استئناف في المواد العقارية  - 

  . دج  3.000...................................ريةاالستئنافات التجارية و البح - 

  . دج  2.000.................................االستئناف في المواد االستعجالية - 

  . دج 1.500..االستئناف في المواد االجتماعية الذي ترفعه الهيئات المستخدمة - 

  . دج 500........موناالستئناف في المواد االجتماعية الذي يرفعه المستخد - 

يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف األجر الوطني األدنى  
  . المضمون 

   :القضايا اإلدارية  

  . دج 5.000............................القضايا ا لمتعلقة بالصفقات العمومية  - 

  . دج 1.000...........................................باقي القضايا اإلدارية  - 

  : أمام المحكمة العليا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة  

  . دج  2.000.........................الطعون الشخصية و المدنية و العقارية  - 

  . دج  5.000....................................الطعون التجارية و البحرية  - 

   :االستئناف و الطعون اإلدارية 

 قضايا الصفقات العمومية  - 

  . دج  1.500.....................................................باقي القضايا  

  . من هذا القانون  60يؤدى هذا الرسم حسب الشروط التي نصت عليها المادة  

تقدم كل العقود القضائية التي يترتب عليها دفع حقوق نسبية أو تدريجية  :ثانيا  
  . إجراء التسجيل في شهر تاريخهاإلى 

غير أنه يمكن القيام بتسليم، دون دفع حقوق ، نسخ مؤقتة من قرارا ت العدالة  
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  . صالحة لمباشرة طرق الطعن

  . ملغى :ثالثا  

تخضع العقود المذكورة أدناه التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم  :رابعا  
ائي منفصل يوافق التعريفات القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جب

   * :اآلتية المحصلة على النسخ األصلية و الشهادات أو األصول 

  . دج  20.................................................شهادة الجنسية  - 1

  . دج  30...........................................شهادة السوابق العدلية -2

  .دج  350....................................................األمر بالدفع -3

  . دج 350).........................................التشميع(وضع األختام  -4

  .       دج 350....................................................محضر النقل -5

  .دج 500.....................................................عقد ترشيد  -6

  . دج  1000................................شهادة تقرير البحر وعقد اإليداع - 7

  . دج  5000...........................................إيداع عقد الشركات  -  8

  . جد  2000........................تأشيرة بترقيم صفحات الدفاتر التجارية  -  9

  (*).دج  500..........................................عقد الكفالة القضائية -10

دج،   2000يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجيل رسم قدره  :خامسا 
  : كل عقد من العقود المذكورة أدناه  عن 

  إيداع الحصيلة بما فيها محضرها؛ - 

  اإلفالس المعلن؛  - 

  لقضائية؛ التسوية ا - 

  . تحويل التسوية القضائية إلى إفالس - 

وفي حالة مواصلة استغالل المحل التجاري أو عقد الصلح التجاري، يمكن رفع  
دج، بتقدير من   16000دج إلى   2000الرسم القضائي للتسجيل المحدد بمبلغ 

  . القاضي

ودة عن مبالغ الديون الموج، %10عالوة على ذلك، يقبض حق نسبي قدره  
المستردة وحاصل بيع األثاث والسلع، وفي حالة الجمع، يقبض هذا الحق عن 

  . األصول المحققة لفائدة دائني الكتلة

                                                 
 .2005م 	�-� .,G ق  18و  2003 م 	�-�.,G ق  35و  2001 م 	�-�.,G ق �#,18	� HL��8 ا	��اد : 213ا	� دة  (*)
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  . وال يستحق أي شيء عن أرباح األسهم 

وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة لرسم قضائي للتسجيل قدره  
القاضي، حسب  دج، بتقدير يفرضه  80.000دج، ويمكن رفعه إلى   20.000

  . وضعية التصفية

أما بالنسبة إلى الحراسات القضائية والتركات الشاغرة وغيرها من اإلدارات  
ويدفع هذا الرسم من . دج  2000القضائية، يحدد رسم التسجيل القضائي بمبلغ 

  . قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل اإلدارة القضائية

لقاء رسم   ،%6ت المختلفة، يقبض، فضال عن ذلك، حق قدره وعن هذه اإلجراءا 
كما يمكن . اإلدارة على المداخيل المقبوضة ورسم التصفية عن األصول المحققة

  . تحصيل هذا الحق في حالة مواصلة نشاط استغالل فالحي و تجاري أو صناعي

العقود ومقابل دفع الحقوق المذكورة أعاله، ال يطالب بأي شيء بالنسبة إلى  
والعمليات والترتيبات واإلجراءات التي تمت، لقاء احتياجات التصفية القضائية أو 
اإلدارة من قبل متولي الحراسة، القيم أو المتصرف، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
العريضة، ووضع األختام أو رفعها، والجرد وعريضة الحكم للحصول على 

  . أي حكم أو أمر يتعلق بذلك ترخيص أو الموافقة على حسابات، و كذا

ويستوجب عكس ذلك أي إجراء يتم مع الغير، سواء من حيث رفع الدعوى أو  
  . الدفاع، قبض الرسم القضائي للتسجيل على ذلك اإلجراء

تخضع العرائض المعلنة وغيرها من العقود التي يقوم بها األعوان  :سادسا  
لقضائيين ومحافظي البيع بالمزاد التابعون لكتابات الضبط بدال من المحضرين ا

  : لرسم قضائي عن التسجيل، يحدد كما يلي 

  . دج  350...................................................محضر إ ثبات  - 1

تحرير محضر الحجز التحفظي، وحجز ما للمدين التنفيذي لدى الغير و   - 2
  .     دج350................................................................الحجز

 5000بسند تجارى  يتجاوز مبلغه   ورقة احتجاج على عدم الوفاء - 3
  دج   350.....................................................................دج

  . دج 350...........................................................اإلنذار  - 4

  . دج 350........................................لفعلية  وض امحضر العر   - 5

  .دج 300.........................لسند تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة من ا - 6

  .دج 350...........................................اإلنذارات االستجوابية   - 7

  . دج 500.......... ......لعادي و محضر اإلثبات مع االستجواب  اإلثبات ا - 8

 . دج 500..............................محضر طرد و محضر محاولة طرد  - 9
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 .دج 500........اإلنذار باإلطالع على دفتر ا لشروط وحضور نشره  - 10

كل اعتراض بين أبدي المستأجرين على اإليجارات الزراعية و  - 11
  . دج  500............ .......................اإليجارات العقارية للمحجوز عليه

  .دج 600....................التسجيل في مكتب رهون الحجز  طلب رفعه - 12

  . دج 700........................................ تنفيذ التزام  مالي بعقد - 13

تحصيل مبالغ مالية مستحقة أو قبضها من المدين بموجب حكم أو سند  - 14
  . دج  700...............................................................تنفيذي

تحرير أو تبليغ األمر بنزع الملكية المعادلة لحجز العقار ونشره في مكتب  - 15
  . دج  1000............................................................الرهون

 .دج   1000.....................................محضر ا لحجز ا لعقاري - 16

 .دج15000........................................تحرير دفتر ا لشروط - 17

تخضع ا لترجمات ا لتي يقوم بها ا لمترجمون ا لموظفون لرسم قضائي  :سابعا 
  :  بللتسجيل، يقدر 

  : الترجمة ا لعادية   -1

  .دج  200..........................................شهادات ووثائق مدرسية  - 

  . دج  200..............................................وثائق الحالة المدنية  -

  .دج  250..........................................الوثائق اإلدارية األخرى  -

  .دج 250.........................حواالت الدفع أو سند تجاري أو تأشيرات -

 :الترجمة التقنية - 2

  .دج 350.................................................المستنداتالعقود و  -

  . دج 350...............................................األحكام و القرارات  -

 .دج 100.............................. ترجمة إمضاء موقع على أية وثيقة  - 3

ي يقوم بها المترجمون المراجعة الرسمية لكل ترجمة غير الترجمات الت - 4
 .دج 200............................................................المحلفون 

المساعدة المقدمة في إجراء كل عقود الضبط، يحصل ربع الرسم القضائي   - 5
 .دج 350دج و دون أن يتجاوز  200الذي يخضع له العقد دون أن يقل عن 
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  )1(. ملغاة :  214المادة 

  )2( .ملغاة  :215دة الما

من هذا  264إلى   217تسجل العقود ونقل الملكيات المعددة في المواد من :216المادة  
   .القانون وتدفع الرسوم عنها حسب المعدالت المحددة بموجب المواد المذكورة

  القسم السادس 

  المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى 

متروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى، تخضع ال:  217المادة  
غير أنه، . و يحصل هذا الرسم على قيمة األشياء المتروكة% .  2,5لرسم قدره  

  )3(. يحصل نصف الرسم في حالة الحرب

  القسم السابع 

  التنازل عن األسهم والحصص في الشركات 

هم وحصص في تخضع العقود التي تتضمن التنازل عن أس  :218المادة  
  %.   2,5شركات، إلى رسم قدره 

  )4(.من هذا القانون 25و يصفى هذا الرسم كما هو منصوص عليه في المادة  

إن التنازل عن األسهم العينية الذي يتم خالل فترة عدم قابليتها  :219المادة  
للتداول، يعتبر من الناحية الجبائية كأنه يتناول أمواال عينية مقدمة بموجب 

  . سندات المتنازل عنها ال

ومن أجل تحصيل الضريبة، يقدر كل عنصر عيني بصفة متميزة مع بيان أرقام  
التقديرات   األسهم الممنوحة كمكافأة لكل واحد من العناصر، وعند عدم وجود هذه

  . والبيانات تحصل الرسوم حسب التعريفة العقارية

في الشركات التي يكون  وتطبق األحكام السابقة على التنازالت عن الحصص 
التنازالت خالل الثالثة أعوام من  رأسمالها غير مقسم إلى أسهم، عندما تتم هذه 

  . التحقيق النهائي للحصة المقدمة إلى الشركة

ففي جميع الحاالت التي ينتج  فيها عن التنازل عن األسهم أو الحصص في 
فإن منح األموال المقدمة الشركات، تحصيل رسم نقل الملكية بمقتضى هذه المادة، 

بموجب السندات المتنازل عنها، بدون قيد أو شرط على إثر حل الشركة، ال 
يعطي الحق في رسم نقل الملكية إال إذا تم نقل الملكية إلى شخص آخر غير 

  .المتنازل له

                                                 
 .1984	�-� . م.,G ق 128,(5 ة HL��8 ا	� دة : 214ا	� دة  )1(
 ).+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات ا	�� %���-�� هto ا�T(  2011م 	�-�  .,G ق 20,(5 ة HL��8 ا	� دة :  215ا	� دة  )2(
 .2002	�-� . م.,G ق �#,17	� HL��8 ا	� دة : 217ا	� دة  )3(
 .2002	�-� . م. ,G ق 19و   1994	�-� . م.,G ق HL��834 ا	� د��G  ,#�	�: 218ا	� دة  )4(
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  لقسم الثامنا
  اإلجــــــارة

دودة ألموال عقارية إن اإليجارات العمرية أو ذات المدة غير المح  : 220المادة  
تخضع لنفس الحقوق والرسوم المطبقة على نقل ملكية األمالك المتعلقة بها 

  . بعوض

و تخضع إجباريا إلجراء التسجيل عقود إيجار المحالت ذات االستعمال السكني  
وبصفة عامة إيجار األمالك العقارية ذات كذا العقود من الباطن المتصلة بها 

  )1(. ضافة للعقود من الباطن المتصلة بهاباإل االستعمال السكني

من قانون  208يترتب على تسجيل العقد، دفع الرسم المنصوص عليه في المادة  
  . التسجيل

، كل تنازل عن حق في اإليجار أو % 5يخضع لحق تسجيل قدره  :221المادة 
لفائدة وعد باإليجار يتعلق بكل أو بجزء من العقار، سواء كان موصوفا بثمن 

و يحصل هذا الحق على مقدار .  العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى
المبلغ أو التعويض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القيمة التجارية 
الحقيقية للحق المتنازل عنه المحدد في التصريح التقديري لألطراف، إذا كانت 

يض لصالح المتنازل، أو إذا كان االتفاقية ال تتناول أي شرط صريح بمبلغ أو تعو
  . المبلغ أو التعويض المشروط يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه

يكون الحق المحصل عليه بهذه الصورة مستقال عن الحق الذي يمكن أن يستحق  
   )2(. من أجل التمتع باألموال المؤجرة

خالفة، تخضع العقود المتضمنة بغض النظر عن جميع األحكام الم :222المادة  
محل تجاري أو محل ذي استعمال مهني أو اإليجار من الباطن ل واإليجار أ

، التي تكون مدتها محدودة اتتجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلدي
، يحسب على أساس الثمن الكلي لإليجار أو %2 صراحة، لحق نسبي قدره
   )3( .المناقصة مع زيادة التكاليف

ال يمكن في أي حال من األحوال أن يقل هذا الحق المحسوب بهذه الصورة عن  
  . من قانون التسجيل 208الحق الثابت المنصوص عليه في المادة 

ال يخضع لزوما هذا النوع من العقود التي يبرمها الممثلون الشرعيون للدولة  
أثناء ممارسة  والواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،

من القانون رقم   6و  5مهامهم، لإلجراء الرسمي المنصوص عليه في المادتين 
  . والمتضمن تنظيم التوثيق  1988يوليو سنة   12المؤرخ في  88-27

                                                 
 .2012م 	�-� .,G ق 19 و 2005م 	�-� .,G ق  19 و 2002م 	�-� .,G ق 18ا	��اد ,#�	� HL��8 :  220ا	� دة  )1(
 .G,2002 ق م 	�-�  �#,18	� HL��8 ا	� دة :  221ا	� دة  )2(
م .,G ق 20و  2002م 	�-� .,G ق  18 ،  1990م 	�-� .,G ق  64،   1985م 	�-� .,G ق�#,122	� HL��8 ا	��اد :   222ا	� دة  )3(

 �-�	2012  . 
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  القسم التاسع
 اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق أو التصريح بهما

قي أو الصديق عندما يسمح إن االختيار أو التصريح بالمزايد الحقي: 223المادة 
بهما، فيما يخص المزاد أو عقود بيع األموال المنقولة بعد األربع و العشرين 

  )1(. % 2.5ساعة من المزاد أو العقد، يخضعان لحق قدره 

  )2(.ملغاة :224المادة 

  القسم العاشر
  الديــــون

  %. 1ق قدره يخضع نقل الديون و التنازل عنها و تحويلها بمقابل لح: 225المادة 

  )3(.ويحصل هذا الحق على الرأسمال المعبر عنه في العقد الذي تناوله

  القسم الحادي عشر
  مبادلة العقارات

، و يحصل هذا % 2,5لحق قدره يخضع تبادل األموال العقارية : 226المادة 
 . الحق على قيمة حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة متساوية القيمة

رق أو فائض بين حصة و أخرى ، يحصل أيضا الحق الخاص على و إذا كان فا
   )4(.التحويالت بمقابل عن الفارق أو الفائض

  )5(.ملغاة: 227المادة 

  القسم الثاني عشر

  نقل ملكية المحالت التجارية و الزبائن لقاء عوض

  .% 5يخضع نقل ملكية محالت تجارية أو زبائن بمقابل لرسم قدره  :228المادة 

هذا الحق على أساس سعر البيع، و شهرة المحل التجاري وسعر التنازل  ويحصل
عن حق اإليجار واألشياء المنقولة، أو غيرها من األشياء المستعملة في استغالل 

ويجب أن تكون هذه األشياء موضوع جرد مفصل و تقديري . المحل التجاري
المكتب الذي  يحرر في كشف متميز على استمارات خاصة تقدمها اإلدارة لدى

  .يطلب منه اإلجراء على أن تودع ثالث نسخ منه محررة

                                                 
 .  2002م 	�-� .,G ق  17و   1995	�-� م .,G ق �#,36	� HL��8 ا	� د��G : 223ا	� دة  )1(
م .,G ق 22و ,(5 ة HL��8 ا	� دة   2002	�-� . م.,G ق  20و   18،   2000م 	�-� .,G ق �#,26	� HL��8 ا	��اد : 224ا	� دة  )2(

  �-�	2011 .  
 .  2002م 	�-� .,G ق�#,19	� HL��8 ا	� دة : 225ا	� دة  )3(
 م.,G ق 20و  1999م 	�-� .,G ق   28، 1994م 	�-� .,G ق  37،   1983م 	�-� .,G ق ��112اد ,#�	� HL��8 ا	: 226ا	� دة  )4(

 �-�	2002  . 
 .1985م 	�-� .,G ق 123,(5 ة HL��8 ا	� دة : 227ا	� دة  )5(
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 ،% 2.5وال تخضع البضائع الجديدة التي يجهز بها المحل التجاري إال لحق قدره 
على أن يشترط فيما يخص هذه البضائع، ثمن خاص، و أن تكون معينة و مقدرة 

ة على استمارات مادة بمادة في كشف متميز على أن تودع ثالث نسخ منه محرر
  )1(.خاصة تقدمها اإلدارة لدى المكتب الذي يطلب منه اإلجراء

  القسم الثالث عشر
  بيع العقار الشائع

، الحصص و األنصبة المكتسبة عن % 1.5تخضع لحق قدره : 229المادة 
   )2(.طريق البيع الشائع ألموال منقولة غير قابلة للقسمة

صص و األنصبة الشائعة ألموال ، الح% 3تخضع لحق قدره : 230المادة 
  .عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع بالمزاد

، إذا حصل الشراء من أحد المشتركين في % 1.5يحدد هذا الحق بمعدل 
  )3(.الشيوع

  القسم الرابع عشر
  نقل الملكية مجانا

، غير أنه % 5يحصل على الهبات بين األحياء رسم تسجيل قدره : 231المادة 
 ل على الهبات بين األحياء الواقعة بين األصول و الفروع و األزواج رسم يحص
   )4(%. 3قدره 

   )5(.ملغاة: 232المادة 

تعفى أيلولة المرتبات العمرية بين األزواج أو بين األقرباء من : 233المادة 
  .عمود النسب، من رسوم الهبة مجانا بين األحياء أو عن طريق الوفاة

لعقود التي تتضمن إما تصريحا من قبل الموهوب له أو ممثليه إن ا: 234المادة 
  .و إما اعترافا قضائيا بهبة يدوية تخضع لرسم الهبة 

  )6(.ملغاة: 235المادة 

، حسب كل % 5يحصل حق نقل الملكية بسبب الوفاة بمعدل :  236المادة 
  .  الحصة الصافية العائدة إلى كل ذي حق

                                                 
,G  22و   2000	�-� . م.,G ق 26، 1994	�-� . م.,G ق  38، 1992	�-� . م.,G ق �#,59	� HL��8 ا	��اد : 228ا	� دة  )1(

 2002	�-� . م.ق
 .  2002	�-� . م.,G ق  23و  1994	�-� . م.,G ق �#,39	� HL��8 ا	� د��G : 229ا	� دة  )2(
 .  2002	�-� . م.,G ق 20و  2000	�-� . م.,G ق 26،  1994	�-� . م.,G ق �#,40	� HL��8 ا	��اد : 230ا	� دة  )3(
 .  2004	�-� . م.,G ق 13و   2002	�-� . م. ق ,�#,21 G	� HL��8 ا	� د��G : 231ا	� دة  )4(
 .2002م 	�-� .,G ق 26,(5 ة  HL��8 ا	� دة   232ا	� دة  )5(
 .2002م 	�-� .,G ق 26,(5 ة  HL��8 ا	� دة : 235ا	� دة  )6(
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ذا تعلق اإلرث بأصول عقارية لمؤسسة، عندما إ%  3و تخفض هذه النسبة إلى 
غير أن الحق المنصوص عليه في الفقرة . يلتزم الورثة بمواصلة االستغالل

  .، بالنسبة لألصول والفروع و األزواج% 3أعاله، يخفض إلى 

دفع  الحياة منو يعفى الورثة من األصول و الفروع و الزوج الباقي على قيد 
الفردي الذي كان يشغله الهالك و على  على السكنلوفاة حقوق نقل الملكية بسبب ا

  )1(.ملحقاته المباشرة أيضا

إن التركات الصادرة من أمالك مودعة لدى الصندوق  :مكرر 236المادة 
و المستفيد منها " التوفير للسكن"الوطني للتوفير واالحتياط أو في حسابات 

تعفى من رسم نقل الملكية عن  األصول والفروع أو الزوج الباقي على قيد الحياة،
  )2(.أعاله 236طريق الوفاة المنصوص عليه في المادة 

