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 يداع العقود واألحكام القضائية باحملافظة العقاريةإ

  

                            ******* 
 ملخص:

قولصدلاأل عثقاكادألاعقملدي دشعشاء دأل ع فد  قمللثيدش تخليةدشتبدأ عمليةدشعردالعقود دالعثقوا دألخرعقالدل عقم

بهدألعثعددأهياألعثهاهألاهدألعتقولصدلاأل عقمي دحشعو ح دا عقو  صدةشع قلح دا عقودةيةدشعقود ألة دشع ثعه يادألع ثعقولصدل  

عويب دددا ععقو ألهاهةدددشعثقولدليددداتعقودددأمألث عقو  دددألخةشتعم دددأعقرمللدددأللعقره دددألة عثقول دددا ع قإلةثتعم دددالعقوب دددأل 

وة ددددااعقمعددددألايعقود ددددألة عشللق ب هددددألع  عشاهددددأقماألعوددددأ عقمعألارددددشعقود ألة ددددشع  ألشدددد عةسدددد ع عددددألتثقمؤسسددددأل

كدأل عقو دلقةعقوصدأللةعمدحعقمعدألايعقود دألة عاألهد ع ألشد ع ث لقجد هألعثقتتخدأل ع دلقةعش بدايعههدأقماألع ثعةا داألتعث الدأل

قود دألة عثقاادلقلع دحعقملدألرعوأثودشعقو دألها عث بدأ عقو دلمةشعثكلألهدشعوي د  ع ويل ألشدشعقو  دألخةشعشدألو دحعاةد 

 .قود ألة عثرسل لقةعقمدأل ال عثقلحأع حعقونزقمأل عاةلألعهتخصعقود ألةق عقملساكش عدسفعقمعألاي

ثقو  أل عقمتخلصعش رلع ذهعقونزقمأل ع اعقو  أل عقرلقة عشألملبألةعثق عقمعألايعقود ألة ع اظفع

لقة عهرع  ع  ألو ع حعهل ع  عهلقة عيدل عوصأللحع ةحشعقلقة شعثقرص عق عقملألو عتتس عشصةشعقو لقةعقرا

 لقةق عقمعألايعقود ألة عرعتلقىعقلىع صألفعقو لقةق عقرلقة شعش عه ع  للع ملأليعهلقة شعتلديرعشألميكةشعف ع

   لياألعث نه ع حعهل ع اهألع لقةق عهلقة شعتتس عش لةععسلأل عقو لقةعقرلقة عث  عقولق عقر لبعويصاقب.

اعجد عواألعضلألهأل ع كباعويل ةةذعشاقس شعقوغلق شعقو هأهأهشعكلألع  عقم لععو لأل عت ةةذعقاكاأل

اكاسةيشعإلجبألةعقمعألارشعقود ألة شعشصاةةعلألصشعث أهل شعقلحةيعقود ألة عشصاةةعمأل شعملىعت ةةذعقلحك .

Abstract: 
The process of the month of contracts and the various other documents of 

the acts and provisions relating to the establishment, transfer, authorization, 

modification and termination of real property rights, dispositions of personal 

rights, inheritance, building and construction contracts, lawsuits, rental contract 

and legal mortgages of banks and institutions A specific fee for the real estate 

governor to monitor and review and decide to accept the deposit or rejection, and 

whatever the decision issued by the real estate, it is subject to judicial review by 

the actions of the rule of law and the principle of legitimacy Protection of the Land 

Registry and individuals from the arbitrariness of the real estate portfolio and the 

stability of transactions and reduce conflicts with respect to real estate Scanned. 

However, there are those who believe that the decisions of the real estate 

portfolio do not amount to administrative decisions, but rather are administrative 

acts relating to ownership in general and from them. Those who believe that they 
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are administrative decisions are characterized by all aspects of administrative 

decision and they are the closest opinion. 

The legislator to ensure the implementation of the provisions made the 

legislator have greater legal safeguards for implementation by the threat penalty 

as a means of forcing the real estate conservation in particular and the 

Directorate of Real Estate Conservation in general to implement the judgment. 

 

 مقدمة: 

شاهأقماألعوأ عقمعألارشعقود ألة شع  ألش عةس عع(1)تبأ عمليةشعرالعقود العثقوا ألخرعقالل عقمتخليةش

عكأل عع(2) عأل عث الأل ع ثعةا األت ع لقةعش بايعههأقماأل عثقتتخأل  عث لقجد هأل اة ااعقمعألايعقود ألة عشللق ب هأل

عش عقو  ألخةش عويل ألشش ع ألش  عاأله  عقمعألايعقود ألة  عقود ألة عقو لقةعقوصأللةعمح عوي    عكلألهش عاة  ألو دح

ثقاالقلع حععدسفعقمعألايعقود ألة عثرسل لقةعقمدأل ال عث يشعقونزقمأل عاةلألعهتخصعقود ألةق عقملساكشتع

عقو  ألخةشع عثقاكاألا عقمعلةق  عههأقع عمح عقاثي عهلعأث ع بألكث ع ةبع عف  عقماضاع ع دألل ش ثبذو عسيل 

عثهجلق قت  عشألإلهأقع عقاش ألصعقمايةا  ع  ألععثقوثألءي عث هاقم  ع سبألبعةاضعقرهأقع عثقوثألوثعمح ث جألو ت

 قولقبععهلعأثعمحعقو بةدشعقو ألهاهةشعو لقةعةاضعقإلهأقععثقو دحعاة .

 األول املبحث 

 إيــداع املحررات واألحكام القضائية 

عرالعقود الت عهلى عقاالقل عقود ألة شععه  أ عشألمعألارش ع نهأل عء خ عمحعطل رعههأقع ثقوا ألخرعقمتخليةش

وةدل عشأثةهعقمعألايعقود ألة عملىعقولع رع نهألع ب عرال ألعقا لعقوذ عهتاتبعمية ععقوا ألخرعقوالز شتعةا ش

ثرشأع  عتاا عقوا ة شعقم أ شعوي العقود ألة عف عرا عةسميعه عرعهلكحعشعأليع حعع  ألةع ألهاهةشع تخليةشت

قوب أل أل عقود ألة شع ثع ألعيسمىععثرعشأع  عهاا عواألع ص ع ألشتعف ع(3)قاكاقيعرالعم أعملف عك ألمأةعمأل ش

ثه ع ألمأةع حعرأاهألعكلألهشعقو  صعقوذ عيسعىعهلىعرالعقود أع حعك عتعأله ع أعتع ألمأةعقو العقمسبر

ا.(4)ةه دي عف ع صفعقولصلاأل عقمزلثجشعملىع ق عقود أل

 مفهوم اإليداع  املطلب األول:

 صبعملىعقود العقمي حشعو ح ا عث عت ثل عرعشأع   عف عمليةشعقو العقإلهأقعع اعهجلق ع ألهاءي

ثقود العقمدأوشع ثعقمس  شعو حرععتثقو األلق عقولا ة ةشعثكذقعقود العقو أل يشعويليكةشعقودةيةشعقود ألة شت

عقو  ألخةش ثقو لقةق 
عقم لعععت(5) عقرتاط ع لل  عث علةق  عقم ح عمليةش عمح عقمعألضلعقو ألت ش عهلى هضألاش

عثمليةع(6)رال أل عقإلهأقع عش س  ع و  عث  ل  عت صعقمأللة ع هح عقود ألة ش عشألمعألارش عقمعألسبش  حعع41أل 

ع عس  عع76/63قملساا عوأه  عهاا  عقمعألايع   عملى ع"هيبغ  ع ه  عملى عقود ألة  عشلأسيسعقو    قملدير

عثكسبعقوتاتيبعقودأل ت عشةاا عها أل عاة  عي    عثبصةشععوإلهأقع عثقو لقةق عقو  ألخةش عسيةلأل عقود ال

ا".عمأل شعجأقثيعقوا ألخرعقمالمش

عشألوغش عقو   ع  لةش عثواذق عمحعقوت  ة عاة ت عوآل ألةعقمتاتبش عهرلق عهل عت عقو    ع ذق اباقس ش

عقو ةال عف  ععدةي عقاسب ةش عثقو لقةق ت عشتسي عقود ال عهؤرلعاة  عقو   عهل عتل ةل عثتا ةد ع حعت ث ذق
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خع حعس ال عطلفع ألض يعقمعكلشعقولألبععهويهألعقللصألصعقمعألارشعقود ألة شعث الععف عاهألهشعك عس شعء 

قإلهأقععقم ةيشع   أل عقوس شعقم صل شعوأ ع  ألهشعضبطعقم يسعقو  ألئيعقمتخلصعه يةلةألعث ذقعطب ألعو صع

اقملديرعشلأسيسعقو   عقود ألة .ع76/63 حعقملسااعع43قمأللةع

ثبدأعهتلألاعقإلجلق ق عه ااعقميللسع ثععتسمىعس أه عمليةشعههأقععقوا ة شعهاا ع  ألش عثص عي

هل عتأرياعقإلهأقععف عقو   عتعةأعشللعس أعقإلهأقععث ل عت لةداألع ععبد األعكسبعتلتيبعقاة ألاطألوبعقو 

ث ل عه ةأليع ذقععلث عر بع ثعهضألاشع ثعتل عالقغتثاملىعقوةاةع حعلث عتل عشةألضع ثعكلألششعشي عقاس لع

ا.(7)قو   عك عهااع حعطلفعقمعألايعقود ألة ا

 سم إلى محررات توثيقية وأخرى إداريةمحررات محل اإليداع تنق املطلب الثاني:

 املحررات التوثيقية واإلدارية :الفرع األول 

 :املحررات التوثيقية -أ 

عه ألع عقمعلة عهل ل   عقولصلفعقوذ  عكأل  ع الأل عطلفعقما ر ع ح عقمعلةة عقود ال عك  عبهأل ث  صأ

اعي:أتصلاأل عف عقلح ا عقودةيةشع ثعقلح ا عقو  صةشعثسيل عتبةأل ع و عاةلألعه

 في الحقوق العينية: التصرفات -1

 عألاألمأللتعتعشأع حعرالهعشألمعألارشعقود ألة شقولصلاأل عقوتيعتي أعك ألعمةيةألع صيةألعكأل ع ثعتبدةألعرا

قمل لحع  حعقاةقض يعقودألاعثتأسيسعقو   عقود ألة عهصتعملىع  عجلةععع75/74 حعقا لعع16ثعع15

 ثهذكلع  لاأل:عقكأعه بعق عي الت حعجألهبعثاعاكألهتعصأللةةع حعجألهبي ع  قولصلاأل عقو ألهاهةشعساق ع

 حق امللكية:  -

ث أعهل ز ع ذقعقلحرعهلىع يكةشعتع حعقو ألها عقمأءيعملىعثجابعرالهع793ثعع165 هحع كأ عقماقلع

ا.قول بشعثكرعقرهلةألعتعقوذ عشأثةهعي ل عكرعقرسلدلأليعثقرسلغالي

 حق االرتفاق: -

عع عقمأللة عمية  عع867هصت عقمأءي عقو ألها  عهء ألخ  ح عقوبةععث ل  ع ثععت أله شقمعتشاقس ش قوابش

ا.قعقلحرع حع  ح أل عقود ألةعقملتةرقواصةشتعاا عقو ألها عهاجبعرالهعث حعتألة خعقو العهصب ع ذ

 حق االنتفاع: -

ع ليا عويغياتع عش ي  عملى عث لل عثقرسلغالي عقرسلدلألي عي ل  عقراع اعكر عكر عقلىعث يل   هلةألع

اهأل عكرعقرهلةألع.ثرعشأعق عي العقه عتقم لةعع حعتألة خعراله

 حق االستعمال وحق السكنى: -

 حعقو ألها عقمأءيعهتخ ععوي العف عكأليعقولصلفعاة عع857ت856ت855قوذ عهصتعمية عقماقلعع

اشألوبةععقثع بأللوش.

