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ـــــص:   املــلـخـــ

هُا مهما  لٓس نٍط ال٘طاء الخجاضي باإلاًطب جؿىضا حشَط

م  اإلاخهلٔ ب٘طاء الهٓاضاث أو  49.16بطسوض الٓاهىن ْض

املحالث املخططت لالػخهماٛ الخجاضي أو الطىاعي أو 

الحطفي، الصي حاء مً أحل جحُٓٔ أهساٍ جخمثل في ئًجاز 

ت للم٘طي.جىاظن بحن جحُٓٔ الاػخٓطاض للم٘تري مً حهت ومً حهت زاهُت ال  حُاف نلى اإلالُ٘ت الهٓاٍض

 49.16نطاق تطبيق القانون رقم 

الهتعلق بكراء العقارات أو 

الهحالت الهخصصة                                 

لالستعهال  التجاري أو الصناعي 

 يأو الحرف

 زهير علوي
باحث بؼلٚ السٖخىضاه " مذخبر الٓاهىن 

 والُلؼُت

 اإلاًطب ،َاغ-نبس هللاحامهت ػُسي دمحم بً 
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هُت التي حاء بها   49.16وجخجلى أهمُت زضاػت مجاٛ جؿبُٔ الٓاهىن   في الىٍْى نلى أبطظ اإلاؼخجساث الدشَط

صا ضضس ؤلاشٙاالث التي جؿطحها مٓخػُاث هصا الٓاهىن َُما ًخهلٔ بىؿاّ الخؿبُٔ، وػِىه٘ؽ جؿبُٔ  ٖو

ٗاهذ ال جسدل في هصا الٓاهىن في  قل قهحر هصا الٓاهىن نلى جحسًس ؾبُهت بهؼ ألا ماي  14وشؿت التي 

والتي نمل الٓاهىن الجسًس نلى ئزدالها في هؿاّ جؿبُٓه، مما ًجهل بهؼ مٓخػُاجه بمثابت اػخثىاء  1955

 مً الٓىانس الهامت اإلاػمىت بمسوهت الخجاضة داضت َُما ًخهلٔ بالهالْت بحن ألاضل الخجاضي والحٔ في ال٘طاء.

ت ، ألاضل الخجاضي، اإلا٘طي، اإلا٘تري.: املفتاحُت الهلماث  ال٘طاء الخجاضي ، ألاوشؿت الخجاٍض

THE SCOPE OF THE APPLICATION OF LAW NO 
16.49 RELATED TO RENTING REAL ESTATE OR 
SHOPS DESIGNATED FOR COMMERCIAL, 
INDUSTRIAL OR CRAFT USE 

Abstract 

Commercial leasing in morocco has witnessed an 

important legislative development with the issance 

of law no. 16.49 related to renting real estate or 

shops designated for commercial, industrial or craft 

use, which came in order to achieve goals 

represented in finding a balance between achieving 

stability for the tenant on the one hand preserving real estate ownership for the tenant. 

The importance of studying the field of application of law 16.49 is evident in standing on the 

most prominent legislative developments that it brought, as well as monitoring the problems 

posed by the requirements of this law will be reflected in determining the nature of some 

activities that were not included in this law under dahir 14 may 1955, which the new law worked 

to include in the scope of its application, making some of its requirements an exception to the 

general rules contained in the code of commerce, especially with regard to the relationship 

between the commercial asset and the right to rent. 

Key words: commercial rental, commercial activities, commercial origin, The lessor, 

Tenant.

 مقدمت 

ها الاْخطاز الهالمي،  ئن الخحىالث التي أضبح ٌهَط

الصي أدص ًخجه بشٙل مخطانس هحى الاهُخاح 

و الحىاحع بحن الاْخطازًاث املحلُت،  والاهسماج وَض

هاث ئلى ئنازة الىكط في  زَهذ مهكم الدشَط

ت الٓسًم  الٓىاهحن الخجاٍض
ً
ٗاهذ حشٙل مهىْا ت التي 

 أمام الاػدثماض بالىكط ئلى ْسمها وحشختها 
ً
حُُٓٓا

 وجذلُها.

واإلاًطب بسوضه زدل في مؼلؼل جحسًث جطػاهخه 

هُت مً دالٛ ئنازة الىكط في مجمىنت مً  الدشَط

الىطىص الٓاهىهُت اإلاىكمت للمجاٛ الخجاضي وشلٚ 
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س جٙللذ هصه  ،1مىص الدؼهُىاث مً الٓطن اإلااض ي ْو

م  هُت بطسوض الٓاهىن ْض ت الدشَط  49.162الحٖط

اإلاخهلٔ ب٘طاء الهٓاضاث أو املحالث املخططت 

لالػخهماٛ الخجاضي أو الطىاعي أو الحطفي والصي 

 .1955ماي  24وسخ قهحر 

( هى Le droit ou bailَالحٔ في ال٘طاء أو ؤلاًجاض )

ت في ألاضل الخجاضي، هصا  مً بحن الهىاضط اإلاهىٍى

ألادحر الصي ٌهخبر ماٛ مىٓٛى مهىىي ٌشمل حمُو 

ألامىاٛ اإلاىٓىلت املخططت إلاماضػت وشاؽ ججاضي أو 

 نلى بىاء 3نسة أوشؿت ججاٍضت
ً
شمل وحىبا ، َو

ت حؼب اإلاازة  ت  80وػمهت ججاٍض مً مسوهت الخجاٍض

باإلغاَت ئلى ألامىاٛ ألادطي املخططت الػخًالٛ 

 حٔ في ال٘طاء.هصا ألاضل، ومً هصه ألامىاٛ ال

ئال أهه لٙي ٌؼخُُس الخاحط مً الحٔ في ال٘طاء ال بس 

مً جىَط مجمىنت مً الشطوؽ التي حسزها الباب 

وهي ال٘خابت وشطؽ اإلاسة،  49.16ألاٛو مً ّ 

باإلغاَت ئلى غطوضة أن ًٙىن الهٓاض أو املحل الصي 

 في مجاٛ جؿبُٔ هصا 
ً
ًعاٛو َُه الخاحط وشاؾه زادال

 (.49.16الٓاهىن )

                                                             
1

 اٌمب١ٔٛٔخ:ٔزوش ِٓ ٘زٖ إٌظٛص 

  ْٛٔثشأْ  2991غشذ  4ثزبس٠خ  9888اٌمب

 اٌمٛاػذ اٌّذبعج١خ اٌٛاجت ػٍٝ اٌزجبس اٌؼًّ ثٙب؛

  اٌّزؼٍك ثٕشبط ِإعغبد  ١ٌٛ٠2991ٛص  6ظ١ٙش

 االئزّبْ ِٚشالجزٙب؛

  12اٌظٙبئش اٌّزؼٍمخ ثزٕظ١ُ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ثزبس٠خ 

 ؛2991عجزّجش 

  ُبس٠خ فبرخ غشذ ثّثبثخ ِذٚٔخ اٌزجبسح ثز 99829اٌمبْٔٛ سل

29968 
2

 2417رٚ اٌمؼذح  7ثزبس٠خ  6496اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد  

 (1626أغغطظ  22)
3

 ِٓ ِذٚٔخ اٌزجبسح8 79اٌّبدح  

ٗان أو  س  جىكُم للهالْت بحن اإلا٘طي واإلا٘تري  ٛ ْو

للهٓاضاث املخططت لالػخهماٛ الخجاضي أو 

س جم 1930ماضغ  21الطىاعي أو الحطفي بكهحر  ، ْو

جىػُو مجاٛ جؿبُٔ هصا الكهحر مً دالٛ قهحر آدط 

ر  ، ئال أن ؤلاحطاءاث الطاضمت 1948ًىاًط  17بخاٍض

٘تري في اإلاؿالبت وزْت آلاحاٛ اإلاىه٘ؼت نلى حٔ اإلا

ٗاهذ مً بحن ألاػباب التي حهلذ  بخجسًس الهٓس 

ماي  2هصا الىظ محل اهخٓاز، َخم حهسًله بكهحر 

ر 1952ًىاًط  30و 1951  1954ماي  22، وبخاٍض

ضسض قهحر حسًس أزدل حًُحراث نمُٓت نلى قهحر 

 .1948ًىاًط  17

 1948وضيبت مً اإلاشطم في ججاوظ هٓاةظ قهحر 

 مً 
ً
ر واْخباػا ًىاًط  5الىظ الُطوس ي الطازض بخاٍض

واػخمط الهمل  ،1955ماي  24ضسض قهحر  1953

ر وسخه  2016ئلى ياًت ػىت بهصا الٓاهىن  جاٍض

ر  49.16بالٓاهىن   11والصي زدل ححز الخؿبُٔ بخاٍض

 .20174َبراًط 

 أهمُت البحث:

م  وج٘مً أهمُت زضاػت مجاٛ جؿبُٔ الٓاهىن ْض

في الىٍْى نلى أبطظ  مً الىاحُت الهلمُت 49.16

هُت التي حاء بها هصا الٓاهىن  اإلاؼخجساث الدشَط

َُما ًخهلٔ بمجاٛ  1955ماي  24باإلآاضهت مو قهحر 

صا ضضس ؤلاشٙاالث التي جؿطحها  الخؿبُٔ ٖو

مٓخػُاث هصا الٓاهىن َُما ًخهلٔ بىؿاّ الخؿبُٔ، 

أما مً الىاحُت الهملُت َان أهمُت اإلاىغىم جكهط 

ّ جؿبُٔ هصا الٓاهىن ػِىه٘ؽ نلى في ٗىن أن هؿا

                                                             
4

اٌّزؼٍك ثىشاء اٌؼمبساد أٚ اٌّذالد  49826اٌمبْٔٛ سلُ  

اٌّخظظخ ٌالعزؼّبي اٌزجبسٞ أٚ اٌظٕبػٟ أٚ اٌذشفٟ 

، ص 1627فٟ ششح ٚصاسح اٌؼذي ٚاٌذش٠بد، فجشا٠ش 

26-98 
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ٗاهذ ال جسدل في  جحسًس ؾبُهت بهؼ ألاوشؿت التي 

والتي نمل  1955ماي  24هصا الٓاهىن في قل قهحر 

الٓاهىن الجسًس نلى ئزدالها في هؿاّ جؿبُٓه، مما 

ًجهل بهؼ مٓخػُاجه بمثابت اػخثىاء مً الٓىانس 

ٔ الهامت اإلاػمىت بمسوهت الخجاضة داضت َُما ًخهل

 بالهالْت بحن ألاضل الخجاضي والحٔ في ال٘طاء.

 إشهالُت البحث:

ت مُازها، ئلى  ؿطح هصا اإلاىغىم ئشٙالُت محىٍض ٍو

أي حس جىَٔ اإلاشطم اإلاًطبي في حطط هؿاّ جؿبُٔ 

هصا الٓاهىن بشٙل ًجهله ًىاٖب الخحىالث 

 الاْخطازًت الهاإلاُت؟

نً هصه ؤلاشٙالُت مجمىنت مً ألاػئلت  جخُطم

الُطنُت مً ْبُل، ما هي الهٓاضاث التي جسدل في 

هؿاّ جؿبُٔ هصا الٓاهىن؟ وما هي املحالث 

والهٓاضاث التي ال جسدل في هؿاّ جؿبُٔ هصا 

نلى الهالْت بحن  49.16 اهىن الٓاهىن؟ وهل حاَل ْ

ألاضل الخجاضي والحٔ في ال٘طاء ٖما ٖطػتها مسوهت 

 خجاضة؟ال

ٚ ضمىظ ؤلاشٙالُت  ولإلحابت نلى هصه ألاػئلت َو

ت ػىدىاٛو بالسضاػت والخحلُل نٓىز ال٘طاء  املحىٍض

( نلى أػاغ  49.16الخاغهت للٓاهىن  )اإلاؿلب ألاٛو

الاهخٓاٛ ئلى زضاػت نٓىز ال٘طاء التي ال جذػو لهصا 

 الٓاهىن )اإلاؿلب الثاوي(.