  )3(.ملغاة: 237المادة 

يحدد معدل التخفيض من الضريبة المستحقة الذي يستفيد منه كل : 238المادة 
  .عن كل ولد في كفالته أيا كان عدد أوالده% 10ب وارث 

  .ك القصر ، حسب الشروط نفسهاتطبق هذه األحكام أيضا على أوالد الهال

من هذا الحكم مشروطة بتقديم إما شهادة الحياة معفاة من الطابع و  االستفادةإن 
إجراءات التسجيل عن كل ولد حي للورثة أو الموصى لهم وممثلي الذين توفوا 

  )4(.من قبل وإما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة

رسوم نقل الملكية مجانا، الهبات و الوصايا المقدمة إلى  تعفى من :239المادة 
 301المؤسسات العمومية الخيرية؛ غير الهبات و الوصايا المشار إليها في المادة 

من هذا القانون و شركات اإلسعاف التعاونية و غيرها من الشركات المعترف 
  .بمنفعتها العمومية و التي تخصص مواردها إلى خدمات المساعدة

يبت في صفة الخيرية للهبات و الوصايا بموجب القرار الذي يرخص بقبول  و
  .تلك الصفة 

  :تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية مجانا، ما يلي: 240المادة 

الهبات والوصايا المقدمة إلى هيئات الشباب و التربية الشعبية المعترف  - 1
 بمنفعتها العمومية و التي تساعدها الدولة؛

يا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات، المقدمة إلى الهبات والوصا - 2
من هذا  301المؤسسات التي لها الشخصية المدنية غير التي أشير إليها في المادة 

                                                 
,G  41و 1992-� 	�. م.,G ق   60، 1986	�-� . م.,G ق  57،   1980	�-� . م.,G ق �#,53	� HL��8 ا	��اد :  236ا	� دة  )1(

 .2004	�-� . م.,G ق   14و   2002	�-� . م.,G ق 21 و 1994 	�-�. م.ق
 .1981	�-� .م.,G ق 67و,#�	� HL��8 ا	� دة  1978م 	�-� .,G ق /��,85� HL��8 ا	� دة : ,+�ر 236ا	� دة  )2(
 .  2002م 	�-� .,G ق 26,(5 ة HL��8 ا	��اد :  237ا	� دة  )3(
 .  2002	�-� . م.,G ق  21و  1994	�-� . م.,G ق 42،   1990م 	�-�.,G ق �#,54	� HL��8 ا	��اد : 238ا	� دة  )4(



ا��
	�� ����ن  

 

 

64 

 

القانون، مع وجوب تخصيص هذه التبرعات بالنسبة للمستفيدين منها لشراء أشياء 
أو مخططات فنية و أثرية أو أشياء لها طابع تاريخي أو كتب أو مطبوعات 

 )1(مخصصة بأن تكون في مجموعة عمومية أو لصيانة مجموعة عمومية؛

الهبات والوصايا المقدمة إلى هيئات السكن المعتدل الكراء؛الهبات والوصايا   - 3
المقدمة إلى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي و التي تخصص مواردها 

 للخدمات العلمية ذات الطابع النزيه؛

 وصايا  المقدمة إلى الجمعيات الثقافية؛الهبات وال  - 4

الهبات والوصايا المقدمة إلى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي و التي  - 5
تخصص مواردها للخدمات الثقافية أو الفنية ذات الطابع النزيه و التي تم قبولها 

 لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية؛

قدمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الهبات والوصايا من كل نوع الم  - 6
 الزراعية؛ 

  أمالك الوقف؛   - 7

إن الرسوم المترتبة على معطوبي، عجزة الحرب ومعطوبي العمل  :  241المادة  
، على األقل فيما يخص الهبات والتركات التي % 60الذين أصابهم عجز بمقدار 

 5.000يتلقونها، تخفض بمعدل النصف من دون أن يتجاوز هذا التخفيض 
  )2(.دج

تستفيد من التعريفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب،  :  242المادة  
التبرعات المقدمة لمصالح األوالد المتروكين نتيجة حوادث الحرب، عندما 
يكونون قد تلقوا مساعدات وعالجات بدون انقطاع طيلة حداثتهم من قبل ناقل 

  . الملكية

تفيد، أيضا، من التعريفة المطبقة على نقل الملكية مجانا، تس :مكرر    242المادة  
من القانون، التبرعات  236من المادة » 1«كما هو منصوص عليها في الجدول 

المقدمة لصالح األوالد المكفولين ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 
  )3(.من قانون األسرة  123

قولة منها والعقارية أو المماثلة لها القابلة إن األموال المحبسة المن :  243المادة  
 236لنقل ملكيتها عن طريق اإلرث، تخضع للرسوم المنصوص عليها في المادة 

من هذا القانون والتي تحسب على قيمة حق االنتفاع لألموال المذكورة، المحددة  
  . أعاله   ،2-   53طبقا للمادة 

                                                 
 .1992	�-� . م. ,G ق �#,61	� HL��8 ا	� دة : 240ا	� دة  )1(
 .  1994	�-� . م. ,G ق   �#,43	� HL��8 ا	� دة :   241ا	� دة  )2(
 .  1985	�-� . م. ,G ق   /��,124� HL��8 ا	� دة : ,+�ر   242ا	� دة  )3(
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  القسم الخامس 
  القسمة

قسمة األموال المنقولة والعقارية بين   ، % 1.5ع لحق قدره تخض :  244لمادة ا  
الشركاء في الملك والشركاء في اإلرث والشركاء مع الغير، بأي صفة كانت، 
مادامت لها مبررات، وإذا كان هناك رجوع فان الحق على موضوع الرجوع، 

 246و  245يحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبيوع، طبقا ألحكام المادتين 
   )1(.من قانون التسجيل

   )2(%. 2.5يخضع الرجوع عن قسمة األموال المنقولة لحق قدره  :  245المادة 

 5ن الرجوع عن قسمة األموال العقارية، يخضع لرسم قدره إ: 246 المادة
.%)3(  

تعفى من رسوم التعديل عند قسمة تركة تتضمن منح أحد  -أوال: 247المادة 
األمالك المنقولة والعقارية، المشتملة على مستثمرة الشركاء في القسمة، كل 

األمالك التي يكتسبها الشريك في  فالحية وحيدة، قيمة الحصص واألنصبة من هذه 
ج، ويطبق ذلك لدى فتح التركة، إذا كان  د 500.000القسمة المستفيد حتى مبلغ 

  . هذا المستفيد يسكن المستثمرة، ويساهم في فالحتها فعال

غير أنه إذا توقف الشريك في القسمة التي يستفيد منها شخصيا عن  :ثانيا  
سنوات أو توفي دون أن يواصلها ورثته، يجرد ) 05(الزراعة طوال مدة خمس 

أو يجب  المستفيد أو ورثته قانونا من حق االستفادة من حكم المقطع األول أعاله  
  . فع الضريبة غير المحصلة فورا  عليهم د

  عشر القسم السادس 

  الشركات

تخضع عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات، التي  :248المادة  
ال تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل 

  . دج 1000، دون أن يقل هذا الحق عن  %0.5بديون، لحق قدره 

يجب أال يقل هذا الحق عن  غير أنه في الحالة الخاصة بشركات األسهم، 
  )4( .دج، ويصفى الحق من رأسمال الشركة 300.000دج، وال يتعدى  10.000

ال تتم  أعاله،   248إن الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة   :249المادة  
تصفيته إال بالنسبة لجزء من رأسمال الشركة الذي يتجاوز رأسمال الشركة 

إقفال السنة المالية للشركة وذلك فيما يخص  المفروض عليه الرسم سابقا عند

                                                 
 . 2002	�-� . م.,G ق   �#,24	� HL��8 ا	� دة :   244ا	� دة  )1(
 .2002	�-� . م.,G ق   24و    1994	�-� . م. ,G ق   �#,44	� HL��8 ا	� د��G :   245ا	� دة  )2(
 2000	�-� . م.,G ق   26و    1994م 	�-� .,G ق   �#,45	� HL��8 ا	� د��G :  246ا	� دة   )3(
. ت.م.,G ق 15، 1990. م.,G ق 65، 1987	�-� .م.,G ق 39، 1983	�-� . م.,G ق �#,113	� HL��8 ا	��اد : 248ا	� دة  )4(

    .2002	�-� . م.,G ق 25و  1993	�-� . ت.م.,G ق 35،  1991	�-� 
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  . الزيادة في رأسمال الشركات ذات الرأسمال المتغير

 ،%1بمعدل   أعاله،   248يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة  : 250المادة  
عندما يطبق على العقود المتضمنة الزيادة عن طريق دمج األرباح أو االحتياطات 

عه من رأسمال الشركات أو الجمعيات المؤسسة بصفة أو األرصدة  بمختلف أنوا
  . قانونية

يبقى الرسم على الحصة المقدمة مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة  
عندما تكون األرباح أو االحتياطات أو األرصدة المدمجة في رأس   أعاله 248

   )1(.المال، قد تحملت الضريبة على أرباح  الشركات

أعاله، إدماج االحتياط   248ة  عفى من الرسم المنصوص عليه في المادغير أنه، ي 
ة تقديم رأسمال المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها  الخاص بإعادة

، المؤرخ في 01-88القانون التجاري، عندما يتم هذا اإلدماج تطبيقا للقانون رقم 
لمؤسسات العمومية ، المتضمن القانون التوجيهي ل1988يناير سنة   12

  .  1988من قانون المالية التكميلي لسنة  13ة  االقتصادية و أحكام الماد

كما تعفى الزيادات في رأسمال المؤسسات العمومية عندما تتم في إطار وضع  
  . ، حيز التطبيق1991من قانون المالية  143أحكام المادة 

   )2(.ملغاة : 251لمادة ا 

  )3(.اةملغ : مكرر 251المادة  

عقود تأسيس الشركات ذات الرأسمال الوطني الخاص   ،% 01تخضع لرسم قدره 
والشركات ذات االقتصاد المختلط في القطاع السياحي، والتي ال تتضمن نقل 

  . أمالك عقارية أو منقولة بين شركاء أو أشخاص آخرين أو تكفل بديون

  القسم السابع عشر 

 لملكية أو حق االنتفاع ألموال البيوع والعقود األخرى الناقلة ل 
 عقارية أو حقوق عقارية أو لمحالت تجارية 

  وضعأو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق اإلجارة لقاء  

، مع مراعاة األحكام الواردة في المادتين % 5تخضع لرسم قدره  : 252المادة 
التنازالت أدناه، المزايدات والبيوع وإعادة البيوع والتنازالت وإعادة   258و 255

و السحوب التي تمارس بعد انقضاء اآلجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع 
حق استرداد البيوع وفاء لاللتزام وجميع العقود األخرى المدنية واإلدارية 

  .والقضائية التي تنقل الملكية أو حق االنتفاع بأمالك عقارية بمقابل مالي

                                                 
ت 	�-�  .م.ق 16و 1988ت .م.,G ق 3،   1987م 	�-� .ق ,G  40، 1983م 	�-� .,G ق �#,114	� HL��8 ا	��اد : 250ا	� دة   ) 1(

 . 2011م 	�-� .,G ق 23و  1991
   . 1991ت 	�-� .م.,G ق 17,(5 ة HL��8 ا	� دة : 251ا	� دة  )2(
و ,(5 ة  1989م 	�-� .,G ق 26و,#�	� HL��8 ا	� دة  1988	�-� . ت..م.,G ق  /��,4� HL��8 ا	� دة : ,+�ر 251ا	� دة  )3(

  .2011م 	�-�  .,G ق HL��822 ا	� دة 
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المؤرخ    ،344 -  83من المرسوم رقم  2ة تخضع العمليات المنجزة تطبيقا للماد
 ،15-  64، والمعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 1983مايو سنة  21في 

، والمتعلق بحرية المعامالت، لرخصة الوالي 1964يناير سنة  20المؤرخ في  
  )1(.المسبقة بعد األخذ بالرأي التقديري للمصلحة المختصة في اإلدارة المالية

إن المزايدات الخاصة بإعادة البيع على ذمة المشتري ألموال من   :253لمادة ا 
، ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز % 5نفس النوع، تخضع لنفس الرسم الذي قدره 

  )2( .ثمن المزايدة السابقة إذا تم دفع الرسم عنها

  )3( .ملغاة :254المادة  

قود التي تنقل من قانون التسجيل، الع  ،% 3تخضع لرسم قدره  :255المادة  
  )4(.ملكية عقارات توجد في بلدان أجنبية أو حق االنتفاع أو حق التمتع بها

 جميع في نقل الملكية ثمن )1/5(لزوما خمس  يدفع أن يجب  -1 :256المادة  
 حق أو الرقبة لملكية أو عوض لقاء الملكية كامل نقل المتضمنة الموثقة العقود

   .ةعقاري حقوق أو لعقارات االنتفاع

  شخصا العقد طرفي  أحد كان إذا الثمن (2/1)  نصف  إلى اإليداع  مبلغ  ويرفع
 .أوالزبائن  التجارية المحالت ملكية نقل  حالة في أو معنويا

الثمن بمرأى وبين يدي الموثق محرر العقد ) 1/2(وكذلك، فإن دفع نصف  
ي من آثارها ، إلزامي في جميع القسمات أو في جميع العقود أو العمليات الت

المنح، بأي وسيلة كانت، لشريك أو لشخص ثالث، الملكية بكاملها أو ملكية الرقبة 
  . أو حق االنتفاع لعقارات أو محالت تجارية تابعة ألموال شركة

الثمن  على العقود المتضمنة التنازل ) 1/2(و تطبق هذه التدابير بمبلغ نصف  
د المؤسسة أو المعدلة لشركات، عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقو

باستثناء العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج 
   .االحتياطات واألرباح

 رأسمال ذات الشركات تأسيس عقود مبلغ (2/1) نصف إيداع إللزامية تخضع كما
  .أجنبي

الدفع يتم عند  إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابال للدفع عند أجل، فإن -2
حلول كل أجل بين يدي الموثق محرر العقد إلى غاية تشكيل ، حسب الحالة، 

  )5(.ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما)  1/2(أو نصف )  1/5(خمس 

                                                 
,G   32و  1994م 	�-� .,G ق 47، و  1992م 	�-� .,G ق   62، 1985م 	�-� .,G ق  �#,125	� HL��8 ا	��اد :   252ا	� دة )1(

 .  1999م 	�-� .ق
 .  1999م 	�-� .,G ق   32و    1994م 	�-� .,G ق  �#,48	� HL��8 ا	� د��G :   253ا	� دة  )2(
 .  2011م 	�-� .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة :  254ا	� دة  )3(
 .  1999م 	�-� .,G ق   29و    1994م 	�-� .,G ق   �#,49	� HL��8 ا	� د��G :   255ا	� دة )4(
,G  11و  G,2007 ق م 	�-�   26و  1998م 	�-� .,G ق  23و G,1996 ق م 	�-�   �#,53	� HL��8 ا	��اد :   256ا	� دة )5(

   .2011 ت 	�-�.م.,G ق 7و  2010ت 	�-� .م.ق
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إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين اآلخرين الذين تلقوا األموال  -3
نقل الملكية كإيداع، ال يمكنهم التخلي  ثمن) 1/2(أو نصف) 1/5(لخمسالممثلة 

من قانون   383عن األموال إال ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يمتد تطبيق أحكامها على جميع 
الحقوق والرسوم والضرائب السارية  المفعول و التي تتكفل بها مصالح التحصيل 

  )1(.المختصة

غير أنه، في حالة عدم حصولهم على رد على الوضعية الجبائية للبائع في أجل  
يوما، يمكن للموثقين التخلي عن األموال المودعة في  ) 30(أقصاه  ثالثين 

  .حساباتهم بدفعها للبائع

ع فيه على مستوى مديرية الضرائب  ويبدأ سريان هذا األجل ابتداء من التاريخ الذي يود
  . الوضعية الجبائية الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصفقةللوالية لطلب 

إن طلب دراسة الوضعية الجبائية يجب أن يودع مقابل وصل استالم في أجل عشرة 
  . تسلم نسخة من الطلب إلى البائع بناء على التماسه. أيام بعد إبرام العقد) 10(

ميع عقود نقل الملكية المشار إن مصالح التسجيل ترفض اإلجراء بالنسبة لج -  4
  . أعاله، والتي ال تتضمن البيان بالدفع بين أيدي الموثق -1إليها في 

كل مخالفة لألحكام أعاله  تؤدي إلى التحصيل الفوري من قبل إدارة   -5 
   .التسجيل لرسم مساوي لمبلغ الثمن فضال عن الرسوم القانونية المترتبة على العقد

الرسم بشتى الوسائل والسيما عن طريق البيع بالمزاد العلني للمال الذي ويتابع تحصيل هذا  
هو موضوع نقل الملكية بناء على طلب إدارة التسجيل، بعد اإلطالع على أمر من رئيس 

   .المجلس القضائي الذي يتبع له وجود المال ويوضع في أسفل الطلب اإلداري

لمدة تتراوح من شهر إلى و فضال عن ذلك، يعاقب عن نفس المخالفة بحبس  
دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين  100.000إلى  500خمس سنوات وبغرامة من 

  . فقط، وذلك من دون اإلخالل بجميع العقوبات الجبائية األخرى

و تطبق، أيضا، العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق على كل شريك من  
  . لى الموظفين العمومييندون اإلخالل بتطبيق العقوبات التأديبية ع

المادة، تطبق كذلك كلما قدمت إدارة  إن العقوبات المنصوص عليها في هذه  
التسجيل الدليل على نقل ملكية خفية تتضمن رسوما عقارية وكذلك محالت 

 )2(.تجارية أو زبائن

إن المتملكين لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبعا لطريقة   :257المادة  

                                                 
,G  11و  2007م 	�-�  .,G ق 26و  1998م 	�-� .,G ق  23و 1996م 	�-� .,G ق  �#,53	� HL��8 ا	��اد :   256ا	� دة )1(

   .2011ت 	�-� .م.,G ق 7و  2010ت 	�-� .م.ق
,G  11و   2007م 	�-� .,G ق 26و  1998 م 	�-�.,G ق  23و 1996م 	�-� .,G ق  �#,53	� HL��8 ا	��اد :   256ا	� دة  )2(

   .2010ت 	�-� .م.ق
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باإليجار، يعفون من الدفع بمرأى وبين يدي الموثقين المكلفين بتحرير العقود البيع 
المتضمنة نقل الملكية، وهذا بغض النظر عن األحكام المنصوص عليها في المادة 

  . أعاله   256

ويستفيد من هذا اإلعفاء، أيضا، المتملكون لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن 
ل السكن، وذلك شريطة تقديم شهادة يعدها الصندوق تبعا لطريقة التوفير من أج

الوطني للتوفير و االحتياط يثبت فيها وجود مبلغ ثمن السكن الذي ينوي التنازل 
  . عنه كوديعة

أما في البيوع المنجزة في إطار الترقية العقارية ذات الطابع السكني أساسا، فإن  
هي المبالغ المتبقية من ثمن البيع  المبالغ التي يجب دفعها بمرأى و بين يدي الموثق،

أو في دفتر الشروط أو في عقد البيع على / في عقد الحفظ و  الذي سبق تحديده 
  . تصاميم

وتتوقف استفادة المقاولين في الترقية العقارية من هذا اإلجراء على تقديم  
  )1(.مستخرج جدول الضرائب المصفى الذي لم يمر على تاريخه شهر

 252المادة المنصوص عليه في  الملكية تعفى من رسم نقل - أوال: 258المادة  

المؤهلون   المشاريع  ذوومن هذا القانون، االقتناءات العقارية التي يقوم بها الشباب 

  الصندوق  " أو "  الشباب تشغيل  لدعم  الوطني  الصندوق  " إعانة  من  لالستفادة

، " البطالة  على  ينللتأم    الوطني  ندوقالص" أو "  صغرالم القرض  لدعم  الوطني
  )2( .قصد إنشاء نشاطات صناعية

تستفيد أيضا من هذا اإلعفاء، ضمن الشروط نفسها، المشتريات العقارية التي 
  . تقتنيها الهيئات العمومية المؤهلة في مجال التهيئة العقارية

و  253و 252يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المواد  - ثانيا 
من هذا القانون كل ما تقتنيه الشركات التعاونية والجمعيات الثقافية  254

والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية التي تهدف إلى تقديم المساعدة أو العمل 
الخيري أو الحفاظ على الصحة االجتماعية، من عقارات الزمة لسير مصالحها أو 