 حق الحكر:  -

قمدأيعثقملل عع22/05/2001قمؤةخعف عع01/07 حعقو ألها عع02 كلةعع26قم صاصعمية عشألمأللةع

ع عشألاث ألفقملع91/10شألو ألها  عدير عت عتاجبعرالهع ث تى ع ألهاهأل عقم يابش عويلسلةش عقلحكلعثا أل عم أ شلا

ا لدي عرالعهاهأل عكرعقلحكل.قةلقعملىع يكةشعقودي عقما ااشعثاشألملبألةهعك ألعمةيةألعثا
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تعاهألعك ا ع ؤ لشععوكحعرشأع حعرال أل للعشألويسبشعو ح ا عقودةيةشعقولبدةشعشألولغ ع حعد ق عقو

ا عملىعسبة عقلحصلعشألو ألها عقمأءيعتللث ع سألسألعف :ثو أعثةل ع ذهعقلح اا

 الرهن الرسمي:  -

عقوذ عهصتعمي ع  ععت حعقو ألها عقمأءيع883ة عقمأللة عقااملى شي عص عتيلجعم  عكألاشعقآل ألةعاةلأل

ا.جاشعقوغياعهرع حعث تعرالهثوكحعرعهعلجعش عف ع اقتعقملدأل أهحعثواعو عهل عراله

 :الرهن الحيازي  -

ا.(8)طعقولسلةشعاة عث تخ ععف عه بألت عوي اقمأعقودأل شقوذ عرعع تااع

 :التخصيص -

عقمأهحعشألوأهحع عهيزا عكك  عطيبعقوأقخحعقوذ عشةأه عملى عش أل  عشأ لع حعةخيسعقمعكلش قوذ عهي أ

ا.مأءي حعقو ألها عقع947ث  بعرالعكك عقولتخصةصعثهوغألؤهعطب ألعو صعقمأللةع

 االمتياز الوارد على عقار:  -

 حعقو ألها عقمأءيعف ع أةعع999أهعثواعكأل عقوبةعع   العطب ألعو صعقمأللةعثجبعقم لعع ة ثو أع

اهلىعة حعةسمي.عه يبقرال حع حعتألة خعقوبةععثهرع

ع حع عرشأ عت  ياأل عش  عقميكةش عرعتاجأ عقاصيةش عقودةيةش عو ح ا  عثكألرةش عهأل يش عتصلاأل  ث  ألو 

ارال ألعشألمعألارشعقود ألة شعث  لاأل:

 عقد البيع:  -

عشي عقااع(9) لععو ايةشع دة شعتعتعطألخيشعقوب ال قوذ ع ل د عقم طلقفعثرعف عثرع  لعو عاةلأل

ا. حعقو ألها عقمأءيع793ثعع165ع اقجاشعقوغياعهرع حعتألة خعرالهعثا ألعويلأللتي 

 :عقد املقايضة  -

 عه   عقلىعقآلللعملىع  حعقو ألها عقمأءيتعشأه عم أعهيتزاعش عك ع حعقملدأل أهحعع413ملال عقمأللةع

سبة عقولبألليع يكةشع أليعغياعقو  العملىع  عهاا عقوةألة عشي عقوبأوي ع حعغياعقو  العثوكحعه بعقرعتاا ع

الىعشةع.هه عقود صلعقوغألوبعثقرعقه يبتعقم أله شع

 :البيع باإليجار -

قمؤةخعع01/105عثقملسااع14/01/1997قمؤةخعف عع97/35قوذ ع كأ  عقم لععشألملسااعقول ةةذ ع

تعثيدأعطل  ألع حعطل عقكتسألبعقميكةشعقود ألة شتعكسبعقوصةغشعقوتيععسل عشأللحصايع23/04/2001ف ع

ا لقةعرلقخ .هملىع سكحعقثع ع عوالسلدلأليعقمنهيعقثعقول ألة عبدأع

ا:عقد الهبة -

 عهةلضعقواق بعملىعقما ابع ثه عم أعهلصلفعشل ل ألهعقواق بعف ع أليعو علث عماضعث  ازع

عل  اةةعقولصلفعقوذ عه أاعمية عقواق بعشلتخية عمحعه ثاعت دي عشألوتزقاو عقو ةألاع  اقو عشأث ع  عهرلق

عثةلعملىعم ألةعههصبعف عقو ا عقولسميعع  ع  ألش عقثجبعقم لع عهل أليراثعكرعمةنيعم ألة عثي الع  ق

اقميكةش.
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 :عقد الشركة -

ألة أل ع ثع حعقو ألها عقمأءيعشأاهألعم أعهيتزاعشل ل ألهعش صأل عطبةدةأل ع ثعقملبع416ملا هألعقمأللةع

ملىعم ألةععقثقةلعأل ثعك عق ذهعقلحصصعم ألةاتاا ع أعأل لشعف عء ألطع  تا عشل أه عكصشعثا كثاعملىعقمس

ارشأع حعرال أل.

 :عقد الوصية -

و أعثاع201عهلىع184 حعقو ألها عقمأءيعث ألها عقاسلةعف عقماقلعع777هلىعع775قوذ عت ألثول عقماقلعع

علح ا عمةيةشع ألةعجأيعكبياعكايع أ عقوزق ةشعرالعقواصة عو  ياأل شع حعمأ  عثهعحع ععثجابعرال أل

ام ألة ش.

 :عقد القسمة -

عشألمأللةعع علق تعللسعم لاع733قم صاصعمييهأل لىع سلشعهه يبتعقس شععة حعقو ألها عقمأءيعه ق

ااهألخةشع ألعو عهلةرعقو لكأل عملىعغياع و ع لألعه بع د عرال أل.

 :عقد الصلح -

ا.رعشعرعمةنيعم ألة عرشأع حعرالهدياا قعععتث أعهاا ع  ألخةألع ثعغياع و ع

 :عقد الوقف -

عهع عقود ألةعر عملى عقواقةل ع اقجاش عف  عش  عقو العلج عطل ر عمح عبد أعع(10)قوغياعهر عهر عهثبت ثر

ةسمي
ا.ع74/75 حعقر لعع16ثي العقود أعطب ألعويلأللةعع(12)ث لكحعقستبأقيعقودي عقما ااشعشألل اتع(11)

 :عقد الشهرة -

عع عوأ  عطبهي    عقوت  ة  علقةة عو صعقمأللة عقر لعع75 أل عع76/105 ح عف  ع09/12/1976قمؤةخ

ا.(13)76/63 حعقملسااعع90قملديرعش ألها عقوت  ة عف عقآلجأليعقم صاصعمييهألعشألمأللةع

ا:التوثيقيةعالشهادات -

عويلأللتي ع ععدأع حعقما رعثع العطب أل ج عقهل أليعقميكةشع  حعع76/63 حعقملسااعع91عت39قوتي

 قود ألة ش.

 :في الحقوق الشخصية التصرفات -2

 عبد األعع ب عقلح ا عقودةيةشع لألعتعل ع د ع هرعتعقاص ع اهألعغياع د ةشعشألو العشعك عطبةد هأل

ال ألماألعوي الع  لاأل:عه

 :عقد االيجار -

تعس شع12 أتهألعمحععه ألةق عقواقةلةعملىعم ألةتعثقوتيعهز أس شعرشأع حعرالعقإلاع12ةعتز أعمحعمأع

اتلتيبعق ل ألعشي عطلايهألعثبألويسبشعويغيا.ث تاتبعمحعمأاعرال ألعمأاع

ا:الحواالتاملخالصات و  -

عمحع الثعس اق عع عت ألض ىعقمؤجلع  أاعهقوتيعتز أع أتهأل جلةع الثعس اق تع ه ألةعهز أعملىعه ق

 عقم لععهةتاضعمي عقوغياع أةعااعا ال ةذعكةيحذععت قعكألهتع  الةهرعهف عكرعقوغياععاا ع و عرعه ةذ

اتيعهل عاألعقو ال.شلاجبعقو ل  شعقو
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 :عقد الوعد بالبيع -

قواقةلعملىعم ألةعشألولغ ع حع  عطبةدل ع
عويلأللةعهش صةشعع(14)  حعع10رع ه عرشأع حعرالهعطب أل

 .2004 ألها عقمألوةشعوس شع

  املحررات االدارية:  -ب 

اع ل عقود العقوتيعقولصلفعف عقميكةشعقود ألة شع ق عقو بةدشعقواط ةشعقل ألصش:

 :النتفاع الدائملعقد املانح لحق اا -1

ع عوي ألها  عقااع10/03طب أل عقسلغالي عكةةةش عكأل عطل رعقوذ  عمح عويأثوش عقولألبدش عقوةالكةش ةقض ي

ل ععقود أعودليةشعقو الع لقة عهلتبعكرعقهلةألععلقخ عث أعه  عاألع حعقوأثوشعويل ل ي عف عرا عم أع

اقود ألة .

 املانح لعقد االمتياز : العقد -2

لألصألعشألق علأ شع ق ععثا لقةةعشلاجب عش صألعقملبألة ألعمأل ألعقإلااع حعم العقو ألها عقودألاعتايفع 

عمأل ش ع(15)  ةدش عمألا ع لار عقلقةة ع سؤثوةل  عثملى عشل ل أله عةسااعع لصألل قهلالى ع  ألش  ثقسلغالو 

عوسياعقملقار عقو ألش ش عقرسألسةش عوي اقمأ عل ام  ع ع عقم لةدي  ع ح ثرلثطعم أعععتقودأل شعهل ألضأل أل

عقل أ شع ةشعتل لحعجلةععقركاألاعقملدي شعبسياعقملارعثضلأل عث ل عشا ة شعةسل(16)قر لةألز ت داألعلق 

اقرلقةةعشاةقلتهألعقم ةللةعث ل عرال ألعشألمعألارشعقود ألة ش.

 :املانح لعقد االستصالحالعقد  -3

ع عسلصالحقرام ال عع عقو ألها  عظ  عف  عتباا عقوةالكةشع83/18قوتي عقود ألة ش عقميكةش عشعةألزة تعقملدير

ا.10/12/1983قمؤةخعف عع724-83 يعو عة  عثقملسااعقول بة

 القضائية الدعاوى واألحكام الفرع الثاني:

 الدعاوى الخاضعة للشهر: -أ 

ع عقمأللة عع85هصت عقملساا ع اضاععع76/63 ح عكأل  عه ق عقراللألكةش عرالعقودل  ش عثجاب ملى

ع  ألوبي عشة   ع عم ألة ع ثعكرعش ص ي عهعش ألو تهقوأما عهلديرعشعرعمةني عثا وغألخ  و أعةتبعثعه   

عملىعمأا عهللث عف عمأاع بايعقوأما اعقم لععجزق  عةا(17)رال أل عرسل لقةعقمدأل ال ع ثف  ع و عضلألهأل ه أل

اثسيل عرلكاألعاةلألعهل :

 :الفسخ -1

اثعكرعش ص يعكألم ألوبشعشة خعم أعقوبةع. ثه عك عقوأمألث عقملاامشعوة خعكرعمةنيعم ألة عع

 :اإلبطال -2

ثعكرعش ص يعي اب عقكأعمةابعقرةقلةع ثع م ألة ععكرعمةنيعش أليإلاثه عقوأمألث عقوتيعتل يعع

اةكأل عقود أ. كأع رءدأقاع

ا

ا
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ا:االلغاء -3

لقة عهأل  عويليكةشعقود ألة شعقثع لقةعقلقة عث أل عضلحع ذقعهوغأل عم أعهلىعهكألوأمألث عقولق ةشعع

اقم ض يعاة عثقم الة.عيقو ةئلقةق عقو  ألخةشعقلحألخزةعو اةعقو اعع حعقوأمألث تعلما عقوغأل عقو 

ا:النقض -4

ا.عع732ثعع86ث ثأليع و علما عه ضعقو سلشعقوالهشعكلألعهصعمية عقو ألها عقمأءيعف عقمأللةع

 :حكام والقرارات القضائيةاأل   -ب 

اثه عقركاألاعقونهألخةشعقوغياع ألشيشعا عطدحعثتللث عف :

 :الحكم النهائي -1

م أقعك ة ةألعكيتعع حعقو ألها عقمأءيعثيدلبااع809قلىعع794شثبا عقو ةدشعقوذ عمألل ل عقماقلع حع

ث اعقسلث أل عو ألمأةعقر لعقميش ئعوي   ععت تخ ععوي العوليل  عقميكةشاة عسي شعقو  أل ع ع عقرةقلةععثا

اقودةني.ع

 مر الحجز العقاري:أ -2

ا لعق قعو عي العشلكلبعقول ا عشألمعألارشعقود ألة ش.  ع قوذ عرعهلتبعع

 :حكم رسو املزاد -3

ثجبعقل ألم عوي الععوياتبعق لهعقودةنيعثكتىع اا عقم لعععقوذ عيدلباعس أقعويليكةشعث اعهأل ياأل

ا.(19)ثو أعكألعقم لععكألر عقوبةععشألمزقلعقودينيع(18)هعلجعش عملىعقوغيا

 :االمر االستعجالي -4

ع ع ح عقميكةش عهطألةعهزع عف  عقود ألةع حعطلفعقرلقةة عشألسلالا عشألإلراألل عقودأل شع قو ألض ي ج عقم ةدش

لقة عقمتخلصعف عقو  ألهألعقرسلع ألوةشعويل ألوبشعشألإلراأللعو  ا عوي  أل عقإلاإللقةةعق األهةشعقلايعقم لععو

اثم أعصأثةهعي   عثي ال.عتعقود ألةعقمليا ع يكةشعلألصشعشألسلالا

 :الحكم بشغور التركة وإلحاقها بملكية الدولة الخاصة -5

مل لحعقع01/12/1990قمؤةخعف عع90/30 حعقو ألها عع52عت51ت48لعثجبعقم لععطب ألعويلاق و أعع

عقرا ععت ال عقواط ةش ألها  عقماقل عع88عت89ع90عت92ثكذق عقول ةةذ عة   عقملساا عف عع454/ع91 ح قمؤةخ

عتثعقواة ش  ألاعقو ألض يعقودألل عوةلعل عمحعقمال عقمعلليي ع   عه ااعقواقل عشلاععلما عع23/11/1991

عسي عتع عرغاةعقوتاكشعقود ألة شثبأله  أل عقآلجأليعقم لةةعف عقلحك عقو  ألئيعثةاععلما ع حعقواقل عإلمالا

ا.(20)ثي العقلحك عقو ألض يعب غاةعقوتاكش  عتأ جعاهألخةألعف ع يكةشعقوأثوشعقل ألصشعتع ال عقوأثوش إللقةةع

 :حكم القسمة للخروج من الشياع -6

ا.أقعويليكةشعقود ألة شعيسلاجبعرالهبدأعصأثةعقلحك عقونهألئيعشثبا عقو سلشعيدلباعس 

 :حكم تثبيت الصلح القضائي -7

شلع لععلحأل  هثاث اعم أعهلةرعمية عقل صااعشأهةسا عث  لكاه عملىعقمعكلشعويلصأهرعمية ع

ا. قععديرعشعرعمةنيعم ألة اهث ل ع عقو ألها ع اةعقول ةةذعثي العتعقل يسش

ا
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 :الحكم الذي يكرس امللكية على اساس التقادم املكسب طبقا لقواعد القانون املدني -8

ميكةشعهصب عس أقع ثبلألعويليكةشعيسلاجبعرالهعثقلحك عابدأعصأثةعقلحك عقو  ألئيعشلكليسعق

