لرار مه وزير المبلية مؤرخ في  2مبرش  2009يتؼلك بضبط إجراءات مىح وظبم المطتىدع الخبؼ وطرق تهيئته
واضتغالله.
إن وزير المبلية،
ثؼع االعالع ػهٗ يدهخ انعٕٚاَخ انظبظؼح ثًمزضٗ انمبٌَٕ ػعظ  34نسُخ  2008انًؤؼش ف 2 ٙخٕاٌ ٔ 2008ضبطخ انفظم 180
يُٓب،
ٔػهٗ لؽاؼ ٔؾٚؽ انًبنٛخ انًؤؼش ف 29 ٙظٚسًجؽ  1955انًزؼهك ثضجظ لٕاػع سٛؽ ظٔانٛت انًسزٕظػبد ،كًب رى رُمٛسّ ٔإرًبيّ
ثبنُظٕص انالزمخ ٔضبطخ لؽاؼ ٔؾٚؽ انًبنٛخ انًؤؼش فَٕ 29 ٙفًجؽ ،1980
ٔػهٗ لؽاؼ ٔؾٚؽ انًبنٛخ انًؤؼش ف 25 ٙفٛفؽ٘  2009انًزؼهك ثضجظ لبئًخ انؼًهٛبد انجسٛغخ انزًٚ ٙكٍ أٌ رطضغ نٓب انجضبئغ
انًٕضٕػخ ثبنًسزٕظػبد انعٕٚاَٛخ ٔشؽٔط انسظٕل ػهٗ اإلػفبء يٍ األظاءاد ٔانًؼبنٛى ثبنُسجخ نهُمض انُبرح ػٍ ْػِ انؼًهٛبد.
لؽّؼ يب ٚه:ٙ
الؼىىان األول
إجراءات مىح المطتىدع الخبؼ
الفصل األول ـ ُٚمسى انًسزٕظع انطبص إنٗ طُف:ٍٛ
أ ـ انًسزٕظع انطبص نهسسبة انشطظ،ٙ
ة ـ انًسزٕظع انطبص نسسبة انغٛؽ.
الفصل  2ـ ٚسُع انًسزٕظع انطبص نهسسبة انشطظ ٙنهًؤسسبد غاد انظجغخ انظُبػٛخ أٔ انزدبؼٚخ ٔٚطظض السزؼًبنٓب انطبص
انًزًثم ف ٙضؿٌ انجضبئغ انز ٙرُٕ٘ إػبظح ثٛؼٓب أٔ رظُٛؼٓب ػُع انطؽٔج يٍ انًسزٕظع.
ٚسُع انًسزٕ ظع انطبص نسسبة انغٛؽ نألشطبص انغجٛؼ ٍٛٛأٔ انًؼُٕ ٍٛٚانػًٚ ٍٚزٌُٕٓ ضؿٌ انجضبئغ نسسبة انغٛؽ كُشبط أسبس ٙأٔ
ثبَٕ٘.
الفصل  3ـ ٚؼزجؽ انًسزٕظع انطبص يسزٕظػب يطزظب ػُعيب ٚكٌٕ يدٓؿا نمجٕل انجضبئغ:
ـ انزُٚ ٙزح ػٍ ٔخٕظْب أضغبؼ يؼُّٛخ،
ـ أٔ انزًٚ ٙكٍ أٌ رهسك أضؽاؼا ثدٕظح انًُزدبد األضؽٖ،
ـ أٔ انزٚ ٙزغهت زفظٓب يُشآد أٔ ردٓٛؿاد ضبطخ.