  . خدماتها االجتماعية

و  253و 252فى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المواد يع - ثالثا
من هذا القانون، عمليات الشراء العقارية التي تقوم بها الجماعات المحلية  254

  . من أجل تهيئة المناطق لتعميرها حسب األولوية

يعفى، أيضا، من رسم نقل الملكية المذكور أعاله، العقود التي يبيع  – رابعا 
ديوان الترقية والتسيير العقاري في الوالية للموفرين شققا موجودة في بمقتضاها 

                                                 
 .  2000م 	�-� .,G ق   26و   1994م 	�-� .,G ق   50و   1993م 	�-� .,G ق   �#,36	� HL��8 ا	��اد :   257ا	� دة  )1(
,G   33و  G,1994 ق م 	�-�   51، 1991	�-� . م. ,G ق  44،  1986	�-� . م.,G ق   �#,59	� HL��8 ا	��اد :    258ا	� دة  )2(

  .2011ت 	�-� .م.,G ق 8و  2000	�-�  . م. ,G ق   26و G,1997 ق م 	�-�  35،  1995م 	�-� .ق
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  . عمارات جماعية ومبنية ضمن نطاق التوفير من أجل السكن

يعفى، باإلضافة إلى ذلك، من رسم نقل الملكية العقود التي تتضمن بيع  – خامسا 
بعنوان عمليات البنايات أو أجزاء البنايات ذات االستعمال السكني أساسا، المنجزة 

 . الترقية العقارية وفق الشروط المحددة في التنظيم المتعلق بالترقية العقارية

ال يستفيد الشخص الواحد من هذا اإلعفاء إال مرة واحدة، ما عدا في حالة إعادة  
استعمال حاصل البيع في إطار شراء بناية أو جزء من بناية ذات استعمال سكني 

  . مقتضى عمليات الترقية العقارية المذكورة أعالهأساسا تكون قد أنجزت ب

من هذا    252يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة  -سادسا 
القانون، كل من عمليات بيع األراضي الناجمة عن عملية التجزئة و المهيأة و 

  . الصالحة لبناء مساكن خصيصا

ر بالعملية األولى لبيع قطعة األرض وال يطبق هذا اإلعفاء إال عندما يتعلق األم 
  .المعنية

من قانون  252تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة  -سابعا 
التسجيل، عمليات بيع البنايات ذات االستعمال الرئيسي للسكن التي تنازلت عليها 

عي الدولة والهيئات العمومية للسكن حسب إجراء البيع باإليجار والسكن االجتما
  )1( .والسكن االجتماعي التساهمي والسكن الريفي

من هذا    252تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة  - ثامنا 
القانون، عقود نقل الملكية عن طريق التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال 

ن لعمليات السكني، من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمقتناة من طرفها كضما
   )2(.تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص

تعفى من حقوق التسجيل، عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات  -  تاسعا 
المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر عند 

   )3(.استعمال هذا األخير حق الخيار بعنوان إعادة التنازل

تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض الذي هو على عاتق  -1 :259المادة  
  : التالية  المتملك، االكتسابات 

  . العقارات المبنية والمقرر هدمها -    

  البناءات المستعملة للسكن غير المتممة أو المخصصة ألن تكون صالحة   -    
  . للسكن   

  :هذا اإلعفاء مشروط بما يلي  -2

                                                 
 .2005م 	�-� .,G ق  /��,20� HL��8 ا	� دة :   7- 258ا	� دة  )1(
 .  2006م 	�-� .,G ق  /��,19� HL��8 ا	� دة :   8- 258ا	� دة  )2(
   .2008م 	�-� .,G ق  /��,14� HL��8 ا	� دة :   9- 258ا	� دة  )3(
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تملك شخصا طبيعيا وأن ال يكون لديه أي عقار يستعمل للسكن بأن يكون الم )1 
 .في المدينة التي يوجد بها

  :بأن يتضمن عقد التملك التعهد من قبل المتملك ) 2

بأن يقوم خالل أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ العقد بجميع األشغال  - 
من أجل جعل الضرورية حسب الحالة من أجل تشييد عقار للسكن أو االنتهاء أو 

  .العقار صالح للسكن

بأن ال يقوم بالبيع مرة ثانية لكل العقار أو جزء منه المبني خالل أجل  - 
 .سنوات، ابتداء من تاريخ عقد التملك) 10(عشر

بأن تخصص المحالت المحدثة هكذا أو المصلحة أو المنتهية، لسكن المتملك  ) 3
قل وأن ال تكون موضوع كراء فيما يخص ثالثة أرباع مساحتها الكلية على األ

  .طيلة عشر سنوات ما عدا حالة القوة القاهرة

عند   أعاله،) 2بأن يثبت المتملك االنتهاء من األشغال المنصوص عليها في   )4
  .انقضاء أجل أربعة أعوام

وإذا لم تتوفر في المستفيدين من االكتسابات المذكورة، الشروط المبينة أعاله، 
غير قابل للتخفيض، يحسب على مبلغ الثمن زيادة   ،% 5 قدره فيطبق عليهم رسم 

  .عن رسم نقل الملكية المستحق

يمكن أن يمنح تمديد قدره سنة غير قابلة للتجديد بالنسبة ألجل  :260المادة  
أعاله، من قبل مدير    259من المادة ) 2سنوات، المنصوص عليه في ) 04(أربع

  .الضرائب للوالية المختص إقليميا

ويجب أن يقدم طلب التمديد خالل الشهر الذي يسبق انقضاء أجل األربع سنوات 
أعاله، و يجب أن يكون الطلب معلال و يبين األجل  259المشار إليه في المادة 

  .اإلضافي الالزم لإلنهاء العادي لألشغال التي شرع فيها

  (*).ا المختصةويمكن للطالب، عند االقتضاء، أن يمارس الطعن لدى السلطة العلي

إن العمليات من كل نوع المنجزة بين البلديات و الغير و المتعلقة  : 261المادة 
  .باالحتياطات العقارية البلدية، تعفى من جميع الحقوق ورسوم  التسجيل و الطابع

.) ج.ب.أ(7الفقرة -2يمكن لألشخاص المشار إليهم في المادة  :مكرر 261المادة 
رقم األعمال، أن يشيروا في عقد التملك عند قيامهم بعملية من قانون الرسوم على 

الشراء إلعادة البيع، إلى استعدادهم على إعادة البيع في مدة سنتين على األكثر، 
  :في هذه الحالة). 2و 1الفقرتين ( 71على أن يثبتوا تقيدهم بأحكام المادة 

                                                 
 .1989	�-� . م.,G ق �#,58	� HL��8 ا	� دة : 260ا	� دة  (*)
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ظر عن نقل ال تحصل رسوم نقل الملكية، إال عند إعادة البيع و بغض الن - 1
 .الملكية السابق

تبقى الرسوم المستحقة على البائع قائمة على عقد التملك، لكن ال تحصل إال  - 2
 .عند البيع في أجل السنتين السابقتي الذكر

يجب أن يدفع مبلغ مناسب لناتج هذا الرسم المصفى حسب سعر الشراء عند 
  .افة تسجيل عقد التملك كتسبيق على مبلغ الرسم على القيمة المض

و في حالة عدم إعادة البيع في أجل سنتين ، يجب على المشتري في الشهر الذي 
ينتهي فيه هذا األجل أن يدفع رسوم نقل الملكية غير المحصلة عند الشراء مع 

  )1(.خصم التسبيق المسدد وفقا للفقرة السابقة

ا بعد تمدد السنتان إلى خمس سنوات، عندما يتعلق األمر بقطعة أرض يعاد بيعه
  . عملية التجزئة إلى حصص

  القسم الثامن عشر

  البيوع و غيرها من العقود الناقلة للملكية
  لقاء عوض لمنقوالت و أشياء منقولة

المزايدات و البيوع وإعادة البيوع  %  2,5يخضع لحق قدره  :262المادة 
نية والتنازالت ورد البيوع والصفقات و المعاهدات وجميع العقود، سواء كانت مد

أو قضائية، الناقلة للملكية بمقابل لمنقوالت و حتى البيوع من هذا النوع الذي تقوم 
  .به الدولة

إن المزايدات الخاصة بإعادة البيع على ذمة المشتري ألموال منقولة، تخضع 
لنفس الرسم، ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المزايدة السابقة إذا تم دفع الرسم 

  .عنها

للبيوع العلنية وعن طريق المزايدة، التي يقوم بها الموظفون العموميون، وبالنسبة 
وما يليها، فيما يخص المنقوالت  163ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

و األمتعة و البضائع، فيحصل الرسم على مقدار المبالغ التي يتضمنها بصفة 
   )2(.محددشاملة محضر الجلسات الذي يجب تسجيله خالل األجل ال

، بيع الطائرات و البواخر أو السفن التي % 2يخضع لرسم قدره : 263المادة 
  .تستعمل في المالحة البحرية غير اليخوت و سفن النزهة

، العقود التي تتضمن نقل ملكية اليخوت أو سفن %10وتخضع لرسم قدره 
  )3(.النزهة، الشراعية وغير الشراعية، بمحرك مساعد أو بدون محرك

                                                 
 .G,1996 ق م 	�-�  �#,54	� HL��8 ا	� دة :  ,+�ر 261ا	� دة  )1(
 .G,2002 ق م 	�-�  23و  G,1994 ق م 	�-�  �#,52	� HL��8 ا	� د��G : 262ا	� دة  )2(
 .G,1994 ق م 	�-�  �#,53	� HL��8 ا	� دة : 263 ا	� دة )3(
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  %: 2,5يخضع إال لرسم نسبي قدره  ال :   264مادة ال

بيع المنقوالت والسلع الذي يتم بعد اإلفالس والتسوية القضائية وإعادة  - 1
 .االعتبار

 .البيع العلني لألشياء المقدمة كضمان - 2

 .البيع المتمم على الرهون الزراعية والفندقية - 3

حوادث البحر و كذلك العقود أو المحاضر الخاصة ببيع السلع التالفة على إثر  - 4
 .بقايا السفن الغارقة

 .البيع بالتراضي للمنتجات الغابية - 5

مبيعات محاصيل زراعية قبل الجني واألدوات المنقولة للفالحة وغيرها من  - 6
 .األشياء التابعة لمستثمرات زراعية

    )1(. يحصل هذا الرسم على السعر المعلن مع إضافة جميع األعباء المالية

  الباب العاشر

  العقود التي يجب تسجيلها على الحساب
  أو الخاضعة لتأشيرة خاصة

  القسم األول 

  رسم التسجيل القضائي على الحساب
  في الدعاوى المدنية

تقيد على الحساب هذه القرارات القضائية التي تستفيد منها الدولة  : 265المادة 
مومية ذات الطابع والوكالة القضائية للخزينة والواليات والبلديات والمؤسسات الع
  . اإلداري، وتطالب اإلدارة الجبائية بتسديد رسم التسجيل القضائي

وعلى العكس من ذلك، يسترد مبلغ رسم التسجيل القضائي للطرف الذي قدم 
  )2(. تسبيقا منه، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الموضوع الرئيسي في الحكم باإلدانة

  القسم األول مكرر
  على الحساب في الدعاوي الجنائية ئيرسم التسجيل القضا

يمثل رسم التسجيل القضائي المقيد على الحساب في الدعاوي : مكرر 265المادة 
المتعلقة بالمخالفات والجنح والجرائم تكلفة كل األعمال أو الترتيبات المختلفة 

  .عموما ابتداء من قرار الحكم باإلدانة حتى تسليم المستخلصات التي تنتج عنها

  :دد معدل هذا الرسم،  كما يليويح

                                                 
 ..2002م 	�-� .,G ق 23و  1994م 	�-� .,G ق 54،  1990م 	�-� .,G ق �#,24	� HL��8 ا	��اد : 264ا	� دة  )1(
 .1984م 	�-� .,G ق �#,129	� HL��8 ا	��اد : 265ا	� دة  )2(
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  :أمام المحاكم 

  .دج 500....................................في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات -

  .دج 800........................................في الدعاوي المتعلقة بالجنح -

  : أمام المجالس القضائية 

  .دج 700................................في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات -

  .دج 1.000....................................في الدعاوي المتعلقة بالجنح -

  )1(.دج 1500.................................في الدعاوي المتعلقة بالجنايات -

  القسم الثاني
 صحيفة السوابق القضائية

والقرارات الخاصة باإلجراء المنصوص عليه  إن الوثائق واألحكام : 266المادة  
من قانون اإلجراءات الجزائية، من أجل تصحيح البيانات   640في المادة 

  . المذكورة في صحائف السوابق القضائية، تسجل على الحساب

  القسم الثالث 
  البلديات 

تعفى مؤقتا البلديات من دفع المبالغ المستحقة للخزينة كرسوم  :267المادة  
لتسجيل بسبب دعاوى المسؤولية المدنية فيما يخص اإلتالف واألضرار الناتجة ل

عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة أو العنف على ترابها من قبل تجمعات أو 
جماعات مسلحة أو غير مسلحة، وتسجل على الحساب وثائق اإلجراءات المقدمة 

هذه البلديات والوثائق بطلب من البلديات واألحكام المترتب تسجيلها على 
والسندات التي تقدمها من أجل إثبات حقوقها وصفاتها، وإن الرسوم التي أجل 
دفعها تصبح واجبة األداء بمجرد أن تصير القرارات القضائية نهائية تجاه 

  . البلديات التي تتحرر منها، عند االقتضاء

البناء الذاتي لصالح تعفى تنازالت البلديات المجانية لسكن  :مكرر  267المادة  
  )2(.من هذا القانون 252األفراد من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 

البلديات حول المساكن التي  إن المقاوالت التي تقوم بها :  3مكرر 267المادة  
، 1967سبتمبر سنة  27المؤرخ في   ، 188-67تمنح لها في إطار األمر رقم 

  )3(.من هذا القانون 252نصوص عليه في المادة من رسم نقل الملكية الم

   

                                                 
,G  66، 1988	�-� . م. ,G ق 73و ,#�	� HL��8 ا	��اد 1984	�-� G, ق م  /��,129� HL��8 ا	� دة : ,+�ر  265ا	� دة  )1(

 .2003	�-� . م.,G ق 35و  2001	�-� . م.,G ق 18، 1990	�-� . م.ق
 .  G,1986 ق م 	�-�   61و ,#�	� HL��8 ا	� دة   G,1978 ق م 	�-�    /��,84� HL��8 ا	� دة : ,+�ر    267ا	� دة  )2(
 .G,1986 ق م 	�-�    62و,#�	� HL��8 ا	� دة   G,1981 ق م 	�-�    /��,68� HL��8 ا	� دة  :  3,+�ر   267ا	� دة  )3(
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  القسم الرابع
  اإلفالس والتسوية القضانية 

تسجل على الحساب العقود واألحكام المتعلقة باإلفالس أو التسوية  : 268المادة  
القضائية عندما ال تكفي األموال العائدة لإلفالس لتحمل رسوم التسجيل، وتسدد 

التحصيالت األولى وذلك من دون المساس بتطبيق الرسوم حسب األولوية من 
  . االمتيازات األخرى

  القسم الخامس 
  مراجعة الدعاوى الجنائية والجنحية 

تسجل على الحساب وثائق الدعاوى التي هي بصدد المراجعة أو   :  269المادة  
  . الدعاوى الجنائية والجنحية، التي تتم بعد قرار سماع الدعاوى

الحكم النهائي للمراجعة الذي يقضي بإدانة، يضع، عند االقتضاء، إن القرار أو  
  . على عاتق المحكوم عليهم الرسوم المسجلة على الحساب

�>A ا��(ب ا�!(دي 
  اAI=(ءات

إن ا�" �د ا��= $�E A= �_��3 (�ادث ا�"��، $"TF >D إ�7اءات  : 270ا��(دة 
��:7 ا��,���2 ��)(�6م و�7اc ،ا��
	��، ��'�@�1ءF T� �1زل��1ف وا���ا>' g

 TF ءn� ا أو� � �37�� �#$7F ��D�
ا>'���1ف وا� 7ارات ا��= $�1} �!�,�ب ا��
رأس ا���ل ا�_7وري ��i'�& ه-ا ا��7$� ا�"�7ي وإ3�اع ا��Bc�5، و إن ا�" �د 

��	
�� 7�Pاء ا��F �63ن ه�1ك �F�1� ���	F �	
 . ا��"2�D ه6-ا، $


;2 ا�� � ��	
�_7 ا�;�ص ����� �B ا�-ي T6�3 أن 3	N37 و$"TF >D ا��
  . ا)7Qاف

و$B#C أ(�6م ا�� JC ا)ول TF ه-8 ا���دة �!< ���J ا�" �د ا��= $�A و$�1} ز�3دات  
A9�� ) �3 (�ادث ا�"�� أو �-وي��1�� إ�< :Fو .  

 	��#(��ا ا	#��د �=��F w  ا	����� ��Tق G, 7��L ا	�و	� �#2* : 271ا��
دة  
 	��#(�� ا آo	y و ��ع آ� ,G ا�,�ال :G وا	�- زل ا	�3اء �(� ت:و 8 	�� دSت

  (*) ا	=�اص ,7 ا�,�ال ه��Q 8 to م

$"TF >D ر'�م � � ا��!2�6 ا��= ه= �!< ��$B ا��]�7ي،  :272ا��(دة  
ا>آ�
���ت ا��= $�A ����7ا:= � �ء ��ض TF �#� ا��>�3ت أو ا�#!��3ت أو �D �ت 


�ت ا�"�'Z���3ت وا�1��F $�6ن !� 2,,;F�A�!" ا�#!�23، ��2�F �!�>23 أو ا�#!
ا�"�م أو اP'"�ف أو ا���Dظ �!< ا�,�2 ا>������2 وآ-�\ )�mMل ا��"��7 

 .وا�#�1ء

  � #Q =���1$ ,2 ����� �7ار�ت ا��;�C!
�ر ا�,$ �F�و$B#C ه-8 ا)(�6م �1

                                                 
 .  2010م 	�-� .,G ق  �#,16	� HL��8 ا	� دة : 271ا	� دة  (*)
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2"D1�!� ل�	"�ل، (��2 ا>'�"D��ر23 ا�
ا�"��2�F �9-8  �! �ا��T وا������1ت ا�
B� �  . ا>آ�
���ت TF دون أن �63ن ه�1ك �nوم �! ��م �`�7اءات ا��

$"TF >D إ�7اءات ا��
	�� �9Mدات ا���vد وا���Eة وا�nواج  :�78ر  272ا��(دة  
�91� A!
  )1(.ا��= 3�
!��9 :#�ط ا����2 ا�����2 وآ-ا ا�1
b أو ا�]�9دات ا��= $

ر'A � � ا��!2�6 ���� ��� ا��1,�ص �!�TF >D"$  ����� N :  �783ر   272ة ا��(د 

�ت ا��"���ة E= إ�Qر ا� ���ن ر�A   252ا���دة 'Z��ه-ا ا� ���ن، ا TF82-

11 =E رخZ��21   21ا' ?[H1982,�د�ر ا>���@�'<�� B!"���1=  ، اQ��ي ا
1� ����9F  ا�;�ص ����BQ�1 ا��ا�� $��7��9 آ�� 73د � ،A��1��ا B37Q T� ه��3��$

�9Q�[1� 2,,;��7اءات ا�" �ر23 ا[���.  


�ت ا�
��(�2 ا��2�1Q ا�;�2a ا��i[1ة E= إ�Qر   $�'J ه-8 'Z��]�� ا�زات ����F<ا
=)��
    )2(. ا� �ا��T وا������1ت ا�
�ر23 ا��D"�ل E= ا��	�ل ا�

  )3(. ملغاة:  �784ر 272ا��(دة 

�273�(دة ا  : Pا Bc�5و ��	
��'�@�1ء (�7اءات $"D< أTF �_3 إ�7اءات ا��
  : ��1ء �!< Q!� ا�2���1 ا�"�2F، وا��= 9$�ف إ�< ) ا)(�6م

��ت ' =E	vت ا����2 ا�����2 �!" �د ا��=  -1��إvaح ا�DHP>ت وإ�7اء ا��,
�ا� T37اد ا��"�زE(ا A9$ .  

ا'�#�ال '	vت ا����2 ا�����2 ا��D �دة أو ا���7و�2 ���	2 (�ادث ا��7ب  -2
	

�96وا'�;vف ا�F A�3 A� =��ت اv .  