عه ااع  ألاعم أعقوبةععثبدأع ععديرعشعرعمةنيعم ألة عثقلحك ع  أل  عهعازع اةع شلثبيتعقوامأعشألوبةععه ق

قوش ي عقم ض يعاة عهل عهراألةه
ا.(21)

 املبحث الثاني

 األشخاص املكلفون باإليداع وإجراءاته وأجاله

 ن من األشخاص ين باإليداع يمكن التمييز بين نوعكلفو املطلب األول: األشخاص امل

 باإليداع املكلفين                                              

 76/63من املرسوم  90كلفون بنص املادة األشخاص امل الفرع األول:

 لعع عقم قملديرعشلأسيسعقو   عقود ألة عه أعع76/63 حعقملسااعع90لىعهصعقمأللةعهشألولجاعع

ع  عملى عقو رلعهكأ عثلث  ع ألهاهأل عقمعألة عقآلجألي عوي العف  عثقوا ألخرعقم لةة عقود ال عقااههأقع عةغبش طلقفعلى

لقة شعما  ي عثكلألبعقو بطعثقوسي أل عقإلا"هيبغ عملىعقع:شعقرهأقععش صاألش ألصعقمد ةي عبدلية عألعقا

ع  عملى عيدلياق عه  عقود ال ع راألةعجلةع عقل ألضدش عقو  ألخةش عثعقو لقةق  ع بيا  ع ح ثع وإلراألةعثقمعلةة

ا."عطلقفةقلةعقااهشلسألمأته عث و عضلحعقآلجأليعقمعألةعثبكةةةشع سل يشعمحع

  ن:و املوثق -أوال

شألويسبشعويد العقوتيعه ا اقعشلعل ل ألعاألما رعضألشطعملا يع ةاضع حع ب عقوسي شعقودلا ةشع

م ألاهألع ذهعهبعقرش ألصعف عثعقوتيعهلغ هلالىعتعل لعقود العقوتيعي تاطعايهألعقو ألها عقوصبغشعقولسلةشع

ا.(22)قوصبغش

 مناء الضبط:أ -ثانيا

ا.(23) ألخةشعقلحألخزةعو اةعقوش ي عقم ض ي و عاةلألعهتخصعقو لقةق عثقاكاألاعقو 

  السلطات االدارية: -ثالثا

لقة شل ألعملىع سلاق  عثعسمىعقود العقإلاشألويسبشعويد العقوتيعه ا اقعشلعل 
ثه عقود العقوتيعع(24)

عمأل أل كأع عهاا ا عقود ألة شع جألزعوإللقةةعف عسبة عه  ع  عقم لعع األاص ععتطلقااألعش صألع د ا أل  الكاأل

لقة شه عت  أعويلدأل أعبد الع ياعويغ
ا.(25)

 76/63من املرسوم  62األشخاص املكلفين بنص املادة  الفرع الثاني:

عآللا ع  ألو  عثاش ألص ع   عهرألة  عقمأللة عقملسااع62ويه  ع ح عقوثألهةش ثقمدأيعع76/63عقوة لة

طلقفعا الع"هؤ  ععويلصأهرعملىعقواا شعقااع:ش اواألع19/05/1993قمؤةخعف عع93/123شألملسااعقول ةةذ ع

عش محعقما  ي ع عثعقرش ألصعقمبي ش عثاع:62ألمأللة عشألويسبشعقوازقةة عقوبيأهش عقم ألوسعقو دبةش عثةؤسأل  قوارة

  ألةعقو ةألششعقودأل شععتهألعثجلةععقود العقملدي شعبهألبااج عقوت  ةال عقوتيعه ي ويد العقوتيعهتسيلااهألع حع

ع ةتشع علةجش عوا  عقوذهح عقمألوةش عويلصأللح عقوارهأل  عث اظةاع أهل أل  عو  ز  ش عقو  ألخةش ث أهلعقواكألوش

 ."ةي  ث عألسباعقل ز  شعثجلةععقمعألسبي عقودلااتعةخيس ي
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 .قوازقةة -أوال

ااألعقوارةع ععقوغيا.ث و عاةلألعهلديرعشألود العقوتيعهبا عقوارة: -ثانيا

اةؤسأل عقم ألوسعقو دبةشعقوبيأهش.ع-ثالثا

ا  ألةعقو ةألششعقودأل ش.ع-رابعا

ا أهلعقواكألوشعقو  ألخةشعكد العقول ا عثقلح از.ع-خامسا

ا اظةاع أهل أل عقوارهأل عويلصأللحعقمألوةشع حعوا عةتبشع ةتش.ع-سادسا

اقل ز  شعثقمعألسبا عقودلا ةا .ع عألسباع-سابعا

 ني: إجراءات اإليداع وآجالهاملطلب الثا

 يداعجراءات اإل إ الفرع األول:

كاألاعقو  ألخةشعبدأعع  ةياألعشلص حشعقو ألبععثقوت  ة عشاضععصاةتي عهأقععويد العثقااهل عقإلا

عمألعقرألة عقوة عقمأللةعهث و عبدأععتةسلةلي ع حعقمعلةع ثعقلحك   حعع92القغ عف ع سلتخلجعلألصعطب أل

ثتلجععثقكأةع حع ذهعقوصاةع ثعقوي خعقلىعقمالععبدأعتعسيسعقو   عقود ألة اقملديرعشلأع76/63قملسااع

اقإلجلق .ععه  أل ق عهؤرلعمييهألع ثبلألعشذو ع 

عهعتث صحألبعقلح ا عكأص عمألاع(26)راألةعهتخصعقولصلاأل عقوثألشلشثقإلا عف عه عرعه ب عقإلا   هأقع

ا عقمعألارشعقود ألة ش سب شعو حرعملىع سلع(27)ثعمةيةش كألوشعمأاعثجالعش أل شعم ألة شعش صةشع
هرعع(28)

ا حعهةسعقملسااعتللث ع سألسألعف :ع89ه عهللعملىع ذهعقو ألمأةعقسلث أل ق عثةلقعشألمأللةع 

ليةشعم أ ألعهلديرعقر لعشا ألخرععقم حعقمالمشع حعطلفعل  شع  حعقرةقض يعبدأعقو ةألاعبدع-أوال

عش أل أل عع سألاعولعأهأعك ا عقميكةشعثقلح ا اثع  لامشع حعقا قم حعو س ع قودةيةشعقرلل عثهء أل 

ا.م ألة شعواأل

صةغ هألععكتسبتقثو أعع1971ثيع حعه ألهلعقاام أ ألعهلديرعقا لعشألود العقمعلةةع ب عتألة خعع-ثانيا

لىعقما رعولعل لعم أع  عهالععوةل عرالهعف عهاةكةيعقولاج ععتو  ا عقلىعقل األ عقو  ألخةشقولسلةشعلث عق

عقمعألارشعقود ألة ش عقود أعهتخلجع حعقولدةي عقوأ ةرعويد ألةعثقملدأل أهحعثقو االعثمية ع عث ذكلعاة ت ذق

ا.(29)ضألف عوي ال لعقإلا ألمأةعقا

ا ألعاةلألعهل :كألر عت ل  هألع تخليفعقوت ليدأل عقود ألة شعهذكلاع-ثالثا

 :عقد الشهرة -

اع21/05/1983ددددددددعقمؤةخعشع83/352قمسلعأثعشلاجبعقملسااعع

 :شهادة الحيازة -

عقود ألة ععقمسلعأ ش عع90/25ش ألها عقولاجة  عقول ةةذ عع39شألماقل عقملساا عكأل عكلأل عبدأ أل ث أل

اكةةةشعهمأقل ألعثعسيةلاأل.ع27/07/1991عددددددددددددقمؤةخعشع91/254

ا

ا

ا



 

 

467 172018  

 

 :عقود االستصالح -

ع عشألو ألها  عمييهأل عع83/18قم صاص عف  عقود ألة شعع18/08/1983قمؤةخ عقميكةش عشعةألزة قملدير

ةقض يعقمعألعو لثطعقول ألزيعمحعقااع06/07/1992قمؤةخعف عع92/289ااعقول ةةذ عة  عثقملستعقوةالكةش

اسلصالكةش.قوصحلقث شععف عقمسألكأل عقرا

 :شهاد املكتوبوثيقة اإل  -

ع عقمأللة عاكاألا عت بة أل عقوا ةي عقمي  عقو ألع08إل بأل  ع ح ع ألها اع91/10ها  عتث ألفقااعقمل لح

كأقثعث ة شعقرراأللعقمكلابعإل بأل عقمي عهقمل لحعع26/10/2000عدددددددقمؤةخععشع2000/336ثقملسااعة  ع

 صأقة ألعثعسيةلاأل.هقوا ةيعثرلثطاألعثكةةةأل ع

 آجال اإليداع الفرع الثاني:

ع قود العث و عتعتعغلق شعتهأهأهشعش صةشععهأقعهجأليعآع63/76 حعقملسااعع99كأل عقمأللة

هصتعع4قوة لةعع353 ألعقمأللةع ع2004 حع ألها عقمألوةشعع10ضأعقمايفعشألإلهأقععثمأوتع ذهعقمأللةعشألمأللةع

ثعشلسألمأته ععثقل ألضدشع  عهأاععقمعلةث عقوذهحعو عهالماقعف عقآلجأليعقود العقمعلةةع حعطلاا ع ملىع

مالهعش صةألعغلق شعهعألع بيغاألعشأوفعله ألةعثتعألعآجأليع ع2قوة لةعع353وأاععقولس عقمذكاةعف عقمأللةع

عتلألاعقإلاه ع ال شعع:هل جلق عكلأل ع شألويسبشعو األلق عقو   عبدأعقوااألة لىعهرالع حعتألة خعتعل لعقود أعهلأل

رالع حعقوةااعقوذ ع شألويسبشعوألكاألاعقو  ألخةشع ال شعتعكأعقمد ةي ع  ةلألعشألل ألةج  قعكأل عهرالع للسشع

عاهألخةش  عصبعتعاة  عثقود ت عقااثقوا ألخر عال ع ال ش عتألة تخاأل لل  عقإلراألةععترالع ح عكألوش ع عألارلي عف  ف 

ثبألويسبشعتعمالهعقلىعللسشعم لعها ألعكأل يشعشألويسبشعوا ع عألارشعم ألة ش كثاعتلألعقآلجأليع ثع م ألة لي ع

اهألاع حعتألة تخاأل. ع8ج عآاثق لعهزععقميكةشعهعألع

 املبحث الثالث

 أسباب رفض اإليداع وأنواعه

 أسباب رفض اإليداع املطلب األول:

  76/63من املرسوم  100باملادة الحاالت املذكورة  الفرع األول:

اف ع ألعهل :ع76/63 حعقملسااعع100قلحألر عقمذكاةةعشألمأللةعتللث ع

ث اع ألعمألل ل ععت ععقود أعقم أاعوإلهأقع(30)مأاعت أه عقوأاتاعقود ألة عويلعألايعقود ألة اع-أوال

عكألهتعقوا ألخرعقمالمهجلق عهرعهل ع  عع"ع:ش صاألع76/63 حعقملسااعع50مأللةعق شعغياع صحابشعشألوأاتاع ق

ع" ع هرععقود ألة  عمييهأل عهلل عقودأل ش عقو ألمأة ع ذه ععسلث أل ق ق  عقمأللة ع ح عقوثألهةش عقوة لة  حعع50مألل  هأل

ع علث عع76/63قملساا عشألإلهأقععكتى عقمعألايعقود ألة عه اا عف عةاأل عقوأاتاعقود هشلدنى ألة عثلث عطيب 

 :عقلحألر عقرتةش

 .(31)75/74 لع حعقااع16ذكاةةعشألمأللةعم قعكأل عقود أعهأل عضلحعقود العقه -أ 

 ثعوصأللح . صأقةهعساق عكأل عضأهعهثعكك عو عيسألمأععقمألو عف ع كألوشعم أعع -ب 

اثعة  ألع ألهاهةألع ثع  ألخةأل.ع ثعقلحك عقملقلعقهأقم عجأل عوي   عق لةألزقع  قعكأل عقود أعهع -ج 
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بعةسألوشع اص ىعمييهألع ععلاجلىعكألخزعقوأاتاعقود ألة عشهراألةعراألةعرعهل عهرعبدأعتبيةغعقإلاقإلاوكحع

عقإلاعاسلالاشألراردألةعه ع ع ع صأعضبطعقوأاتاعقود ألة  عهرألةة ع لى عرعهل  ع و  ه  ع ب  عش يععت عقجلق  ثه ق

عملىعقإلا عث ؤرلعشذو  علاتاعم ألة  ع ح عقل أهأ عقمألو  عيسلةةأ عويليكةش عه   عثجال ع ع عجأث  هذقةعلث 

 قوب أل أل عقود ألة ش.

ةقض يعهبي عكأثلعقود ألةعث سألكل عثف عكألوشععغةياع  حعقااأاعت أه ع سلتخلجع حع صأللحعمع-ثانيا

عقو ةألسقمي عث ألخر عت أه  ع ح عرعشأ عمأاععتكةش ع  ألا عث  اا عهلديرعقر لعشل ألطرع لساكش ث و عم أ أل

ثع عت كلعقكأ عقود ألةق عقمذكاةةعاة عت أه ع سلتخلجعم حعقرةقض يعقوسااعقوذ عي ابعقمسلتخلجعمح

ا.رال حعسلشعكثاع  لىعه  عتألة تخ عهلجععع

 قعو عهل عقولصأهرعملىع ا شعقاطلقفعثكذقعقو لطعقو  ص يعثا ألعوي لثطعقم صاصعهع-ثالثا

عف عقماقلع قملسااعه ع ه عهلكحعويلعألايعقود ألة عةاضع حع ق عع103ثع102ثقمأللتي عع65لىعهع62مييهأل

عهصتعقمأللةع رلقةةعشتخصاصعقود أعثعق ف عكألوشعو عهصألل عقما رعع76/63 حعقملسااعع62قرهأقععكلأل

صيةشعثعقوصاةعقاا ث  ي عقو بطععاةلألعهتخصعقركاألاعثقو لقةق عقو  ألخةشعملىع ا شعقرطلقفعشألمسلتخلجع

عهعرعويلعألايعقود ألة عةاضعقرهأقعع ععقررألةة  ه عهل عقولأكةأع حع ا شع لىعهعثعقوي خعقم أ شع نهلأل

ثقو لقةق عثراأللةعقل يسةشعثم أعقوااألةعرعشأععلحك ثعق طلقفع حعلاليعراأللق عقمةاللعقملا شعشألود أعقاا

ا حعت أه عراأللةعقوااألةعثراأللق ع ةاللعثة ل عب لطع رعتل ألثزع أةعقسلتخلقجاألعس ش.