هىن زقم املؼلب ألاوى: عقىد النساء الخاطعت للقا

61.94 

حسز اإلاشطم اإلاًطبي مً دالٛ اإلاازة ألاولى مً ْاهىن 

الحاالث الهامت التي حؼطي نليها مٓخػُاجه  49.16

)الُٓطة ألاولى( وشلٚ مً دالٛ الُٓطة ألاولى مً هصه 

، ٖما حسز الحاالث الخاضت التي جسدل في 5اإلاازة

هؿاّ جؿبُٓه )الُٓطة الثاهُت( في الُٓطة الثاهُت مً 

 .26ُؽ اإلاازة ه

الفقسة ألاولى: الحاالث العامت الخاطعت للقاهىن 

 61.94زقم 

 مً مٓخػُاث الُٓطة ألاولى مً اإلاازة ألاولى 
ً
اهؿالْا

 ، َان هصا الٓاهىن ٌؼطي نلى:49.16مً الٓاهىن 

: لساء العقازاث أو املحالث التي ٌصتغل فيها 
ً
أوال

 أصل ججازي في ملنُت

                                                             
5

 49826بْٔٛ ٔظذ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ ل 

 ػٍٝ أٔٗ:

 "أٚالً: رطجك ِمزض١بد ٘زا اٌمبْٔٛ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ:

ػمٛد وشاء اٌؼمبساد أٚ اٌّذالد اٌزٟ ٠غزغً  28

 ف١ٙب أطً رجبسٞ فٟ ٍِى١خ ربجش أٚ دشفٟ أٚ طبٔغ؛

ػمٛد وشاء اٌؼمبساد أٚ اٌّذالد اٌٍّذمخ ثبٌّذً اٌزٞ ٠غزغً  18

دبٌخ رؼذد اٌّبٌى١ٓ، فاْ ضُ اعزغالي  ف١ٗ األطً اٌزجبس8ٞفٟ

اٌّذً اٌٍّذك ثبٌّذً األطٍٟ ٠جت أْ ٠ىْٛ ثّٛافمخ ِبٌىٟ 

 اٌؼمبس اٌٍّذك ثبٌّذً األطٍٟ؛

ػمٛد وشاء األساضٟ اٌؼبس٠خ اٌزٟ ش١ذد ػ١ٍٙب ئِب لجً  18

اٌىشاء أٚ ثؼذٖ، ثٕب٠بد العزغالي أطً رجبسٞ، ثششط 

 اٌّٛافمخ اٌىزبث١خ ٌٍّبٌه؛

الد أٚ اٌؼمبساد اٌّخظظخ ٌالعزؼّبي ػمٛد وشاء اٌّذ 48

اٌزجبسٞ أٚ اٌظٕبػٟ أٚ اٌذشفٟ اٌزٟ رذخً فٟ ٔطبق اٌٍّه 

اٌخبص ٌٍذٌٚخ أٚ اٌجّبػبد اٌزشاث١خ أٚ اٌّإعغبد اٌؼ١ِّٛخ، 

ِغ ِشاػبح االعزثٕبءاد اٌٛاسدح فٟ اٌجٕذ اٌثبٟٔ ِٓ اٌّبدح 

 "8اٌثب١ٔخ ثؼذٖ
6
 ػٍٝ أٔٗ: 49826ٓ ق جبء فٟ اٌفمشح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌّبدح األٌٚٝ ِ 

"ثب١ٔبً: رغشٞ ِمزض١بد ٘زا اٌمبْٔٛ أ٠ضبً ػٍٝ ػمٛد وشاء 

 اٌّذالد ا٢رٟ روش٘ب:

اٌؼمبساد أٚ اٌّذالد اٌزٟ رّبسط ف١ٙب ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ  28

 اٌخظٛطٟ ٔشبطٙب؛

اٌؼمبساد أٚ اٌّذالد اٌزٟ رّبسط ف١ٙب اٌزؼب١ٔٚبد اٌزؼ١ٍُ  18

 ٔشبطبً رجبس٠بً؛

رّبسط ف١ٙب اٌّظذبد  اٌؼمبساد أٚ اٌّذالد اٌزٟ 18

 ٚاٌّإعغبد اٌّّبثٍخ ٌٙب ٔشبطٙب؛

اٌؼمبساد أٚ اٌّذالد اٌزٟ رّبسط ف١ٙب إٌشبط اٌظ١ذٌٟ  48

ٚاٌّخزجشاد اٌخبطخ ٌٍزذب١ًٌ اٌج١ٌٛٛج١خ اٌطج١خ ٚػ١بداد 

 اٌفذض ثبألشؼخ"8
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 جاجس أو حسفي أو صاوع

الحٔ في ال٘طاء هى حٔ الخاحط اإلا٘تري ملحل أو نٓاض 

ٌؼخًل َهي أضله الخجاضي في ججسًس نٓس ال٘طاء 

، وبالخالي َلٙي 7بهس اهتهاء مسة الهٓس بٓىة الٓاهىن 

ٌؼخُُس الخاحط مً الحٔ في ججسًس ال٘طاء َال بس أن 

ًخهلٔ ألامط بال٘طاء الىاضز نلى نٓاض أو محل، أما 

ألاضل الخجاضي َال ًسدل في مجاٛ ل٘طاء الىاضز نلى ا

م  الحٔ في ججسًس ال٘طاء الصي ًىكمه الٓاهىن ْض

بل ًذػو إلآخػُاث الدؼُحر الحط )اإلاىاز  49.16

 ( الىاضزة في مسوهت الخجاضة.158ئلى  152مً 

ٗي ٌؼخُُس الخاحط مً الحٔ في ال٘طاء َال بس مً 

اػخًالٛ أضل ججاضي في الهحن اإلا٘تراة ٖمهُاض 

 في محسز لى
ً
ٗان مهخٓسا  إلاا 

ً
ؿاّ الخؿبُٔ، دالَا

ٗان ٌشترؽ َٓـ 1955ماي  24قهحر  ، حُث 

ت مماضػت أنماٛ ججاٍض
8. 

وشلٚ بذالٍ الطًُت الُطوؼُت التي جخحسر نً 

ت  .9اػخًالٛ ألاضٛى الخجاٍض

وباإلغاَت ئلى شلٚ َان الاػخُازة مً مٓخػُاث 

م  جٓخض ي أن ًٙىن مؼخًل ألاضل  49.16الٓاهىن ْض

 الخجا
ً
، وشلٚ اوسجاما

ً
 أو ضاوها

ً
ُا  أو حَط

ً
ضي جاحطا
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أدّذ شىشٞ: "اٌٛع١ظ فٟ األطً اٌزجبسٞ"، اٌجضء  

 -سف اٌجذ٠ذح، ِطجؼخ اٌّؼب1667اٌثبٟٔ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 

 228اٌشثبط، ص: 
8

اٌّزؼٍك  49826خبٌذ اٌؼٛاْ: "اٌزٛجٙبد اٌىجشٜ ٌٍمبْٔٛ  

ثىشاء اٌؼمبساد أٚ اٌّذالد اٌّخظظخ ٌالعزؼّبي 

اٌزجبسٞ أٚ اٌظٕبػٟ أٚ اٌذشفٟ"، ِمبي ِٕشٛس ثّجٍخ: 

 1468، ص 82لضبء ِذىّخ إٌمض، ػذد 
9
 Les dispositions du présent dahir 

s’appliquent aux d’aux des immeubles ou 

locaux dans lesquels un fonds de 

commerce est exploité… 

التي  199610مو مٓخػُاث مسوهت الخجاضة لؼىت 

ُت  مما ًجهل  ت ألاوشؿت الحَط هطذ نلى ججاٍض

الحطفي ٌؼخُُس مً حّٓى الخجاض بما في شلٚ حٔ 

ال٘طاء الخجاضي واٖدؼاب ألاضل الخجاضي وحٔ 

الخطٍط َُه، وشلٚ نلى دالٍ مسوهت الخجاضة 

ت نً الحطفي الٓسً ٗاهذ جىُي الطُت الخجاٍض مت التي 

 ٛ بالخالي بِىه وبحن اػخُازجه مً حّٓى  وجحى

 .11الخجاض

ومً حهت أدطي ًالحل أن اإلاشطم ٌؼخذسم نباضحي 

( في Locaux( واملحالث )Immeublesالهٓاضاث )

ًدؼاءٛ  12هُؽ الىْذ وهى ما حهل بهؼ الُٓه

ٗاهذ للهباضجحن مهنى واحس أول هما مهنى حٛى ما ئشا 

 مذخلِ؟

جُب هُؽ الُٓه بالٓٛى نلى أن هصه الاظزواحُت  ٍو

 الدخالٍ مهنى الهٓاضاث نً املحالث، 
ً
لم جأث نبثا

" Batiَاألولى حهني الهٓاضاث اإلابيُت أو اإلاشُسة "

اإلاهسة بٙاملها الػخًالٛ أضل ججاضي، ئال أهه 

 24اػخثىاء مً هصه الٓانسة ًمً٘ أن ٌؼطي قهحر 

ت  حتى 195513ماي  نلى ألاضاض ي البُػاء أو الهاٍض

" التي شُسث َيها ئما ْبل terrains nus" 14مً البىاء

ئبطام نٓس ال٘طاء أو بهسه بىاًاث حؼخهمل للخجاضة أو 

                                                             
10
ِٓ ِذٚٔخ اٌزجبسح " ِغ ِشاػبح أدىبَ  6رٕض اٌّبدح  

اٌجبة اٌثبٟٔ ِٓ اٌمغُ اٌشاثغ ثؼذٖ اٌّزؼٍك ثبٌشٙش فٟ 

اٌغجً اٌزجبسٞ، رىزغت طفخ ربجش ثبٌّّبسعخ 

 االػز١بد٠خ أٚ االدزشاف١خ ٌألٔشطخ اٌزب١ٌخ:
 8 إٌشبط اٌظٕبػٟ أٚ اٌذشفٟ؛"6اٌجٕذ 

11
فإاد ِؼالي: ِذبضشاد أٌم١ذ ػٍٝ طٍجخ اٌغذاعٟ  

اٌغبدط فٟ ِبدح أشغبي ٔٙب٠خ اٌذساعخ، ثشعُ اٌّٛعُ 

 1626/16278اٌذساعٟ 
12
 ِٚب ثؼذ٘ب 17أدّذ شىشٞ اٌغجبػٟ: ِشجغ عبثك، ص  
13
 49826ِٓ لبْٔٛ  18ٔغخ ٘زا اٌظ١ٙش ثّٛجت َ  
14

ػٛضخ ػجبسح: "األساضٟ اٌج١ضبء"، ثؼجبسح  

خ"، ثّٛجت اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ "األساضٟ اٌؼبس٠

498268 
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ت، نلى شطؽ أن جٙىن جلٚ  الطىانت أو الحَط

البىاًاث ْس شُسث أو شطم في اػخًاللها بطض ى 

اإلاالٚ وأن ًٙىن شلٚ غمً ما هى الظم لهصا 

ت الاػ ٗاهذ جابهت لهٓاضاث أو محالث ججاٍض خًالٛ، أو 

ٖمىاِْ الؼُاضاث املخططت لعبىاء ألاػىاّ 

". أما املحل Parking supermarché" 15ال٘بري 

ْ"Local َهى في مىكىضها حعء مً نماضة أو بىاًت "

"bâtiment ًذطظ الػخًالٛ أضل ججاضي، بمهنى"

آدط َان البىاًاث ْس جػم نسة محالث للخجاضة 

وأدطي لليشاؽ اإلانهي وأدطي للؼً٘، ئال أن بهؼ 

الُٓه الُطوس ي ومح٘مت الاػخئىاٍ بباَضؽ وضُذ 

" واإلاًؿى Clos" اإلاًلٔ "Alvéoleاملحل باإلاىْو "

"Couvert" نلى أن ًىُص أو ًطل ئلُه ؤلاوؼان"à 

l’échelle l’homme." 