  .ا�T+ م ا	�� 	l  �2> ا	���gع 8- ء :(* �(H ا	-� 8� ا	# ,�" ,� � "و����  

$"D<، أTF ،�_3 إ�7اءات ا��
	�� ���J ا�" �د ا���"! 2  : 274ا��(دة 
��7�Pاءات ا��= $A ا�]7وع �9�E ��1ء �!< Q!� ا�2���1 ا�"�2F وا��= �63ن 

 &�'i$ دة��إ �F�9 إ��:�F 75!< إ�دة � D��2 أو اD!���2 ا���'	vت ا����2 ا��
 2F7,1��7ة ا�D��� 2 !"���2 ا���3� أو $���A � �د ا����2 ا���	$ �F7ب وإ�(�ادث ا�

2��7�1- ��ا23 ا)���ل ا�F . 

  . ا7�Pاءات $
	� F	��� وإن ا)(�6م ا���;-ة d;3 ���E ه-8  

� �د ا�9MPد ا�7'�= ا��= D"$ T6�3< أTF �_3 إ�7اءات ا��
	��  : 275ا��(دة  
�ت �!<  E أو ?D!$أ �� �9��a= $�6ن أ�2 ا������ ���J � �د ا����2 ا��F ��أن $

  . إ75 آ�ر25 أو (�ادث (7ب إ�< أن $�A إ��دة $i'�& أو ا'���7ع ا�
	vت

                                                 
 .  1984م 	�-� .,G ق  /��,130� HL��8 ا	� دة : ,+�ر   272ا	� دة  )1(
 27و   1987م 	�-� .,G ق 41و ,#�	� HL��8 ا	� د��G    1984م 	�-� .,G ق  /��, 131� HL��8 ا	� دة:   3,+�ر   272ا	� دة  )2(
 .   1989م 	�-� .,G ق 

  .2011م 	�-� .,G ق  22و,(5 ة HL��8 ا	� دة 1985م 	�-� .,G ق  /��,126� HL��8 ا	� دة :   4,+�ر   272ا	� دة  )3(
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  =E �9$v	' �9 أو��aأ �و $B#C ه-8 ا)(�6م �!< � �د ا����2 ا�����2 ا��= $��
23 �� أ�!� ?"C ا� ��23 $�6ن �!� =E 2 أو�F��� ت�C!' �#� TF را�E �9cvR`� 7F

  .ا>$,�>ت ��9 �!< إ75 ��!�2 (2��7


	� F	��� ا��Bc�5 ا��= $�_��91 ا7�Pاءات ا��= 7Mع E �9�E=  : 276ا��(دة  $
(��2 ا��,37} � 2137 ا���Eة أو ا��,37} ا� _��E���� =cة وآ-�\ ا� 7ارات 

1
b وا�,�ر ا���D1-23 وا�,�ر ا��= $
!A ��91وا��
�;��7ت وا� .  

$"TF ،>D إ�7اءات ا��
	��، ;F�e! ا�" �د وا7�Pاءات ا���"! 2  :277ا��(دة  
  . �`��دة $i'�& ا�" �د وا��Bc�5 ا���!2D �!< إ75 (�ادث ا��7ب

  v_E274�T ا�" �د وا)(�6م و ا�
	vت ا��]�ر إ��E �9= ا���دة  : 278ا��(دة  
8v�2��7، أ) Jc!< إ75 آ�ر25 أو و����9 
�'i$ دة��إ �	= 3�ا�" �د ا� J��� ن`E ،

 TF >D"$ ،8-ه &�'i��دة ا���9 إ��:�F =��7اءات ا�P6!��ت اM J��� \�-وآ
 ��دة �"
F 7�H =!a(ا �إ�7اءات ا��
	��، T6$ A� �F ا�7'�م ا��C# 2 �!< ا�" 

�9
�'i$ دة��= $�? إ�ا�" �د ا� d;3 ���E . <2 وa�R 2�� � يi� 2#��C��ا T6�3

	�� d;3 ���E ا��Bc�5 ا��]�ر إ��E �9= ا���دة ��8 ��277v�أ .  

 )1(.ملغاة :279ا��(دة  


	� F	��� ا�]�9دات ا���5 2 ا��= 3�A إ��اده� �"� ا���Eة وا��@#�2  : 280ا��(دة  $
 )2(.�1 � ا��!��6ت ا�" �ر23

، ا����1,�ت وا�,D �ت TF أ�� ا�#�1ء $"TF >D إ�7اءات ا��
	�� : 281ا��(دة  
 TF 7cاn	�ا =E �91�5 JEد �	= 3�ات ا��واvaPح وا�,���2 و ا�����13ت و ا���ر3

2F�"�213 اn;�ا �#�.  

$"J��� TF >D ر'�م ا��
	��، ا�"37_2 وا��A6 و7�Hه�� TF : 282ا��(دة 
Tه���ا��" d;$ ت�#��CF �91� k�1$ أن T6�3 =��ا�" �د ا .  

 336و  335و  334و ) ا�� JC ا)ول( 302إن أ(�6م ا���اد  :283 ا��(دة 
TF ه-ا ا� ���ن، $B#C �!< ا����9ت وا)M;�ص ا��"� T��1�B�#C ا��]J37  337و

T�1
  . ا>�����= ا���;- �,��} ا)M;�ص ا��

  ���	F 8، �63نv�أ JC ��ا B�#C$ T� ة�وإن ا7�Pاء ا���"!B �����1ز��ت ا�����
  . e3و��ون F,�ر

  2C37M ،��	
و$
!F A	��� ا��Bc�5 ا���"! 2 �9-ا ا7�Pاء و$"TF >D ر'�م ا��
  . ا���7ع إ��7a Nا(2

TF ه-ا ا� ���ن   336و  335و  334و  B#C$302 أ(�6م ا���اد  : 284ا��(دة  
2�!c�"�ا�;�ص ����1} ا J37[��ل ا�	F =E.)3(  

                                                 
 . 2011-�  م 	�.,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة :  279ا	� دة   )1(
 .  G,1985 ق م 	�-�   �#,127	� HL��8 ا	� دة :   280ا	� دة  )2(
 .  G,1986 ق م 	�-�    �#,63	� HL��8 ا	� دة :   284ا	� دة  )3(
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	� F	��� ا�" �د ا���"! D$<�� 2 : 285ا��(دة  $ 23�
���ت ا�	����2 وإ�7اءات $
  . ا�n1ا��ت ا�	����2 �!"��

$"TF >D إ�7اءات ا��
	��، ا��"9�ات و ا�� ���ات وا��Pزات  : 286ا��(دة  
 �وا�]�9دات وا�QPرات ا��2E7Rn و��ازات ا�
7D وF;��,�ت ا��
!�e وا���ر3

� A9$ =��7ى اR(ا�" �د ا Jو��� T6
�1د ا�
vح و'1�ات ا��7ا(� و ا��Zو�2 وا�
  . ا�#7ي وا�#�7ي وا�	�ي

TF >D"3 ر'�م ا��
	�� ���J ا�" �د وا�]�9دات وا)وراق ا)7Rى : 287ا��(دة  
2�F��"��9 ا�"D1�� 7ف�ب وا�]#�ب ا��"vC����1ت اFت و��"�� A9$ =��ا .  

و > B#C3 ه-ا ا�����7 �!< � � ا��!2�6 أو (B ا>���Dع أو (B ا����J ��)�Fال  
  . 2 وا�" �ر23 '�اء ��T ا)(��ء أم �B37Q T ا���Eةا��1 ��

$"J��� TF >D ر'�م ا��
	�� ا�]7آ�ت أو �1aدB3 ا��T�Fi ا��"�و�=  :288ا��(دة  
=)vD�ا .  

  )1( .ملغاة :289ا��
دة  

إن ا�]�9دات و� �د ا�9MPد و7�Hه� TF ا)وراق ا���"! s E 2 : 290ا��(دة  
�E��2 ا��) =E T�Fi��2 �"�!��ت ا�)vD�ل ا�mM(ا T� 2���1�ادث ا��ة أو ا�

��	
 . وا�,�1��TF >D"$ ،2 إ�7اءات ا��

  )2( .ملغاة : 291ا��(دة 

$"J��� TF >D ر'�م ا��
	�� ا�" �د ا���"! 2 �"�!��ت ا� 7وض  :292ا��(دة  
2�)vD�ا.  

إن ا�]�9دات و� �د ا�9MPد و7�Hه� TF ا)وراق ا�;�2a ������9ت  : 293ا��(دة 
�، $"TF >D إ�7اءات ا��
	��ا�� �!� 2�F��"� .  

$"D< آ-�\ TF إ�7اءات ا��
	��، ا�]�9دات و� �د ا�9MPد و7�Hه�  : �294�(دة ا 
TF ا)وراق ا���"! � 2a�R 2�2�D, ودJE ا��"��Mت ا����E�TF 2 �#� ا��و�2 

�F= اPدارات ا�"��TF 2�F �# آ��6!2 ;�
F  >�2 إ��E�� �!�7$#�ت ا�"�237 ا��
��� �!� 2�F��"�ا����9ت ا .  

  . $"TF >D ا��
	�� �9Mدات ا����ة : 295ا��(دة  

1�3 �F�C!� ا7�Pاء ذ�\، ا�]�9دات ا��@#�2 �"�م  : 296ا��(دة  � ،���	F �	
$
 ����� A�$ أن T6�3 =��ت ا���
�ا��JE ا�6!= أو ا�	cn= وا�;�ص �]7وط '�7 ا�

\a .  

                                                                                                

 
 .  2011م 	�-� .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة : 289ا	� دة  )1(
 .  2011م 	�-� .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة : 291ا	� دة  )2(

 



ا��
	�� ����ن  

 

 

79 

 

�اد وإ�	�ز إن ا�" �د وا)وراق : 297ا��(دة  �`� 2a�;�7اءات ا�P7رات وا�وا��
��3ت J��� TF >D"$ ،2��61F ر'�م ا��
	�� n� 2��) =Eع ا��!2�6 !� 2��9$ J3ر�[F

2�F��"�2 ا"D1��أ�� ا TF .  

وا)وراق وا���7رات TF آ� ��ع ا���"! 2 �"�!��ت  إن ا�" �د  :  298ا��(دة  
7�E���ر ا�Qإ =E A�$ =��وق  ا�#�1ءات ا�" �ر23 ا�TF أ�� ا�
TF T6 �#� ا�,1

 8-9� 2a�R 2 � 7وض�ط وآ-�\ ا�" �د ا��@#���7 و ا>(�E��!� =1Q��ا�#�1ءات،  ا
��	
  . $"J��� TF >D ر'�م ا��

  : $"TF >D إ�7اءات ا��
	��  : 299ا��(دة  

1 -   �9��:�F =��ز وا�#��ع ا�	�ا�" �د وا)وراق ا���"! 2 ����1#��9ت وا�
  �7Mة وا�7'�م ا����5!2؛$�,�� ا�_7ا�c ا��#

���J � �د ا�����"2 أو 7�Hه� '�اء ا���C�#2 ��9 أم ا���Eع ��91 وا��=   - 2
�و�2 !� 2 ��
�F:���9 ه� $�,�� ا�_7ا�c ا�"��2�F و���J ا��#��j ا)7Rى ا��

  �iي 2Da آ��? و TF أ�� أي ه�ف آ�ن و�� آ�ن ا)3 7F�B!" ���_7ا�c ا���!�2؛

وا���3ن و ا���ا��R ا����E�2 إ�< ا��و�2 أو إ�<  F;��,�ت ا�_7ا�c وا�7'�م - 3
2�!�  .ا�	����ت ا��

أوا7F إ�7اء ا�-2F أو ا��;g�D واP��Dء أو ��;e�D ا�_7ا�c وا��;��,�ت  - 4

�;��7ت ا�6]�فF"! 2 ��9 وا�6]�ف و�ا�� .  

�,!= ا�_7ا�c ا��;�!2D وآ-�\ (
���ت  - 5F#�ة و	2 إ�< ا��!
ا���a>ت ا��
��
  . 7ات ا�"��2�Fا73Pادات أو ا��

$"TF >D إ�7اءات ا��
	��، ا��;�CCت وا����:7 وا�]�9دات  : 300ا��(دة 
وا��#!��mت وا)(�6م وا�" �د وا��;��,�ت و7�Hه� TF ا�" �د ا��= $;d ا):7ار 

2�F��"�ل ا�mM(ا -�D1$ 75!< إ�2 a�;�2 �!�!2�6 ا##
  .ا��


�ت ا�"��2�F ا��� :301ا��(دة 'Z���3ت إن ا��>�3ت وا��"2 �!�>�3ت وا�#!

2 ا����23 ا>������2 'ZF2 وا���6$� ا�;�237 و�c�D[�'<2 ا�F��"�ت ا�
'Z��وا
���7ل ا�#�TF >D"$ ،7 ر'�م � � ا��!F 2�6	��� d;3 ���E ا)�Fال ا��= ��? إ���9 

 . B37Q TF ا�9#2 أو اPرث

إ�< ه���ت ا��J��� TF >D"$ T�Fi ر'�م ا��
	�� ا��#7��ت ا��= $ �م  :302ا��(دة  
  . ا>�����=

$"TF >D ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة وTF ر'�م $
	��  :303ا��(دة  
ا�9#�ت ��T ا)(��ء، ا�9#�ت وا����Mq� �3�aء ا�2�1D وا��"��A ا)2375 أو ا)��Mء ذات 

�ت 'Z��2 إ�< اF�ا�J��C ا���ر3;= وا�6�� وا��C#���ت أو ا��;�Q�Cت، ا�� 


�ت ا��]�ر إ��E �9= ا���دة ا��= $'Z��7 ا�H ،2���أ�301  ،8v���J ���];,�2 ا��
2�F��� 2���	F T�: 2 )ن $�6ن,,;F ء��M(ت أو ا�D�Z��إذا آ��? ه-8 ا .  

$"D< أTF �_3 ر'�م � � ا��!2�6 ا�9#�ت وا���3�a ا�� �2F إ�<  : 304ا��(دة  
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�ت'Z��7 ا�H ا�"�م JD1�2 ذات ا�F��"�ت ا�
'Z��ا���دة  ا =E �9��301ا��]�ر إ 
8v�أ   �F ،2������ 2D,� 2
'Z��"�ت ا�	�ا� TF 7ه��H 2 أوa�;�وإ�< ا�]7آ�ت ا ،

ا�9#�ت وا��F �3�a;,,2 �`رادة ا��اه� أو ا���a= ا�,37�2، إ�<   داF? ه-8
  . إ��2F �,� $-آ�ري $;!��ا ��7ب ا���737 ا��1Q= أو $�	��ا �	�]�1

< TF ر'�م � � ا��! 2�6�B37Q T ا���Eة، ا��1,�ص $"D :�78ر 304ا��(دة  
TF ه-ا ا� ���ن، ا�9#�ت ا��= > $�	�وز ����F �9!��ن د�13ر  236�E �9�!= ا���دة 

ا�� �TF 2F �#� أM;�ص T��� F T��"�#Q �,��} ) دجn�)1.000.000ا7cي 
 2�� F ت�
'ZF  �9�"D1�� 7ح,F 237�R ا�"!�= أو ��"��ت z��ة �!#��"Fو

  .2�Fا�"��

�ة ا�#�z  ا�9#�ت �yدارة ا�	#�2�c، و�1�$ �F�A ه-m#13  8= ا��,37} �8-9  c�D� ا�9#�ت
    (*).ا�"!�=، m#13= ا��,37} آ-�\ �!2��9 ا��2�1Q ا��2D!6 ��7ا�#2 ا�#�z ا�"!�=

، $"D<  إن F#�د�2 ا�" �رات ا�2�D37 ا��= $�T�: A ا�]7وط ا��#�21 أد��8 :305ا��(دة  
1��F $�6ن ا�" �رات ا��= $�? F#�د�����F �9دة TF &D� =E ر'�م ا��� ��	


��3ت F	�ورة!� =E 23 أو�  .ا�#!

�ود إ> إذا آ�ن أ(� ه-8 ا�" �رات ا��= �> $F B#C	���2 ا��
	��، �Rرج ه-8 ا�
$�? F#�د��F ،�9	�ورا �" �ر ا��#�د��T ا�-3 T3��F 2��) =E N�� ! إذا آ��? ه-8 


	� 1F- أآ@ TF 7��T�F أو $! �ه� ا�" �رات �� اآ�
#�9 اF ��ون ����� � ��"���
  . �B37Q T اPرث

� ا��#�د�2 ���ن ا�
"2 ور�A ا� 
A وا���6ن ا��-آ�ر  � T�_�3 ت<��وJ��� =E ا�
 ��6F =E دل، و�3دع�#F ر� �ا)را:= ��6  {
F ل�R�Fوا��1ع و e1,�وا


} ا)را:= ��Fqال ا��-آ�رF 7�Eد TF 7ج;�
F ��	
ة، 3
!�F N	��� إ�F ا��
 23<�!� �c73 ا�_7ا�F �Fي وإ��2 ا�_7ا�c (ر�c& ا��	!& ا�]"#= ا�#!!,F

  ).ا��#�7Mة

�� ه-8 ا�#����ت، d;3 ���E ا�" �رات F ��$ N��E ،=:راq� {
F م و��د�� �و�1
 2 ��CF 2����� اول�� JF 2�F��� ت�CC;F ع�:�F ?آ�� A��أ�� =E �ا��= $��

 2�!a(�9 ا;
� �E= وBc�5 ا��,!�2 ا�7H�#Cا�9M ،2�Eدة 3
!��9 ر�c& ه-8 $��
ا��,!��9�E T�#3 2 ا�#!�23 ا��= $��� ��9 ا�" �رات وا��7آn وا� 
A وا���6ن 

2"
  . ا��-آ�ر وا�A�7 وا��1ع وا�

  Aر� �F23، أ�وE= ا)����A ا��= > $��� ��CC;F �9ت، $C!� ا�]�9دة TF ا�
!2C ا�#!
�!N ���ن F ���E sC;��وره�ا�	3 �Fول ا)رض و�� .  

  �� ��9�i� ا��#�د>ن N�E 7,3ح �!Q >!� �1ء� e3ر�,F ون�و$
!A ه-8 ا�]�9دات �
�  . ا$��c�9� � D �!< ا��#�د�2 و�A 3# < ���9 إ> إ�7ام ا�" 

  ��DF >�ا�]�9دة إ A!
� ا��#�د�2 و$ � =E 7�9 ه6-ا، $-آ�!� �,�إن ا�#����ت ا��

                                                 
 .1990م 	�-� .,G ق   /��,67� HL��8 ا	� دة : ,+�ر  304ا	� دة  (*)
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  . -ي 3 �م N�E ا�" � �7�yاءا��
	�� D� =E& ا���? ا�

إن ا��"�>ت وgc�E ا� ��2 �!�#�د>ت ا�" �ر23 ا�2�D37 ا���  T�: 2  : 306ا��(دة  
أ�A'7!� J_;$ ،8v ا�;�ص �1 �  305ا�]7وط ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة 

  . ا��!2�6 ا�" �ر23 � �ء ��ض

7�Pاءات ���E إن ا�" �د وا�� 7رات وا�
	vت ا���"! J_;$ 2 �� :307ا��(دة  
��	
  . d;3 ا>��;���ت $"TF >D ا��

  : TF >D"3 إ�7اءات ا��
	�� : 308ا��(دة  

ا�]�9دات و ا��#!��mت و ا)(�6م وا�" �د وا��;��,�ت و7�Hه� TF ا�" �د ا��=  - 
2��DC�ة ا���
F {��,� A�$ .  

� و(
���ت ا���3�a وا)وراق وا����:7 و(
���ت أ79M ا�7 - �M7��ا �1� 2��:
  . وا��"��Mت

2 ����23 ا)�DQل ا��"F�"�!� T�:7!2 ا�
��2 أو اPه��ل -    a�;�ا gcا�"7ا .  

�7��L  G,  *2#  ر��م  ا	�����،  ���  ,� �F  ا	-��د وا	#��د :   309ا��
دة 
� ت ا	�-��	� أو ا	#� ر�� ا	= `� tol8 ا	#��د، :-�,  ��� 	) 	�R hآ� أو  ��TSوا

   (*).	(�G�,c ,7 ,�ا�F� ا	���� ا	# م 	(&�ا%H :�ة �Rآ ت :��,��

إن � � ا��6 أو ا�#"TF g أ�Fال $�!�96 ه��2 $ �م �i���ل ذات D1F"2  :310ا��(دة 
 2
'ZF ة�c�D� 21
�? أي �6M آ�ن و�!,��} ا�"�م أو إدارة ($ A�3 2 وا�-ي�F���

��	
�!� A'أداء أي ر N�!� �$7�3 < ،2�F��"��9 ا�"D1�� 7ف�"F . 