ةع  ألئيع لديرعشألو لكأل عراألةعك عم أع ثع لقهثضحتعرلثطعع76/63 حعقملسااعع63 ألعقمأللةع 

عثقعتقل لألمأل  عا قااعقرملبألة شاش ألصعقو  ألشأل  علل  عه  ع ا  هأل عملى عقمصألل ش عكةةةش عهل ع العمح ه 

قو  ألشأل عثقاش ألصعقرملبألة شعقرلل عش ةسعقو ل  شعقملبدشععتقل لألمأل عصأهرعملىع ا شعقو لكأل تقول

ع عهوألش ألصعقو بةدةش عهضألاش عث  ل أللى عع  ةياأل عثة   عثراياألعع كلععسلة هأل عتصل عاأل عث األ  ثتألة خ

 عه لعرشأع   ع ث اعتعهأقعدةأل عث و عتعتعطألخيشعمأاع بايعقإلا  لا العمحعقم لعشألويسبشعوتعقو ألهاءي

ع  ع أل ع   عقوةحش عواذه عشألويسبش عرلثط عم ألصلع ا  هألعقاش ألصع حضةفع ح عف  عهتخصععتهأل  ثاةلأل

قلحك ععتود أهأقععقههأقععم أعهل عقولأكأع حع ا  هألعف ع س عقإلاعقل زقخلاش ألصعقرملبألة شعقوتيع  ل ألعقا

 ألع لىع  ل ألعهضألاشعهعتبتععسلة هألعثقو ا عقو ألهاءيعواألشل أه عم أعهثعتقم ألوبعشاراألةهعقو لقةعقو  ألئيعثا 

قوتيع  ل ألعلألةجعقل زقخلعرعشأعمييهألع حعت أه عم أعهثبتعقوتسلةشعثقو ا عقو ألهاءيععملبألة شقراش ألصعقا

ثع عتقلحك هأقععقود أعهلىع  ل ألعم أعهضألاشعهثعقويغشعقوتيعكلةعبهألع صحابشعشتاجلشع واألعشألويغشعقودلبةشع

ع حعقوسي شعقإلا  سيلشعع عتاا عقوا ألخر قو لقةعقو  ألئيعب لطع عثع صألل عمييهأل ثع لقة شعقمتخاوشع ألهاهأل

ث و عتعتعطألخيشععت األ عتاقجأع  لعقو  صعقرملبألة اعثعقو  صل ع لث عقل زقخلعف  قماظفعقوأشيا ألس يع

اهأقع.مأاع بايعقإلا

هأقععقولأكأع حعقمعألايعقود ألة عمحعطل رع س عقإلاعه عملى  حع ق عقملسااعع64ثهصتعقمأللةع

ثع ثعء  شعثقوتيعتعلةع حع علةعقود أع صيةشع صاةةعثاعت سلتخلجعياةعثقولا ةععف عك عجأثيتثجالعقولأر

ع ا شعقرطلقفعث ع عقود أع عملى عوي اأعايهأل  عتاا ع ثرعشأععت أل األ ثعقلحك عقمالعع قوسي شعقرلقة ش

 قعههأقععويلعألايعقود ألة عقو ةألاعشلاضعقإلاع عهلكحهعت لا جعقمعألع حعثز لعقمألوةشويعقولأرياةع  ألش ش
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جلق عث أعهلدأ عقر لعقلىعمأاع بايعقإلاثعغياعتأل شع ثعغأل  شع ثعغياعصحةعشع و عتكحعقولأرياةع اجالةع

لىعم ألصلعقواا شعه عف عكألوشعمأاعقرللأليعقولأرياةعم  قعو عه تب عقمعألايعقود ألة عوأل لعم أعقإلهأقععهرعه

ع ع ح عشأ عر عوألطلقف عمية كأل يش عتعلا  ع أل عتبي  عثس اةا  عثا لق  عصةعأل  ع ح عقوا ة ش ثقمؤ يي ععت 

عثك عةاضعهبيغع عثقو لقةق عقو  ألخةش عثقاكاألا عقود ال عشاهأقع عوي ةألا عقمؤ يي  ع   عقواا ش ويلصأهرعملى

اشألولأرياة.ع(32)ويلا ععقوذ عهذكلعوزث ألع اط  

عثا عقمأللة عع حع65 كأ  عقملساا ع  ق  عم أ عك  ع   عقاا ثعكك  عهل لح عر  يةشعثع لقةع  ألئي

اعرع  عكألهتعجألخزةعههأقم عث و عملق بشعقولصلاأل عهوألطلقفعه ااعقمعألايعقود ألة عشلاضع(33)قمأهةش

ةل ع حعقسلغاليعقو  صعقملصلفعثف ع و عضلألهشعلحلألهشعك عش صعو عمألةضعشأ يع يةش لىعهشألو رلع

"هل عقولصأهرعملىعقود ألصلعقملدي شعشألو لطععت ص:ع76/63 حع ق عقملسااعع103أللةعف عكي عقمعتقوغيا

عف ع:ملىعقوا ألخرعقولألوةشعقرطالعرعايهألعقمعألايعقود ألة عشل للعث ع ع65قو  ص يعوألطلقفعطب ألعويلأللةع

عهتخصع عقاا  أل عمأا عقوتسبألب عقوا ة ش عملى عقرطالع عشل لل عقود يةش عشأللحألوش عقملدي ش عشلاج يةش عت عي بهأل

ملىعء  شعع صأ شعو لقةععطالعقرا يةشعشل للع ألعهتخصعسي أل ع لث عودأه عقاا عفعتقولصأهرعملىعقواا ش

ع عقوتي عقوللصش عملى عهاقار عوإلراألةع   ألئي عقل ألضدش عقودليةش عف  عويلأل  عو  عثجالع م ةت عكألوش ثعف 

احععدةي ع ذقعقملث .قماقا شعشل للعقرطالععملىعء  شع صأ شعويد أعقثعقو لقةعقو  ألئيعقوذ عهل ل

جلق عت أاعرالعف عهااعقإلا  عرعه  عتألة تخاألعمحعسلشع مالهعثقوتيعه بع ويهألعهعه ع ذهعقوا ألخرعقم ألةا

 األهةشعقرسلدلأليعقمثبلشعهف عكألوشعمأاععتراألة ألهقكأع ععقوا ة شعقوتيعه بعلىعقمعألايعقود ألة عف عآ عثاه

ثعقلحصايعملىع شعقوتيعشلاجبهألعت عقولصأهرعملىعقواا شعويا ة ع65ف عقو األلةعقم صاصعمييهألعف عقمأللةع

هأل عقماجالةعف عقوا ة شعاا عقمعألايعقود ألة عبدأعقرطالععملىعقوبةألعتماله ويهألعه ذهعقوا ألخرعقم ألةععكأ ه

ج عقولأل عف عقودليةشعقل ألضدشعوإلراألةعث ع رعايهألع  عصالكةشع لث عقو  صعقملبألة ع حعهثاعتقمالمش

طلقفعع دة ي عشل أه عث ألخرع دة شعتاا ع أعصأة عف ع ايعقود ألة عشألولع ةرعف ع ا شع حع ب عقمعأل

عءدأ تق عقو  صعقوذ ع  بي شعتعرالع حعتألة خعقرهأقععثتلارعشألوا ة شعقملقلعقراألة أل   ع حعسلشع  أةع

ءدأقاعثعةاععكألوشعق  يةل عشا ام عف عقل  ا عهثبتعرلط عقو  ص يعشاقس شعراأللةعتل لحعكك عشألم عع 

عقو  صعقم دأ شعق يةل عهثبتعرلط ع عتطلقفضبطعقمعكلشع األ عثرلةعقااع ي   يةشععسي ع حعقاا  أل

ث أععتشألولأل عف عمليةشعقرراألةعتعأهأققو  ص يععشاجالع لث عو ع دي عشاقس شع لقةع  ألئيعيسل عو ع

 رعاة عقمعألايعقود ألة عهعع(34)ثع لقةعشألوللثة عشصاةةعمأل شعثكذقعتلثة عقاش ألصعقمد ا ش هكلةيعم أع

ع حعشةألهأل عه ال ألق عبهأل عث أل عقمالمش عقوا ة ش ع ح عثقمأللة عت صع102ت ع ا شعع: حع ق عقملساا "هع رعف 

عت عقولصأهرعمييهألت لىعقمعألايعهثت أاع ذهعقوب أل شععقرطلقفعشل للعقرطالععملىعقوب أل شعقوتيعشلاجبهأل

ا."عقود ألة عف عآ عثقكأع ععقوا ة شعقوتيعه بعقراألة أل

عويلعألايعقود ألة عث و عيدالعع-رابعا ثع لىعهاععقود أعهمأاعت أه عث ة شع حعقمةلثضعت أهلاأل

اةيع ذهعقلحألوشعتعثع تخ ط ثع ع لعجلدةشعمأل شع قلحك عقو  ألئيعا أعتاا عقوا ة شعةلصشعت زخشع

أل عقم يابع بم أعت أه عث ة شعرعتل عوأةجشعقإلمالثةعملىع و عهلك  عقولاضعتعهأقعهلاضعقمعألايعقإلا



 

 

172018  470 

 

كل أه عث ة شع حعقما رعتبي عقه عت عةاععكألوشعقءدأقاعقر يةشعقو ألت شعمحعقل  ا عقوتيعرعهلكحعق بألتهألعهرع

ا  ألخةأل.

عهاا ععدةي عقود ألةق عرعيسل ةبعاكاألاعقمأللةعع-خامسا قملديرعع76/63 حعقملسااعع66م أ أل

عدةي ألعل ة ألعو بايعقرهأقععثي ل عقولدةي عهاععه عرعشأع حععدةي عقود ألةع شلأسيسعقو   عقود ألة عه ع

لىعقو س عهضألاشعه(عثه ية عقوبيأهشعقوتيعه ععايهألعقود ألةععةض   دشععتسكحع ع عت ألة تع)ع عكأل هقود ألةع

هللععتراألةهعك ألمأةعمأل شهود ألةعقملقلعثة  عقمتخ طع عع كلعقلحأثلعقو أهلشعثقل أهأةعف عكألوشعت سة عق

 عك ععغياعملىعقواكأةع كلألع(35)ألول زخشعقو ألت شعمحعت بةرع ألها عقو هةحشعثقولدليامييهألعقسلث أل عهلديرعش

قوذ عرعشأععتوغلقسعيدلباع حع بة ععغياعقلحأثلقود ألة شع حعتأسيسعكرعقهلةألععقثعكرع يكةشعويلبألءيعقثعق

اقو أهلشعثقل أهأة.عت د ع حع كلعقلحأثل

ع76/63 حعقملسااعع98تع95تع93ألعقماقلع قعو عتل لحعقل أقثيعقوتيعهصتعملىعقهأقماهع-سادسا

ثعم أ ألعتاا ع ذهعقل أقثيعغياع علةةعف عقرسللألةق ع ملىعق ع حعقوبةألهأل عقم يابشعشلاجبع ذهعقماقلع

ع عقرلقةة عت أ األ عثقر لةألزق ع"ع"عقوتي عقول ا  ع ةأ جأقثي
عع(36) عهصتعقمأللة عقرتاطتعع93كسبع أل اي أ

ثعقول ا عقو ألهاهةشعت أه عطيبعإلهأقعع لارعشأص ع ثعق لةألزق ع عقم لععف عطألوبعع  ة عقول حعقود ألة ا

ع  عو حك  عةسلةش عوال لةألز ثعصاةة عقميش ئ عع(38)قثعقول حع(37)ثعقود أ عقول ح عف  ع ألهاهةألع ثقاص  عهاا   

عث  ألخةأل عقو ألهاءيعو عي لعكألوشع حعكألرت عهرعت  عقو صاصع ا ر عقو ألها عقمأءيعقول حعقو  ألئيع  أل

عاديتع عقل ألصش عقمأللة ع نهأل عقول ألة اع254اذكل عكألرت  عقر لةألزعقود ألة ع اع ع(39) حعقو ألها  ثوا شع  أل

ع لقمألةعوصةل عثرعق لةألزعهرعش صع ألهاءيعه لع و  عقو ألها عوأهحع أل ثرعه ااعقمعألايعقود ألة عتعيد يهأل

أاع حعقرلقةةثعقر لةألزعهرعشاهأقععجأثوي عقكأ لألعهعلةعملىعث ة شعت  ثعكك عقول حع شت  ة عم أع
ع(40)

 عهاا ع ثعقوغياعهعلا أل عملىعقولا ةععثقولصأهرع عععدةي عك ع حعقوأقخحعث اط  عقوذ عرشأع  حعقوأقخحع

 عععتقوس أعثهام عثتألة تخ عثسببعقوأهحع كلاعتيعقواق ععش عقود ألةعثعدي عقمأهحقم يسعقو  ألئعللصألصشأل

ألخ عايهألع ععت أهلعقول اععثقل أ أل عثقلح ا عغياعتعأهأعة سلأليعقوأهحعثواقك  عثقوةتاةعقوتيعرعشأع حعثا

قملسااع حعع66 عععدةي عقود ألةعقملقلعقتتخأل عقرجلق عب أه عطب ألعويلأللةععتثعقم تاطش ثعقمعلليشع قمعألةع

عسل ق عهاا ع ا دألع حعقو ألوبع ععتبةأل ع ثك عتصحة عف عقل أقثيعرعشأععتقوتيعسبرع دألل  هألع76/63

 عهاضحعاة عتأرياةعقولصأهرع ثعقلحك عقوذ عرعشأع جلق عشألولأرياعملىعقود أعثو ب عث اط  عث  ةذعقإلا

اثقو لطعقو  ص يعم أعقويزثاعث علةيعش عف عقمعألارشعقود ألة شعث لتبعضلحعقوا ألخر.