الفصل 4ـ رمجم ثبنًسزٕظع انطبص:
ـ انجضبئغ انطبضؼخ ػُع انزٕؼٚع نًؼبنٛى ظٕٚاَٛخ أٔ ألظاءاد أٔ رسدٛؽاد أٔ نزعاثٛؽ أضؽٖ الزظبظٚخ أٔ خجبئٛخ أٔ ظٕٚاَٛخ،
ـ انجضبئغ انًزؤرٛخ يٍ انسٕق انًسمٚخ ٔانًؼعح نهزظعٚؽ،
ـ انجضبئغ انز ٙرى ٔضؼٓب سبثمب رسذ َظبو رٕلٛف ٙأٔ الزظبظ٘ آضؽ ف ٙإعبؼ رسٕٚخ ْػا انُظبو ٔغنك ف ٙاَزظبؼ رظعٚؽْب أٔ إػغبئٓب أ٘
ٔخٓخ ظٕٚاَٛخ أضؽٖ يمجٕنخ.
الفصل  5ـ ٚسدّؽ ظضٕل انجضبئغ انًُظٕص ػهٓٛب ثبنفظم  172يٍ يدهخ انعٕٚاَخ إنٗ انًسزٕظع انطبص.
الفصل  6ـ ٚسُع َظبو انًسزٕظع انطبص ثُبء ػهٗ يغهت ٚمعّو إنٗ اإلظاؼح انؼبيخ نهعٕٚاَخ ٚزضًٍ خًٛغ انجٛبَبد ٔانٕثبئك انضؽٔؼٚخ

انًثجزخ نٕخٕظ زبخخ الزظبظٚخ نهطؿٌ.
الفصل 7ـ ًُٚر رؽضٛض اسزغالل انًسزٕظع انطبص يٍ لجم انًعٚؽ انؼبو نهعٕٚاَخ.
ٚضجظ ْػا انزؽضٛض شؽٔط اسزغالل انًسزٕظع انطبص ٔلبئًخ انجضبئغ انًسًٕذ ثزطؿُٓٚب رسذ ْػا انُظبو ٔٚؼ ٍّٛيكزت ظٕٚاَخ ٚسًّٗ
يكزت إنسبق انًسزٕظع.
الفصل 8ـ ٚدت أٌ رزٕفؽ ف ٙانًسم انًؼع نالسزغالل كًسزٕظع ضبص انشؽٔط انزبنٛخ:
ـ يسبزخ ظَٛب ال رمم ػٍ  2000يزؽ يؽثغ ثبنُسجخ نهًسزٕظع الضبص نسسبة انغٛؽ ٔ 200يزؽ يؽثغ ثبنُسجخ نهًسزٕظع انطبص نهسسبة
انشطظ،ٙ
ـ أٌ ٚكٌٕ يجُّٛب ٔيسمفب ٔثّ يُبفػ لبثهخ نهغهك انًؿظٔج،
ـ أٌ ركٌٕ يُبفػ انزٕٓئخ يسًٛخ ثغؽٚمخ يظبظق ػهٓٛب يٍ لجم يظبنر انعٕٚاَخ،
ـ أٌ ٚسزٕ٘ ػهٗ فضبء يُفظم ٚطظض إلٕٚاء انجضبئغ انز ٙردبٔؾد آخبل ضؿَٓب األخم انًسعّظ ثبنفظم  182يٍ يدهخ انعٕٚاَخ،
ـ أٌ رزٕفؽ ف ّٛشؽٔط انساليخ انطبطخ ثبسزغالل انًسزٕظػبد يثم انٕلبٚخ ضع انسؽائكٔ ،أٌ ٚعن ٙانًسزغم ثًب ٚثجذ يظبظلخ انٓٛبكم
انًؼُٛخ ف ٙانغؽع،
ـ أٌ ٚشزًم ػهٗ كبفخ انًؼعاد ٔانزدٓٛؿاد انضؽٔؼٚخ انًسزؼًهخ إلَؿال انجضبئغ يٍ ٔسبئم انُمم ٔإػبظح شسُٓبَٔ ،مم انجضبئغ يٍ يكبٌ
ٜضؽ ظاضم انًسزٕظعٔ ،ػُع االلزضبء ،يؼعاد انٕؾٌ ٔانمٛس،
ـ أٌ ٚكٌٕ يدٓؿا ثٓبرف ٔفبكس ٔثدٓبؾ إػاليٛخ يؽرجغخ ثبنًُظٕيخ اإلػاليٛخ نإلظاؼح انؼبيخ نهعٕٚاَخ،
ـ أٌ ٚسزٕ٘ ػُع إضضبع انًسزٕظع نهًؽالجخ انع٘ٔاَٛخ انًسزًؽح ،ػهٗ يكزت إظاؼ٘ ٚطظض ألػٕاٌ انًؽالجخ انعٕٚاَٛخ ٔٚزى ردٓٛؿِ ،ػهٗ
َفمخ انًسزغم ،ثٓبرف ٔفبكس ٔأخٓؿح إػاليٛخ يؽرجغخ ثُظبو اإلػاليٛخ نإلظاؼح انؼبيخ نهعٕٚاَخ ،كًب رزٕفؽ ثّ اإلضبءح ٔانزكٛٛف ٔٚزكفم
ثخ ػٍ اسزؼًبنٓب.