وإن ا>'��Dدة TF ا�����7 ا�
��7F Bه�ن �]T�Q7، ا)ول أن $# < ا)�Fال ا��"2�1  
D1� 2,,;F& ا�9�ف، وا�@��= أن 3�TF �9! � A أ�� ا�,��} ا�"�م أو TF أ�� 
 2������� e!6��ا��ز73 ا TF 7ار� ����� T�Q7[�ا T3-ه B �إدارة (
21، و3@#? $

Rود ا�) =E \�ال وذ�F(1 � ا� dR73 ا�-ي A�3 =��ال ا�F(�1ء ا@�'�� N$�a�,�
A�'7اF أو T�9 ����� ��ا��! �  .  

�ى  : 311ا��(دة  � 2!	
$"TF >D إ�7اءات ا��
	��، ا���!��Fت وا�]�9دات ا��
 \!
اPدارات TF �#� ا)Q#�ء و�7ا(= ا)'�1ن وا�,��د�2 وا�#�T�37C و���ل ا�

=#C�ا .  

ا��;�CCت وا����:7 وا�]�9دات $"TF >D إ�7اءات ا��
	��  : 312ا��(دة   
 TF 2�6!��ع اn� 2 �"�!��ت�v� �9� =��ا Bc�5��ا TF 7ه��Hت وا�" �د و�m�!#��وا
أ�� ا��D1"2 ا�"��2�F، وذ�\ ��'�@�1ء ا� 7ارات ا� _�2�c و� �د ا�#�J وا�" �د 
1��F �63ن ه�1ك إ�7اء � ���	F �9!�	
$ A�3 =��وا��;��,�ت ا g3�"�!� دة��ا��

��	
�!� .  

�!< ���J ا��Bc�5 أو ا�" �د   أ�B#C$312  ،8v أ(�6م ا���دة  : 313ا��(دة   

                                                 
 .  1991م 	�-� .,G ق   �#,44	� HL��8 ا	� دة :   309ا	� دة  (*)
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 A��1$ sC;�� ا-�D1$ A�$ ،2�1#F رة أو�
F ?ب أرا:= و�� آ���
ا���"! 2 ��آ�

�(�ت ���2�F أو F 7ق أوQ J�'�$ �3 أو������= �Fا BE�TF ،N�! أ�� BM أو $"

2E7و"F 2�D37ق رQ 23 أو�  . 7Qق �!

  )�$"J��� TF >D ر'�م ا��
	��، ا�" �د وا)وراق وا���7رات TF   :314دة ا�
 TF 2�6!��ع اn1� 2a�;�"�3_�ت ا�ا� =E B���ب ا�aأ �3��$ d;$ =��آ� ��ع ا

2�F��"�2 ا"D1��أ�� ا .  

ا�" �د ا���7رة �D1$-ا �! �ا��T ا���"! TF >D"$،  2 إ�7اءات ا��
	�� : 315ا��(دة   
ا��,37��ت ���e ا��JE، ا���از��ت، : � _�2�c وا����= $"�اده� ��vEPس وا��
�23 ا

إ3�اع ا���از��ت، اP���vت و�9Mدات ا�1]7 ا���"! ��� 2�vEP�� {37,س أو د��ة 
��:7 ا�	�"��ت F ،ا�" �د TF 7ه��Hت وvF�"��7ود وا	اع ا��ا��اT�1c، � �د إ3

:7�D���3ن ا��او>ت ا��اT�1c، � �د ا�Fت و��)v��ت، وا�	�د ا��1� �2، 

2، ا)وا7F وا� 7ارات ا�,�درة �T ه-ا �!D��2 إ�< ��:= اF�ا�"7اgc ا�� 
 ���:7 ا�����B و$iآ�F ،J3ز��اول ا��� ،2
�!D��ء اvت وآ���
ا� �:=، $ �ر73 و(

  .ا���3ن، ا�,!} أو $�F ���i"�د ا���Eء

2'79D�7اءات ا�P 2":�R > #$ ه-8 ا�" �د e!�;F 7 أن�H.  

   )�m!F.)1ة :316ة ا��(د

  )�m!F.)1ة  :317ا��(دة  

  )2(.ملغاة :318ا��(دة   

�G, *2# ر�� ا	����� إ��اع ا	-�=� ا	! ��� ,G ا	��� ا	oي ���+i   : 319ا��
دة   
   .,� �JF ا	�هG ا	#� ري 	�ى آ� 8� p�g ا	��+��

�او>ت ا��	!& ا�"�c!= وا��#!�j : 320ا��(دة F�9د وا�7:� وM(د ا� �إن   �1�
ا>��_�ء وا�]�9دات ا��@#�n!� 2واج و� �د ا7�Pاءات وا)وا7F وا)(�6م 

��	
 . وا� 7ارات ا��= 9$�ف إ�< $
��9 زواج ا��"�زTF >D"$ ،T3 ا��

  A9� �9�!
�ا��7 ه-8 ا���دة، ا)M;�ص ا�-T3 3@#��ن E 7هA �]�9دة 3$ TF ��D�
و3
"� 2Q7[�ا �E��F ي أو�� اvQPع �!< �9Mدة ��م ر�c& ا��	!& ا�]"#= ا�#!

A9�3�!#� 2D!�;��ا �cا�_7ا g��� ه��  . 7Eض ا�_37#2 ا��= 3"

$"TF >D آ� أ��اع ا�7'�م، إ���vت أو���ء ا� ,7 ا��"�7ف   :321ا��(دة    
A7ه D�.  

 2�!c�"�& ا��	ا�� &�'i$ء و����'< 2Fزv�!< ا�" �د ا�ء �D�Pا &D� B#C3 و
و $"D< . ;-ة E= ه-8 ا��	��& E 2��) =E 7 ا� ,7وا��,�B3 �!< ا���او>ت ا���

��:7 ا���او�2 وا� 7ارات ا��= 1�$} F �1ء@�'�� ��	
ه-8 ا�" �د TF إ�7اءات ا��

                                                 
 .  1996م 	�-� .,G ق 55,(��5 ن HL��8 ا	� دة :   317و   316ا	� د� ن  )1(
 .  2011م 	�-� .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة :  318ا	� دة  )2(
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���	F �9!�	
$ A$ =��وا B3�  . أو gE7$ ا��,

  &D� =E 7, �5��3!�ن ا T3ر�	�وإن ا)M;�ص ا�-C3 T3!� ا��	 7�A9�! وا��
  . ا���>ت

TF ه-ا ا� ���ن وا���"! 2 ���]7آ�ت ا��"�و��B341   ،2 ا���دة $C# :322ا��(دة    
A��1��ا =F�;�
F2 �"��ل وa�;�ف ا�"'P7آ�ت اM >!� .  

�_�ر ووBc�5 ا7�Pاءات   : 323ا��(دة    ��� e�!6��ا ،��	
TF >D"3 إ�7اءات ا��
=!)�
  . وا)(�6م ا�,�درة E= �_��3 ا�,�� ا�#�7ي ا�

ا����2 ا�����2 و7�Hه� TF ا)وراق ا��= $ �م $����� �C!#�ت إن � �د  :324ا��(دة    
��	
  . ا��"��Mت TF �#� ر��ل ا���E�C أو ذوي ( ��TF >D"$ ،A9 ر'�م ا��

  .و$D� B#C& ا���ا��7 �!< ا�#��رة

7�H � �د ($"TF >D إ�7اءات ا��
	�� ���J ا�" �د وا����:7  :325ا��(دة 
�6� T�"����ا -�D1��ان ا��7 أ:��Fوs#_�ت ا��� ( 2Q7[��� 2a�;��6م ا)(وا

2F�"�ا .  

$"D< آ-�\ TF إ�7اءات ا��
	��، � �د أ��ان ا���D1- �6����ت  :326ا��(دة    
ا�_#E s= ا� _��3 ا�	2�c�1 و وBc�5 ا7�Pاءات أ�Fم ا����آA ا�	2�c�1، ��'�@�1ء 

=��F 7فQ !< إ75 و��د�ب �
�  . ا�" �د ا�;�:"2 �!�
	�� �!< ا�

327�(دة ا�   : =��  .$"TF >D ا��
	�� أ(�6م ا����آA ا�	��m� 2�c�1ب ا�7Cف ا��

إن � �د أداء ا����TF T �#� أ��ان ا��و�TF >D"$ ،2 إ�7اءات  :328ا��(دة   
��	
  . ا��

ا���"! n1� 2ع  B#C$312 ا)(�6م ا��1,�ص �!�E �9= ا���دة  :329ا��(دة    
>!� ،2�F��"�2 ا"D1��أ�� ا TF 2�6!��7 وا�]�9دات  ا:��ا��;�CCت وا��

وا)(�6م وا�" �د وا��;��,�ت و 7�Hه� TF ا��Bc�5 ا���"! 2 �`�]�ء ا>$���Dت 
 �c�
ا��1,�ص �!�E �9= ا��]J37 ا�	�ري �N ا�"�� d;3 ���E ا���796ء وا����د ا�

  . وا��mزي

�	�ر23 إن ا�]�9دات ا�vز2F ا��
!�TF A أ�� $�,�� �"g ا���3ن ا� : 330ا��(دة    
��	
�TF >D"$ ،JE ا����� 7F(إ�7اء ا �
   .وا���3ن ا�,7�mة (

1� : 331ا��(دة    � ،A�7���ا�]7آ2، ا � � TF ن��;
$"TF >D ا��
	��، ا�1
 2C!
ا>��_�ء، إ�< ا�!2m ا��2�1Q وF,�دق �!�B#Q ��9 ا)TF ،�a �#� ا�

6��TF 2 أ�� ا��
	�� ا)�1#�2 ا��;�,2 وا��= 3	� إ3�ا���9 ��ى آ���s#: 2 ا��
 2F� F 2�7ع أو وآ�E < إدارة���ا�-ي 3 d;[�7ف اQ TF ،ري�	�ا� �	
E= ا�

 . ���	nاTF 7c �#� آ� 7Mآ2 أ�2�#1

$"TF >D ا��
	�� إ�7اءات إ��دة ا>��#�ر ا��1,�ص �!�E �9=  : 332ا��(دة     
 2�c�_ �23 ا�
  . �_��3 اvEPس وا��
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راق وا���7رات J��� TF ا)��اع ا���"! 2 ��
;�7 إن ا�" �د وا)و:333ا��(دة     
1��F �63ن � ،���	F �	

�;F 23�e! ا��"�3_�ت، $�� 2a�;�ت وا�F�R ال أو�Fأ

��	
  . ه�1ك إ�7اء �!�

إن ا)وراق ا���"! � 2�J37[$ B�#C ا���1�Fiت ا>������2، $
!F A	���  :334ا��(دة     
  . إ��7a �9ا(2و$"TF >D ر'�م ا��
	�� 2C37M ا>'��1د 

�G, *2# إ�Lاءات ا	�����، ا�T+ م أو ا	��ارات وآo	y  :335ا��
دة 
ا	���=�L ت وا	-�m وا	)�ر أو ا	)�ر ا	����� ا	�� ��� ��(��l  و 8)2� : ,�، 
��. ا	�w=�  ��F 7��3 ا	�-��J و�J م �  l-: H���� �7��L :��د ا?�Lاءات ا	�

�: ��LS&� ن ا	ا .  

7��L ا	#��د ا	��#(�� 8 آ�� ب :� رات و8 	��وض ا	��l8 wb  إن  :336ا��(دة 
�، �G, *2# ر��م ا	�����: ��LSا G�,c�	* `- د�. ا	إ.  

إن ا7�Pاء ا���"!B �����1ز��ت E= �_��3 ا��7ا�#2 و��ا�� : 337ا��(دة 
ا���1ز��ت وا��;���Dت ���1م ا�_��ن ا>�����= و(�ادث ا�"��، F	��= و��ون 

e3ر�,F .  

  )�m!F.)1ة :�338�(دة ا 

إن أ3!��2 ا�TF gc�D ا)�Fال ا�,�TF 2�E رأ'��ل ا�]7آ�ت ا��"�و��2 : 339ا��(دة  
��Fت ذات �JD ��م زرا�= أو إ�< R >�إ �Fوn� N��$ =��2 ا!�ا�vD(�2 ا��1

213n;�ا {��,� A'ر ��,�  . $"�و���ت vE(�2 أ7Rى، > 3�7$� ��91 أي $

�E 25= إ�Qر ا)7F ر�A  إن ا��"�و���ت:340ا��(دة  �، ا��Zرخ 92-76ا�" �ر23 ا��
 =E29  م��ال �M1396  BE7 '21  23ا���ا���1976أآ  A��1�� B!"���وا

 2#
1��� ��	
���� 2a�;�ق وا�7'�م ا� �ا��"�و��2 ا�" �رJ��� TF >D"$ ،23 ا�
N!أ� TF ?[= أ��ع ا��:��!� � #Q ه��   .�	��J ا�" �د ا��= '�"

    &D� B#C$و =F��� kF��7� ر�Qإ =E ةn	1��ا�#�1ء ا�-ا$= ا Tآ�
F >!� ءات�D�Pا
 TF �Fو�2 وإ��ة �F��2 أو ��2�1 إTF �F �#� ا���
F TF دت�D�'= ا�وا� =D37�ا T6
!�

2�!� . �#� ا�	����ت ا��

$"TF >D ر'�م ا��
	�� ���J ا�" �د وا�]�9دات و 7�Hه� TF : 341ا��(دة  
  . ا��"�و��2ا)وراق ا��= A9$ ا�]7آ�ت 

و> B#C3 ه-ا ا�����7 �!< � � ا��!2�6 أو (B ا>���Dع أو (B ا����J ��)�Fال  
  . ا��1 ��2 وا�" �ر23 إT�� �F ا)(��ء و إ �F�B37Q T ا���Eة

  )2(.ملغاة : 342ا��(دة   

                                                 
 .  G,1996 ة م 	�-�    55,(5 ة HL��8 ا	� دة :   338ا	� دة  )1(
 .  2011م 	�-�  .,G ق 22,(5 ة HL��8 ا	� دة :  342ا	� دة  )2(
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إن ا�" �د ا��@#�2 ��!�ل ا$TF >D"$ ،2���D ا�A'7 ا��Z'& �����  :343ا��(دة   
  . T ه-ا ا� ���نF 225ا���دة 


	�� ا�7هT ا�" �ري  - 1 : 344ا��(دة   �� 2a�;�7اءات ا�Pا Bc�5و ���	F �	
$
  . أو $! = ا��!� ،2��D6�T� !" ���1م ا���3�aت ا�]7��2 وا���mب

 2- N� أن 3 �م �	7د ا�-ي 3	إن ا�  >D"3 2��7[�23 ا�a��ع ا�:�F =E B5���ا
���F j!#F � 3 �F �1� ،��	
  . دج 10.000دات ا��7آ 2�TF T ر'�م ا��

1 -   23�a��ت ا���
) s#: ���	F �	
3)7��

���ت ا�
23�1 و�23�9 ا���  ). ا�

$"J��� TF >D ر'�م ا��
	��، ا�" �د و ا)وراق وا���7رات TF : 345ا��(دة   
2�!c�"�"��ت ا�	ر '�7 ا��Qإ =E 7رة�  .���J ا)��اع، ا��2F7# أو ا��

3
	� F	��� ��D   :346ا��(دة  �3�ا��!T�� 2�6 ا��vآ�T ا��]�رآ�E T= ��!��ت $	
�3�	���� 2D!6��2 ا�F��"�2 . ا�"�7ان، و ا�2��9 اa�;�ا�7'�م ا d;3 ���E ،N7 أ��H

 2D!6F 2�F��� 2ه�� >!� A913د ��� F ء�F��9-8 ا)�Fال ا�� �v�!� 2Fآ�T ا� 
�) =E <إ�5ر$�9 إ T6�3 < ء�D�Pا TF دة�D�'<ن ا`E ،�3�	���� >!� T3�ود j!#F ا�

  . ه-8 ا�2��9

�� و�� ���#���� J�	2cn  أو ����,TF 2 : �78ر 346ا��(دة F ر آ�ن� � J�� A$ إذا
 >!� A'7�ا JE�� 7�R(م ه-ا اn!3 ،�� TF ا����D�
7Qف وا(� ��1ء �!< Q!�  ا��
 J�#�ا �� TF و��D�
ا� ��2 ا��_� 2E�j!#F >! ا��#�"�ت و آ-�\ �!< T�5 $�1زل ا��

و ���� ��� > 3�7$� �!< ه-8 ا���1ز>ت . ����1ح ��]�n� �6� T37ء أو (,2ا
��	
�!� A'أي ر ��,�  ))1.ا7�R(ة $

$"TF >D إ�7اءات ا��
	��، ا��c�'7 و اMP"�رات ��>'�vم :  347ا��(دة 
1���2 و ا��1	��2 D�2 و ا��راn�"! 2 ���7ه�ن ا�2 ا�� E;!= و ا� #�ل و ا���ا�وا�

��3ان ا�	nا7cي ا��19= �!�#�ب، و ���
	� وا�,�1��2 ��� 2a�;�و>'��� ا�7ه�ن ا
 2a�;�2 أو ا�#!

	�� ا� 7ض و ا�]�9دات ا�$ 2;
ا�-ي ���ت N�E ه-8 ا�7ه�ن و �

     .    ���]�C ا�-ي A93 ه-8 ا�7ه�ن

$"J��� TF >D ( �ق و ر'�م ا��
	�� و ا�9MPر  ا�" �ري،  :�78ر 347ا��(دة 
، 01،- 81ا)وراق و ا��Bc�5 ا��= $A إ��اده� ����� ا� ���ن ر�A آ� ا�]�9دات و 

 =E رخZ��7ا73  7ا#E1981 �6م ا���دة)( � �#C$ 21  41، أو
TF ����ن ا�����2 �
، ا��= آ�ن �F:���9 ا���1زل TF2002 ����ن ا�����2 �
21  209و ا���دة  2001

	����ت ا���!�2 و دواو T3�T ا���vت ذات ا>'�"��ل ا�
16= ا����"2 �!�و�2 و ا�
  )2(.ا��2��7 و ا��
��7 ا�" �ري

     )3(.ملغاة :�783ر 347ا��(دة  

                                                 
 .1996م 	�-� .ق   /��,56� HL��8 ا	� دة : ,+�ر  346ا	� دة  )1(
 .2005م 	�-� .,G ق  HL�21 ا	� دة و ,#�	� �8 1985م 	�-� .,G ق /��,128� HL��8 ا	� دة : ,+�ر  347ا	� دة   )2(
  .  2011م 	�-� .,G ق 22و ,(5 ة HL��8 ا	� دة  1988ت 	�-� .م.,G ق /��,5� HL��8 ا	� دة :   3,+�ر   347ا	� دة  )3(
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$"TF >D ( �ق ا��
	�� E= إ�Qر $B�#C ا���1م ا��-آ�ر E=    :�784ر 347ا��(دة 
  :76Fر TF ����ن ا�_7ا�c ا��#�7Mة و ا�7'�م ا����5!2 138ا���دة 

   - T�� كvF(= $@#? � � ا�_�ء؛ ا�" �د ا��ا�]7آ�ت ا)  

  )1(.ا�" �د ا��= $@#? $���3 ا�]7آ�ت �,� إدE �9��F= ا��	�"�ت -

�_�i$  21'�&  ا��ا�" �د   ،ا��
	�� $"J���  TF  >D  ( �ق: �785ر 347ا��(دة 
   إ���Z  2ه!�ن  �'v��Dدة  TFا��]�رJ3  ا��13]��9  ا�]#�ب  ذوو   ا�]7آ�ت  ا��=

"�m[$  A��� =1Q��وق ا���A  ا� 7ض " أو" � ا�]#�با�,1�  =1Q��وق  ا�ا�,1

   )2(." �!<  ا�#T�  2��Cا��!�    =1Q�Fi ا�,1�وق" أو " ,7m  ا��

  �>A -.)/ا��(ب ا� 
�=6%E8 أ[7(م  

إن ا����2 ا��= �d �!��9 ����� أ(�6م ه-ا ا� ���ن �iن ا�" � 3	�  : 348ا��(دة  
����� 7F'�م 3�;- ��1ء �!< $ 737 أن 3
	� F	���T6�3 N��E ، إ��mء ه-ا ا7�Pاء 

  . وز73 ا�����2


�ب،  ��!N ا��
	�� �!< ا�F ���ا �7'�م ا�J��C وا��
	��، T6�3 أن 3 � JE�وإن ا�
�دة (
� �D& ا7�Pاء �F 7وطM T�: \�وذ .  