عقمأللةع   حعقملسااعقوسألشرعثضحتعقسلث أل عمحعقو ألمأةعقودأل شعقوتيعت ض يعوزثاعت أه عع95 أل

عقوس عقود أعقولسمي ععتقلحك عوت  ة عقول ا ع ثعقر لةألزثع  أعقمللث عف  ع  ة ععه عه ازعطيب ش صاأل

عثقر لةألزق  ععقول ا  عقول ح عوذو  عقمثبت عقوس أ عت أه  علث  عجأثوي ع كتى عههأقع عطل ر ثعقر لةألزعمح

قوأقخحعكأ لألعت أ  عقإللقةةععه يبعاة عت أهأعع  ة عسألشرع حعطلفع  ا دي عث صأ ي عث صححي ع

عثعقوغياعثق  عت صعملىع98مأللة عث  لضعع: حع ق عقملساا عقود ألةع عق لةألزق عشألئع عه يبعع  ة  "م أ أل

وس أعقوذ عيد يعقو  العثقمل ألس عف عث تعقراألةعقود أعقثعقو لقةعقو  ألئيعاةدةىعقميللسع حعت أه عق

عقر لةألز عف  ععتقلحر عقود أ عث علة عقود أ عثتألة خ عهاع عقل أقثي عقسلدليتعثعقو ثتعأل عقوتي عقرلقة ش سي ش
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ع عقو قود أ عقو  ألخةش عكلاةألثعقوسي ش عه  تعقو لقةعثتذكلعايهأل عع:تي عقود ال عقمذكاةةعثعقو لقةا شةألهأل  ق 

عقل صاص عملى عقااع:قملدي ش عويد ألةق عطلقفتبها ش عقواأل   عقوثلحععتشألللةألةعقماطحعتشألولدةي  ب لثط

عثقو عقاةضعثقمدأر عثكةةةأل عقوأاع عثقمصألة فعثقرهلةألعلاألوةفعثقوةااثت أهلع  ع عكأل عهعتقلخ.....قخأ  ق

عويلع ل ا عقواأل  عقا لعهلديرعشلزقهأةعقم ل عو حك عثه أل ثع ه قعطيبعقوت  ة عبدأعقراألةعقود أععت أل

عتضحعقل أقثيعقمالمشعع صأعقرجلق  عتاا ه ألع حعت أه عقوس أعرل  شع قو لقةعقو  ألئيعاةدةىعقميللسع

عقوت عقود أع لقجععقرجلق  ععدني ثف عكألوشعقمزقهأةعملىععت ألئيعقوذ عيد يعقلحرعف عقر لةألزثعقو لقةعقو  ي

 عه يبعملىعقل صاصع حع ب عقمأهحعقمح ازع قلح زعقود ألة عاا عع  ة عق لةألزعشألئععقود ألةعهلكحع

اثع حع ب عك علقخح. مية ع

ق عغياعصحةعشع حعكةثعم أ ألعهتبي ع  عقوصاةعقولسلةشع ثعقوي خعقمالمشع صأعقإلجلاع-سابعا

ييهألعف عقول رة عقل ألة عثعقوي خعقو لثطعقو ايةشعقم صاصعم قو ا ع ثعم أ ألعرعتلاقالعف ع ذهعقوصاةع

عقودل  عقلحألوشعرعهعتش  ع ذه عف  عقو لثطعقو ايةشععت ب عقمعألايعقود ألة عقهأقععقود أااه  ثكلثأليعملى

اع.(41)لألعكأل عهاععقود أملىعقود ألةق ع ارلطعقولسلةشعشألويسبشعويد العقم صبشع

قمبي شعو لثطعقوبةأل عقواصةيعع76/63 حعقملسااعع71هلىعع67ف عكألوشع تخألوةشع كاألاعقماقلعع-ثامنا

عويل سة  عرعه ب عقمعألايعقود ألة عقإلهأقععت عقمأللة عت صع67م أع تخألوة هأل   عقل أثيعقواصةيعع"ع:قوتي

ف عم أعلألصع عألعواذقعقوغلضعثه ألعف عهرألاعع أل  عهاجأع هلكحعع66ويل سة عقم صاصعمية ععف عقمأللةع

 عم أعآللع ثه ألعف ععتالعمحع و عت رة عقوتسةياعقل لألع ثعف علاتاعوي لثطعهتخصعا  ويليكةشعقم تاكشع

ثع لقةع  ألئيعثيدأعجأثيعثصةيعثقكأعم أ ألعتاا عمأةعملألةق ع اضاعع يكةأل علألصشع أعت عش ألؤ ألع 

علألضدشعو  ملىع عتاا ع يكة هأل  عهك فعقل أثيعقواصةيع ا شعقود ألةع رألاعقو ةألععث  بعةضعثقكأة

عولأقشياعقوة لةعقااقوتيعت  عهقم ألةعع66ثلىع حعقمأللةع برعمية عطب أل ثقودل عملىعت سة عقو  عععتماله ويهأل

طلقفعقم تاكشعةضعملىعجز ع حعقود ألةعثكصشعقاا ثع ل عك ع  دشععتلىعك ع  دشهةضةشعث   عة  عقاا

عقل أل عك  عبهأل عكهصش عكسبع ةعتألهتع عأثلة ق عثي ا عجز  عقمأللة عويلبألءيع:66ااا ك ع ع ععت"شألويسبش

عقول ألة ع عوالسلدلألي ع ع  عر ش ع ةخيس ي علخ......هثعقوص ألع  ثعقمنهي ع. ع ألها عغلاش ع باتثك ع ع  علأ ش

عغياعقمبيةشعك ع س ع حعقااشألويسبشعوعتلخهع...... تخز عغاليع سلالعت عمييهألععكلةيقةضعقوتيعألةقض ي بهأل

ثعة حعاةيع ذهعقلحألوشع ثعةادتعمية عتاألوةفعق لةألزع ثعك ع س ع ث  عشصةشع لليزةع رعمةنيعسألوبعشع

ع عقود ألةعي ا  عجز ق قوةألخضعف  ع اع عألععته أل عقوذ  ع ا د  عطل ر عمح عقولدلفعمية  عهل  عجز  ثك 

 اضاععثتاا ع  ععقرةضععتراألة ألهلىع تخ طعتاا عء  شع   ع لا شعشألوا ة شعقوتيعهيبغ عهشألرست أللع

قود ألةع حعمأةعملألةق عاا ع  ععثم أ ألعهاا ععتلحعسيسيشعثكةأةعقشلأق ع حعقواكأةتل ة ع سلللعض

عقاا ع ةضعهلكح عثكةأة ع سلللعضلحعسيسيش عتل ة  ع اضاع عتاا  عقواكأةعقشلأق   عهاا ععت ح ثم أ أل

ألوةشعقود ألةع حعمأةعملألةق عاا ع  ععقرةضعهلكحعق عتاا ع اضاععتل ة عع سلللعضلحعسيسيشع لل

ث   صعقل أثيعقواصةيعوزث ألعجأثيععت ش مأقلع  ةصيشعشأبدأللع اله حععشلأق ق تخصصشعوا عثقكأع نهألع

ع عهةس  عقود أ عف  عقاا   لح عهل لح عش  عا طثع  حر عقولألوةش عقاةضعكسبعقوتاتيبعع:ملأة ع  دش ة  
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 عهأةجع ث  بعةضعقلحصشعف ع يكةشعقااعتهاعع  دشعقرةضعقو ألشرتعةعقوأةجتقودلألةاتعقولصألمأ عوألة ألا

ا."عيعف عقوا ة شعقوتيعهيبغ عهراألة أل ذقعقل أثا

ع  عقمأللة عو  ععع"ع:ت صع68 أل عقل أثيعقواصةيعثه أل عويد ألةعقوذ عه  برعمية    عك ععدأه عق أل

   عشألوا ة شع صحابعشلتخ طعتلارعء  شعتعقرةضعتل ع دألهيل عشلاجبعم أععدأهل عو  أثيعقواصةي

ثعتل ة ع  عع عدي ع  لاععقود ألةعتعكسبعقلحألوشعتححعقود أعقولدأهل ص عه ث  بععتقوتيعهيبغ عقراألة أل

عشل سة ع  دشع عكأل عقولدأه عه ض ي ع قرةضعثه ق عكأل عقول سة عرعهيلجعهرععدأه عكصشعهةضعثكتى  ق

ةضع صأع لىعك عجز عو  دشعهقميكةشعقماجالةعف ع  دشعقرةضعاا عقود أعقولدأهل عهل  عة لألعجأهأقع

ةضع دة شعشل  عثقكأعهرعق قعكألهتع  عتاا ع اضاععقكأقثعع  دشع أهأهشعرعهلكحعةضعج تاا حع  دشع

عت عقراأل عشع ا عقثعتاألوةفع تخليةش عقولدأهل  عم أعقراألةعقود أ عقرةضعغياع ب يش ع  لامشع  ع عف  ة أل

شعة ألاعقماجالةعضلحعقوسيسيةضعقل أهأةعتؤلذعبدأعقاا عقرة ألاعقوتيععدي ع  ععقاا عتقوب أل أل عقود ألة ش

ه  صعقل أثيعقولدأهل عوزث ألععف عجأثيع لأل  عو  أثيعقم صاصعمية ععتثعقوسيسال عقمللألوةش قواكةأةع

ف ع اقجاشعك ععتضألف هف عقمأللةعقوسألش شعثوكحعف عجأثيع  ععقمدأوشعث ععقررألةةعا العمحع و عف عملالع

ع ع  ععقرةضعق عتةضعجأهأة   دش عهل تعمنهأل عقوتي ع اقجاشع  ععة ألاع  ععقرةضعقمدأوش عف  ل أهأة

ث  بعق عهأةجع ذقعقل أثيعف عقوا ة شععترةضعقل أهأةعقو ألت شع حعقولدأه ة ألاع  ععق قرةضعقمدأوشع

اقوتيعهيبغ عقراألة أل.

مأقل ألعضلحعرلثطعتعألعهل عقع68ثع67ت صع:"ق عقمتخ  أل عقم ألةعقويهألعف عقمأللتي عع89قمأللةع

ا."شلاجبع لقة

  عقل أثيعقم  صعثع سلتخلجألعهل لحعملىعقا  عء  شع ع"ع:اعت صاا حعهةسعقملسع70قمأللةع

لىعقمعألايعهةقض يعيسي ع ع تخصصعمص حشع ايةشعش بطع  حعقااثوا عم أععدأهلعو  أثيعقواطنيعو لقة

ع حعقج عقراألة أل عقمالمش عقوا ة ش ععسي عو  عقود ألة عكلأل ع حعقمتخ طت عف ععثتلارعش عء  ش قم ألةعقوة 

ع عقاا ع هعت68ثع ع67قمأللة عول سة عة ألا عت عهراألة ألع ةضعقو ألت شعمحعجأثيعثصةي ع لأل يش ثعا عث ة ش

تل  عشصةشععتلةةضعم أ ألعتاا ع ذهعقلحصشع عأ ثكذو علحصشعف ع يكةشعقاةضعقوأقليشعف عك ع  دشع

جلق ععدةي عقود ألةق عف عهج ع ث  بعق ععسلدل ع ذهعقود ألصلع حعع68/1اهألخةشع عع لقمألةعت بةرعقمأللةع

عقاةقض يععجلة عقود الععتقوا ألخرعث سلتخلجأل ع  ح عرعت أةجعف  ع يكةشعقاةقض ي عف  غياع  عشةأل عقلحصش

اثقو لقةق عقو  ألخةشعثقول ا .عع

ثعقو لكأل عف ع ي ع "هل عقمأقلعقل أثيعقواصةيعويل سة ع حع ب عجلةععقمألوكي عع:ت صع71قمأللةع

ثعث ة شع لأل يشعاةلكحع ثعقراألةعجأثيعثصةيع عمأقلهم أ ألعهل ععكاألاعقوة لق عقولألوةش: م ألةع عع لقمألةع

ث يبغ عملىععتجلق عهتخصعجز قع حعم ألةهمأقلعجأثيعثصةيع صأعت ةةذعه عه يبع حعقما رع وا ع دنيع

 ع لععراألةهعشلاجبهمأقلهعاا عقما رعهلل ع ذقعقل أثيع ب عهقمألوكي عف عقل أثيعقواصةيعقوذ عت ع

عهة فعقود العقم ألةعثتاا ع صألعتعدي عاة عتعةرأل عقمدتاضي  عف ع ويهأل مالهعملىعمألترعجلألمشعقو لكأل 

أل ع حعمأقلهعم أعقر ل ه عهل ع ث لكحععتو أ عف عتاألوةفعقو لكأل عف عقمي قمي عث ل عتعصةياألعكلألع اعق

عقمأللةث ل عطيب عضلحعقو عت ب ع ا ر ع ذه عف  ع"علثطعقم صاصعمييهأل عقل زقخل عطل  شع. عقم لع ثضح
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مأقلهعش يبعهثعقو لكأل عف عم ألةعثقكأعشألوسع عف ع صةيعويل سة ع حعجلةععقمألوكي عمأقلعقل أثيعقوااه

ه أ اه عويلا رع ععجلةععقود العقوتيععسألمأعف ع و عثهراألةهعاه عه صبعملىعجز ع حعقود ألةعقوذ عت ع

ل عملىعقل أثيعقواصةيعهعلةعقما رع ع لعهلعمتاقضقثف عكألوشعثجالععتثعقو لكأل   سلل عشي عقمألوكي ع

ااة عقل أثيعقواصةيعث بي عاة عتعةرأل عقمدتاضي .