التي جطزز  –وأدطحذ بهؼ ألاحٙام الُطوؼُت 

مً مجاٛ الهٓاضاث  -ًطبيضساها في الٓاهىن اإلا

ت "  Les constructionsواملحالث والبىاًاث اإلاخحٖط

mobiles" واإلاىاْو اإلاخًحرة "Emplacements 

variables" ومىاْو ؤلاشهاض "Les emplacements 

publicitaires" والىاحهاث العحاحُت "Les 

vitrines املخططت لًطع البػاتو زون الحطٛى"

 نلى ظبىاء.

 لصلٚ، مً هؿاّ جؿبُٔ هصا الٓاهىن ٖما ًذطج 
ً
جبها

ً " Kiosquesوألاٖشإ " 16ٗل مً محؿاث البجًز
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رُ اعزثٕبء األعٛاق ٚاٌّشوجبد اٌزجبس٠خ اٌىجشٜ ِٓ  

ِجبي رطج١ك ٘زا اٌمبْٔٛ ثّٛجت اٌّبدح اٌثب١ٔخ ِٓ لبْٔٛ 

498268 
16

www.cass-ftam.com 27 février 1973, JCP 

1973.1147403 

ٚلذ ر٘جذ اٌّذىّخ فٟ ٘زا اٌمشاس ئٌٝ أٔٗ ال ٠ّىٓ 

اٌّغ١ش ِذطخ اٌجٕض٠ٓ أْ ٠ذػٟ اوزغبة األطً 

اٌزجبسٞ ِب داَ أْ اٌضثٕبء اٌز٠ٓ ٠شربدْٚ ِذطزٗ ال 

وألاٗىاخ يحر الثابخت في ألاضع والتي ال حهخبر محالث 

 أو نٓاضاث.

: عقىد لساء العقازاث أو املحالث امللحقت 
ً
ثاهُا

 باملحل الري ٌصتغل فُه ألاصل التجازي 

التي ٌؼخًل باإلغاَت ئلى الهٓاضاث أو املحالث 

م  َيها أضل ججاضي، َان مٓخػُاث الٓاهىن ْض

حؼطي ٖصلٚ نلى الهٓاضاث واملحالث اإلالحٓت  49.16

باملحل الصي ٌؼخًل َُه ألاضل الخجاضي، وشلٚ مثل 

مذاظن البػاتو أو اإلاٙان املخطظ لؼً٘ 

 اإلاؼخذسمحن...

ٗان قهحر  س  ْس وغو شطؽ أن  1955ماي  24ْو

ت الػخًالٛ هصا جٙىن هصه ألامالٕ أو ألام اًٖ غطوٍض

ان مٓخػُاث هصا الكهحر نلى  17اإلاخجط مً أحل ػٍط

ؼخُُس اإلا٘تري مً الحماًت اإلآطضة  هصه ألاماًٖ َو

 َُه.

م  اشترؽ في حالت غم  49.16ئال أن الٓاهىن ْض

اػخًالٛ املحل اإلالحٔ للمحل ألاضلي وحىب مىآَت 

مالٙي الهٓاض اإلالحٔ وألاضلي في حالت حهسز 

 .18ناإلاال٘ح

                                                                                        

٠ضؼْٛ ثمزُٙ ف١ٗ شخظ١بً وّٛصع ٚئّٔب فٟ اٌؼالِخ 

 اٌزجبس٠خ اٌزٟ رٍّىٙب ششوخ اٌجزشٚي ِبٌىخ اٌّذطخ8

فٟ ِإٌفٗ: "ششح اٌمبْٔٛ أٚسدٖ األعزبر فإاد ِؼالي 

 2868، ص 2اٌزجبسٞ اٌجذ٠ذ"، اٌٙبِش سلُ 
17

جبء فٟ اٌفمشح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌفظً األٚي ِٓ ظ١ٙش  

ػٍٝ أٔٗ: "ٚص٠بدح ػٍٝ رٌه فاْ اٌّمزض١بد  2999

 اٌّزوٛسح رطجك ػٍٝ ِب ٠ٍٟ:

أٚالً: ػمٛد وشاء األِالن أٚ األِبوٓ اإلضبف١خ اٌالدمخ 

٠خ العزغالي ٘زا ثبٌّزجش ثششط أْ رىْٛ ضشٚس

 اٌّزجش88"
18

 2999ِظطفٝ ثٛٔجخ: "اٌىشاء اٌزجبسٞ ث١ٓ ظ١ٙش  

"، ِطجؼخ ١ٌزٛغشاف، طٕجخ، اٌطجؼخ 49826ٚاٌمبْٔٛ سلُ 

 218، ص 1626األٌٚٝ، 
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مً٘ الٓٛى أن في شلٚ حماًت لٙاَت ألاؾطاٍ،  ٍو

 مً مؿالبت مالٙي هصه 
ً
َاإلا٘تري ًٙىن محمُا

املحالث في حالت جمسًس وشاؾه ئليها، ٖما أن مالٙي 

هصه املحالث بسوضهم ٌؼخُُسون مً الحماًت غس 

 اإلا٘تري ئشا ما أضاز الاػدُالء نلى هصه املحالث.

: عقىد لساء ألازاض ي العاز 
ً
ٍت التي شُدث عليها ثالثا

إما قبل النساء أو بعده، بىاًاث الشتغالى أصل 

افقت النتابُت للمالو  ججازي بشسغ املى

م  ٌؼطي نلى نٓىز  49.16ئن ألاضل أن الٓاهىن ْض

ٖطاء املحالث أو الهٓاضاث التي ٌؼخًل َيها أضل 

ججاضي، ئال أهه واػخثىاء مً هصه الٓانسة، ًمً٘ أن 

م  ت  49.16ٌؼطي الٓاهىن ْض حتى نلى ألاضاض ي الهاٍض

مً البىاء، التي شُسث َيها ئما ْبل ئبطام نٓس ال٘طاء 

أو بهسه بىاًاث الػخًالٛ أضل ججاضي، ئال أن اإلاشطم 

م  ان الٓاهىن ْض نلى هصا  49.16اإلاًطبي ضبـ ػٍط

الىىم مً الهٓاضاث بػطوضة اإلاىآَت ال٘خابُت إلاالٕ 

 هصه الهٓاضاث.

ٗان الُطل ألاٛو مً س  ًىظ  1955ماي  24قهحر  ْو

ٗان ًجهل هصه  نلى نباضة "ألاضاض ي البُػاء" مما 

ألادحرة يامػت ومبهمت الش يء الصي أزي ئلى الخباًً 

في َهم وجؿبُٔ هصا اإلآخض ى، الش يء الصي زَو 

مجلؽ الىىاب ئلى حًُحر هصه الهباضة بهباضة أدطي 

ت"   وزْت وهي نباضة "ألاضاض ي الهاٍض
ً
أٖثر وغىحا

ٔ دالٛ مىا ْشت مٓترح ْاهىن الصي جٓسم به الٍُط

 .19الاشتراٗي بمجلؽ الىىاب
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اٌّزؼٍك ثىشاء اٌؼمبساد أٚ  49826اٌمبْٔٛ سلُ  

اٌّذالد اٌّخظظخ ٌالعزؼّبي اٌزجبسٞ، أٚ اٌظٕبػٟ أٚ 

اٌؼذي ٚاٌذش٠بد، ِشجغ عبثك، اٌذشفٟ فٟ ششح ٚصاسح 

 218ص 

أهه ًالحل أن اإلاشطم اإلاًطبي ْس دطج نً اإلابازب  ئال

ان هصا  الهامت للٓاهىن الخجاضي نىسما هظ نلى ػٍط

الٓاهىن نلى هصا الىىم مً الهٓاضاث، حُث ًكهط 

مً ضُايت الىظ أن هصه الهٓاضاث التي ٌؼطي نليها 

م  لم ًيشأ نليها ألاضل الخجاضي  49.16الٓاهىن ْض

لحٔ في ججسًس ال٘طاء بهس ومو شلٚ ً٘دؼب اإلا٘تري ا

 للمازة 
ً
التي ججهل  20مً مسوهت الخجاضة 80دالَا

 مً نىاضط ألاضل الخجاضي، 
ً
الحٔ في ال٘طاء نىططا

 ال ًيشأ ئال بيشأجه )أي ألاضل الخجاضي(.

: عقىد لساء العقازاث أو املحالث املخصصت 
ً
زابعا

لالشتعماى التجازي أ والصىاعي أو الحسفي التي 

لو الخاطع للدولت أو الجماعاث جدخل في هؼاق امل

 الترابُت أو املؤشصاث العمىمُت

ت الخاغهت للسولت أو  جخٙىن ألامالٕ الهٓاٍض

الجماناث الترابُت مً مجمىم الهٓاضاث الهاةسة 

ملُ٘تها للسولت أو الجماناث الترابُت والتي ال جسدل 

في نساز ألامالٕ الهامت، اإلاىكمت بكهحر َاجح ًىلُى 

191421. 

وجخمخو السولت والجماناث الترابُت باليؼبت لهصه 

ت  ألامالٕ بٙاَت الحّٓى اإلاخطلت باإلالُ٘ت الهٓاٍض

 .22الخاضت مً اػخًالٛ واػخهماٛ وجطٍط
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ِٓ 8َد ػٍٝ أٔٗ: "٠شزًّ األطً  86رٕض اٌّبدح  

 اٌزجبسٞ ٚجٛثبً ػٍٝ صثٕبء ٚعّؼخ رجبس٠خ"8

٠ٚزّثً أ٠ضبً وً األِٛاي األخشٜ اٌضشٚس٠خ العزغالي 

األطً اٌزجبسٞ وبالعُ اٌزجبسٞ ٚاٌشؼبس ٚاٌذك فٟ 

 اٌىشاء8888"
21
 2924/67/268 ثزبس٠خ 61اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد  
22

دمحم ِذجٛثٟ: "أعبع١بد فٟ أدىبَ اٌشٙش اٌؼمبسٞ  

ٚاٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ اٌؼمبس٠خ فٟ ضٛء اٌزشش٠غ اٌّغشثٟ"، 

، 1627ِطجؼخ اٌّؼبسف اٌجذ٠ذح، اٌشثبط، اٌطجؼخ األٌٚٝ 

 128ص 



 يلالستعهال  التجاري أو الصناعي أو الحرف  خصصةالهتعلق بكراء العقارات أو الهحالت اله 61.54نطاق تطبيق القانون رقم 

8272- 2518 ردند :  نعهد الدراسات االجتهاعية و االعالنية  

46 

وبالخالي َان نٓىز ال٘طاء التي جبرمها السولت 

والجماناث الترابُت نلى الهٓاضاث املخططت 

لالػخهماٛ الخجاضي أو الحطفي أو الطىاعي جٙىن 

م  َُما ًذظ ججسًس  49.16داغهت للٓاهىن ْض

 نٓىز ٖطاء هصه الهٓاضاث.