�349�(دة ا   :  ��F ض أو��2�6 � �ء !F � � >!� 2 #C��إن أ(�6م ه-ا ا� ���ن ا
 B#C$ Tcري أو ز���	$ {�
�!< ���J ا$����Dت � �ء ��ض وا��= �9�iM TF أن $

�];d ����ر'219F 2 أو و��2D أو ���، آ�ن B��' d;M N!m[3، (�< و�� 
 T� �1زل�2 ����,F N�� ) أو ذوى d;[�ه-ا ا JF 2F7#��2 ا���D$<آ��? ه-8 ا

Tc��n�ا . �"D� !< ا��ارث��9 "E7ض دD3 =��ا j��#��ا J��� >!� ا�7'�م B��
و$
�? أي $
��2 آ��?، وآ-�\ �!< ���J ا)�#�ء ا��� 2#$7�D1� N�!& ا$ 2���D$<

2D,�ا .  

� E= ا����دC$ z�) ،T3#� �9  : 350ا��(دة   F(3!2 ا�Q رة��P �[1��ا �إن ا�" 
1F,�ص �!�N ����� ا� ���ن، > J_;3 إ> �!7'�م ا��"�ة �3y	�رات ذات 

�ودة �F ة�  ا�76اء ��

�، إ�F إن ;F�e! � � ا�� F(3!2 ا�C�رة ا��Pا d;3 ���E ،�9��:�F =����6ت ا!
 B)  TF 2�6 ا�" �رات!F � 1� 2 !"����6م ا)q� J_;$ ،7�i�
ا��7�Z وإB) �F ا��

  . ه-ا ا� ���ن

DF J1�3�]� ا��
	�� TF ا� ��م �`�7اء $
	�� ا�" �د ا�"2�E7،  : 351ا��(دة  
 ��2، أو ا���vت ا��	�ر23 أو ا�,�1��2 ا���_�21 ا)�Fال ا�" �ر23 أو ا�� �ق ا��1

أو آ� �7,1 �9��63 أو ا���1زل �T ا)'A9 أو ا��,E d= ا�]7آ�ت، أو 

�ت ا�,�1��2، أو ا�" �د 'Z��ر23 أو ا�	�ت ا�v�ا3P	�رات ا��	�ر23، أو إدارة ا��

                                                 
 .    1997م 	�-� .,G ق 36و,#�	� HL��8 ا	� دة   1991ت 	�-� .م.,G ق /��,18� HL��8 ا	� دة :   4,+�ر  347ا	� دة  )1(
 . 2011ت 	�-� .م.,G ق 9و ,#�	� HL��8 ا	� دة 1997ت 	�-� .م.,G ق /��,37� HL��8 ا	� دة :   5,+�ر  347ا	� دة    )2(
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�2 أو ا��"�3!�2 �!]7آ�ت�'i��ا .  

   ��F �����	اءات ا�L|8 م ��	ا G+�� ،i�ه�ن $�� أ�	8  �= `	ا ��F�#	#��د ا	8  .)#��
   )1(.ا	�� د�� 	(��� ا	�� ري 	) 	h ا	�-�ك و ا	���M ت ا	� 	��

�>A 4�)/ا��(ب ا� 
  ا����م ا�E(_� ا��%���� 6A' .�� ا����76 ��(ء A�ض 

  )�m!F.)2ة : 352ا��(دة  

  )�m!F.)3ة : 353ا��(دة 

  ا��(ب ا�/(�A 4<� �78ر
  ر�$ اm\I(ر ا��(ري

  $ ا#ولا���
 $��6� �G)Eاءات ا��RIا  

ا�9MPر E= ا������Eت ا�" �رg# 3   ،23 ���1'#2 ا� ��م �`�7اء  :1- 353ا��(دة  
=$i3 �F >!� ،�9ر ا�" �ريMPا A'ر >��3 A'ر :  

و $,37} ��F B!2�6  و T3�6$ أ ا�" �د وا� 7ارات ا� _�2�c ا���_�21 � � أ - )1 
;�:"�9My� 2ر ا�" �ري ����� ا��]J37 ا��"��ل و 7�Hه� TF ا��Bc�5 ا� � �ر23 أ

 T�$ا���د =E N��7 إ�Mأ �F ،�1ء@�'�� ،N�353 -5 أد��؛   ،6-353و  

� ا�7ه�ن ا� �����2 أ - )2��  �F @�1ء�ا�7ه1=، ��' d�,;��2 أو ( �ق ا���D$<و ا
 T�$ا���د =E N��7 إ�Mأد��8؛  6- 353و 5- 353أ ،  

و ا�	cn= ا��= $�ون �!< ه��F  ا�]�C ا�6!= أآ����ت ا>'�#�ال وا��;g�D و - )3
 T�$ا���د =E �9��ت ا��]�ر إ����@�1ء ا�6�ت ا�����دة، ��'v�	
- 353و  5-353ا��

  )4(.، أد��68

  : أ�8v، آ��$=B#C3353-1 ا�A'7 ا��1,�ص �!�E N= ا���دة : 2-353ا��(دة   


� �!< ���2 ا�" �ر أ% 1 - )1�$ ، E �9� = و ا�" �رات ا��,7ح�ا���5 2 ا� =
 2�c�_ ��6م ا)(و ا ،e��F 2 �]7ط! @F ?و �� آ�� >�) 2 �!" �د#
1��� 79[$

و  و $i'�& ا�� �ق ا�"�2�1 ا�" �رF 23]��2 أ و ا��"�T�� 213 ا)(��ء، � � أ ا���_�21 أ
7�H TF 2��[F 7�H  زات أ���F<=  ا�ا� J�#��� �و ا�7ه�ن ا�" �ر23، و آ-ا � �د ا���

�د TF ن   3	� أ��? c�Q!2 ا�gE7، '"7 ا�#�J ا��� BD�N�! وا)�� ا��$ �9�E 73-آ
  �#� ا)7Qاف P$��م ه-ا ا�#�J؛


� �!< ���2 ا�" �ر أ% 0,50 - )2�و ا�" �رات ا��,7ح �E �9= ا��2 �5  ، $

                                                 
 .   1996م 	�-� .,G ق   57و ,#�	� HL��8 ا	� دة    1992م  	�-� .,G ق   63,# د إ�Tا/HL��8  l ا	� دة :   351ا	� دة  )1(
م .,G ق   55، و ,(5 ة HL��8 ا	� دة   1992م 	�-� .,G ق   64و   1981م 	�-� .,G ق  69ا	� د���#,  G	� HL��8:   352ا	� دة  )2(

 �-�	1994  . 
�(� HL��8 إ	5 ء ا	� دة :   353ا	� دة  )3( 8 h�م �) +Tا� toدة    352ه �	ا HL��8 ن و,(5 ة�� �	ا اoه G,27   ق G,.�-�	 2000م.  
 .  2004	�-�. م.,G ق   H10 ا	� دة ,#�	� L��8:  353ا	� دة  )4(
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ا���"�T �]7ه� ���1
#2 �!" �د وا� 7ارات ا� _�2�c ا��,37��2 وا3P	�رات و 
�ه�، وآ-ا  و ا ، أ ا�76اء ��ر  �T أا3P,�>ت وا���1ز>ت ) j!#$ A� =��2 ا�ارn��

 A7'�م ر��!� � �#C$ 7رة� ،�F1983ي    21، ا��Zرخ E=  352-83ا�" �د ا��
>��7اف  إ5#�ت ا�� �دم ا��6
� و إ��اد � � ا�]79ة ا���_�T ا  وا��7�P �[1اء 

  ؛ ����!2�6 ا�" �ر23 �!" �رات ذات ا�J��C ا��!7�H =6 ا��@#�2

��5? ��ر8  - )3 A'ا�7ه�ن ا� �����2 أ  3.000ر �� � 2#
و (B  و ا>$2���D أ دج، ���1
3�ه� وآ-ا�آ���2 ا>'�#�ال و ا��;g�D وا�]�C ا�6!= أو   ا��;,�d ا�7ه1= و$	

  ا�	cn=، ا���و�E 2= ه��F ا��
	�vت ا�����دة؛ 

��5? ��ر8  - )4 A'2 �]�9دات � � ا��!2�6  1.000ر#
�B37Q T ا���Eة دج، ���1
و ا��,�B3 وا���!\ ��nاد �Qرئ  و ا>R���ر ����nا3�ة ا�� � �2 أ وآ-ا ا��,37��ت أ

 �96�!�$ B#' �6ت!��F d�,;�� 2�#@��ا A�
� ر'� '��B و����nا3�ات و� �د ا�� "�
TF ا� ���ن    JF39 و�� ����;,�d و�9Mدات ا����زة ا��"�ة Q# � )(�6م ا���دة 

 Aا�� ، 25- 90ر�=E رخZ18 ، 7#�E��1990 ا�" �ري؛ N�����ا T�_���ا  

�دة أد��9 - )5�F =2 آ�� ه�ا�" �ري   ر'�م ��5 �	
1
7�y� 2#اء ا)ول E= ا����
 � �C$ N��ء إ�	ا�! A�3 ���ZF ����7$ �F2  و ا�-ي 3]�6 إ)�
وا���"!B ���" �رات ا���

 T�$14و  13)(�6م ا���د Aا��7'�م ر� TF ،76-63 ،  رخZ��ا =E25   رس�F
21' 1976 ��c�9� ����7$ أو A����ل وا�، و ا���"!� B�i'�& ا�
	� ا�" �ري، ا��"

�,��} ذوي ا�� �ق أو �1��F 3 �م ه-ا ا7�Pاء ا)ول ��376&   �1�3 �F�A إ�7اؤ8

�2 $�? ����7ا:= (�< و�� آ�ن ا��B ا��]�a( �6 ا��!2�6 �� $A إ�9Mر8 �  TF

ا��Zرخ 7Da =E ��م  ، C$ 2F7#��07-02#� � �! ���ن ر�A �#�، وآ-ا � �د ا��!2�6 ا
1428 BE7ا73 '21  27، ا���ا#E2007،   B) 213�"�� ،إ�7اء &�'i$ T�_���و ا

� �B � �ري$ B37Q T� 2�6!��ات ا�1' A�!
  (*).ا��!2�6 ا�" �ر23 و$

   :حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية - أ

 الرسم المطبق المساحة  

   2م  100أقل من 

  2م   200إلى  2م   100من 

 ²م    200أكثر من   

  دج 1.000

  دج 1.500

 دج 2.000

  :أراضي غير مبنية أو مبنية - ب

                                                 
 .2008	�-� . م.,G ق �#,15	� HL��8 ا	� دة ): 5 -) 2 -353ا	� دة  (*)

 

 المساحة
 الرسم المطبق

 أراضي مبنية أراضي غير مبنية
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  :أراضي فالحية - ج

  

الرسوم الثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة لإلجراء األول في السجل  -)6  
علق بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقيم النهائي المعد مباشرة العقاري المت

  . لفائدة صاحب عقد الملكية، الموجود سابقا، والمشهر قانونا

   :قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية) أ

 الرسم المطبق المساحة

    2م 100أقل من  - 

   2م 200إلى  2م100من  -

 2م 200أكثر من  - 

  دج 250

  دج 500

 دج 750

  : أراضي غير مبنية أو أراض مبنية - )ب 

   2م   1.000أقل من  

   2م   3.000إلى  2م   1.000من 

 2م   3.000أكثر من  

  دج 1.000

  دج 1.500

 دج 2.000

  دج 2.000

  دج 3.000

 دج 4.000

 الرسم المطبق ةالمساح

  هكتارات   5أقل من  

  هكتارات   10هكتارات إلى    5من  

 هكتارات 10أكثر من 

  دج 1.000 

 دج 2.000

 دج 3.000

  

 المسـاحة

 الرسم المطبق

 أراضي مبنية أراضي غير مبنية

  2م 1000أقل من  - 

  2م 3000إلى  2م1000من  -

  دج 250

  دج 500

  دج.500

  دج 750
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  :أراضي فالحية) ج 

 الرسم المطبق المسـاحة

  هكتارات   5أقل من 

  هكتارات   10هكتارات إلى    5من  

 هكتارات 10أكثر من 

  دج 250

  دج 500

 دج 750

��5? ��ر8  -7  A'2   1000ر��!C��ا ?�Z��ا�" �ري ا A��7���9دة اM A�!
دج، ��
 . ��1ء �!< Q!� ا��"$ T��1���JF �" ا7�Pاء ا)ول �!�E�7 ا�" �ري

 D� ?�Z��ا�" �ري ا A��7���9دة اM ���$ =E �9�!� ا��5ر ا� �����2 ا��1,�ص &
TF ة، ����� أ(�6م ا���ادi[1��زة ا���TF ا� ���ن ر�A   46إ�<   F42	�ل �9Mدة ا�

90 -25 =E رخZ��7   ،18ا#�E��1990،  ا�" �ري N�����ا T�_���وا .  


= و��ا( N  :3- 353ا��(دة  �c7�ا �
#= وا(� �!< ا�" � A'ى ر�' �,�3 <

#= ��#!j أ�!<ا�����!2، وا��= � A'!��9 ر�7$� �3 < .  

  TF أ�� j!#F ��,�$ T6�3 <�91   1000و� k�13 < =��7اءات ا�y� 2#
دج، ���1
 Nm!#F =#
� A'دج  1000ر .  

دج، إذا آ�ن ا�9MPر   $1000���� ا�" �د ا��"�Dة TF ا�A'7 ا�1
#= ر'�� ��ر8  
 J:�;�ا � "!� 2#
�!A'7 ا�1
#=، إ> إذا $_�CF 7�H ?1!�ب D� =E& ا���?، ���1

ه-8 ا�" �د ز�3دة E= ا)'"�ر أو ا� �A أو ا��#��j أو ا���3ن ا��"#7 ��91 أو ا��-آ�رة 
2، 3�,� ا�A'7 ا�1
#= �!< j!#F ه-8 ���أو ا�� �رة أو ا��_���2، وE= ه-8 ا�

s E �3دةn�ا .  

�� )�CRء �Fد23 أو ��
�7ا أو $,D$ �6!2 أو$ T�_���ا ��#�> أو $;!��  J_;3 ا�" 
 2D��F ء �]7وط�m�أو إ ����� أو �Q7M أو $iآ��ا أو �FاE 2 أو $,�3 � أو $,�� v�

J�#��� �
#=، �A'7 .أو $� �B و�� A'7� J_;3 !< إ�7اء�ي ���3 T63 A� إن ،
  . دج ��51000? ��ر8 

3�JE ا���7رون ا�-A� T3 �3د��ا E= ا���ل، ا�" �د ا���7رة TF :4- 353ا��(دة    
�A9$ وا�;�:"2 ��JE ا�A'7 ا��-آ�ر E= ا���دة ��
أ�A9E7Q353  - 2    ،8v أو ��

�د e�i� �9m!#F د�13ر �3 2F7اH ،��,;M)1000 و��2 )دجZ
، �gm ا� 7�1�T ا��
  . ا��= 3�"7:�ن ��9 �!< ا�,"�� ا� ����=

 =$i3 7اء آ���Pد ���ل إ$��م ا��$ :  

 دج 1.000 دج 750 2م 3000أكثر من  - 
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1  (�E��ا �25 ���1
#2 �]�9دات ا�1 � �"v5 ،737 ) 03(ة�$ b3ر�$ TF اء�أ79M ا��
 2
�R >�د ه-ا ا)�� إ��3 ،�أ79M، إذا آ�ن أ(� ا��"E ��� F T��1= ) 05(ا�" 

  ا�;�رج؛

 TF �!Q ق ا�"�2�1، إذا� �T6�3 أن $ �م ا��
Zو��2 ا�����T�6���!� 2 ا�	�د �!
  2�' �"� ،�  أTF 79M ا���Eة؛ ) 06(ا���7ر $�737 ا�" 

2  (2#
1���  25v5 ،2�c�_ ��6م ا)q�)03 (2؛�c�9� N�E ?�#aا���م ا�-ي أ TF 79Mأ  

3  ( 25v5 ،Bc�5��7ى واR(2 �!" �د ا#
  . أTF 79M $�ر1���)03 (�9;3

���E��T � �ر3��T أو أآ@7، $��د ا���ل،  F =E �9رMP�� 2 و��ب ا� ��م��) =E
 7[� 2
�R >�8، إv�15(ا��-آ�رة أ (
1��� ،2!Fآ� �F�3 23ر� �2 �E��F �6� 2#

 T� v_E >�ا)و.  

 ا���$ ا�/(.-
  اAI=(ءات

  : $"TF >D ر'A ا�9MPر ا�" �ري :5- 353ا��(دة   

���J إ�7اءات ا�9MPر وا��
	�� ا��= $ F J,�ر �9D3� >!��B$ ا��و�2 ) 1
 ?�
�ت ا�"��2�F ذات ا�J��C اPداري وا���:��2 $'Z��23 وا�وا��>23 وا�#!

  و3�a��9؛ 

  ا���7رة وا7�Pاءات ا��1	nة $!� � �#C�J37[ ا���"!�Fi� Bال ا���e؛  ا�" �د  )2

ا���7رة وا7�Pاءات ا��1	nة E= إ�Qر ا��]J37 ا���"!n1� Bع ا��!2�6  ا�" �د ) 3
  TF أ�� ا��D1"2 ا�"��2�F؛ 

إ�7اءات ا��
	�� وا>'�#�ال وا��;g�D وا�]�C ا�;�F<�� 2a���زات ) 4
  ا� �����2؛ 

�ة ا� _�2�c؛ ) 5 ��
  آ� ا7�Pاءات ا��7Q TF 2��!Cف F!��& ا��


�ت ا�����2 ا��= ) 6'Z��ا�#�1ك وا �#� TF ةn	1���1ء ا�" �رات ا�"! 2 ����ا�" �د ا��
A7 ر�F(�9�6 ا�3  03 – 11 =E رخZ��2003أوت    26،ا ،  � 1��� B!"���وا

�[F ري� �ر ا�" �ري، أو أي �7ض �	3Pر ا�Qإ =E ،�3 وا� 7ض���� N��F N�
ا>'�@��رات ا��1	nة TF �#� ا���"�T�!F ا>��,�دv� ،T�3'�"��ل ا��	�ري أو 

  ا�,�1�= أو ا�vD(= أو ����ر'219F 2 (7ة؛

7 ( T�$!< أ'�س ا���د�7رة �، TF87-19 ا� ���ن ر�A   46و  12ا�" �د ا��
 =E رخZ��7  8ا#�
�د آ�2�D ا'�vmل ا)را:= ا�vD ، 1987د3�(�2 ا����"2 ا�-ي 3

3� ( �ق ا��1�	�T ووا�A9$�#؛  ��  �vFqك ا��2�1Q و$

  ا�" �د وا��Bc�5 ا��TF 2F7# ا�	�"��ت ا��"�:�23؛ ) 8

إ�9Mر ا�" �د ا���"! � 2�i'�& ا>ر$�Dق،  ا�� 7ر E= ا� ���ن ا�
�ري ا��D"�ل )   9
  �!< ا���796ء وا��mز؛ 
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10 (7���� T3���2 ا�"��T��F أو ا�;�اص أرا:= ا�" �د ا���_�21 ا���1ء ا���"9
�ة TF ا���A ا����= TF ا�;213n  ا����ء ا����29 �D�
إ�< إ�	�ز �7اkF ا�
T6 ا��

ا�"��2�F و>'��� �91F ا�
T6 ا>�����= ا��
�ه�= وا�
E T6= إ�Qر ا�#�3P�� J	�ر 
  وا�
T6 ا�D37=؛ 

3�ة أ�	nه) 11��vت ذات ا'�"��ل '16= �F J�� 21�_���ون ا�" �د ا�� ا���"9
�ة TF ا���A ا����= �D�
����2��7 ا�"����Fن أو ا�;�اص E= إ�Qر �7اkF ا�
T6 ا��
TF ا�;213n ا�"��2�F و>'��� �91F ا�
T6 ا>�����= ا��
�ه�= وا�
E T6= إ�Qر 

  )1(ا�#�3P�� J	�ر وا�
T6 ا�D37=؛

12 (�
'Z��ة ا�#�1ك وا�c�D� Tق ا�7ه� ) =E =��D$<ل ا�!�ت ا�����E 2= �����ت ا�
  )2(.إ�Qر ��!��ت إ��دة ا�����3 ا�7ه1=

   D"$353   - 2< آ-�\ TF ا�A'7 ا��1,�ص �!�E N= ا���دة  :  6 -  353ا��(دة  
8v�أ :  


�ت ) 1'Z��ة ا�#�1ك وا�c�D� ة�ا� ��د وا��]�C#�ت ا�;�2a ���7ه�ن ا� �����2 ا��"
T�	�1��ا T�)vD!� 2)�1���2؛ ا�����2، :���� �! 7وض ا�)vD�ا A9$�Q�[� �3���� ،  


�ت ا�����2، ) 2'Z��ة ا�#�1ك وا�c�D� 2����� �2 ���7ه�ن اa�;�ت ا�#�C[��ا� ��د وا
:���� �! 7وض ا����1(2 �!;�اص 7Eادى أو T�: T���1F $"�و���ت � �ر23 

Tآ�
F 7ض ��1ءm� . >!� ا�" �ر T� �1زل�2 ا���) =E ��c� !$ �,�3 A'7�7 أن ا�H
  إ�	�ز ه-8 ا�#�1ءات؛(��N، دون 

3 ( A7 ر�F(ر ا�Qإ =E ?�[= أ��"�و���ت ا�" �ر23 ا��م ا�� ،92 -   76ا�" �د ا��= $ 
   =E رخZ��7   23ا���؛   1976أآN!أ� TF ?!6M =��7ض اm!� � E�9، وFإ�7ا >!�  

4 ( =16
ا�" �د ا���_�J�� 21 ا��
�آT إ�< ا���T37R، وا��E 2�1#= إ�Qر ا>د�Rر ا�
 �#� TF 2,�;��2 ا�F��"�ا����9ت ا .  