انًسزغم ثظٛبَخ كبفخ ْػِ انزدٓٛؿاد ٔثبنًظبؼٚف انًزؽد
الفصل  9ـ ٚغهك انًسزٕظع ،ػُع إضضبػّ نهًؽالجخ انعٕٚاَٛخ انًسزًؽح ثمفه ٍٛيطزهفٔ ٍٛيسزمهٚ ٍٛجمٗ يفزبذ أزعًْب نعٖ أػٕاٌ انعٕٚاَخ ثًب
ال ٚسًر ثعضٕل انجضبػخ أٔ ثطؽٔخٓب يٍ انًسزٕظع إال ثسضٕؼْى ،يب ػعا انسبالد االسزثُبئٛخ انًجؽؼح انًؽضض فٓٛب يٍ قثم اإلظاؼح
انؼبيخ نهعٕٚاَخ.
الفصل  10ـ ٚزى يُر انزؽضٛض انًشبؼ إن ّٛثبنفظم  7يٍ ْػا انمؽاؼ ثؼع انًظبظلخ ػهٗ طهٕزٛخ انًسم إثؽ انًؼبُٚخ انًٛعاَٛخ يٍ لجم
يظبنر انعٕٚاَخ ثًكزت اإلنسبق.
الفصل  11ـ ٚزٕنٗ انًسزغم اكززبة انزؿاو ػبو عجمب نألًَٕغج انًسعّظ يٍ لجم يضانر انعٕٚاَخ ٚزؼٓع ف ّٛضبطخ ثبززؽاو االنزؿايبد
انًُظٕص ػهٓٛب ثبنفظم  168يٍ يدهخ انعٕٚاَخٔ ،إٚعاع ْػا االنزؿاو نعٖ يكزت انعٕٚاَخ انًهسك ثّ انًسزٕظع.
الفصل  12ـ ٚزٕنٗ انًسزغم اكززبة ػمع رؤيٚ ٍٛغغ ٙاألضؽاؼ ٔانطسبئؽ انُبردخ ػٍ انسؽلخ ٔانسؽائك ٔغٛؽْب يٍ األضغبؼ انز ٙلع
رزؼؽع نٓب انجضبئغ ثبنًسزٕظع.
الؼىىان الثبوي
طرق اضتغالل وتطيير المطتىدع الخبؼ
الفصل  13ـ ٚطضغ ظضٕل انجضبئغ نهًسزٕظع انطبص إلٚعاع انزظبؼٚر انعٕٚاَٛخ انطبطخ ثٓػا انُظبو نعٖ يكزت اإلنسبق ٔانسظٕل ػهٗ
يٕافمخ يظبنر انعٕٚاَخ ػهٗ غنك.