 :من قانون التسجيل 353حاالت املنصوص عليها باملادة  الفرع الثاني:

عقلحألر ع عويد ألةع اضاععقولصلفمأاعت أه عقولصل  عقول ةةم(42)تللث عف ث ذه عمأاععتي شلدنى

عتقود ألة ع حعطلفع يللسعقرهأقعالعتع ةرعقو ةلشعقول ألة شعويلدأل ال عمأاعقوأاععقمسبرعولسااعقو 

اع.ثكألوشعةاضعههأقععم أعقو الةعملىعم ألةعو عس أعةسميعث  العوأ عقمعألارشعقود ألة ش

 حاالت من الواقع العملي الفرع الثالث:

ع عقوأاتاعقملار عف  عقواقةل عقولدةي  عكأل  عقود أه ق عف  عقواقةل عقولدةي  عةاضعقإلهأقعععترعهلث  كألوش

أهشعقوتيعتاا عمليةشعقم حعايهألعتةا ع أةعس شعثركيعقمعألايعقود ألة علاليعوا ألخرع  حعش س عشألوبي

عقو أل صت عقو س عايااضعقإلهأقععف عقل ز عقرطالععملىعقوا ألخرعقمالمشعق عقودليةشعو عع ل عك ع جزق

كألوشعههأقععث ألخرع  حعشيأهشعشأكلياألعوكحعبدضعقا سألاع حعقوبيأهشعو عهل ع  حاألعثكألوشع لل عتللث ع

ف عه قع ألعس يتع ص حشعقم حعف عشيأهشع ألعسلا عشألمألخشع حعقميكةأل عقم ااوشعايااضعقإلهأقععثوإلرألةةع

عه لةع قم لععقل زقخل عغة عمحعهكصأل عكألوشعصأثةع ألها عجأهأعشي عاتاةعههأقععقوا ة شعثاتاةعلةقس هأل

ع  عقمعألايعقود ألة ععثرشأع حعقإلرألةةع(43)  ععقولصلفعقوذ عت  ا عمية عقوا ة شع اضاععقإلهأقع هلى

ج عت  بع حعم أعقو ةألاعشلاضعقإلهأقععمية ع  عهالكيعثجالع ثعمأاعثجالع سبألبع لل عويلاضع 

ا.(44)كألر عقولاضعقملكلةة

 أنواع قرار رفض االيداع املطلب الثاني:

 رفض اإليداع الكلي الفرع األول:

خةشعقوا ألخرعقملا شعبهألعشأكلياألعكتىعيسل ةععقمعألايعقود ألة عةاضعههأقععقود العثقاكاألاعقو  أل

طب ألعويلأللةعع(45)واعكأل عقوسااع ثعمأاعقوصحشعهلديرعشبدضعقوبةألهأل عف عقوا ة شعقمالمشعلث عشةألهأل ع لل ا

ف عجلةععقلحألر عقوتيعهلاضعايهألعقإلجلق عاا عقولاضعف عع"ع:قوتيعت صع76/63 حعقملسااعع01قوة لةعع106

عقوذ جي عقإلراألةعكتىعثواعكأل عقوسااع ثعمأاعقوصحشع ثعقل الفع  عطيبع حعكالعقلحألولي عيدنيعقإلجلق 

قوذ عت عقكت ألا عيدنيعا طعبدضعقوبةألهأل ع ثعقاطلقفع ثعبدضعقود ألةق عقمذكاةةعف عقوا ة شعقوتيعه بع

اع."عهراألة أل

 رفض االيداع الجزئي الفرع الثاني:

ثجألعمحعقو ألمأةعقودأل شعقوتيعت لض يعقم لععكألعقلحألر عقوتيعهاا عايهألعةاضعقإلهأقععجزخةألعللا

ععقميكةشع"غياعقه عاةلألعهتخصعهزاع:ش صاألع76/63 حعقملسااعع03ثع02ةعقوة لاع106جدي عكيةألعكسبعقمأللةع

عقودأل ش ععدلباع حععت حعقج عقم ةدش عقمالمش عتل لحعهجلق ق ع اا عقوا ة ش ج عت بةرعقولاضعكا ة ش

 عهاا عكذو ع اضاععةاضع قمألوكي عملىعقو ةألععث لكحععكثياةع لليزةعشلث عمألعقمألوكي ع ثع  لامأل 
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عقرةضععتجزئي عكسبع  ع عقمزقهأة عكألوش عثقكأع ثقا لعكذو عف  عشلاجبعم أ عقم  زة عقملليزة ثعقوبةاع

ثب ةسعقود أعاةيع ذهعقلحألوشعاا عقوا ة شعقمالمشععدلباعكا ة شعتل لحعهجلق ق عكثياةعشلث عمألع  عع

عتلتعقم ع ثعقوبةاععقملليزةزقهأقاةضعقوتي عمييهأل عكألهتعقوا ألخرعقمالمشععتة عه ق ع أل عكيش ث حعجاشع لل عف 

 صأعهراألةعق لةألزق ع ثعة ا عقثعء  شعقول بة عقمسألث عو ح زعتل لحعلالاأل عف ععدةي عبدضعقود ألةق ع

عويد ألةق عقالل ا عهرعشألويسبش عقولاضعرعه  بر ع  أل ع  ألش أل ععدةةنهأل عهاا  عقوعقوتي عثبذو عكألر  لاضع"

اقل زئيعه عكألآلعي:

 :حالة نزع امللكية للمنفعة العامة -1

ع ألوكي عااع قه عقونزععودأة عتل لحعهجلق ق عكثياةعكألهتعمليةش عقلحألوش ع ذه عف  عقمالمش  عقوا ة ش

ا.(46) ل عقولاضعقوبدضعلث عقوبدضعقآللل عي ث لليزةعبدألعقمألوكي عه عهلكحع

 حالة املزايدات لعدد من القطع األرضية: -2

ععدلباعقوا ة شعقمالمشعرأل يشع ل ل شعهجلق ق عكثياةعتعةاععقملليزةعشلاجبعم أعثقكأ ثعقوب   أل

 بدألع  ععقاةقض يعقوتيعتلتعشل ل أل ألعقمزقهأق ع ثعقوبةاع.

أو نسخة من  اتتضمن امتيازا أو رهون حالة ما إذا كانت الوثيقة املودعة قصد الشهر -3

 :التنبيه املساوي للحجز

عهةسعقوا  عبدضعقلح ا ع ثعثتل لحعف  عقولدةي عقل ألصعشألود ألةق عقملتبعمييهأل تعلالاأل عف 

اا عقإلجلق عه ب عشألويسبشعويد ألةعقوذ عهاا ععدةي  ع  ألش ألعوي لثطعقو ألهاهةشع  ألعكألوشعقولاضععقلح ازت

 اااهألعت برعملىعقود ألةق عقوتيعهاا ععدةةنهألعهأل ص.

قإلهأقععويلالععشألوبعثعمحع سبألشألع لل ععه ااعقمعألايعقود ألة ع ب عتبيةغع لقةهعقملديرعشلاض

ثقوتيع ث و عمحعطل رعاعصعقود العثقوا ألخرعقمالمشعثكصلعك عقال أل عقماجالةعايهألع أعتؤل عويلاضت

هةلغع لقةعقولاضعف عةسألوشع ؤةلشع كلابشععت لةع لل اعهلكحع  عتاا ع حعجأهأعسببألعف عةاضعقإلهأقع

 عألقعشلاجبهألعتألة خعقولاضعث سبألبعقولاضعثقو صعقو ألهاءيععت ثعقمعلةق تاج عمحع ألاعشاهأقععقود الع

ث بيغع لقةعقولاضعهلىعقمالععف عقآلجأليعقو ألهاهةشعع(47)قوذ عهباةهع ععضلثةةعتا ةععقمعألايعثراأللت عشذو 

عت76/63 حعقملسااعع107ب ألعويلأللةعقمسلاحعبهألعولبيةغعقو لقةعثه عللسشعم لعها ألع حعتألة خعقإلهأقععط

عاة عهلديرعشاجلق ق عقولبيةغ  أل ععتلأل عتل  ع ثعشاقس شع اااهأل عقإلردألةعشألواصاي ع ع عمييهأل ع اص ى عشلسألوش  أل

عو عطب أل عه لقةعشألرسلالا ع  ألش  عويلالع عقو  ص ي عقوتسية  عقوسألشرع108 صعقمأللة عقملساا ث حععت ح

 يفعالع عع:شاضعع ةبدشع يةأل عالمةشعتللث عف عتهلس عقمعألايعقود ألة ع يفعقولاضعقو ألكةشعقودليةش

 يفعالع علألصعشلاضععتيفعالع علألصعش  ألهألع لااضشعو حةي تعلألصعش  ألهألعف عقهلرألةعقولاض

اد أعقتتخأل عقمعألايع لقةهعشلاضعقإلهأقععمية عقولأرياعش عملىعتع يفعالع علألصعش  ألهألعقم ألزمأل تعاهألئي

عثقو صعقو ألهاءيعق عقهلرألةعقولاضع عع كلعتألة تخ عثسبب  عف  هوة عثه قععست أقوذ عقميفعقل ألصعش  ألهأل

اا عقميفععتقم أةعب ال حع حعتألة خعقرسلالات ألثز عقمأةعقو ألهاهةشعقل ألصشعشألو دحعف ع لقةعقولاضعثا

  ألعف عكألوشع ةألاعقمل لةعشألو دحعف ععتضلحعقميفعقل ألصعشألولاضعقونهألئيعقوةلع عقل ألصعشألولاضعهلتب

عاأل ع ماله عقمعألة عقو ألهاهةش عقل ألصعشألم ألزمأل عف ع لقةعقولاضعلاليعقآلجألي عقميفعقوةلع  ميفعهلتبعف 
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ع ع لقةع  ألئي عقلحألهقهلرألةعصأثة ع ذه عقميفعف  عهؤ أع لقةعقمعألايعقود ألة عشلاضعقإلهأقععثبألولألل  وشع أل

عقونهألئي عقميفعقوةلع  عقالياعهعتهلتبعف  ع ذق ع لقةعقمعألايعقود ألة عاا عملى عهيغ  عكأل عقلحك  تلألاعثه ق

ا.(48)شعمأللهشهجلق ق عقو العش ل  

 املبحث الرابع

االطعن فيهة القانونية لقرار رفض االيداع و الطبيع

 الطبيعة القانونية لقرار رفض االيداع  املطلب االول:

ع لقة شعش عه ع  للعلىع صألفعقو لقةق عقإلاه  ألو ع حعهل ع  ع لقةق عقمعألايعقود ألة عرعتلقى

ع  لياأل عف  عشألميكةش عتلدير عهلقة ش ع حعت ملألي عسلأل عقو لقةععث نه  عش لةع عتتس  ع لقةق عهلقة ش ع اهأل هل 

اقرلقة عثس ةص عقا لع ععتبةأل عقول  عقو  ص يعكايعقا ل:

ا:الصبغة الخاصة لقرار رفض االيداع الفرع األول:

عويسعشألو لقةعقإللقة ع ةةأهحع  عم ألصلع عقو ألها ع  ع لقةعقرهأقع ع  بعقوبدضع حعشألكثي و أ

 ؤكأهحع  عك ع ملأليعثتصلاأل ع(49) لع ألهاءي ة عكلألعثقه عرعهاوأعثرعهي أع  عقو لقةعقإللقة عرعت  برعمي

ه عرعت  برعمييهألعم ألصلعقو لقةعقإللقة عثقوتيعتللث عف ع قمعألايعقود ألة عويستع لقةق عهلقة شعملىع سألسع

قإلء أل ع ثع لع ألهاءيعهلسعقمدنيعشألولدأه ع ثع قولصلفعقو ألهاءيعقوصأللةعشصاةةع  ةللةعوإللقةةعإلكأقثع

عقه عويسعشألودل عقو  ألئيعثعرععتلح ا عمل ع ألهاءيعهصعمية عقم لعقإلوغأل عويللقكزعقو ألهاهةشع ثعق كلأل

كلألععتوألش ألصعقمد ةي قوت ليع عش عمل عهرل عقو ألها ع ثك ع ةحشعقلحةيعقود ألة عصالكةشعهصأقةهع

ع اظ ألة عفعملا يعيسمىعقمعألايعقود  ه عصأللةعمحع ةحشعهلقة شععسمىعقمعألارشعقود ألة شعه ااعمييهأل

ثه ع ص حشعغياع للكزةعويأثوشعملىع سلا عقوارهشع لألعه د عقولصلاأل ععتتألبدشعمأهل شعقلحةيعقود ألة ا

لةعث اعصأللةعشألإلةقتعثقاملأليعقوصأللةةعمنهألع ملأليعهلقة شعهلكحعقو دحعايهألع  ألاعقو  أل عقإللقة عقمتخلص

اشصأثةهعهعأثع  لقع ألهاهةأل.عكلألع ه عتقم ةللةعواةحشعقلحةيعقود ألة ا

 الصبغة اإلدارية لقرار رفض اإليداع الفرع الثاني:

عع عقرلقة  عقو ألها  عثبألكثي عقملباعبدضعلقةس ي ع لقةع و أ عقرلقةةعه ع لقةعقإلهأقع لقة عصأللةعمح

ه عهتخ ععويلةأل ة عقرلقة شعقل ألصشعشاصأقةعقو لقةق عقرلقة شع  لثيشعف عش صع أهلعقلحةيعقود ألة عثا

ةقاه عآث ؤ أ ع ذقعقرت ألهعوا ع حعقلحججعقوتيعيسلأوا عبهألعملىعصحشعع(50) ةةذ ألعثكةةةشعقو دحعايهألثت

اثه :سأقلهعؤكأعملىعصحشع ذقعقول  عثاثهعحعه

 ألةقع ألهاهةش هأقععتصلفع ألهاءيعهلتبع  ع لقةعقإلا
 لقكزع ألهاهةشعشصأثةهععئه عمل عهيش  كلألعع(51)

عمأل  ع ثاعشتمحعهلقةة عقود ألة ش عع(52) عألايعقول ا اعاألمعألارش عكةيعقود العه  عثظةة هأل  ص حشعملا ةش

ثه ععتثقمل ل شعو   ع ثععدأه عكرعقميكةشعثقلح ا عقودةيةشعقالل اعتث تخليفعقمعلةق عقل ألضدشعوي ال

ع عشلاجبعقمأللة عقسلعأقثهأل عت  عثتأسيسعع 75/74 حعقا لعع20 ةحش عقودألا عقاةقض ي عقم ح قملديرعشامأقل

ا.قو   عقود ألة ا
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عملمالا ععىثة عتلب  ع و  عقودلا ةش عقواظةةش عو ألها  عث اع اظفعلألضع ع عألايعم ألة  يسيا أل

شألإللقةةعقملكز شعمال شعرخعةشعت رةلةش
ثمية عقمعألارشعقود ألة شع ةحشعتلالىعهتلألاعقإلجلق ق عقملدي شعتع(53)

ا.ألايعقود ألة اثه ع ص حشعملا ةشع اضامشعتعتعثصألهشعثزقةةعقمألوةشعثي لفعمييهألعقمعتعشألو العقودةني

ا ه قعكأل عوزث ألعف عقو لقةعقإللقة ع  عهاا عصأللةقعشألإلةقلةععت لقةعقإلهأقععصأللةعشألإلةقلةعقم ةللةعكلألع   

ثرعيدنيعع و عقهةلقلعاللعشاصأقةع لقةع ثععتقم ةللةعاالشأعهضألاشعهلىع و ع  عهصأةععقو لقةع حعجألهبهألعا ط

جاشعهلقة شعشاصأقةه
عثقولصل ا(54) عشلفعهصأةعشألإلةقت عوإللقةة عقم ةللة ع حعق لةألزق عقوسي شعقودأل شلة عواأل عتأل

ا عشألو ا عقوذ عكأ  عهةقلتهأل عهاا ع  ألاع لقةعهلقة عثجبع  عترالعقإللقةة عقو ألها اث و عكتى ثع لقةععت(55)له

ث و عااةعصأثةهعاااععتقإلهأقععهعأثع  لع ألهاءيعاةاا عشذو عقولأ ياعهوزق يعثهجبألة عف عقملقكزعقو ألهاهةش

ا لكزع ألهاءيعشصأثةهعوصألكبعقميكةش.عئيش شأثةهعه

 الطعن في قرار رفض االيداع  املطلب الثاني:

 من حيث الجهة القضائية املختصة :الفرع األول 

 ألاعع  ع لقةق عقمعألايعقود ألة عتاا ع ألشيشعوي دحع ملىعع75/74 حعقر لعع24تعقمأللةعو أعهص اع

اع:قل األ عقو  ألخةشعقرلقة ش

  االختصاص النوعي:-أ

عقوارهععقل زقخل عقمعألك عقإلاو أعجد عقم ل ا عقو رلعشألم ألزمأل عقإلالقة شعصألكبش عف  عقودأل ش لقة شعش

لقة شعه ععجاأل عقمعألك ععقإلا" حع ألها عقرجلق ق عقمأهةشعثقإللقة شعقوتيعهصتعملى:عع800طب ألعو صعقمأللةع

ا عثتتخلص  عقرلقة ش عقم ألزمأل  عف  عقودأل ش ععقوارهش عف  ع شألوةص  علةجش عجلةععثي عف  عوالسلئ ألف ع ألش  شعك 

اهقو  ألهألعقوتيعتاا عقوأثوشعقوارهشعقوبيأهشع ثع عت"لقة شعطلاألعايهألسأل عقودلا ةشع ق عقوصبغشعقإلاكأ عقمؤس 

ا ع    ععكلأل ا  حعهةسعقو ألها عهصتعملىعع801قمأللة لقة شعتتخلصعكذو عشألوةص عف علمألث عقمعألك عقإلاع  

عقو لقةق عقرلقة شته عقم صب اثمية علما عقإلعوغأل  ع لقةق عقمعألايعقود ألة عتلاععشعموغأل   ألاعقمعألك ع لى

ع لقةق عصأللةةعمحعقمعألارشعقود ألة شعثه ع ص حشعغياع للكزةعويأثوشعملىع سلا ع لقة شعشألملبألةعقإلا اهأل

اقوارهش.

  االختصاص اإلقليمي:-ب

 يةميعويلعألك عقإلع عقرللصألص رجلق ق عقمأهةشعثقإللقة شعملىع حع ألها عقع803تعقمأللةعو أعهص ا

لقة شعلعقرللصألصعقر يةميعويلعألك عقإلا"هلعأ اع حع ق عقو ألها عش صاأل:ع38ثع37لقة شعطب ألعويلأللتي عقإلا

ه ع:"هؤثيعقرللصألصعو  اشعقو  ألخةشع هصتعملىعع37قمأللةععت حع ذقعقو ألها "ع38ثع37طب ألعويلأللتي ع

اةدالعقرللصألصعو  اشعتعكحعو ع اطحع دلثفو عهعه قوتيعه ععف علقخلةعقللصألصاألع اطحعقمأعىعمية عثا

قو  ألخةشعقوتيعه ععايهألعآللع اطحعو تعثف عكألوشعقللةألةع اطحعهؤثيعقرللصألصعقر يةميعو  اشعقو  ألخةشع

ا هتبي ععت"ع ألعو عه صعقو ألها عملىعلالفع و تعقوتيعه ععايهألعقماطحعقمتخلألة قرللصألصعقر يةميعهؤثيعع  

 عو عهكحعو ع اطحع دلثفعيدالعهثاتع ععف علقخلةعقللصألصع اطحعقمأعىعمية لىعقل اشعقو  ألخةشعقوتيعهه

ثف عكألوشعقللةألةع اطحعهؤثيعقرللصألصععتلىعقل اشعقو  ألخةشعقوتيعه ععايهألعآللع اطحعو هقرللصألصع

اتع ألعو عه صعقو ألها عملىعلالفع و تعقر يةميعو  اشعقو  ألخةشعقوتيعه ععايهألعقماطحعقمتخلألة عأهأعتعه  
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راألوةشعت لحعواضاحعهأللةةعمحعقمعألايعقود ألة عويستعوغأل عقو لقةق عقوص اهحعقمأعىعمية عف ع  ألهألع اط

عقوارهش ع سلا  عملى عقلحةيعقود ألة  ع أهل ش ع اطح ععاا  ات ع  ح ع لقةعةاضعهةقل عهوغأل  عقو  ا  لىعههأقع

 حع ألها عقرجلق ق عع38ع ألعقمأللة عتلقة شعقوتيعه ععف علقخلةعقللصألصاألع أهل شعقلحةيعقود ألة اقمعكلشعقإلا

اع"عقمأهةشععثقإللقة شعهصتعملى: لعقمأعىعمييه عهؤثيععقرللصألصعقر يةميعو  اشعقو  ألخةشعف عكألوشععدأ 

ا."عكأ   قوتيعه ععف علقخلةعقللصألصاألع اطحع

ا و أع
 
ا مالهع أ عقمأللةعك

 
اه وتيعه ععلعقمأعىعمييه عهؤثيعقرللصألصعو  اشعقو  ألخةشعق عف عكألوشععدأ 

اتعكأعقمأعىعمييه  لقخلةعقللصألصاألع اطحعف ع
 
وغأل ع لقةق عقمعألايعه لعرعه  برعملىعلمألث ع عقاا عهر

ا هأقععشألملبألةعةةعمأل شعث لقةعقرهأقعع ثعةاضعقإلاقود ألة عشصاا كثاع  حع لقةععقتتخأل  ديااعثرعهلكحعع اط  ع  

ا حع عألايعم ألة عث كثاع حع أهل شعكةيعم ألة .

 حكم وآثارهة الحجي   الفرع الثاني:

لقة شعقم دا عايهألعشألإلوغأل ع لألةسل عويل ألششعملىعقو لقةق عقإلالقة عت عصلعسي ل عم أعقو ألض يعقإلا

ا
 
لقة عشعةثعهعك عشاوغأل عقو لقةعقإلاعتثعمأاع  لثمة هأل أع حع  لثمةشعقو لقةعقرلقة عقم دا عاة عف عقولأك

ا  قعثجأعهثعجزخةألع كيةألع
 
مألهعل اقشع ألع قعتة حع حعمأاعصح اهاضعقوأما عثعهعك عشلا كثاع ثع  ع صألبعبدةبعه

 اا عو حك عح ةشعثاتعكحع  ذعصأثةههمأق  عثقملبألةهعكأ عو عهوغأل ع لقةعقرهأقععهاةتاتبعملىعتعقو ألمح

قلىعث ذقعهلجعععته ع اهألعف ع اقجاشعقواألاشتع ع ذهعقلح ةشع  ي شعثويستعءسبةش غياعتعاة عقوش ي عقم ض ي

عقإل علما  ع اضاموكا  علما  عغأل  ع ح عتلاع عمةيةش عودأاع ةش ع قت  عف  عقو لقةعقرلقة  ع تخألصلش ج 

ع  لثمةل  عوياألاشت عشألويسبش عقواجال ع ح ع و عزثقو  عقو لقةعتلتبعمح عشاوغأل  عكك  عاا ق ات
 
رعح ةشعثتلدي

اثضألععثقملقكزعقو ألهاهةشعقوتيعكسلاألعف عقم  ا .و رألاعقودألاعرتصألو عشألسل لقةعقااقلحك عشأل

هأقععهلكحعويلعألايعقود ألة عت ةةذعقلحك عث ل يبعقا لعقتتخأل علقةعقإلام أعصأثةعقلحك عشاوغأل ع 

عوي لقةعقميغ  عوي لقةعقملتخذ عهلتكبععت لقةع دألكس عااه  عقلحك  عت ةةذ عقود ألة  عهلاضعقمعألاي ثم أ أل

ثويلل لةعةاععلما ع سؤثوةشعهلقة شععتقوتيععدألليع تخألوةشعقو ألها اعاة  تخألوةشعلح ةشعقوش ي عقم ض يع

اتعح ةشعقوش ي عقم ض يعاة عع ا عل أع ص حةألع حعرأه عقلحك عشلدا ضع ألل كا ع دألةضشع
 
 ع حعكلألع ه

ع عث  أل  عا األ ا قملةرعمية 
 
عقإلاه عقو ألض ي عملى ع ثع لقة ع رعهصأةع  ا ثق لعوإللقةة

 
ع عي عهع  عقتتخأل ع  عف  األ

ا.ثواعكأل عش يبع نهألتع لقةق عتأل عف عصلة عصالكةألتهأل

ع عرعهلكنهأل عقو األإللقةة عقلى عهرع عت  أ عه  أل  عقو ألها عشذو   ق عوز األ عمألععقكتاق ألث و عت ثت سةأق

 اعضلألهشعثلمأل شععش تعث ذقعقمللأللقعملىع بأ عقوةص عشي عقوسي أل تعلقةةع حعسي شعت أهل شتلللععش عقإلا

ا القلعهرعلحلألهشعك ا عقاا
 
لىعالضعقوغلق شعهع ا ه عف عكألوشعةا األعت بةرعقو لقةق عقو  ألخةشعهلكحعقو 

وكحعقم لععقل زقخل ععاة تلقةةعملىعقول ةةذعثقكتاقاعح ةشعقوش ي عقم ض يعجبألةعقإلاهج ع شع حعقو هأهأه

امأللجعقاا
 
لقة ععرعشكةةةشعت ةةذعقلحك عقإلا لعف ع ألها عقرجلق ق عقمأهةشعثقإللقة شعف ع  لامشع حعقماقلعتلدي

القة عف ع و .ثسي شعقو ألض يعقإلا
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عقمااثبلةع ا عه أعصع ذه عقإلام ىع  عقم لعع قل عوي ألض ي عقودأل شعثق لعقإلا صأقةعهلقة عسي ش لقةة

لقة شعقم يابعكلألعه ازعو  اشعقو  ألخةشعقإلاتعلقة ع حع ذقعقو ألها ا لعقإلاثعقاا ثعقلحك ع بهأفعت ةةذعقو لقةع

عقتتخأل ع عف عكألوشعمأاعقول ةةذ تع لعشألول ةةذ  نهأل ثو عتع عتأ لعبغلق شعتهأهأهشع ععتعأهأعسل أل ع ةداواأل

عتج عويل ةةذ شلعأهأ ألعث  ازعواألعتعأهأعتعقول ةةذعت ااعقل اشعقو  ألخةشعقم يابع نهألع و تعألعتأقشياع

اع.ثقا لعبغلق شعتهأهأهشعثقوتيعتاا ع سل يشعمحععدا ضعقو لةا

ع عقوكل  عقول ةةذ عمأا عكألوش عثعقل زئي ف  عقول ةةذ ت عقولأللعف  عكألوش عثعف  عقو  ألخةشعت عقل اش ت اا