  � �د ا��#�د>ت ا���"! 2 ��)را:= ا�vD(�2 أو ذات ا���29 ا�vD(�2؛ ) 5

� �د ا���1زل ��T ا�]7آ�ء E= ا�]��ع ا���_�21 ا)را:= ا�vD(�2 أو ذات ) 6
  ا���29 ا�vD(�2؛ 


�ت وا����9ت ا�"��) 7 'Z��= (7ر$�9 ا�"! 2 �1 � ا��!2�6، ا��!< ا�" �د ا���2 �F
  أ'�س ا��
�E 23= إ�Qر $7�9C ا����!�6ت ا�" �ر23؛

 18ا��Zرخ TF90 - 25،   =E ا� ���ن ر�A    86ا�" �د ا��"�ة، $C#� � �!��دة ) 8
  7#�E��1990  23 ا�"�!��ت�
، ا��"�ل وا����A، وا���_�T ا�����N ا�" �ري، ��

 A7 ر�F(ر ا�Qإ =E �9� 26-74ا��#�در   =E رخZ��20ا  D�E 71974ي   T�_���وا
�ة ا�#!��3ت؛ c�D� 23ر� �ت ��Q���)ا T3�6$  

                                                 
 . G,2005 ق م 	�-�  22,��/ ن HL��8 ا	� دة ): 11و ) 10-5 - 353ا	� دة  )1(
  .G,2005 ق م 	���    23,��ث HL��8 ا	� دة ): 12 - 5 -   353ا	� دة )2(
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��!��ت ا���1زل �T ا)vFك ا�" �ر23 ذات ا>'�"��ل ا�
16= ا��1	nة E= إ�Qر ) 9
 Aي ر�-�D1��269-03ا��7'�م ا  =E رخZ��م   8ا�����1424دى ا�@���2 ،   

�د 7Mوط و آ���Dت ا  ،H2003]? '21   7ا���اBE  �ـ ����1زل �T ا)vFك ا�-ي 3
 n�) 2��:���7 ا�" �ري ا��
ا�" �ر23 ا����"2 �!�و�2 و��واوT3 ا��2��7 وا��

  ؛   2004ا>'�vmل �#� أول 73�13 '21 

10 ( 2!�"�
F أو ا�;�اص أراض T��F��"�2��7 ا���� T3���!��ت ا���1ء ا���"9
� TF ا���A ا����= TF ا��و�2�D�
$ 2�16' kFز �7ا�	�P ء��آ� .  


�ت ا�"��2�F ذات ) 11'Z��2 وا�F��"�ت ا�
'Z��ل ا�aأ T� �1زل�ت ا���!��
�ة ا�"��ل وآ-ا $!\ ا��1	nة E= إ�Qر ��!��ت c�D� 2!�ا�J��C ا�,�1�= وا��	�ري ا��

2,a�;�1(.ا(  

� �B ا�" �ري E= إ�Qر ) 12�!� 2��!�2 �����2 ��) =E ،2F7#��د ا��!2�6 ا� �
 A02- 07ا� ���ن ر� ، E رخZ��م   9= ا��7 Da1428 BE7ا73 '21   27، ا���ا#E

1�ات   ،2007' A�!
وا���_�i$ T'�& إ�7اء ��"�B) 213 ا��!2�6 ا�" �ر23 و$
� �B � �ري$ B37Q T� 2�6!��ا .  

� ا	��� ا	#� ري وا	��#(.  8	��nت ذات ا��S#� ل ) 13F ��� يo	اء ا�ول ا�L?ا
�Q��	ا Gواو��	 �8# �	وا �T����	ا �� ا	�+-F (�- زل	 �8( �	#� ري وا	ا �����	وا �

 �Qي رo�2-�	م ا����	ر ا ��  ، 269- 03إF رخM�	: م    08ا ���! 	دى ا �L1424،  
 .F��	7ا   �-� u3$2003،   كn,ا� G: - زل�	وط وآ��2 ت ا�R ي ���دo	ا

 ��Q �:�g��	#� ري وا	ا �����	وا ��Q��	ا Gواو��	و �	(�و	 �8# �	ا �#� ر�	ا
Sا �أول �- �� �- ��Q لn5��2004.)2(   

 ا���$ ا�/(�4

kPود $�  �5=�� ا��

�ل �
#=، آ�� ه� 1F,�ص �!�E N= : 7- 353ا��(دة  "F B�#C$ ���$ ، إذا���63
3� ا� ��E 2= ا�" � أو ا� 7ار ا� _�c=، $,37}  2- 353ا���دة ��$ A�3 A�8، وv�أ

�73ي F,�دق وTF J��F �#� ا�E ،���C= ا���5 2 ا $  2!c�Q ?��ة ��9Myر، $"��
gE7�ا .  

  . ت ا����او�2 و3�7$� �!< ا3P	�رات ر' B#C3 A�F j!#F >!	��ع ا�
�1ا

�ى ا����ة، اF ع ا�� �م�D��<ا B)2�6 ا��7#2 و!F >!� B#C$  2�$ا� �  : � �ا�

 -  T37[� TF أ�� JD�1��ا T' ع، إذا آ�ن�D��<ا B) ر� 3)20 ( 2"#
� ،2!F21 آ�'
  . TF ���2 ا�" �ر) 3/10(وF!2�6 ا�25v@� 2#�7 أ�]�ر ) 7/10(أ�]�ر 

3� ��!2�6 ا�2#�7 �"]7 - n$ع و�D��<ا B) 2 �;,�ص#
1
d 1$)1/10 ( 2# ا�1���
  . '21 ) 20($	�وزت ا���ة �]T37  '�1ات ��ون �
�2، إذا ) E �6�)10�7ة �]7 

                                                 
 .2005م 	��� .ق /��,24   ,G� HL��8 ا	� دة :   )11إ	*   )G,9  -6 -  353ا	� دة  )1(
 .2008	�-� . م.,G ق  16,��/ ن HL��8 ا	� دة ): 13و ) 12 -6 – 353ا	� دة  )2(
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�  )T�"#' TF)70   ا��#�را  -  3 ،JD�1��7 ا�� TF 2!Fع ���"]7 '21 آ��D��<ا B) ر
  ). 9/10(وF!2�6 ا�2#�7 ��
"2 أ�]�ر ) 1/10(

  T37["� 2���5 ة��� &'Z��ع ا�D��<ا B) ر� 3)2/10 ( �6� 2#
TF ���2 ا�" �ر ���1
'�1ات B) TF ا>���Dع ��ون �
�2 ودون ا)E -R= ا>��#�ر ) E)10�7ة �]7 
JD�1��7 ا�� .  

  =E N�!� ع ا��1,�ص�D��<ا B) ر� 3 A19- 87ا� ���ن ر� =E رخZ��7   8، ا#�
د3
8، �
�2 أ�]�ر 1987v�6/10(، ا��-آ�ر أ ( T� 7�1�ا gm� ،2 ا�" �ر��� TF

T
  . ا�

و ا�� �ق ا�" �ر23  و���1
#2 �!�#�د>ت، Z3'& ا� A'7�F 2��� >!	�� ا�" �رات أ
  . ا���#�د�2

�B، إذا  �
� ا��#�د> Z3'& ا�A'7 ا�� � =E 7افQ(ا �ت ��D"F ، �!< ���2 آ�ن أ(
7R7ف ا�C!� ة�c�"�ا�" �ر ا .  

��3 � �ر 1F ��� F �ل، �!< ���2 ا�" �ر  #$ 2��) =E ،B��
D,3< ا�A'7 ا��
  . ا��,7ح ��9 

1
#2 �" �د ا� 
�2، إذا  ��� ،B��
آ�ن أ(� ا)7Qاف  ، ��D"F�D,3  >!< ا�A'7 ا��
=E T37Rا� T7آ��إ�< ا��] �c�"�2 أ'�س ���2 ا�" �ر ا�
  .ا� 

 �#��CF ،s E N�,) �9رMإ �!C3 ا�-ي A'� ���2، > �63ن ا�c�_ �2 ا�
وE= (��2 ا� 
2,�  .إ> ���A'7 ا���"!B �9-8 ا�

�,�� ر'A ا�9MPر ا�" �ري، gm3 ا� 7�1�T أ�nاء�� 2#
و ا� �A  ا��#��j أ  ���1
 T� � $ =��دج 10ا .  

����"vFq� 2ك ا�;�2a  را:= ا$;_J � �د ا>F���ز ا���"! 2 ��) :8-353ا��(دة  
�JE ر'A ا�9MPر ا�" �ري ا�-ي � ،�9��E 23@��ر�ا' J3ر�[F 2Fم إ��n�"3 =��و�2 وا�!�


� �!< ا��#!j ا�
�1ات ا���ا��q� 2 E ا�-ي 1F} �,�(�  ���7اآ�Q Aال ا 3�
N"3ر�[F ز�	�P ز���F<ا .  

�ة ا> F ا� _�ء �3� ا>(����= �Fv���ز �"�F���ز، آ�� ه� 1F,�ص �!�D3 N_= ا��	
� ا>F���ز، إ�< دJE ر'A ا�9MPر ا�" �ري TF ا��#!j ا���7اآ�Q Aال ا�
�1ات  � =E

  (*).ا�
�ر23

إذا د�< ا)7F، إ�F إ�< إ�9Mر �D& ا�" � أو ا� 7ار ا� _�c=، و  :9- 353ا��(دة 
�	cn=، إ�F إ�< $
	�� �D& ا��T3، و إ�F إ�< �D& ا>'�#�ال أو ا�]�C ا�6!= أو ا

 =E ،vFآ� A'7�دى اZ3 ،23ر� �ت ��E��F ة�� =E ا��1ع &D� TF أو إ�< إ�7اء
 ?��5 A'إ> ر JE�ا�����E ا�" �ر23 ا��= �9�E �Q ا�9MPر ����ر�2 ا)و�<، و> 3

E= آ� TF ا������Eت ا�" �ر23 ا)7Rى، 2C37M أن ) دج 1000(��ر8 أ�e د�13ر

                                                 
 .  2004م 	�-� .,G ق  10و   1997م 	�-� .,G ق �#,43	� HL��8 ا	� د� ن : 8- 353ا	� دة  (*)
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ر ����ر�2 ا)و�< 7a 21�"Fا(E 2= ا��9�E �!Q �!C ا�9MP $�6ن ا����2�E ا��=
ا���دع ��ى ا������Eت ا�" �ر23 ا)7Rى و أن 3�A ا>'���9ر ��3P,�ل ا��@#? 

 A'7!� �F�6�ا JE�!�.  

3�ة�
	�vت �$ 2���7 �6F(ا B!"$ إذا  &D� ن��_� �;F�D� ����� 2D!& ا�" 
3�,� ا�A'7 إ> 7Fة وا(�ة vE ،T3�  .ا�

�-ي ��م ���,�� ا�A'7، أن 3
! v_E ،���C!� A�T ا3P,�ل 3�T�" �!< ا�����E ا
أد��8، �
;� TF ا3P,�ل ا��-آ�ر � �ر N1F �!C3 �F  10-353ا��-آ�ر E= ا���دة 

  .ذ�\

� B) TF ا�9MPر ، ��JE ر'A ا�9MPر  : 10- 353ا��(دة �D�
3��D6 ا��C�� أو ا��
�E���د TF �#� ا��C�� و3�,� 7Q TFف ا��
  .ا�" �ري ا�" �ري، و 3

� TF �7ض ا�_��ن F =E	�ل ��� ا�7ه�ن ا� �����2 أو �D�
��� دJE ا�A'7، ا���3
 g�D;��ال وا�3�ه� وآ-ا آ����ت ا>'�#��ا>$2���D أو ( �ق ا��;,�d ا�7ه1= و$

  .وا�]�C ا�6!= أو ا�	cn= ا��= $�ون �!< ه��F ا� ��د ا�����دة

�E�7 ا�" �ري و ا���"!B ���" �رات 3�JE ا�A'7 ا��B#C �!< ا7�Pاء ا)ول TF ا�
N#)�,� 7 ا�" �ري�E��ى $
!�A ا�� ،2)�
  .ا���

 �E���دان إ> E= (��2 ار$�6ب 7Q TF iCRف ا��
3
�J�7 ا�A'7 و ا�7mا2F ا�� <
  .ا�" �ري

73'� ه-ا ا�����E ا���a ا��
	� E= أ'�D ا��
�;!,�ت أو ا)(�6م أو ا�1
b أو 
E�و63�� آ� j!#F . �$7 ا�" �ر23 ا��= 3 ��9F أو 73'!�9ا�	�اول أو ا�]�9دات أو ا�

�ة ، و3
	� ا��	��ع ����7وف) >!� �9�E   .  

3�اع أو ا7�Pاء ا�� _= �N ����� ا���د$�T : 11-353ا��(دة Pا gE2 ر��) =E
،  3��F1976 JCرس  25، ا��Zرخ TF76-63 =E ا��7'�م ر�A  101و 100

�د ��ى إ3�ا�
  .  دج TF ��c� !$ j!#F ،N1000 ا�A'7 ا��

1� ا'���Dء � B��
� ��2�Cm ا�A'7 ا���a77ر آ�3�7ك ا��#!j ا���# = E= (�زة ا��
��} ا�;iC أو $,��3 ا�"��، أو ,$ �"� ،B)< ?و� =E ب�!C��7اء ا�Pا &D�

  .>'���Dء إ�7اءات أ7Rى

&'Z��7 ا�H gE7��1ع أو ا�F<2 ا��) =E =c� !��ع ا�C��<ا j!#F J�7�
3.  



�;! d�T ا73Pادات ا���و�E 2= '	� و 3F �6M >!� j!#��ن اi[� إ3,�ل A!
3�ا��تPا.  

1� ا>��_�ء، : 12-353ا��(دة � ،A'7!� ء��ة آ��> T6�3 أن $ � ا� ��2 ا��"��
��	
  .�T $!\ ا��"���ة ��,2�D ( �ق ا��

  J7ف أر�� =E ?#5 04(إذا ( d � ،7اء�Pا -�D1$ b3ر�$ TF اء�'�1ات، ا��
#��j أو ا� �A ا��= ا'�"�!? آi'�س ���,�� ر'A ا�9MPر ا�" �ري، و7C� � Eق ا��

3�,� $! �6F =E ��c�� ا��
	�� ا����y� Jدارة  ،��	
ا5P#�ت ا��"���ة F =E	�ل ا��
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�د Nm!#F �ـ �3 A'��6!�2 ، ر�2 ا�C�
  .  دج 1000ا�	#�2�c، ز�3دة �!< ا�1
#2 ا�#

 G, �)(��	ا s	 ��	ا  ��lR 7F#� ري و��	ر ا lR?8)�د ر�� ا �����	ا h	 (, ��Q
   .$D!� � �#C 7ة ا�
�� 2 ، إ�< (
�ب ا�����E ا�" �ري

 ا���$ ا��ا@?
�=6%E8 أ[7(م  

TF ����ن ا7�Pاءات   159و B#C$158 أ(�6م ا���د$�T  :13- 353ا��(دة  
�,�vت ر'A ا�9MPر ا�" �$ >!� ،��	
  . ريا�	#�2�c، ا���"! ��T �� �دم ( �ق ا��

  (*).�m!Fة :14-353ا��(دة  

  (*).�m!Fة :15-353ا��(دة  

  (*).�m!Fة :16-353ا��(دة  

�>A ?@ا��(ب ا��ا  
  �!��5 ا����م

    ا���$ ا#ول  
(ت و ا��A(وي@)%�  ا�

إن ا�����"�ت و ا����وي d;3 ���E ا�� �ق و ا�7'�م و ا)$�وى و  :354ا��(دة 
3"�د $�,�!�9 ��دة إ�< إدارة ا��
	��،  �, 2D��J��� 2F ا�_7ا�c و ا��#��j ا��=

إ�<  355و$;_��9F ،J آ�ن ا����'� ا��e!6 ��9 ، إ�< ا� �ا�� ا��E 21�#= ا���اد 
و  107إ�<  101و  TF43 ه-ا ا� ���ن، و ذ�\ 7F JFا��ة أ(�6م ا���اد  365
TF ه-ا ا� ���ن، وا���"! 2  ) ا�� JC ا�7ا�J( 168و 119و  115و  113

ا�;�2�Q أو �9Mدات ا��T3 و ���DRPء و ���" ���ت ا�	1��2 و���#��ع  ����,37��ت 
  .ا�"��2�F �!�1 �>ت

3
�ى TF �#� إدارة : 355ا��(دة  ،��	
�,�� ر'�م ا��$ =E اعn1�إن ا
=c�_� T"Q ع�:�F �63ن < �F�1� ،�cا�_7ا.  

�م 354إن ا���3ن ا��]�ر إ��E �9= ا���دة : 356ا��(دة � �دE"�9،  أ�8v، $�6ن �1
 73�F 8-D13 و ��	
�,�� M;,= أو ����= 3"�DF 8�� إدارة ا��$ ��F:�ع '1

23<�!� �cا�_7ا.  

و T6�3 و:J ا��7�Miة ا��7M�#F 23-�D1ة �!< ��ول ا���ا�a أو آ]�ف ا�7'�م 
T�#'��  .و�? $
!���9 إ�< ا��

1� ا���D1-ي  :357ا��(دة 
  :j!#3 ا�

  M"�ر ��>'�vم؛ إ�F ��ا'2C ر'�� >a�F 2�JF �9�! إ -

                                                 
(*)  G, اد��	*   14-353ا	دة :   16-353إ �	ا HL��8 ق  11,(5 ة G,. �-�	 2004م. 
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-  e!6��ا �'��وإTF �F �#� ��ن ZFه� ����ر'2 ا�����"�ت ��1ء �!< Q!� ا��
��,�����.  

-  ��	
  .وإTF �F �#� أ��ان إدارة ا��

�,�� ����= أو ��ول $ �1
� B!"�3 7F(إذا آ�ن ا ،�,;!F j�!#��و �63ن ا
23-�D1$ 7ة�Mi$ � #
F �9�!� أو آ]�ف ر'�م �aا�).  

#!�j إ�-ارا ��JE ا�7'�م ا���C�� ��9 و $�6ن ه-8 ا�7'�م وا�#2 ا)داء و3�T�_ ا��
1� ا)�F =!aد�� ��6�� ا� #�:2
  .�Eرا، و 3# < ا�

1�3 < �F�A ا��#!�j إ�< ا��e!6 ���_37#2 أو وآ�!N ا���Dض، �!< : 358ا��(دة �
�� إ��F�N أF أو N�n1F T� 37#2 ا��-آ�رة_��� e!6��ب ا��H ء أو�D�R87، إ75 ا F و

3� ا��#!�T�: j ا�7Cق ا����"2 �! ���ن ا�"�م�	$ A�3 N�`E.  