ئال أن اإلاشطم اإلاًطبي ضبـ هصه الحماًت بأن ال جٙىن 

هصه الهٓاضاث مطضىزة إلاىُهت نامت، َانها ال جذػو 

لهصا الٓاهىن، وشلٚ مثل مطاٖع اليسخ زادل 

 الٙلُاث واإلآاضِ والىىازي الجامهُت...

حاالث الخاصت الخاطعت الفقسة الثاهُت: ال

 61.94للقاهىن زقم 

حاءث هصه الحاالث في الُٓطة الثاهُت مً الٓاهىن 

م  ٗالخالي: 49.16ْض  وهي 

: العقازاث أو املحالث التي جمازس فيها 
ً
أوال

 مؤشصاث التعلُم الخصىص ي وشاػها

م  الهٓاضاث  49.16انخبر اإلاشطم اإلاًطبي في الٓاهىن ْض

 23الخهلُمُت الخطىضُت التي جماضغ َيها اإلاإػؼاث

وشاؾها داغهت لهصا الٓاهىن، وشلٚ بالطيم مً أن 

، ٖما ال ًم٘نها 
ً
ا وشاؽ هصه اإلاإػؼاث ال ٌهخبر ججاٍض

 ألن َخح أي مإػؼت 
ً
اٖدؼاب أضل ججاضي هكطا

للخهلُم الخطىص ي ًٙىن بهس التردُظ بصلٚ مً 

ت للتربُت  ٗازًمُت الجهٍى ؾٍط اإلاطالح ؤلاْلُمُت لأل

ً ا لتي جىحس اإلاإػؼت زادل هؿاْها الترابي والخٍٙى
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ِٓ  21طبدس فٟ  28668161ظ١ٙش شش٠ف سلُ  

( ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ سلُ 1666ِبٞ  21) 2412طفش 

ثبثخ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّذسعٟ ثّ 66866

 19ثزبس٠خ  4798اٌخظٛطٟ، اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد 

 22878، ص 1666ِبٞ 

م  24حؼب اإلاازة ألاولى  2.00.1015مً اإلاطػىم ْض

م  بمثابت الىكام  06.00اإلاخهلٔ بخؿبُٔ الٓاهىن ْض

 .25ألاػاس ي للخهلُم الخطىص ي

َان اإلاشطم اإلاًطبي لم ًخُٓس  26وحؼب بهؼ الُٓه

باإلابازب الهامت إلاسوهت الخجاضة والتي جىحب غطوضة 

جاضة نلى ػبُل الانخُاز والاحتراٍ مماضػت الخ

الٖدؼاب الحٔ في ججسًس ال٘طاء، وإهما ججاوظ هصه 

اإلابازب للمطلحت الهامت، َٓطض مىح الحماًت نلى 

ً ًماضػىن في نٓاضاث  وحه الاػخثىاء نلى م٘تًر

ومحالث، في بهؼ ألاحُان، أوشؿت مسهُت في 

ٗالهٓاضاث أو املحالث اإلاؼخذسمت مً ؾٍط  ؾبُهتها، 

 إػؼاث الخهلُمُت.اإلا

: العقازاث أو املحالث التي جمازس فيها 
ً
ثاهُا

 
ً
ا  ججاٍز

ً
 التعاوهُاث وشاػا

مً أهم اإلاؼخجساث التي حاء بها هظ الٓاهىن 

الجسًس نلى مؼخىي هؿاّ الخؿبُٔ هى جىػُو هصا 

  27ألادحر لِشًل حتى الخهاوهُاث
ً
التي جماضغ وشاؾا

.
ً
ا  ججاٍض
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رٕض ٘زٖ اٌّبدح ػٍٝ أٔٗ: "رٛدع ِمبثً ٚطً طٍجبد  

اٌزشخ١ض ٌفزخ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌّذسعٟ اٌخظٛطٟ 

أٚ رٛع١ؼٙب أٚ ئدخبي أٞ رغ١١ش ػ١ٍٙب ٌذٜ اٌّظبٌخ 

خ اٌج٠ٛٙخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ اٌزٟ رٛجذ اإلل١ّ١ٍخ األوبد١ّ٠

 اٌّإعغخ داخً ٔفٛر٘ب اٌزشاثٟ"8
25

١ٌٛ٠ٛص  29، ثزبس٠خ 4928اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد  

 28918، ص 1662
26

أدّذ شىشٞ اٌغجبػٟ: "اٌٛع١ظ فٟ األطً  

 188اٌزجبسٞ"، ِشجغ عبثك، ص 
27

ػٍٝ أٔٗ:  221821رٕض اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ ق  

ِٓ أشخبص رار١١ٓ أٚ  "اٌزؼب١ٔٚبد ِجّٛػخ رزأٌف

اػزجبس١٠ٓ أٚ ّ٘ب ِؼبً ارفمٛا أْ ٠ٕظُ ثؼضُٙ ئٌٝ ثؼض 

إلٔشبء ِمبٌٚخ  رز١خ ٌُٙ رٍج١خ دبج١برُٙ االلزظبد٠خ 

ٚاالجزّبػ١خ، ٚرذاس ٚفك اٌم١ُ ٚاٌّجبدب األعبع١خ 

 ٌٍزؼبْٚ اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب888"
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، حُ
ً
س حاء هصا اإلآخض ى ناما م ْو ث أن الٓاهىن ْض

اإلاخهلٔ بالخهاوهُاث محز في مازجه ألاولى بحن  112.12

واإلاالحل أن اإلاشطم  28زالزت أضىاٍ مً الخهاوهُاث

ح أي مً هصه ألاضىاٍ مهني  لم ٌهحن بشٙل ضٍط

 نلى ٗل 
ً
ا بهصا اإلآخض ى، ونلُه ًبٓى الىظ ػاٍض

أضىاٍ الخهاوهُاث وضبما لٙىن هُت اإلاشطم جطمي ئلى 

 في حماًت الخ
ً
ا  محىٍض

ً
هاوهُاث لٙىنها جلهب زوضا

الخىمُت الاْخطازًت وغمان زدل ْاض لألنػاء 

 .29واإلاخهاملحن مهها

: العقازاث أو املحالث التي جمازس فيها 
ً
ثالثا

 املصحاث أو املؤشصاث املماثلت لها وشاػها

م  بشأن  131.1330بالطحىم ئلى مٓخػُاث الٓاهىن ْض

مً  59حؼب اإلاازة مهىت الؿب، َان اإلاطاز باإلاصحت 

الٓاهىن اإلاصٗىض، هي ٗل مإػؼت صحُت داضت 

تهسٍ يلى جٓسًم دسماث الدصخُظ والهالج 

للمطض ى والجطحى واليؼاء الحىامل أو باملخاع في 

ئؾاض الاػدشُاء، ؾىاٛ اإلاسة التي حؼخسنيها حالتهم 

الصحُت أو جٓىم بخٓسًم دسماث جخهلٔ بانازة 

، ا
ً
جىظ للمصحت أًػا إلاؼاهمت في مطلحت جأهُلهم ٍو
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 ٚ٘زٖ األطٕبف ٟ٘: 

٘ب أػضبؤ٘ب ثّٕزجبد لظذ درؼب١ٔٚبد ٠ضٚ 28

ٌألغ١بس ثؼذ رذ٠ٍٛٙب، أٚ ثخذِبد لظذ رمذ٠ّٙب ث١ؼٙب 

 ئ١ٌُٙ؛

رؼب١ٔٚبد ئٔزبج اٌّٛاد أٚ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٌفبئذح  18

 أػضبئٙب؛

 رؼب١ٔٚبد رمذَ ػّالً ِأجٛساً ٌفبئذح أػضبئٙب8 18
29

ػثّبْ ث١ٓ ِٕظٛس: "دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ٌّمزض١بد اٌمبْٔٛ  

ػمذ اٌىشاء اٌزجبسٞ ٚئشىب١ٌخ اوزغبة اٌٍّى١خ  49826

"، ِمبي ِٕشٛس 49826خ ػٍٝ ضٛء اٌمبْٔٛ اٌجذ٠ذ اٌزجبس٠

 ثبٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ:

www.marocdroit.com 
30

ِٓ سث١غ  19طبدس فٟ  2829816اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ  

 212821( ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ سلُ 1629فجشا٠ش  29اٌثبٟٔ )

اٌشع١ّخ ػذد  اٌّزؼٍك ثّضاٌٚخ ِٕٙخ اٌطت، اٌجش٠ذح

 26678، ص 6141

هُت   للىطىص الدشَط
ً
ٓا الاػخعجاٛ الؿبي َو

والخىكُمُت الجاضي بها الهمل في مجاٛ جىكُم 

 الهالحاث.

ٖما انخبرث هُؽ اإلاازة أن اإلآطىز باإلاإػؼاث 

اإلامازلت هي مطاٖع جطُُت السم ومطاٖع الهالج 

ؤلاشهاعي اإلاىغىعي، ومطاٖع الهالج ال٘مُاتي، 

اٖع الىٓاضت وإنازة جأهُل ومطاٖع الٓؼؿطة، ومط 

ومطاٖع الاػخحمام مً أحل الهالج داضت حؼخٓبل 

 .31اإلاطض ى لالػدشُاء

م  ًؿبٔ نلى هصه  49.16وبالخالي َان الٓاهىن ْض

هخبر شلٚ مً  اإلاصحاث بمذخلِ جذططاتها، َو

 اإلاؼخجساث الجسًسة التي أحى بها هصا الٓاهىن.