الفصل 14ـ ٚكٌٕ انزظؽٚر انعٕٚاَ ٙانطبص ثعضٕل انجضبػخ إنٗ انًسزٕظع انطبص طبنسب نطؿٌ انجضبػخ نًعح اثُ ٙػشؽ شٓؽأ ،ثُبء
ػهٗ عهت يٍ انًؼُ ٙثبأليؽًٚ ،كٍ انزًعٚع فْ ٙػِ انًعح يٍ لجم يظبنر انعٕٚاَخ نفزؽر ٍٛرسبٔ٘ كم يًُٓب سزخ أشٓؽ ػهٗ أٌ ال ٚزدبٔؾ
األخم األلظٗ سُز ٍٛاَغاللب يٍ ربؼٚص رسدٛم انزظؽٚر انعٕٚاَ ٙانطبص ثعضٕل انجضبػخ إنٗ انًسزٕظع.

الفصل  15ـ ٚدت ػهٗ انًسزغم يسك ظفزؽ ضبص ،عجمب نهًُٕال انًسعظ يٍ لجم يظبنر انعٕٚاَخٚ ،ج ٍٛف ّٛيطؿٌٔ انجضبئغ ٔانزسؽكبد
انسبطهخ ػهٓٛب ٔكػنك يسك يسبسجخ يٕاظ ثبنغؽق اإلػاليٛخ يٕافك ػهٓٛب يٍ لجم يظبنر انعٕٚاَخ.
الفصل  16ـ ال ًٚكٍ ؼفغ انجضبػخ انًطؿَّخ ثبنًسزٕظع انطبص إال ثؼع انسظٕل ػهٗ إغٌ ثبنؽفغ يسهى يٍ لجم يظبنر انعٕٚاَخ ثًكزت
اإلنسبق ٚسعّظ شؽٔط ػًهٛخ انؽفغ.
الفصل 17ـ ال ٚسًر نًسزغم انًسزٕظع ثبللٛبو ثؤٚخ ػًهٛبد ػهٗ انجضبػخ انًطؿَخ ثبنًسزٕظع انطبص يب ػعا انؼًهٛبد انجسٛغخ انًسعظح
عجمب نًمزضٛبد انفظه 184ٔ183 ٍٛيٍ يدهخ انعٕٚاَخ.
ٚطضغ انمٛبو ثبنؼًهٛبد انجسٛغخ انًشبؼ إنٓٛب ثبنفمؽح األٔنٗ يٍ ْػا انفظم إنٗ انسظٕل ػهٗ رؽضٛض يٍ يظبنر انعٕٚاَخ ثًكزت
اإلنراق يب ػعا رهك انًُظٕص ػهٓٛب ثزؽضٛض االسزغالل.
الفصل 18ـ ًٚكٍ ف ٙانسبالد انًجؽؼح ؼفغ انجضبئغ انًٕضٕػخ رسذ َظبو انًسزٕظع انطبص ثظفخ ٔلزٛخ يٍ انًسزٕظع.
ٚزؼ ٍّٛفْ ٙػِ انسبنخ ،انسظٕل ػهٗ رؽضٛض يسجك يٍ يظبنر انعٕٚاَخ ٚضجظ شؽٔط انمٛبو ثٓػِ انؼًهٛخ.
ًٚكٍ أٌ رص ضغ انجضبئغ عٛهخ ثمبئٓب ضبؼج انًسزٕظع إنٗ انؼًهٛبد انجسٛغخ انًشبؼ إنٓٛب ثبنفظم  17يٍ ْػا انمؽاؼ.
الفصل  19ـ
1ـ رغجٛمب ألزكبو انفظم  183انفمؽح  3يٍ يدهخ انعٕٚاَخًٚ ،كٍ نًظبنر انعٕٚاَخ انزؽضٛض ،ثظفخ اسزثُبئٛخ ،ف ٙانمٛبو ثؼًهٛبد رسٕٚم
رسذ َظبو انزسٕٚم انفغال ػهٗ انجضبئغ انًطؿَخ ثبنًسزٕظع انطبص،
 2ـ ًُٚر انزؽضٛض ثُبء ػهٗ يغهت ف ٙانغؽع ٚج ٍّٛانضؽٔؼح االلزظبظٚخ نهؼًهٛخ انًغهٕثخ ٔٚؽفك ثبنٕثبئك انًجؽؼح نػنك ػهٗ أٌ رزى
ْػِ انؼًهٛبد ثًسالد انًسزٕظع ٔعجمب نشؽٔط َظبو انزسٕٚم انفؼبل.