وا)7F آ-�\، �F 2��) =E إذا رgE ا��e!6 ���_37#2 أو وآ�!N ا���Dض ا�7'��2 
  .ا���a< �!��9 ا�� �2F إ����9

   )�m!F.)1ة :359ا��(دة 

  )�m!F.)1ة :360ا��(دة  

  )�m!F.)1ة :361ا��(دة  

  )�m!F.)1ة :362ا��(دة  

  )�m!F.)2ة :363ا��(دة  

  )�m!F.)3ة :364ا��(دة  

  ) �m!F.)3ة :365ا��(دة  

  )�m!F.)3ة :�78ر 365ا��(دة  

  القسم الثاني

  الضمانات و االمتيازات

إن للدولة امتيازا بالنسبة لجميع المنقوالت وأمتعة األثاث العائدة  -1 :366المادة  
د إلى إدارة التسجيل بمقتضى هذا للمدينين بالضريبة، فيما يخص التحصيل المعهو

ال تخل أحكام . القانون، غير تحصيل الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات
من هذا القانون، بحق ممارسة هذا االمتياز الذي يمارس  69و 68المادتين 

  .مباشرة بعد امتياز الرسوم على رقم األعمال

                                                 
)1(  G, اد��	*   359ا	دة :  362إ �	ا HL��8 5 ة),200  �-�	ق م  G,2002  )��% ��	اءات ا�L?ن ا�� Q *	م إ +Tا� toه ��-�.( 
 .  G,1996 ق م 	�-�  59,(5 ة HL��8 ا	� دة :   363ا	� دة )2(
�-�� هto ا�T+ م إ	* Q ��ن ا?�Lاءات (  G,2002 ق م 	�-�    200,(5 ة HL��8 ا	� دة : ,+�ر    365إ	*  364ا	��اد    )3(

 ).ا	�� %��
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، أن تستعمل الرهن القانوني و للخزينة، فضال عن االمتياز المشار إليه أعاله -2
على عقارات التركة لتحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، ويسري أثر 
هذا الرهن من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الشكل والطريقة المحددين 

  )1( .بموجب القانون

ينين للخزينة رهن قانوني على جميع األمالك العقارية التابعة للمد :367المادة 
بالضريبة و هذا من أجل تحصيل مختلف الضرائب و الغرامات المشار إليها في 

 .   و يسري أثر هذا الرهن عند تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية. هذا القانون

وال يمكن تسجيل هذا الرهن إال ابتداء من التاريخ الذي استحق فيه المدين 
  )1(.بالضريبة زيادة أو عقوبة لعدم الدفع

  الباب الخامس عشر

  )2( رسوم التوثيق

 . ملغاة :368المادة   

 . ملغاة :369المادة  

 . ملغاة :370المادة  

  . ملغاة :371المادة  

 . ملغاة :372المادة  

  . ملغاة :373لمادة ا 

  

  

  

  

  

 

                                                 
 .   1985م 	�-� .,G ق   133,#�	� ن HL��8 ا	� دة :  367و  366ا	� د� ن  )1(
 .2000م  	�-� .,G ق   28,(HL��8 *5 ا	� دة ):   373إ	*  368ا	��اد ,G (ا	� ب ا	= ,> :�3  )2(
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�99��  ا#[7(م ا���(��1 ��3 ا�
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�99��    �mPس ا#[7(م ا���(��1 ��3 ا�

  

  

  

  

  

 

� J%�ا 

 

 �5(�ع ا� 2+

 ا���ا.0

 ���
 ا���اد [
"�ن ا��

 

 

 -  G��ا��	ر ا �� إF �,���	#��د ا	إ:2 ء ا
�06- 88إ	* 01- 88F �bرM�	12/1/1988ا 

 ,G آ� ��Tق ا	�����

� إ� ر  -  F ةo2-�	- زل ا�	إ:2 ء :�(� ت ا
� ر��م ا	�����F �=�`)	(� ت ا�: - 

� ا	��اد F  l�): -)�ص�	ا ��5ا,	ا �����
  ,Q G ��ن ا	�����   5- 116و  3- 3113

  -  G��ا��	�8#��� ا �#(���	#��د ا	إ:2 ء ا
	d�l ت ا	����j ا	�� :� ,G  ا�� ��� 

  .��Tق ا	�����

  -  tر�Q u8 / ر�� <��c�100.000  G: دج
 H)�  . ����� , دة `��S��� آ� 

 -  �Q10- 01أ,� ر  �F رخM�	26ا  u3$
� و ا	��&�Q G ��ن ا	� 	�� ا	�+�� 2010)
 �-�	2010. 

� ,Mرخ 11 - 16 رQ �Q ��نF �2`  م :
1433 .Fا��	د����� 28 ا �2011 �-،    
G�&�� ن�� Q  ��	 �	ا�-�	2012 .  

 

  1992/ ت.م.ق

  
 

  1996/ ق م 

  

 

 

 

 
 

 2010/ ت.م.ق

 
 

  2012/م.ق

61  

  
  

102  - 108  

114 - 115  

  

  

  

  

  

25 -28 -30  

  
49 -67 -68 
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  $Zي رp�=9� م��2%�1992Qأآ%�@� �P11  �9- ا��Sرخ   �892 -04�  ، ا�

 �9�� -6��  .  Z1992(.�ن ا��(��� ا�7%

  Q�.ا�إ�(ر ا�� -P �8���ا��SرP �d-    06 -  88إ�'    01 -  88إA=(ء ا���د ا�
12   �9� -=.)R1988   ����%ق ا���] Q8  

$"TF >D آ� ( �ق ا��
	��، آ� ا�" �د ا��= �:�F�T3�6$ �9  : 61ا��(دة  
TF d,) kF آ� ��ع �7أ'��ل، ز�3دة رأ'��ل، � �د ا�D,�ل أو و$���3 ود

Aر� TF Tا� �ا�� B�#C$ ر�Qإ =E ةi[1F 27آM d,) T� أو A9'أ T� 88$�1زل 
 -01  A06-  88إ�= ر�   =E 2RرZ���6م ا���اد   73�131988 '21   12ا)( � #Qو ،

Aر� TF143   >�148إ  Aا� ���ن ر� TF90  - 36   =E رخZ��7 '21 د  31ا#�
3
1990 21
-  TF91 ا� ���ن ر�A   2، وآ-�\ ا���دة  1991وا���_�T ����ن ا�����2 �

12  =E رخZ��#7 '21  7ا����6!=  1991'#�ن ا�����2 ا����� T�_���وا
21
  .TF ه-ا ا� ���ن   86، وا���دة  1991�
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 $Z27- 95ا#�8 ر    -P رخS���9    30ا� ��� 1995د �

Q�2%�  Z1996(.�ن ا��(��� ���9  ا�

  

��6(ت ا�E�Q8 �5_ ر��م ا�%���� A إ�(ر -P p=9� -%�6(ت ا�%9(زل ا��A ء)=Aإ   

ر'�م  $"D< ��!��ت ا���1زل E= إ�Qر ��!��ت ا�;�TF ،2,a آ� :  102ا��(دة 
  :ا��
	�� وا�J��C، آ�� > $;_J أ3_� �9-8 ا�7'�م 

  F	���؛  ا��nا�3 ا��� 2#$7�1F T} ا�"��ل أ'��9 -  1

1� ا���1زل �T ا)�aل -  2�2   �  . �Eاgc ا� ��2 ا��

  

    5- 116و  3- �113!� � ا��gا�8 ا��59�ص P )m�6A- ا���اد  

   .Z Q8(.�ن ا�%����

�د ا�7mا2F ا��1,�ص �!�E �9= ا���د$�T  :  108ا��(دة � -  116و    $113  - 3
5  TF ،T�@�ء ا�DR2 إ��) =E 2 #C��وا ��	
�_"e ا�� �ق ا����!d  ����ن ا��

  T� 2F7اm�ه-8 ا j!#F � 3 �91 دون أنF100.000 دج .  

  ��	
  . و$_#s ���	2 �-�\ ا���اد ا��"E 2�1= ����ن ا��

   

��� �b�m(ت )�� oت ا���ا.�Q ا#%@ ��6%�  إA=(ء ا���د ا�

  .ا�%�l�w ا���(Q8 -A [��ق ا�%����

ا���"! 2 ��"�v3ت ا� �ا��T ا)'�'�TF >D"$ 2 ( �ق ا��
	�� ا�" �د  :114ا��(دة 
  . ����9ت ا�����e ا�	���= �! �A ا��1 ��2 و ��7��m رؤوس أ�Fا��9

  

   xر�Z y@); $���D رe�100.000  X6� آ� QA دج ��.J��_ 8(دة �����.  

�ار2c�F 8 أ�e  :115ا��(دة  F ?��5 A'و�2 ر�!� 2F�"�ا��2 اn���ا {��,� &'Z3
�>��2) دج  100.000( د�13ر�a دة�F ��	
$ �!Q آ� T� B��
F .  

�م F,1"�ه� ا)����   �3 �F�3�JE ه-ا ا�A'7 ���"�!2 ا)�1#�2 ا� ��!2 �!,7ف �1
��	
  .�C!#�ت ا��
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و ا��&>�9 [
"�ن ا��
��� ا�&aGb2010  !(��2  26ا��`رخ 6!  10- �501 ر[+ أ
 �'��2010  

  

� ا	�Mرخ  21 - 08ر�Q  ا	� ��ن ,G 47 ا	� دة أT+ م �#�ل  :25 ا��
دةF 30 
� آ�  و���ر 2009 	�-� ا	� 	�� ا	��&�Q G ��ن 2008 �-� د������c�: 

 أو ا��G: �l ا	�- زل :�(� ت :G ا	- ��� ا	��� �Fا%� �h�2 : 47 ا��
دة" 
w(�	ا ��: ��LSا �����	ف ا�� G, ص =Rا� G��#�� وا�R= ص ا	
G���-#�	ا ��$ ،G�����	ا S �, ع &b�	*):، ،� ا	��b ا	&���� :(* 8)�د ا	��ا	
�	 �L?أو ا �&���	�3آ ت أر8 ح :(* ا	ا. 

 .ا	&���� ,G ,��رة  20% 8-��� ا	&���� ا?b& ع هoا و���د

G, �Lأ .�� ا	����� Q ��ن ,G 256 ا	� دة F|ن أT+ م ا	&����، ا?b& ع هoا �
���l  ,��را ا	��/.، ��� ��ي G�8 ا	�- زل ,�%���8 s)� �j( ا	��#(���	. " 

 

 8- ء �-��  و��G+�� ���� 7F أن ,= 	T ،j+� أي :G ا	-�J 28�58 :   ا��
دة
*): H)� j)+�	و:(* ا �&���	ز :�� ,�ة ,�ى 8  ��,Sق ا��T �����	ا  اoوآ

 ,��(+ ت :(* اS,�� ز إ:�اد :��د ا	����. �8- ��� ا	#� ري ا?lR ر :(* ا	���
� ا	�و	�F ر �� ا	�Mرخ 03 - 01 ا�,� ر�Q إF 20 u3$ �-� 2001  .)#��	و ا

��� .وا	���� ا	�#�ل ا��S!� ر، �8

  3% .8ـ :�(�� ا	����� �� رس :-�,  ا	�����، T. ,#�ل ���د

��$ ،i�ا ���د أo#�ل ه�	4% 8ـ ا �F �	 T  , ز ,�ة إذا ا,��ت ��,S* ا	�2ق ,  إ� 
33 �-�.  

�ا	�b :(* ا	&���� ,G �#2*30 :   ا��
دة	 �L?أو � ا �&���	أر8 ح :(* ا 
� ا�,� هoا ��3 � ر�G, m ا��8اء ��Tق ا	�����، وآoا ا	�3آ تF �����	ة ا����	ا 

 ا��G: �l ا	�- زل 	#�(�� ا	��� ر��ع و�Fا%� ،�2015-�  د����� 31 $ �� وإ	*
��: ��LSا w(�	وا ����;	 �F����	ا �F م آ�ة��	ا �3+(�	ا �+R �F �آ�R. 
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$1433
م   @�J 6!  5`رخ 11 - 16  ر[+  [
"�ن  R628  ا���ا �����د   �'�

"�ن  �&>�9    ،2011]  ���
 2012ا ��'�   ا��

� ا	�Mرخ 01 - 12 ر�Q ا	� ��ن ,G 20 ا	� دة أT+ م و���� �#�ل 49:ا��
دةF 
 ا	� 	�� Q ��ن وا	��&�G 2001 �-� ��	�� 19 ا	��اF. 1422: م ا	! �� ر277�8

� آ�  و��ّ�ر 2001 	�-� 	�+��(�ا�c�:  

� ا?�� ر��ن ا	����gن �-�Nه  ا	�� ا	��N�lات ا�Q- ءات �����2 20: ا	� دة"F 
 اS,�� زات ,G ا	�����2 ا	�� ول ,7 ا	���م ا	� 	� ا	��7 ا?�� ري  :�� إ� ر

� :(�l  ا	�-)�صF  �,ا� �Qرخ 01 - 03 رM�	ا �F 20 u3$ �-� 2001 
 ا	�Mرخ 06-08 ر�Q ا�,� Tc8+ م وا	����، ا	�#�ل ا��S!� ر، ����8  وا	��#(.

�F 15 ��	�� �-� 2006 G,  زات ��,Sا �ا��� :  

  ا	����ردة ، ا	���!- ة  $��  	(�(7  8 	-���  ا	���آ��  ا	���ق  ,G  ا?:2 ء  -  أ
�)bا�	ة  وا�R �,  �F  ر �!��Sز ا ��إ ، 

 ا	#� ر��  ا�QS- ءات  	+�  8 	-���  � �8�8 (+��ا	�  ���  ��Tق  ,G  ا?:2 ء  -  ب
�  ا	����� F  ر �  ". ا��S!� ر ا	�#-�  إ

 Mرخا	�  01 - 03  ر�Q  ا�,�  ,G  11   دةا	�  أT+ م  و����  �#�ل  67 :   دةا	�
 �F  20  u3$  �-�  2001  و�	ا.)#� ��� ،���ا	�و  #�لا	� ،ا��S!� ر  �8

��c  آ�   و���ر� :  

 Nا� ا	� ,G ��!- ةا	� $�� 8 	-3 � ت �#(��ا	� ا��S!� رات �����2 11:
دةا��"
�  -�Nةا	�F  �	ا.��  oآ�رةا	� - F ��2ة	*  ا	ا�و G, �	10  دةا tn:أ  G, �	ا� اN 

  : ا����

  :ا��S!� ر  إ�� ز  8#-�ان 1 - 

ت ا	#� ر�� ا	�� ��� ا?:2 ء ,G د��T 7Fق ا	�(+�� 8#�ض w=�  ��F آ� ا	���-�  - 
� إ� ر ا��S!� رF؛  

 -   j	ا� �F ره  ا/- ن�Q �&2=, ���-8 �����	ا .T .���)2 ‰ ( w=�  ��F
� رأس ا	� ل؛F دات �N	�3آ ت و ا)	 �����c�	#��د ا	ا  

 -  w=�  ��F ،�	 آ�	ا G,  l����� �#8 ،j) ر��	أو آ(�  8   �%NL �	و�	�2 ا+�
  �� ��� ا	&�ور�� ?�� ز ا��S!� ر،ا�5R ل ا	��#(�� 8 	�-�3ت ا

ا?:2 ء ,G ا	��� :(* ا	���� ا	�& F� w=�  ��F ا	�(7 و ا	=�, ت $�� ا	���!- ة  - 
� إ�� ز ا��S!� ر، ��اء آ �u ,���ردة أو ,��- ة F ة�R �, �b�� �,G ا	�Nا�  و ا	�

  ,G ا	��ق ا	��(��؛

 w=�  ��F �آ����	ق ا���	ا G, ا?:2 ء����	(7 ا�	ردة ا G, !- ة���	و $�� ا
�b�� �� ,� �Rة ا	�Nا�  و ا	�F ز ��ر إ �!��Sا.  
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8(H ا	�� %�� ) 	hا	��#�ه   ا	�� اn5��Sل ,� �Rة ,# �-� 2�#8 -   G, �	ا��!��: 

  أر8 ح  :(*  ا	&����  ,G ،ا	#2(� ا	-3 ط  ,G  �-�ات  (10)  :�3 	��ة ،ا?:2 ء  -
�ا	�  3 طا	-  :(*  ا	��� و,G  ا	�3آ ت-l ،  

ا��8اء ,G � ر�m ا�QS- ء، ,G ا	��� ا	#� ري :(*  �-�ات (10) :�3 	��ةا?:2 ء،  - 
� إ� ر ا��S!� ر؛F �b�� � ا	�(+� ت ا	#� ر�� ا	�

  ,� 	s  وآoا  ا	#� ري  ا?lR ر  و,) ر�j  ا	�����  ��Tق  ,G  ا?:2 ء - 
  ا	#� ر��  ا�`�ل  �&�-�ا	�  ا	�- زل 	#�(� ت  8 	-���  ا	��-��  ا�,nك

 . ا��!� ر��  ,3 ر�7  إ�� ز  �l8ف  �-�T�ا	�

 :u)(T  ���, *) ا	��  ا��S!� رات ,3 ر�7 أ�&  ا�T+ م هG, to و�����2
 ". ا	�زراء  ,�(> ,G  ��8ار  اS,�� ز

 Mرخا	� 01 - 03 ر�Q ا�,� ,1G ,+�ر 12   دةا	� أT+ م و���� �#�ل 68 :
دةا��
 �F 20 u3$ �-�2001 و�	ا.)#�  ���  و���ر ، ���ا	�و #�لا	� ،ا��S!� ر �8

�  آ� �c�:  

 oآ�رةا	�  	��n!� رات  ,-�G+�� l  ا	��  Nا� ا	� �=wّ  أن ��+G 1:  25ّ�ر  12  
دةا��"
 �F  �	ّ�ر  12  ةد ا+,  tn:أ nءا  أو  آNL  G,  �	ا� اN  �ا��� :  

 - 1 �F  �)T�,  ز ��ةا?��	ه أ ،  (Q  <�b (5) ات�-� :  

 : ت    ,G  و$��ه   وا	&�ا%H وا	���م  ا	���ق  b(�ص  أو/ و  إ:2 ء )   أ�QSا  
  أو  ا����Sاد  ���. :G  ��اء  ا�QS- ءات :(*  ���ا	�  ا	�� %�  ا	 78 ذات  ا��bى

G,  ق��	ا  �(���	(�(7 ،ا	=�, ت  	وا �&�ور�	ز  ا ��ر ? �!��S؛ا 

  	��� ج  ّ̀)�	�=ا  ا	#� ر��  (+� تا	� 8-��  �#ّ(��ا	�  ا	�����  ��Tق  ,G  إ:2 ء )   ب
�.  أن  ��H  اّ	oي  ا	� ���� ا?lR ر  وآoا�   l�):؛ 

�  وا	�N دات  	(�3آ ت  ا	�����c� ا	#��د �=��F  w   ا	�����  ��Tق  ,G  إ:2 ء )   جF  
 ؛ لا	�  رأس

 . 	��� ج  `)�	�=ا  ا	#� ر�� (+� تا	� �=��F  w     #� ريا	  ا	���  ,G  إ:2 ء )   د

 - 2 �F  �)T�,  لn5��Sةو ،ا��	ه    (Qا��8اء  �-�ات (10):�3  أ  G,  mر� �  �-� #,  
�  ا	�3وعF  لn5��Sا �8(H  ا	�� %��  ` 	Ih ا  �#ّ�ه   ا	�  G,  �	ا��!�� : 

 ؛ا	�3آ ت  أر8 ح  :(*  ا	&����  ,G  ا?:2 ء )   أ

�ا	�  ا	-3 ط  :(*  ا	���  ,G  ا?:2 ء )   ب-l؛  

  ,� 	s  وآoا  ا	#� ري  ا?lR ر  و,) ر�j  ا	�����  ��Tق  ,G  ا?:2 ء  -  ج
  ا	#� ر��  ا�`�ل  �&�-�ا	�  ا	�- زل  	#�(� ت 8 	-���  ا	��-��  ا�,nك

 . ا��!� ر��  ,3 ر�7  إ�� ز  �l8ف  �-�T�ا	�

�  oآ�رةا	�  Nا� ا	�  :(*  ز� دةF  ���2	اG�  1 2  و tn:أ G+�� ،  ا  ��ّ�ر  أن��	<	  
�-�  .i8  #��لا	�  	(�7��3  ���   إ�F g� N,ا�   ,-  h	��n!� ر  ا	�
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  ,���   u)(T  ا	��  ا��S!� رات  ,3 ر�7  أ�&   ا�T+ م  هG,  to  و�����2
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