 49.16ئال أن هصا اإلاؼخجس الصي حاء به الٓاهىن 

 ًثحر مجمىنت مً اإلاالحكاث:

بالطحىم ئلى اإلاازة الثاهُت مً  :املالحظت ألاولى

م  س نلى أن "الؿب  131.13الٓاهىن ْض هجسزها جٖإ

مهىت ال ًجىظ بأي حاٛ مً ألاحىاٛ وبأي ضُت مً 

، ًعاولها 
ً
ا  ججاٍض

ً
الطُاث أن جماضغ بانخباضها وشاؾا

 مً ٗل جأزحره".
ً
 الؿبِب مجطزا

س نلى أن الؿب لِؽ بيشاؽ ججاضي َهصه اإلاازة  جٖإ

وبالخالي ال ًمً٘ إلاً ًعاوله أن ً٘دؼب الطُت 

ت.  الخجاٍض

مً  79بالطحىم ئلى اإلاازة  :املالحظت الثاهُت

مسوهت الخجاضة هجسها أنها جطبـ وشأث ألاضل 

الخجاضي بمماضػت وشاؽ ججاضي أو نسة أوشؿت 
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 68-9ػثّبْ ثّٕظٛس، ِشجغ عبثك، ص  

http://www.marocdroit.com/
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ت، أي أهه وبمُهىم املخالُت، نىسما ال هٙىن   ججاٍض

أمام وشاؽ ججاضي َال ًمً٘ اٖدؼاب أضل ججاضي، 

 مً 
ً
ومً زم الحٔ في جبسًس ال٘طاء الصي ٌهخبر نىططا

 مً اإلاسوهت. 80نىاضط ألاضل الخجاضي حؼب اإلاازة 

: أنؿى اإلاشطم في ئؾاض الٓاهىن املالحظت الثالثت

لألؾباء ئمٙاهُت اػخًالٛ نُازاث بطىضة:  113.13

ت في ئؾاض أحس أشٙاٛ الا  شترإ اإلاىطىص مشتٖر

نليها في ْاهىن الالتزاماث والهٓىز، ٖما أٖسث اإلاازة 

مً هُؽ الٓاهىن نلى غطوضة أن ًٙىن الهسٍ  39

ت املحسزت هى معاولت  ت أو شبه الشٖط الىحُس للشٖط

جب أن جحمل   ألحٙام هصا الٓاهىن ٍو
ً
ٓا الؿب َو

ت اإلاسهُت اإلاهىُت لألؾباء".  اػم "الشٖط

ٗاث  ٗاث اإلاهىُت ال واإلاهلىم أن الشط اإلاسهُت والشط

 ،
ً
ا ت، ألن وشاؾها لِؽ ججاٍض  ججاٍض

ً
ج٘دؼب أضىال

 وبالخالي ال ًم٘نها اٖدؼاب الحٔ في ججسًس ال٘طاء.

شهب ئلى الٓٛى نلى أهه  32ئال أن بهؼ الباحثحن

 
ً
بالطيم مً أن اإلاصحاث الخطىضُت ال جعاٛو وشاؾا

، ئال أن اػخًاللها وحؼُحرها ًمً٘ أن ًٙى 
ً
ا ن في ججاٍض

س هصا الطأي إلاا في شلٚ مً  ْالب ججاضي، ئال أهىا ال هٍإ

مػاضبت نلى صحت الىاغ وأضواحهم، ٖما أن الٓاهىن 

اإلاخهلٔ بمهىت الؿب حسز ألاشٙاٛ الٓاهىهُت التي 

 ًمً٘ أن جماضغ َيها اإلاصحاث الخطىضُت وشاؾها.

: العقازاث أو املحالث التي ًمازس فيها 
ً
زابعا

ختبراث الخاصت للتحالُل اليشاغ الصُدلي وامل

 البُىلىجُت الؼبُت وعُاداث الفحص باألشعت
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أدّذ أٔٛاس إٌبجٟ: "ِغزجذاد ٔطبق رطج١ك اٌمبْٔٛ  

"، ِذاخٍخ أٌم١ذ فٟ ا١ٌَٛ اٌذساعٟ اٌزٞ ٔظّٗ 49826

 16278فجشا٠ش  9ٔبدٞ اٌّذب١ِٓ اٌشجبة ثفبط ٠َٛ 

م  هى  49.16مً اإلاؼخجساث التي حاء بها الٓاهىن ْض

جىطُطه نلى دػىم الهٓاضاث التي ًماضغ َيها 

س حاء هصا اإلآخض ى  اليشاؽ الطُسلي إلآخػُاجه، ْو

إلاالةمت ْاهىن ال٘طاء الخجاضي مو بهؼ الٓىاهحن 

م الخاضت ألادطي  ، ونلى وحه الخطىص الٓاهىن ْض

ت والطُسلت. 17.0433  اإلاخهلٔ بمسوهت ألازٍو

مً هصه اإلاسوهت هجسها جىظ  61َبالطحىم ئلى اإلاازة 

نلى أن: "ًذػو ٖطاء املحالث التي جٓام بها 

 2الطُسلُاث ألحٙام الكهحر الشٍطِ الطازض في 

( بشأن نٓىز ٖطاء 1955ماي  24) 1374شىاٛ 

اًٖ اإلاؼخهملت للخجاضة أو الطىانت أو ألامالٕ أو ألام

ت.  الحَط

مً الكهحر الشٍطِ اإلاصٗىض  5واػخثىاء مً الُطل 

ر َخح  ًؿبٔ حٔ ججسًس نٓس ال٘طاء ابخساء مً جاٍض

 الطُسلُت".

َاإلاشطم اإلاًطبي مً دالٛ هصا الىظ أنؿى 

ر اَخخاح  للطُسلُت الحٔ في ججسًس ال٘طاء مً جاٍض

بػطوضة وشىء أضل الطُسلُت  زون ضبـ هصا الحٔ 

 ججاضي.

ٗاهذ اإلاازة الطابهت مً   34ئال أن الؼإاٛ ما ئن 

م  واإلاخهلٓت بشطؽ اإلاسة جيسخ  49.16الٓاهىن ْض

م  61مٓخػُاث اإلاازة  بمثابت  17.04مً الٓاهىن ْض

ت والطُسلُت التي جٓط أحُٓت الطُسلي  مسوهت ألازٍو
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شٛاي  16طبدس فٟ  28668292ظ١ٙش شش٠ف سلُ  

 27864(، ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ سلُ 1666ّجش ٔٛف 11) 2417

ثّثبثخ ِذٚٔخ األد٠ٚخ ٚاٌظ١ذٌخ، اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد 

(، 1666د٠غّجش  7) 2417رٚ اٌمؼذح  29ثزبس٠خ  9486

 17168ص 
34

ػٍٝ أٔٗ: "٠غزف١ذ اٌّىزشٞ ِٓ رجذ٠ذ  4رٕض اٌّبدح  

اٌؼمذ ِزٝ أثجذ أزفبػٗ ثبٌّذً ثظفخ ِغزّشح ٌّذح عٕز١ٓ 

 "ػٍٝ األل888ً
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ر َخح  في اٖدؼاب الحٔ في ال٘طاء ابخساء مً جاٍض

 ُت.الطُسل

الجىاب نلى هصا الؼإاٛ ال ًخمثل في ٗىن مٓخػُاث 

اإلاصٗىضة هي داضت بهصه الُئت مً الخجاض،  61اإلاازة 

ٖما أنها حشٙل اػخثىاء مً الٓانسة الهامت 

مً الٓاهىن الجسًس والتي  4اإلاىطىص نليها في اإلاازة 

املحاٛ  1955ماي  24مً قهحر  5حلذ محل الُطل 

م  61ً اإلاازة ئلُه في الُٓطة الثاهُت م مً الٓاهىن ْض

اإلاصٗىض أناله، وبالخالي ئنُاء الطُسلي مً  17.04

 في قل الٓاهىن الجسًس
ً
 .35اإلاسة ًبٓى ْاةما

بٓى ؤلاشٙاٛ الصي ًثاض في هصا الطسز هى نىسما  ٍو

ب ججاضي حُث  جىحس مإػؼت ضُسلُت زادل مٖط

م  باث مً  49.16هجس الٓاهىن ْض ٌؼدثني هصه اإلاٖط

َهل الطُسلُت اإلاىحىزة زادل  مجاٛ جؿبُٓه،

ب حؼخُُس مً الحٔ في ججسًس ال٘طاء؟  اإلاٖط

املؼلب الثاوي: عقىد النساء غير الخاطعت للقاهىن 

 61.94زقم 

م  2نملذ اإلاازة  نلى ئدطاج  49.16مً الٓاهىن ْض

مجمىنت مً املحالث والهٓاضاث مً مجاٛ جؿبُٓه، 

ُٔ مً بُنها هجس أن اإلاشطم اػدبهس مً مجاٛ الخؿب

ألامالٕ الهامت والىُُْت )الُٓطة ألاولى(، ٖما أهه 

اػدبهس مً مجاٛ الخؿبُٔ بهؼ املحالث 

الحاالث  ؼوالهٓاضاث اإلاىكمت بٓىاهحن داضت وبه

 الخاضت )الُٓطة الثاهُت(.

 الفقسة ألاولى: ألامالك العامت والىقفُت
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فٟ  49826ٚصاسح اٌؼذي ٚاٌذش٠بد: اٌمبْٔٛ سق َ 

 168ششح، ِشجغ عبثك، ص 

َان أحٙامه ال  49.16مً الٓاهىن  2اإلاازة  باػخٓطاء

ٗالخالي:  جؿبٔ نلى ألامالٕ الهامت والىُُْت 

: عقىد لساء العقازاث أو املحالث التي جدخل في 
ً
أوال

هؼاق امللو العام للدولت أو في ملو الجماعاث 

 الترابُت أو املؤشصاث العمىمُت

بالطيم مً أن هصه الهٓاضاث أو املحالث جماضغ َيها 

ت لً٘ بالىكط ئلى الؿبُهت الٓاهىهُت أو شؿت ججاٍض

للهٓاضاث أو املحالث التي جماضغ َيها جلٚ ألاوشؿت، 

ت باإلاهنى  أو بالىكط ئلى أنها ال جخىَط نلى أضٛى ججاٍض

مً مسوهت الخجاضة، َٓس  79الٓاهىوي املحسز في اإلاازة 

جم اػدبهاز مً هؿاّ جؿبُٔ هصا الٓاهىن الهٓاضاث 

ي جسدل في هؿاّ اإلالٚ الهام للسولت أو أو املحالث الت

، لصلٚ 36الجماناث الترابُت أو اإلاإػؼاث الهمىمُت

وميشىض  1914جبٓى داغهت لكهحر َاجح ًىلُىظ 

، في ححن أن الٓىاهحن الخىكُمُت 1912َاجح هىهبر 

اإلاخهلٓت بالجماناث والٓىاهحن الخاضت ببهؼ 

 .37اإلاإػؼاث نملذ نلى الخىكُم الجعتي لصلٚ

خحس ز اإلابرض في اػدبهاز اإلالٚ الهام للسولت مً آزاض ٍو

الحماًت في ٗىن هصه الحماًت جىطب نلى ُْام الحٔ 

ؼ وفي جحسًس الهٓس، وهى ما ًدىاْؼ مو  في الخهٍى

 38دطىضُاث هصه ألامالٕ

: عقىد لساء العقازاث أو املحالث التي جدخل 
ً
ثاهُا

في هؼاق امللنُت الخاصت للدولت أو في ملو 
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اٌّزؼٍك ثىشاء اٌؼمبساد أٚ  49826اٌمبْٔٛ سلُ  

اٌّذالد اٌّخظظخ ٌالعزؼّبي اٌزجبسٞ أٚ اٌظٕبػٟ 

أٚ اٌذشفٟ فٟ ششح ٚصاسح اٌؼذي ٚاٌذش٠بد فجشا٠ش 

 128، ص 1627
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 168ِظطفٝ ثٛٔجخ، ِشجغ عبثك، ص  
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 118، ص 49826عبثك، ششح ق  ِشجغ 
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الترابُت أو املؤشصاث العمىمُت حُىما الجماعاث 