الفصل  20ـ ٚطضغ انًسزٕظع انطبص نسسبة انغٛؽ نهًؽالجخ انعٕٚاَٛخ انًسزًؽح.
الفصل  21ـ ٚطضغ اسزغالل انًسزٕظع انطبص نسسبة انغٛؽ إنٗ اكززبة ضًبٌ يبن ٙإخًبن ٙسُٕ٘ ٚغغ ٙػعح ػًهٛبد ًٔٚكٍ يؽاخؼزّ
ثبالػزًبظ ػهٗ رغّٕؼ ؼلى انًؼبيالد ٔزدى انؼًهٛبد انز ٙزممٓب انًسزغم.
رؼفٗ رظبؼٚر ظضٕل انجضبئغ إنٗ اليسزٕظع انطبص نسسبة انغٛؽ يٍ رمعٚى ضًبٌ األظاءاد ٔانًؼبنٛى انعٕٚاَٛخ انًسزٕخجخ ػهٗ انجضبػخ
انًٕظػخ.
الفصل  22ـ ػُع اكززبة رظؽٚر ظضٕل انجضبئغ إنٗ انًسزٕظع انطبص نسسبة انغٛؽ يٍ لجم انًسزغم ػٕضب ػٍ طبزت انجضبػخ،
ٚزؼ ٍّٛػهٗ انًسزغم االسزظٓبؼ نعٖ يظبنر انعٕٚاَخ ثبالرفبلٛخ أٔ انؼمع انػ٘ ٚؽثغّ ثظبزت انجضبػخٔ ،ػُع االلزضبء ،ثمبئًخ األشطبص
انًؿيغ رٕخ ّٛانجضبػخ إنٓٛى.
الؼىىان الثبلث
التسامبت المطتغل
الفصل  23ـ ٚهزؿو يسزغم انًسزٕظع انطبص ضًٍ االنزؿاو انًكززت عجمب نًمزضٛبد انفظم  11يٍ ْػا انمؽاؼ ضبطخ ثًب ٚه:ٙ
ـ أٌ ال ٚمٕو ثؤٚخ أشغبل أٔ إػبظح رٓٛئخ ػهٗ انًسم انػ٘ رًذ انًظبظلخ ػه ،ّٛإال ثؼع انسظٕل ػهٗ يٕافمخ يظبنر انعٕٚاَخ،
ـ أٌ ال ٚسزؼًم انًسزٕظع إال نألَشغخ انًُظٕص ػهٓٛب ثزؽضٛض االَزفبع،
ـ أٌ ًٚزثم نكبفخ إخؽاءاد انًؽالجخ انز ٙرمٕو ثٓب يظبنر انعٕٚاَخ ػهٗ انجضبئغ انًزٕاخعح ثبنًسزٕظع ٔرمعًٓٚب نًؼبُٚخ ْػِ انًظبنر ػُع
كم عهت،
ـ أٌ ٚزٕنٗ رمعٚى كشف نهجضبئغ انًٕضٕػخ ثبنًسزٕظع زست انُٕع ٔانكًٛخ ٔؼلى ٔربؼٚص انزظؽٚر انػ٘ رى ثًٕخجّ إظضبل انجضبػخ

نهًسزٕظع انطبص ،ػُع كم عهت يٍ يظبنر انعٕٚاَخ،
ـ أٌ ًٚسك زسبثٛخ يٕاظ ثبنغؽق اإلعاليٛخ ٔأٌ ٚسزظٓؽ ثٓػِ انسسبثٛخ كهًب عهجذ يظبنر انعٕٚاَخ غنك،
ـ أٌ ٚمٕو ثزؽيٛؿ انجضبػخ انًطؿَخ ثبسزؼًبل انؽيٕؾ انًشفؽح،