كلألعه ازععتوغألاهألعم أعقو لثةةهثع ث  ازعواألعتتخةة األعتع ل عبهأل أهأهشععقوتيعشلصةةشعقوغلق شعقو هلقة شعقإلا

ثتأ لعشأاداألعو  ز  شععت قعت ألثز ع ةلشعقو لةاهةعمأاعلاععجز ع حعقوغلق شعقو هأهأهشعويلأع ع عت ل ا واألع

اعع بيغعكأعقرش ألصعقمد ا شعقودأل شعشأ قودلا ةشعث اا عقلحك عقلحألخزعو اةعقوش ي عقم ض يعش عشاوزقاع

ع عأ ا عقو ةلشع ألش ع ألل  عقوسألة شعقمةداياكاألاعقوت ليدةشعثارعقااويل ةةذعل جبألةعهثرعه ازعت أه عطيبعت

عقو هقإلا عقونهألئيعثطيبعقوغلق ش عول ةةذعككلاأل عةاضعقول ةةذع حعقإلالقةة عهرعبدأ ععلقةةأهأهش ج ع ثقه  أل 

ع عو حك عال ر ال ش عقولسمي عقولبيةغ عتألة خ ع ح عت عقوتي عقلحألوش عقإلاتعأ اثف  عقمعكلش ع ع عل عككلاأل عف  لقة ش

عتج أه عقو يبعهرعبدأعقه  أل ع ذقعقااجالعويلعاااعمية عرتتخأل عتأقشياعت ةةذع دة شعرعه ازعت  قول ةةذع

عث عةاضعقولري  عكألوش ع حعف  عوإللقةة عقلحك  قماج  عت ةةذ عسل أل ععتج  ع هبأ  رالع حعتألة خع ج ع ال ش

لقة عف ع لألةسل عويل ألششعقو  ألخةشعه ألبيعوي ألض يعقإلاهادألوةشعثلثةععم ى ثبهذقعهاا عقم لعع أععتقولاض

اةجألععقوث شعويلاقط ي عف ع اةعثقسل الوةشعقو  أل .هلل ع ث حعجاشععتلقةةع ذقع حعجاشملأليععقإلا ملىع

 خاتمة:

عقمعل ا عثقوت  ة تجلةع عقو ألبع ع ص حش عف  عع  ةياأل عهل  عثقإللقة ش عقولا ة ةش ععةق  هأقماألعهث ل 

ثف عكأليععتهأقعراألةع اعقإلاجلق ق عقإلاهث ثيععتة ألألراهتلألاعهقو ألهاهةشعاج ععقآلجأليشعقود ألة شعف عشألمعألار

عا لةل ع ثاعتراألةا ةتعمليةشعقإلاللاضعتقوعف عكأليعثعتراألةعشألوسل أل جلق ق عقإلاهع بأتعقو بايع ه عهرلق

ا
 
اعسل عقم لععويلدنيع اقجاشعقوغي عثجدي عح شعف ع صع حعرالعك  اقوبألوغشعقوتيع أعتص علحل أل عقو 

اجحفعك  ا ه ع ع عه دحعف ع ذقعقو لقةع تىعة   
 
لقة عساق عكأل عقو لقةعشألو بايعقإلا ا عوي  أل ع عث و عشألو 

ا  عو ع  ألخةألعشألإلوغأل عشألملبألةعهلكحعقولصأ اعتألثعكية ا جزخةألععألولاضشثع 
 
اه

 
لقة عس عشصةأل عقو لقةعقإلا ع لقةعهت

ا
 
اةغ ععدي كباعول ةةذعقلحك عقوصأللةعمحعقو  أل عقرلقة عشاقس شع  ألهاهةشععثجد عضلألهأل عقميكةشتع  عشعر 

شعث أهل شعقلحةيعقود ألة عشصاةةعمأل شعقوغلق شعقو هأهأهشعكاسةيشعإلجبألةعقمعألايعقود ألة عشصاةةعلألص ا

املىعت ةةذعقلحك 

 :هوامشال
                                                 

ا.65تصع2006ل زقخل تعلقةعقل يأثهةشتعطبدشع هرلعف ع ذقعقم أليتعشار أل شعجلأليتعرالعقولصلاأل عقود ألة شعف عقوت ليععقع(1)

قولصلاأل عثقاكاألاعقملدي شعشاء أل عقلح ا عقودةيةشعقود ألة شع ثعه ياألع ثعقولصل  عبهألعثعدأهياألعثهاهألاهألععف عقوا ألخرعقمد ةشعشألإلهأقعععتللث 

م أعقرمللأللعقره ألة عثقول ا عقو ألهاهةشععثقولصلاأل عقمي حشعو ح ا عقو  صةشعكألإلةثتعم العقوب أل عثقولدلياتعثقوأمألث عقو  ألخةشت

 ويب ا عثقمؤسسأل .
اقولس عقم ألش عوا عهاعع حع هاقععقود العثقوا ألخرعقم أ شعوي التعميلألع ه عويسعشألا لعقوثألشت.ع2004كألع ألها عقمألوةشعع(2)
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اة شعه بع  عه أاعملىعقو ا عقولسمي".:ع"عك عم أعهاا ع اضاععهراألةعف عقمعألارشعقود أل76/63 حعقملسااعع61 كل عقمأللةعع(3)
عقل زقخلتعع(4) عجأل دش عثقمسؤثوةشت عقود ال ع ألجسلياعالع ع ذكلة عقل زقخل ت عقوت ليع عف  عقود ألة ش عويلعألارش عقو ألهاءي عقو رألا ع نىت تلاح

ا .29صعع2009/2004
 .96تعصع2003دشع  ةأعليةاءيتعهرألاعقو العقود ألة عف عقو ألها عقل زقخل تعلهاق عقارغأليعقوتاشا شتعطبع(5)
ا.24تلاحع نىتعقمذكلةعقوسألش شتعصعع(6)
عقملكزعع(7) ع ألها عم ألة ت ع ألجسلياعالع ع ذكلة عقل زقخلت عتع ةرع  أقفعقو العقود ألة عف  عف  عثلثة أل عقود ألة ش عقمعألارش صةةألث عسيةلشت

ا.83تعصع2007/2008قوس شعقل أل دةشعتع-تبسشع–قل أل ع عقودلبيعقولبس يع
ا حعقو ألها عقمأءي.ع949 هرلعقمأللةعع(8)
ا حعقو ألها عقمأءي.ع1 كلةعع324 هرلعقمأللةعع(9)
  حع ألها عقاث ألف.ع42تع41 هرلعقمأللتأل عع(10)
قمل لحع كأقثعث ة شعقرراأللعقمكلابعإل بأل عقمي عع26/10/2000قمؤةخعف عع2000/336هرلعف ع ذقعقوصألعقملسااعقول ةةذ عة  ع ع(11)

 ة ألعثعسيةلاأل.قوا ةيعثرلثطعثكةةةأل عهصأق
  حع ألها عقاث ألف.ع24 هرلعقمأللةعع(12)
 .28/12/2003قمؤةخعف عع03/22قآلجأليعشلاجبعقو ألها عة  عع2004 حع ألها عقمألوةشعوس شعع10مأوتعقمأللةعع(13)
  حعقو ألها عقمأءي.ع72ثععع71هرل ععقم لععف عقمأللتي عع(14)
ا لعقودال شعشي عقإللقةةعقمعيةشعثقو  ألععقل ألصع عألضلةعقاكأللهلةشعقودلبةشعقمةلاكشتعقوأكلاةعملألةعشاضةألفتعم أعقر لةألزعثلثةهعف عت ع(15)

 .04قوأقهلألة تعكيةشعقلح ا عثقوديااعقوسةألسةشع س عقوأةقسأل عقوديةألتعصع
 .108تعصع1991قوأكلاةعسيةلأل ع علأعقو لألث تعقاسسعقودأل شعويد العقإللقة شتعلقةعقوةكلعقودلبيتعقو بدشعقل أل سشتعع(16)
ا حع ألها عقإلجلق ق عقمأهةشعثقإللقة ش.ع85 هرلعقمأللةعع(17)

 

عويلأللةع(19) قمل لحعهمأقلع  حعقاةقض يعع75/74 حعقا لعع02/ع14قملديرعشلأسيسعقو   عقود ألة تعثقمأللةعع76/63 حعقملسااعع38طب أل

 قودألاعثتأسيسعقو   عقود ألة .
 قمل لحعت رة عقمصأللحعقل ألةجةشعا ال عقوأثوشعثقلحةيعقود ألة .ع91/65.ع حعقملسااعقول ةةذ ع08 هرلعقمأللةعع(20)
 قملديرعشلأسيسعقو   عقود ألة .ع76/63 حعقملسااعع38 هرلعقمأللةعع (21)
 قملديرعشت رة ع ا شعقولا ةر.ع12/07/1988قوصأللةعف عع88/27قمدأيعوي ألها عة  عع20/02/2006قوصأللةعف عع02-06 هرلعقو ألها عع (22)
 قمل لحع ألها عقوت  ة .ع09/12/1976 ؤةخعف عع76/105 حعقا لعع03قوة لةعع75قمأللةعع هرلاع(23)
    .ع12قملديرعشتسا شعقوب أل ق عقوةاضا شتعقمأللةع13/08/1985قمؤةخعف عع85/212 نهألععقود العقمل ل شعشةععم ألةعطب ألعويللسااعع (24)
 .74جلأليعشار ألاشتعقملجععقوسألشرتعصعع(25)
 .53تعصع1999بأعقلحلةأعقو اقةبيتعهجلق ق عقو العقود ألة عف عضا عقو  أل عثقوة  تع ي أةعقمدألةفعقرسك أة شتعطبدشعقوأكلاةعمع(26)
 .28-27تلاحع نىتعقمذكلةعقوسألش شتعصعع(27)
 قمل لحع ألها عقو ألبع.ع1976ليسلباعس شعع09 ؤةخعف عع76/103 هرلعقا لعة  عع(28)

 .159عجلأليعشار ألاشتعقملجععقوسألشرتعص (29)
 .91جلأليعشار ألاشتعقملجععقوسألشرتعصعع(30)
 ةقجععقو لثطعقو ايةشعويد أ.ع(31)
ا حعقو ألها عقمأءيعقوتيععسلاجبعقولسلةشعك لطعركل عود أعقول حعقولسمي.ع883 هرلعقمأللةعع(32)
 .6تعصع2000/2001 هرلعف ع ذقعقم أليع علأ عسيةلأل تعقول حعقولسميتع ذكلةع ألجسلياتعجأل دشعقل زقخلتعس شعع(33)
 ةشعك لطعركل عود أعقول حعقولسمي. حعقو ألها عقمأءيعقوتيععسلاجبعقولسلع883 هرلعقمأللةعع(34)
ا.6تعصع2000/2001 هرلعف ع ذقعقم أليع علأ عسيةلأل تعقول حعقولسميتع ذكلةع ألجسلياتعجأل دشعقل زقخلتعس شعع(35)
 .2000 حع ألها عقمألوةشعوس شعع27ألها تعث يغألةعشلاجبعقمأللةع حع ذقعقو ع352 ذهعقاكاألاعتصب عشألطيشعشلاجبعهوغأل عقمأللةعع(36)
ا .60 هرلعقو أل لعشل  تعقمذكلةعقوسألش شتعصع(37)
ا.361تعصع1998قمست ألةع هاةعطيبشتعقو العقود ألة عثقمةألضيشعشي عقولصلاأل تعلقةعقوي لعويث ألاشعوب أل تعطبدشعع(38)
 .124قملدي شعشاء أل عث س عقوأاتاعقود ألة تعثزقةةعقمألوةشتعقل زقخلتعصعع15/09/1976قمؤةلشعف عع5322 هرلعقولديةلشعة  عع(39)
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 .164تعصع2003ك العءسةلشتعقو ايةشعف عقوبةععقود ألة تع ذكلةعو ة عراأللةعقمألجسلياتعالععم العث سؤثوةشعع(40)
ا.7تعصع2002 زقخلعزةثق عوةلىتعكلأ عشألرألعمللتعقم ألزمأل عقود ألة شتعلقةع ا  عوي بألمشعثقوي لعثقولازيعتعقلع(41)
ا.133ت132تعصع2001ةق ايعلألوأتعقمعألايعقود ألة عكآوةشعو حةيعقود ألة عف عقوت ليععقل زقخل تع صلعقوكلألبعع(42)
ا.151تصع2007تعقوصأللةةعمحع  رلشعقمعأل ي عو ألكةشعشألت شتع03 علأعك ألزةتع  أليعبد اق عقوأاتاعقود ألة تع  يشعقمعأل ألةتعقودألعع(43)
ا.10جلأليعمبأعقو ألصلتعقم أليعقوسألشرتعصقوأكلاةع ألءععع(44)
ا.9قملجععقوسألشرتعصععبدل ع علأعقوصغياتعقو لقةق عقإللقة شتع(45)
ا.9قملجععقوسألشرتعصععبدل ع علأعقوصغياتعقو لقةق عقإللقة شتع(46)
 .MARTY gabriel, RAYNAUD  pierre; droit civil; les suretes réelles; op; cit; p.عثع09صععقوسألش شتعقمذكلةتلاحع نىتعع(47)

393 
اث ألعبدأ أل.ع30ةق ايعلألوأتعقملجععقوسألشرتعصعع(48)
ا.45قوأكلاةعملألةعشاضةألفتعقملجععقوسألشرتعصعع(49)
 .13قوأكلاةعملألةعشاضةألفتعقملجععقوسألشرتعصعع(50)
ا.207 كلأع عةاتعقملجععقوسألشرتعصع(51)
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