 جنىن جلو ألامالك مسصىدة ملىفعت عامت

لٓس اػدبهسث الُٓطة الثاهُت مً اإلاازة الثاهُت مً ّ 

الهٓاضاث أو املحالث التي جسدل في هؿاّ  49.16

اإلالٚ الخاص للسولت أو الجماناث الترابُت أو 

اإلاإػؼاث الهمىمُت حُىما جٙىن جلٚ ألامالٕ 

إلاىُهت الهامت مً مجاٛ جؿبُٔ ْاهىن  مطضىزة

لصلٚ ْس ًذلٔ شطؽ اإلاىُهت الهامت ال٘ثحر  49.16

مً ؤلاشٙاالث الٓػاةُت، وشلٚ لهسم وغىح اإلاهُاض 

 .39اإلاهخمس

: عقىد لساء العقازاث أو املحالث املخصصت 
ً
ثاهُا

لالشتعماى التجازي أو الصىاعي أو الحسفي الري 

 جدخل في هؼاق ألاوقاف

مً مسوهت  90لُٓطة الثاهُت مً اإلاازة َٓس هطذ ا

اٍ، الحٔ للم٘تري في اٖدؼاب الحٔ في ال٘طاء  ألاْو

نلى املحالث اإلاىْىَت واملخططت لالػخهماٛ اإلانهي 

أو الحطفي، وجٙىن مهه نٓىز ال٘طاء اإلاخهلٓت 

اٍ ، ٖما أن 40باألمالٕ الىُُْت داغهت إلاسوهت ألاْو

طل ألاحباغ الخاضت جكل داغهت إلآخػُاث الُ

مً ْاهىن الالتزاماث والهٓىز الصي حاء َُه "ال  698

 ًُسخ ال٘طاء بمىث اإلا٘تري وال بمىث اإلا٘طي ئال أهه:

/ النساء الري ًبرمه املصتحق في ملو 
ً
أوال

 محبض ًىفسخ بمىجه؛

/ النساء الري ًبرمه مً بُده الش يء 
ً
ثاهُا

 .41بدون مىجب ًىفسخ بمىجه"
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 ِٓ ِذٚٔخ األٚلبف8 96اٌّبدح  
41
 ِٓ ق8ي8ع 698اٌّبدح  

مطحر ألاضٛى ًؿطح في هصا الطسز حؼاٛؤ حٛى 

ت التي حؼخًل في الهٓاضاث أو املحالث التي جم  الخجاٍض

اٍ اٖدؼابها الحٔ في ال٘طاء.  إلاسوهت ألاْو
ً
ُها ؾبٓا  ْو

ججسض ؤلاشاضة في هصا الطسز، ئلى أن مٓخض ى الُٓطة 

اإلاصٗىضة ال حؼطي نلى ألاضٛى  90الثاهُت مً اإلاازة 

ٓها ت التي حؼخًل في الهٓاضاث التي جم َو   الخجاٍض
ً
ؾبٓا

اٍ بهس اٖدؼاب الحٔ في ال٘طاء نلى  إلاسوهت ألاْو

انخباض أن هصه الحالت وإن لم ًخم جىكُمها في 

َاهه ما  1935ماي  24بذالٍ قهحر  49.16الٓاهىن 

زام ألامط ًخهلٔ بحٔ م٘تري َاهه ًخهحن مطاناة 

ع الٓاهىوي للم٘تري وجمخُهه بالحماًت الالظمت.  اإلاٖط

لىغو الٓاهىوي ًؿطح حؼاٛؤ أدط بذطىص ا

ت نلى الشُام  للمحالث اإلاؼخًلت في الهٓاضاث اإلاملٖى

اٍ والخىاص، وهى ما ًالحل في بهؼ  بحن ألاْو

 الحاالث اإلاؼخًلت باإلاسن الهخُٓت باإلاًطب.

هكم هصه الحالت  1955ماي  24مً اإلاالحل أن قهحر 

: "ال ًؿبٔ هصا 4في الُٓطة ألاولى مً الُطل 

ي الحالت التي جٙىن َيها الكهحر... ٖما ال ًؿبٔ ف

ألامالٕ وألاماًٖ مشانت وجٙىن ألاحباغ جمخلٚ َيها 

َىاةس جبلٌ نلى ألاٖثر أضبام منها"، بذالٍ الٓاهىن 

الجسًس الصي ػ٘ذ نً جىكُم هصه الحالت، والتي 

 .42أن هخطىض َيها جطجِب هُؽ ألازط

الفقسة الثاهُت: املحالث والعقازاث املىظمت 

 الحاالث الخاصتبقىاهين خاصت وبعع 

ئلى حاهب ألامالٕ الهامت والىُُْت التي اػدثنى 

مً الخؿبُٔ، اػدثنى هصا الٓاهىن  49.16الٓاهىن 
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ٖصلٚ املحالث والهٓاضاث اإلاىكمت بٓىاهحن داضت 

 وبهؼ الحاالث الخاضت وهي:

: عقىد لساء العقازاث أو املحالث املخصصت 
ً
أوال

ي التي لالشتعماى التجازي أو الصىاعي أو الحسف

 جبرم بىاء على مقسز قظائي أو هتُجت له

ٗاهذ جىظ  1955ماي  24الطًُت ألاولى لىظ قهحر 

 نً نباضة "جبرم بىاء 
ً
نلى "اإلاؼحر الٓػاتي" نىغا

نلى مٓطض ْػاتي أو هدُجت له" هل اإلآطىز هىا هى 

املحالث اإلاىحىزة في ئؾاض الخطُُت الٓػاةُت زون 

 .43الٓػاةُتجلٚ اإلاىحىزة في حالت الحطاػت 

اث في شطح الٓاهىن  حُث شهبذ وظاضة الهسٛ والحٍط

، نٓىز اإلابرمت في ئؾاض الحطاػت الٓػاةُت أو 49.16

ٗان هىنه واإلابرم بىاء نلى أمط  حؼُحر ْػاتي ُُٖما 

 .44ْػاتي

، التي 45مً مسوهت الخجاضة 588بالطحىم ئلى اإلاازة َ

بامٙان الؼىسًٚ وحسه أن ًؿالب جىظ نلى أهه "

ت بخٓسًم الخسمت اإلاخهاْس  بدىُُص الهٓىز الجاٍض

ُسخ الهٓس  بشأنها للؿٍط اإلاخهاْس مو اإلآاولت، ٍو
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، ِشجغ عبثك، 49826ششح ٚصاسح اٌؼذي ٚاٌذش٠بد ق  
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45

شؼجبْ  1طبدس فٟ  2828816ظ١ٙش شش٠ف سلُ  

 71827( ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ سلُ 1628أثش٠ً  29)2419

8 99ثٕغخ ٚرؼ٠ٛض اٌىزبة اٌخبِظ ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ 

اٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌزجبسح، ف١ّب ٠خض ِغبطش  29

 طؼٛثبد اٌّمبٌٚخ8

 

 

 

 

بٓىة الٓاهىن بهس جىحُه ئهصاض ئلى الؼىسًٚ ًكل 

.
ً
 زون حىاب إلاسة جُّى شهطا

اء  ًجب نلى اإلاخهاْس أن ًُي بالتزاماجه ضيم نسم َو

ب اإلآاولت بالتزاماتها الؼابٓت لُخح اإلاؼؿطة، وال ًترج

نً نسم جىُُص هصه الالتزاماث ػىي مىح الساةىحن 

ح بها في ْاةمت الخطىم"...  حٔ الخطٍط

: عقىد لساء العقازاث أو املحالث املىجىدة 
ً
ثاهُا

ت  باملسالز التجاٍز

ع الخجاضي في مُهىم هصا الٓاهىن ٗل  ٓطس باإلاٖط ٍو

مجمو ججاضي شي شهاض مىحس مشُس نلى نٓاض مهُأ 

ػم بىاًت واحسة أو نسة ومؼخًل بشٙل مىحىز،  ٍو

ت شاث وشاؽ واحس  بىاًاث حشخمل نلى محالث ججاٍض

أو أوشؿت مخهسزة، وفي ملُ٘ت شخظ شاحي أو نسة 

أشخاص شاجُحن أو شخظ انخباضي أو نسة 

خم حؼُحره بطىضة مىحسة ئما  حن، ٍو أشخاص انخباٍض

 ٔ ع الخجاضي أو نً ؾٍط مباشطة مً ؾٍط مالٚ اإلاٖط

 دحر.أي شخظ ًٙلُه هصا ألا 

ٓطس بالدؼُحر ٗل الخسابحر التي جخذص لخحؼحن  ٍو

و مً نسز ظواضه  ع الخجاضي والَط ػمهت وحاشبُت اإلاٖط

ٔ أو غمان احترام  ٗاإلشهاض أو الخيشُـ أو الدؼٍى

ع أو  اإلامحزاث والخطاةظ الخٓىُت والهىسػُت للمٖط

 .46جىكُم ػاناث الهمل أو الحطاػت أو الىكاَت

ت أ هخبر اإلاطاٖع الخجاٍض هم اػخثىاء هظ نلُه البىس َو

، وشلٚ 49.16الخامؽ مً اإلاازة الثاهُت مً الٓاهىن 

انخباض لٙىن الحماًت الٓاهىهُت لل٘طاء الخجاضي 

 إلاا 
ً
جإػؽ نلى وحىز ألاضل ججاضي، وشلٚ هكطا
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ًخؿلبه هصا ألادحر مً الهىاضط ألاػاػُت اإلاخؿلبت 

ً هصا ألاضل، وبالخالي الػخُازة مً الحماًت  لخٍٙى

و اإلاىكم لل٘طاء الخجاضي، اإلا ٓطضة بمٓخض ى الدشَط

َان نسم جىَط املحالث اإلاخىاحس باملجمهاث 

ت نلى ظبىاء داضحن لها وحؼُحر مؼخٓل نً  الخجاٍض

ع ٖٙل ال ًذىلها الاػخُازة مً  حؼُحر اإلاٖط

هى ما اػخٓط نلُه  47مٓخػُاث هصا الٓاهىن 

في  1955ماي  24الاحتهاز الٓػاتي في قل قهحر 

مح٘مت مً الٓطاضاث مً بُنها لٓطاض  الهسًس

ر 1523الاػخئىاٍ بمطاٖش نسز  الطازض بخاٍض

م 30/12/2008 بذطىص  428/7/2008، ملِ ْض

هاظلت جخهلٔ بمحل مذطظ بُو مىخجاث الطىانت 

الخٓلُسًت ًىحس زادل بهى َىسّ، نلى أهه: "َُما 

ًذظ ؤلاؾاض الٓاهىوي للسنىي َان الثابذ مً دالٛ 

املحل الصي حؼخًله اإلاؼخأهُت ًٓو  وزاةٔ اإلالِ أن

 مً 
ً
شٙل حعءا ببهى َىسّ ْطط الىضوز السولُت َو

ألاضل الخجاضي اإلاإػؽ بالُىسّ وبالخالي ال ًمً٘ 

جطىض ٖطاةه ٖمحل مهس للخجاضة وجأػِؽ أضل 

ججاضي نلُه وأن اإلاؼخأهُت لم جسٛ بما ًُُس أنها 

 بمحل الجزام داضت أن جأػِؽ 
ً
ا  ججاٍض

ً
أػؼذ أضال

ججاضي ًٓخض ى جىاَط ظباةً داضحن باملحل وأن  أضل

الهمل الٓػاتي اػخٓط نلى انخباض والىاحهاث 

العحاحُت اإلاؼخًلت زادل الُىازّ واإلاؿاضاث 

ومحؿاث الٓؿاض ويحرها ال ًمً٘ أن جإػؽ نليها 

ت داضت بها ألن ظباةنها هم ظباةً لألضل  أضٛى ججاٍض

ٓخػُاث الخجاضي اإلاإػؽ باملحل ألام وبالخالي َان م

. مؼخمسا 48ال جؿبٔ نلى الىاظلت" 1955ماي  24قهحر 
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، 49826ٚصاسح اٌؼذي ٚاٌذش٠بد ششح اٌمبْٔٛ  