ـ أٌ ال ٚمٕو ثُمم انجضبئغ يٍ انًسزٕظع انطبص إنٗ أ٘ يسمّ آضؽ إال ثؼع إٚعاع يغهت يجؽّؼ ف ٙانغؽع ٔانسظٕل ػهٗ رؽضٛض يسجك
يٍ يظبنر انعٕٚاَخ،
ف
ـ ف ٙطٕؼح إضضبع انًسزٕظع نهًؽالجخ انعٕٚاَٛخ انًسزًؽح ،أٌ ٚمٕو ثطالص انًجبنغ انز ٙرسعّظْب اإلظاؼح انؼبيخ نهعٕٚاَخ ثؼُٕاٌ يظبؼ٘
انًؽالجخ انعٕٚاَٛخ انًسزًؽح،
انعٕٚاٌ عجمب نإلخؽاءاد
ح
ـ أٌ ال ٚمٕو ثؤ٘ ػًهٛخ ػهٗ انجضبػخ انًٕظػخ ثبنًسزٕظع انطبص إال ثؼع انسظٕل ػهٗ رؽضٛض يظبنر
انًُظٕص ػهٓٛب ثبنفظٕل  19ٔ 18ٔ 17ٔ 16يٍ ْػا انمؽاؼ.
الفصل  24ـ ف ٙطٕؼح انزٕلف ػٍ انُشبطٚ ،زٕنٗ انًسزغم ،إػالو يظبنر انعٕٚاَخ ثًكزت اإلنسبق يسجمب ثػنكٚٔ ،زؼ ٍٛػه ّٛرسٕٚخ
ٔضؼٛخ انجضبئغ انًزٕاخعح ثبنًسزٕظع انطبص ف ٙأخم شٓؽ ػهٗ ألظٗ رمعٚؽ يٍ ربؼٚص اإلػالو.
ٔف ٙطٕؼح رؼػؼ انمٛبو ثٓػِ انزسٕٚخٚ ،زٕنٗ انًسزغم إخؽاء خؽظ نهجضبئغ انًزٕاخعح ثبنًسزٕظع انطبص ثسضٕؼ يظبنر انعٕٚاَخ ثًكزت
اإلنسبق ٔٚزكفم ثُمهٓب إنٗ انًسزٕظع انؼًٕي ٙإغا نى ٚزدبٔؾ أخم ضؿَٓب األخم انًسعّظ نٓػا انُظبو أٔ إنٗ يسالد يؼعح نهغؽع ٚزى رؼُٓٛٛب
يٍ لجم يظبنر انعٕٚاَخ.
الفصل  25ـ رزى يؼبُٚخ اإلضالالد ألزكبو ْػا انمؽاؼ أٔ أٚخ يطبنفخ ٚؽركجٓب يسزغم انًسزٕظع انطبص يٍ لجم يظبنر انعٕٚاَخ ٔٚزى ؼظػٓب
عجمب نألزكبو انٕاؼظح ثًدهخ انعٕٚاَخ.
الفصل  26ـ ٚهغٗ لؽاؼ ٔؾٚؽ انًبنٛخ انًؤؼش ف 29 ٙظٚسًجؽ ٔ 1955انًزؼهك ثضجظ لٕاػع سٛؽ ظٔانٛت انًسزٕظػبد ،كًب رى رُمٛسّ
ٔإرًبيّ ثبنُظٕص انالزمخ ٔضبطخ لؽاؼ ٔؾٚؽ انًبنٛخ انًؤؼش فَٕ 29 ٙفًجؽ  1980انًشبؼ إن ّٛأػالِ.
الفصل  27ـ ُٚشؽ ْػا انمؽاؼ ثبنؽائع انؽسً ٙنهدًٕٓؼٚخ انزَٕسٛخ.
تىوص في  2مبرش 2009
وزير المبلية
محمذ رظيذ كػيع
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