 118ِشجغ عبثك، ص 
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اٌظبدس  2911اس ِذىّخ االعزئٕبف ثّشاوش ػذد لش 

 418/67/1668، ٍِف سق 16/21/1668َثزبس٠خ 

جىحُه اإلاصٗىض مً دالٛ الٓطاضاث اإلاخىاجطة للمحاٖم 

ت الخامؼت ملح٘مت  الُطوؼُت ومً بُنها ْطاض للًَط

ر  ؽ بخاٍض الصي حاء  1970ماي  25الاػخئىاٍ بباَض

َُه "ئن مً اإلاؼلم به ال وحىز ألضل ججاضي زون 

حن ال محخملحن أو ظبىاء زابخحن حُُٓٓ حن ْاٍض

 .49مىخٓلحن"

اػخٓط الٓػاء الُطوس ي نلى انخباض واملحالث 

ت محالث جابهت، مإػؼاث  الٙاةىت باإلاطاٖع الخجاٍض

احتهازه نلى نلخحن مخٙاملخحن، اوهسام جىَط نىطط 

العبىاء الخاضحن بهصه املحالث واإلاؼخٓلحن نً ظبىاء 

ع واوهسام جىَط نىطط الاػخٓاللُت في حؼُحر  اإلاٖط

هصه املحالث لهسم اهُطازها بىكام وجىُْذ داص 

 .50في الهمل

ر  َبراًط  5وفي الٓطاض ملح٘مت الىٓؼ الُطوؼُت بخاٍض

: "انخبرث هصه املح٘مت أن هكام ال٘طاء 2003

ط نلى  الخجاضي ًؿبٔ بذطىص ٗل محل ججاضي ًخَى

خمخو باػخٓاللُت في  ً ٍو اٍض ظباةً داضحن به ْو

ع  ٗاةً بمٖط ت ملحل  ت اإلا٘تًر ٗاهذ الشٖط الدؼُحر وإشا 

ها وأزاء ججاضي جٓىم بىُؼها بخسبحر مبُهات

ٗاتها، َانها  مؼخحٓاث ال٘هطباء اإلاترجبت نً اػتهال

اث الاَخخاح وؤلايالّ اإلاُطوغت مً ْبل  جذػو ألْو

ع الخجاضي وأن هصا ألادحر ًبٓى اإلاؼإوٛ نً  اإلاٖط

ع  أزاء اإلاطاٍضِ اإلاخهلٓت بالدؼُحر الجماعي للمٖط

ونً جىكُم السناًت الخاضت به وجحسًس ػُاػت 

ت ال جخمخو باالػخٓاللُت ألازمىت وبالخالي، َ هصه الشٖط
                                                                                        

، ِطجؼخ 264ِٕشٛس ثّجٍخ اٌمضبء ٚاٌمبْٔٛ اٌؼذد 

 198-14، ص 1624األ١ِٕخ، اٌشثبط، 
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ِبٞ  19لشاس ِذىّخ االعزئٕبف ثجبس٠ظ ثزبس٠خ  

 178ٔفظ اٌّشجغ، ص  2976
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اٌّذالد اٌىبئٕخ آِبي ا١ٌّٕؼٟ: "ِٛضٛع وشاء  

ثبٌّشاوض اٌزجبس٠خ"، ِمبي ِٕشٛس ثّجٍخ اٌمضبء 
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في الدؼُحر وال ًجىظ لها الخمؼٚ بالحماًت اإلاخػطضة 

 .51في هكام ال٘طاء الخجاضي"

ٗان اإلابسأ أن "املحالث الخابهت" ال جخمخو  وإشا 

بالحماًت اإلآطضة في هكام ال٘طاء الخجاضي لهسم 

جىَطها نلى ظباةً داضحن ونسم اػخٓاللُتها في 

لٓػاء ْس انتٍر لها بهصه الحماًت الدؼُحر، َان ا

ٗلما جىَطث هصه الهىاضط، بحُث شهبذ مح٘مت 

ر  ًىاًط  24الىٓؼ الُطوؼُت في ْطاضها الطازض بخاٍض

ت نلى محل ججاضي  1996 ئلى ئػباى الحماًت الخجاٍض

" ومسدل مؼخٓل Vitrineًخىَط نلى واحهت ظحاحُت "

ع الخجاضي ًجهله يحر  نً اإلاسدل الطةِس ي للمٖط

اث الاَخخاح وؤلايالّ، بهلت مط  جبـ به مً حُث أْو

جىَطه نلى اػخٓاللُت جامت في الدؼُحر ونلى ظباةً 

 .52داضت به

نلى الهمىم، َٙلما اػخؿام ضاحب املحل ئزباث 

ع  ُْام ظباةً داضحن به مؼخٓلحن نً ظباةً اإلاٖط

ٗاَُت لجهله  لما جىَط الخاحط نلى ػمت  الخجاضي، ٗو

َاهه ًحكى بالحماًت  ٌؼخٓؿب ظبىاء داضحن به،

 اإلآطضة في هكام ال٘طاء الخجاضي.

َبذطىص ؤلاشٙاٛ الصي ؾطح حٛى مسي أحُٓت 

ت ال٘بري  ضُسلُت اإلاىحىزة في اإلاطاٖع الخجاٍض

َالطُسلُت  49.16إلدػانها لحماًت الٓاهىن 

ع الخجاضي  اإلاصٗىضة جكل، بالطيم مً وحىزها باإلاٖط

ها الخاص في اإلاهني باألمط، مىُطزة بىكامها وجىُْت

الهمل مما ًجهل لها ظباةً داضحن بها هصا باإلغاَت 

ئلى أنها جلتزم باحترام مىاُْذ الاَخخاح وؤلايالّ التي 
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، 1661فجشا٠ش  9لشاس ِذىّخ إٌمض اٌفشٔغ١خ ثزبس٠خ  

 128ٔفظ اٌّشجغ، ص 
52
 128ٔفظ اٌّشجغ ص  

جحسزها هٓابت الطُازلت الخابهت لها وبخأمحن اإلاساومت 

والحطاػت وشأنها في شلٚ شأن باقي الطُسلُاث 

ت جحذ لىاء هصه الىٓابت، نلى انخباض أن  اإلاىؿٍى

ٛ بمىاُْذ الهمل، ُٖخح الطُسلُت في وحه ؤلادال

ت أًام الهؿل وألانُاز مً زون  ضواز اإلاطاٖع الخجاٍض

 بمساومت أو حطاػت ضُسالهُت، 
ً
أن ًٙىن ألامط مخهلٓا

مً شأهه أن ٌهطع الطُسلي اإلاهنى باألمط ئلى 

 .53نٓىباث جأزًبُت مً ؾٍط هٓابخه

ؿطح حؼاٛؤ بذطىص حًُحر اليشاؽ الخجاضي  ٍو

ت التي َاإلاطاٖ ت وفي ئؾاض ػُاػخه الخجاٍض ع الخجاٍض

ت التي ػٍى  ًخم بىاء نليها ادخُاض ألاوشؿت الخجاٍض

 ًخػمنها، يهسٍ ئلى جحُٓٔ جىاظن بحن هصه ألاوشؿت.

وأن الؼماح للم٘تري بخًُحر وشاؽ املحل أو حتى 

بمجطز مماضػت وشاؽ م٘مل ليشاؾه ألاضلي، مً 

س هصه اإلاطاٖع شأهه اإلاؼاغ بهصا الخىاظن، ولصلٚ حهم

ئلى جػمحن شطوؽ جحػط بمىحبها نلى اإلا٘تري حًُحر 

 بمماضػخه زادل ألاضل 
ً
اليشاؽ الصي ػمح له أضال

ً الخجاض ْس هظ  " وأحس اإلا٘تًر الخجاضي "مُٙامٛى

ضطاحت نلى التزام بهسم حًُحر اليشاؽ اإلاماضغ في 
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 118آِبي ا١ٌّٕؼٟ، ِشجغ عبثك، ص  

ِغ رٌه فأٗ ٠ذق فٟ ثؼض األد١بْ ِؼشفخ ِب ئرا وبْ 

اٌضثبئٓ اٌز٠ٓ رغزغٍُٙ اٌّذالد ٚاٌفضبءاد اٌّغزغٍخ داخً 

اٌّشاوض اٌزجبس٠خ اٌىجشٜ ُ٘ صثبئٓ خبط١ٓ ثزٍه اٌّذالد 

أَ أْ ٘زٖ األخ١شح رىزفٟ ثبعزغالي صثبئٓ اٌّشوض اٌزجبسٞ 

األوجش اٌزٞ رٕزّٟ ئ١ٌٗ، ٚدغت أعزبر فإاد ِؼالي فأٗ 

ػٍٝ ٕ٘بن اٌّؼ١بس اٌزٞ ٠ؼًّ ثبٌٕغجخ ٌىً أطً رجبسٞ 

ِغزٜٛ رذم١مٗ ٌشط١ذ خبص ِٓ اٌضثبئٓ ٠جت ئػّبٌٗ فٟ 

٘زٖ اٌذبٌخ ثذ١ث ِزٝ رج١ٓ أْ اٌّذً أٚ اٌفضبء اٌزجبسٞ 

اعزطبع، ثفضً طج١ؼخ إٌشبط اٌزجبسٞ اٌزٞ ٠ّبسعٗ 

ٚثفضً اٌغ١بع١خ اٌزجبس٠خ اٌزٟ ٠ٕزٙجٙب، ٚفٟ ثؼض 

األد١بْ وزٌه ثفضً اٌّٛلغ اٌّىبٟٔ اٌزٞ ٠زٛاجذ ف١ٗ، 

ٓ اٌضثبئٓ ٠شرجطْٛ ثٗ ٘ٛ ِب ٠غؼْٛ ئ١ٌٗ وغت سط١ذ ِ

٘ٛ ١ٌظ فمظ ئٌٝ اٌّشاوض اٌزجبس٠خ األوجش فأٗ ٠جت اٌمٛي 

 ثبوزغبة األطً اٌزجبس8ٞ

 فإاد ِؼالي، ِشجغ عبثك، ص8
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املحل اإلا٘تري ونسم مماضػت وشاؽ م٘مل زون 

خابي مً ْبل اإلا٘طي، الحطٛى نلى ئشن مؼبٔ  ٖو

 .54جحذ ؾاةلت َسخ الهٓس

: عقىد لساء العقازاث أو املحالث املتىاجدة 
ً
ثالثا

ع  بالفظاءاث املخصصت الشتقباى مشاَز

املقاوالث التي جمازس وشاػها بقؼاعي الصىاعت 

وجنىىلىجُا املعلىماث، ولرا جمُع الخدماث ذاث 

ا الصلت بما في ذلو جسحُل الخدماث، والتي جىجزه

الدولت أو الجماعاث الترابُت أو املؤشصاث 

العمىمُت أو املقاوالث التي جملو فيها الدولت أو 

شخص مً أشخاص القاهىن العام مجمىعت أو 

أغلبُت زأشمالها بهدف دعم وجؼىٍس أوشؼت مدزة 

 للدخل ومحدثت لغسض العمل.

واإلآطىز بترحُل الخسماث هى ما ٌؼمى 

ىٌ والصي ٌهني ئنا شىٍض ٗاث باألَو زة جىقُِ الشط

ال٘بري ألاحىبُت في البلساث شاث ألاحىض والخٙالُِ 

اإلاىذُكت حُث ًم٘نها أن ججس اإلاهاضاث والٙىازض 

 الالظمت.

 100واإلاًطب ًطاهً مً وضاء شلٚ نلى ئحسار حىالي 

ألِ مىطب شًل حسًس شلٚ أهه جمذ مطاػُم 

الخىُْو نلى اإلايشىض اإلاخهلٔ باضػاء الهطع الجسًس 

في مجاٛ جطحُل الخسماث بطةاػت الؼُس  للمًطب

ر   .201655ماي  5ضةِؽ الحٙىمت بخاٍض

ٖما جمذ في هُؽ الؼُاّ تهُئت مىؿٓخحن 

مخذططخحن بٙل مً الساض البُػاء والطباؽ 

ىٌ مً دالٛ ٗل مً   Rabatالػخٓباٛ ئال ممخىٍض
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 168آِبي ا١ٌّٕؼٟ، ِشجغ عبثك، ص  
55
 178ِظطفٝ ثٛٔجخ، ِشجغ عبثك، ص  

techno polis, Casa reashore ٖما حكُذ في ،

ٖت بهٓىز ٖطاء في شط  35هُؽ ؤلاؾاض حىالي أٖثر مً 

اإلاىؿٓخحن ٖما ًيخكط مؼخٓبال َخح أدطي بٙل مً 

اغ  .56ؾىجت َو

ل ألامد : عقىد النساء ػٍى
ً
 زابعا

لٓس جم اػدبهاز هصا الىىم مً ال٘طاء 

وما بهسها مً مسوهت الحّٓى  121لخػىنه للمازة 

ل ألامس  للهٓاضاث ًذٛى  الهُيُت َهٓس ال٘طاء الؿٍى

 
ً
 نُيُا

ً
مً٘ للمؼخأحط حٓا  للطهً الطػمي ٍو

ً
ْابال

 للشطوؽ اإلآطضة في 
ً
ذ هصا الحٔ وحجعه ؾبٓا جٍُى

الحجع الهٓاضي، ٖما أهه ًجب أن جٙىن مسة هصا 

ال٘طاء جُّى نشط ػىىاث زون أن جخجاوظ أضبهحن 

ىٓض ي باهٓػائها  .57ػىت ٍو

: عقىد الائتمان إلاًجازي العقازي 
ً
 خامصا

ػىنه لٓس جم اػدبهاز هصا الىىم مً ال٘طاء لخ

إلاسوهت الخجاضة، شلٚ أهه وحؼب الُٓطة الثاهُت مً 

مً مسوهت الخجاضة َان مُهىم نٓس  431اإلاازة 

الاةخمان ؤلاًجاضي ًخحسز في ٗل نملُت ئٖطاء 

للهٓاضاث اإلاهسة لًطع منهي، جم شطاؤها مً ؾٍط 

ٗان مً شأن هصه  اإلاالٚ أو بىاؤها لحؼابه، ئشا 

ٗان جُُُ٘ها أن جم٘ ً اإلا٘تري مً أن الهملُت ُُٖما 

 لٙل أو بهؼ ألامىاٛ اإلا٘طاة نلى أبهس 
ً
ًطحر مالٙا
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دمحم ِذشٚن: "اٌٛج١ض فٟ اٌؼمٛد اٌّغّبد اٌج١ٛػبد  

األوش٠خ اٌٛاسدح ػٍٝ اٌؼمبس فٟ ضٛء آخش ٚ

، إٌشش ٚاٌزٛص٠غ، 1627اٌزؼذ٠الد"، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 1248ِىزجخ اٌّؼشفخ ِشاوش، ص 
57
 ِظطفٝ ثٛٔجخ، ِشجغ عبثك8 
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جٓسًط نىس اهططام أحل ال٘طاء )الاةخمان ؤلاًجاضي 

 .58الهٓاضي(

 خاجمت:

وفي الخخام وبهس زاضػت مىغىم هؿاّ جؿبُٔ 

م  اإلاخهلٔ ب٘طاء الهٓاضاث واملحالث  49.16الٓاهىن ْض

طفي، اإلاهسة لالػخهماٛ الخجاضي والطىاعي والح

ًخضح أن هصا الٓاهىن ْس أحى بمجمىنت مً 

اإلاؼخجساث نلى مؼخىي هؿاّ جؿبُٔ هصا الٓاهىن 

الش يء الصي ٌه٘ؽ هُت اإلاشطم اإلاخىحهت هحى ئْطاض 

 مً الحماًت لبهؼ ألاوشؿت مً دالٛ 
ً
سا مٍع

ئنؿائها الحٔ في ججسًس نٓس ال٘طاء حتى زون 

اٖدؼاب أضل ججاضي، ٖما أن بهؼ ألاوشؿت ال 

 لؿابهها اإلاسوي  ًمً٘
ً
ت هكطا أن ج٘دؼب  أضٛى ججاٍض

ومو شلٚ هجس اإلاشطم ٌهؿيها الحٔ في ججسًس ال٘طاء 

بالطيم مً أن هصا ألادحر هى نىطط مً نىاضط 

مً مسوهت الخجاضة،  80ألاضل الخجاضي وحؼب اإلاازة 

س نلى أن اإلاشطم شاهب في مؼاض ئغُاء  مما ًٖإ

ٗالص ت نلى أوشؿت مسهُت  حت الطُت الخجاٍض

 والاْخطاز الخهاووي.

هُت التي  لخجاوظ مجمىنت مً  الادخالالث الدشَط

مً شأنها اإلاؼاغ بالؼلم الاحخماعي ونسم 

الاؾمئىان ألاَطاز نلى حٓىْهم ومطاٖعهم 

 الٓاهىهُت، ًيبغي جسدل اإلاشطم مً أحل:

 الحس مً جػاضب الهمل الٓػاتي 

 ٍجىَحر ألامً الٓاهىوي والخهاْسي لألؾطا 

  ئضحام الثٓت في الهالْت بحن اإلا٘طي

 واإلا٘تري 
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 ِٓ ِذٚٔخ اٌزجبسح8 412اٌّبدح  

  جحُٓٔ جىاظن بحن اإلا٘طي واإلا٘تري 

  ت َيها مً الػماهاث ما دلٔ بيُت نٓاٍض

ً نلى الاػدثماض في  ٌصجو اإلاؼدثمٍط

 أمىالهم بٙل زٓت واؾمئىان



 الئحت املساجع املعتمدة:

 النتب:

، مؿبهت اإلاهاٍض 2007ألاضل الخجاضي"، الجعء الثاوي، الؿبهت ألاولى أحمس ش٘طي: "الىػُـ في 

 .11الطباؽ، ص:  -الجسًسة

ت، الؿبهت الخامؼت -َإاز مهالٛ: "شطح الٓاهىن الخجاضي الجسًس"، الجعء الثاوي ٗاث الخجاٍض الشط

2016. 

ت في   و اإلاًطبي"، دمحم محبىبي: "أػاػُاث في أحٙام الشهط الهٓاضي والحّٓى الهُيُت الهٓاٍض غىء الدشَط

 .21، ص 2017مؿبهت اإلاهاٍض الجسًسة، الطباؽ، الؿبهت ألاولى 

ت الىاضزة نلى الهٓاض في غىء آدط  : "الىححز في الهٓىز اإلاؼماث البُىناث وألاٍٖط دمحم محطٕو

ت مطاٖش، ص 2017الخهسًالث"، الؿبهت ألاولى،  و، م٘خبت اإلاهَط  .214، اليشط والخىَظ

م  1955ال٘طاء الخجاضي بحن قهحر مطؿُى بىهجت: " "، مؿبهت لُخىيطاٍ، ؾىجت، 49.16والٓاهىن ْض

 .13، ص 2016الؿبهت ألاولى، 

 املجالث والجسائد:

ت"، مٓاٛ ميشىض بمجلت الٓػاء والٓاهىن،  آماٛ اإلاىُعي: "مىغىم ٖطاء املحالث الٙاةىت باإلاطاٖع الخجاٍض

 .30مطحو ػابٔ، ص 

اإلاخهلٔ ب٘طاء الهٓاضاث أو املحالث املخططت  49.16ال٘بري للٓاهىن دالس الهىان: "الخىحهاث 

، ص 81لالػخهماٛ الخجاضي أو الطىاعي أو الحطفي"، مٓاٛ ميشىض بمجلت: ْػاء مح٘مت الىٓؼ، نسز 

346. 

 الىدواث وألاًام الدزاشُت واملحاطساث:

ُٓذ في الُىم السضاس ي الصي "، مسادلت أل49.16أحمس أهىاض الىاجي: "مؼخجساث هؿاّ جؿبُٔ الٓاهىن 

 .2017َبراًط  5هكمه هازي املحامحن الشباب بُاغ ًىم 

َإاز مهالٛ: محاغطاث ألُٓذ نلى ؾلبت الؼساس ي الؼازغ في مازة أشًاٛ نهاًت السضاػت، بطػم 

 .2016/2017اإلاىػم السضاس ي 
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 الىصىص القاهىهُت والتىظُمُت:

ر الكهاةط اإلاخهلٓت بدىكُم الؼّى اإلاالُت بخا  ؛1993ػبخمبر  21ٍض

 اإلاخهلٔ بيشاؽ مإػؼاث الاةخمان ومطاْبتها؛ 1993ًىلُىظ  6قهحر 

م  م 2015َبراًط  19مً ضبُو الثاوي ) 29ضازض في  1.15.26الكهحر الشٍطِ ْض ( بدىُُص الٓاهىن ْض

ت الطػمُت نسز  131.13  .1607، ص 6342اإلاخهلٔ بمعاولت مهىت الؿب، الجٍط

م  م 2000ماي  12) 1421مً ضُط  13ضازض في  1.00.202قهحر شٍطِ ْض  06.00( بدىُُص الٓاهىن ْض

سة الطػمُت نسز  ر  4798بمثابت الىكام ألاػاس ي للخهلُم اإلاسضس ي الخطىص ي، الجٍط ماي  25بخاٍض

 .1187، ص 2000

م  م 2006هىَمبر  22) 1427شىاٛ  30ضازض في  1.06.151قهحر شٍطِ ْض  17.04(، بدىُُص الٓاهىن ْض

سة الطػمُت نسز بمثاب ت والطُسلت، الجٍط ر  5480ت مسوهت ألازٍو زٌؼمبر  7) 1427شو الٓهسة  15بخاٍض

 .3726(، ص 2006

ر  9.88الٓاهىن   بشأن الٓىانس املحاػبُت الىاحب نلى الخجاض الهمل بها؛ 1992يشذ  4بخاٍض

م  خجاضي أو الطىاعي أو اإلاخهلٔ ب٘طاء الهٓاضاث أو املحالث املخططت لالػخهماٛ ال 49.16الٓاهىن ْض

اث، َبراًط   .9-10، ص 2017الحطفي في شطح وظاضة الهسٛ والحٍط

م  ر َاجح يشذ  95.15الٓاهىن ْض  .1996بمثابت مسوهت الخجاضة بخاٍض

اقع إلالنتروهُت:  املى

نٓس ال٘طاء الخجاضي وإشٙالُت اٖدؼاب  49.16نثمان بحن مىطىض: "زضاػت جحلُلُت إلآخػُاث الٓاهىن 

ت نلى غىء الٓاهىن الجسًس  اإلالُ٘ت  "، مٓاٛ ميشىض باإلاىْو ؤلال٘ترووي:49.16الخجاٍض
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