
  قرار
  

  بشأن جدول أعمال الدورة
  الثامنة عشرة للمجلس

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  
  

  : بعد إطالعه على 
  
  .النظام األساسي للمجلس  -
 .مذكرة األمانة الفنية للمجلس -
 .توصية المكتب التنفيذي  -

  
  و بعد المناقشة، 

  
  يقرر 

  
  .صيغة المرفقة اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الثامنة عشرة للمجلس بال -
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  قرار
  

  بشأن تقرير األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب 
  عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس  و مكتبه التنفيذي 

  مابين دورتي المجلس السابعة عشرة و الثامنة عشرة 
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : العه على بعد إط
  

  .النظام األساسي للمجلس  -
 .مذكرة األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب  -
 .مذكرة األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب  -

  

  و بعد المناقشة، 
  

  يقرر
  

اعتماد تقرير األمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس و مكتبه ) 1
 بين دورتي المجلس السابعة عشرة مع توجيه الشكر إلى رئيس األمانة الفنية و التنفيذي ما

   .موظفيها على الجهود المبذولة
  

تكليف األمانة الفنية بمتابعة إجراءات إنشاء الشبكة القانونية العربية، و توجيه الشكر لمعالي ) 2
موقع خاص بها ضمن موقع األمين العام على دعمه لمشروع إنشاء الشبكة و موافقة على بناء 

  .الجامعة العربية على شبكة اإلنترنت 
  
 بشأن دعم األمانة الفنية للمجلس 6/11/2000 -16د -362التأكيد على قرار المجلس رقم ) 3

بالوسائل المادية و العناصر البشرية لتمكينها من أداء مهامها و تنفيذ البرامج و األنشطة المكلفة 
  .تبه التنفيذيبها من قبل المجلس و مك

  

التوصية إلى معالي األمين العام لجامعة الدول العربية التخاذ ما يراه مناسبا في إطار أنظمة و ) 4
محمد رضوان بن خضراء رئيس األمانة الفنية لمجلس / لوائح الجامعة لرفع الدرجة الوظيفة للسيد 

جم المسؤوليات التي يضطلع وزراء العدل العرب إلى درجة أمين عام مساعد، و ذلك تماشيا مع ح
  .بها و الطبيعة اإلشرافية و البروتوكولية للمهام التي يقوم بها 

  
تشكيل لجنة مشتركة من أمانتي مجلسي وزراء العدل و الداخلية العرب تتولى دراسة ما يحال ) 5

 إليها من المجلسين من أمور ذات طبيعة قضائية و أمنية مشتركة و متابعة تنفيذها و تنسيق
  .المواقف عربيا و دوليا و تقديم تقرير إلى كل من المجلسين في دورته العادية 

 
  

   )25/10/2002 – 18د – 445ق (                                                     



  
  بشأن تقريري و قرارات المكتب التنفيذي 

  في اجتماعيه الرابع و العشرون و الخامس و العشرون 
  

  زراء العدل العرب إن مجلس و
  

  : بعد إطالعه على 
  

  .النظام األساسي للمجلس  -
في اجتماعيه الرابع و العشرين و تقريري و قرارات المكتب التنفيذي  -

 .الخامس و العشرين
  

  و بعد المناقشة، 
  

  يقرر
  

ن جتماعيه الرابع و العشري الصادرة عن المكتب التنفيذي في االموافقة على التقريرين و القرارات
  .و الخامس و العشرين
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  قرار 
  

  بشأن  االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب و آلية تنفيذها 
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  

تاريخ  ب231 القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم -
28/03/2002.   
  . القرار السابقة الصادر عن المجلس و المكتب التنفيذي في هذا الشأن -
 بتاريخ 735 مذكرتا األمانة العامة لكجلس وزراء الداخلية العرب رقمك -

   .07/10/2002 بتاريخ 1400 ورقم 27/05/2002
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  و بعد المناقشة، 
  

  يقرر
  

يل لجنة فنية مشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل و الداخلية العرب للنظر في إمكانية تشك) 1
ضمن األفعال ) 231(إدراج األفعال المشار إليها في قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 

 و عرض نتائج أعمالها على مجلسي وزراء 2003المنصوص عليها في االتفاقية قبل شهر أكتوبر 
  .و الداخلية العرب العدل 

  
حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى  )2

  .اإلسراع بإتمام إجراءات التصديق 
  
وزراء الداخلية استمرار التنسيق بين األمانة الفنية للمجلس و األمانة العامة لمجلس ) 3

التفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب و تقديم تقرير للمكتب العرب بشأن متابعة اإلجراءات التنفيذية ل
  .التنفيذي و المجلس بما تم في هذا الشأن 

  
دعوة الجهات المختصة في وزارات العدل العربية التي لم ترسل بعد إجاباتها على ) 4

سل من االستبيان الخاص بمتابعة اإلجراءات التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب و المر
  .إلى القيام بذلك ) مكتب الشرطة الجنائية ( مجلس وزراء الداخلية العرب 

  
التأكيد على أهمية التنسيق العربي الثنائي و الجماعي لتفعيل أحكام االتفاقية العربية ) 5

  .لمكافحة اإلرهاب 
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  قرار
   

  ات الجزائية بشأن مشروع قانون عربي موحد لإلجراء
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  

 التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون إجراءات جزائية عربي موحد -
.  
   .04/03/2002 4- 24ج -325 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن -

  و بعد المناقشة، 
  

  يقرر
  

  .تعميم المشروع على الدول األعضاء إلبداء مالحظاتها بشأنه  ) 1
  
عقد اجتماع للجنة التي أعدت المشرع و ممثلي الدول العربية التي ترغب في المشاركة، ) 2

لمراجعة في ضوء ما يرد من مالحظات و عرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في اجتماعه 
  .القادم 

  
  . السادة أعضاء اللجنة التي أعدت المشروع من الحساب الخاص بالمجلس دفع نفقات) 3
  
  .توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة ) 4

  
  
  

   ) 25/10/2002-18د - 448ق (             
  
  

  
  

  
  
  
  



  
  
  

  قرار 
  

  بشأن  مشروع قانون عربي موحد لإلجراءات المدنية  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  
  : د إطالعه على بع

  

 التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي موحد لإلجراءات -
  .المدنية 

   .04/03/2002- 24ج 326 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن -
  

  و بعد المناقشة، 
  

  يقرر
  

  . م 2003عضاء إلبداء مالحظاتها بشأنه قبل شهر مايو إعادة تعميم المشروع على الدول األ) 1
  
عقد اجتماع للجنة التي أعدت المشروع و ممثلي الدول العربية التي ترغب في المشاركة،  )2

لمراجعته في ضوء ما يرد من مالحظات و عرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في اجتماعه 
  .القادم 

  
  .للجنة التي أعدت المشروع من الحساب الخاص بالمجلس  دفع نفقات السادة أعضاء ا) 3
  
  .ولةتوجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذ) 4
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  قرار 
  

  بشأن  مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة 
  جرائم تقنية أنظمة المعلومات و ما في حكمها  

  
   وزراء العدل العرب إن مجلس

  
  : بعد إطالعه على 

  

   .19/12/2001 كتاب معالي وزير العدل في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ -
   .04/03/2002 -24ج - 327 القرار المكتب التنفيذي رقم -
  . مذكرة األمانة العمة لمجلس وزراء الداخلية العرب -
  .س بهذا الشأن  مذكرة األمانة األمانة الفنية للمجل-
  
  

  و بعد المناقشة، 
  

  يقرر
  

تعميم مشروع القانون العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات و ما في ) 1
 إبداء مالحظاتها أعدته اللجنة في اجتماعها األخير على الدول األعضاء لدراسته و الذيحكمها 

  . م2003بشأنه قبل نهاية شهر مارس 
   

تماع مشترك للجنة التي أعدت المشروع في إطار مجلس وزراء العدل العرب و ممثلي عقد اج)2
وزراء العدل التي ترغب في المشاركة و اللجنة المزمع تشكيلها في إطار مجلس وزراء الداخلية 

بالصيغة المعدلة على العرب لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد من مالحظات الدول و عرضه 
  . العرب للنظر في اعتمادهالداخليةو       ل  مجلسي وزراء العد

  
  .توجيه الشكر للجنة التي أعدت المشروع على الجهود المبذولة )3
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  قرار
 

 مشروع اتفاقية عربية لمكافحة بشأن إعداد
   الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :اطالعه علىبعد 
  
 - 17 د-416 و رقم 06/11/2000 -16 د-375قرارى المجلس رقم  -

07/11/2001  
-24ج-334م و رقم 23/4/2001 -22 ج- 266قرارى المكتب التنفيذي رقم  -
4/3/2002. 
مشروع االتفاقية تقرير و توصيات لجنة خبراء و ممثلي الدول العربية المكلفة بإعداد  -

- 14( العربية في اجتماعيها بالقاهرة دعبر الحدوجريمة المنظمة العربية لمكافحة ال
 ).16/5/2002-12 و 18/10/2001
 .مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن -
  

  :و بعد المناقشة
  

  :يقرر
  

تعميم مشروع االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية على وزارات )1
  . العربية لدراسته و إبداء ما لديها من مالحظات وآراء بشأنهالعدل في الدول

  
إحالة المشروع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لدراسته و إبداء ما لديه من مالحظات و )2

  .مقترحات بشأنه
  

 المشروع عقد اجتماع مشترك للجنة الخبراء المشكلة من مجلس وزراء العدل العرب التي أعدت)3
من مجلس وزراء الداخلية العرب لمراجعته في ضوء ما يرد من مالحظات الدول و لجنة مشكلة 

 .العربية، و عرضه على مجلسي وزراء العدل و الداخلية العرب للنظر في إقراره
  

 .توجيه الشكر للجنة التي أعدت المشروع على الجهود المبذولة )4
  

  
  )25/10/2002- 18د-452ق(



  
  

  قــرار
  

  لدولية المحكمة الجنائية ابشأن
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  :بعد اطالعه على

  
  
  07/11/2001-17د-412قرار المجلس رقم  -
توصيات لجنة خبراء و ممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات  -

  .واإلتفاقيات الدولية
 .23/04/2001-22ج-262قرار المكتب التنفيذي رقم  -
اجتماعات اللجنة لمجموعة العربية في نيويورك على هامش تقرير و توصيات ا -

للمحكمة الجنائية الدولية في دورتيها التاسعة و العاشرة للمحكمة الجنائية  - -التحضيرية 
 .الدولية و بيان المجموعة العربية أمام الدورة األولى لجمعية الدول األطراف

 .م12/03/2001بتاريخ ) 115(د-6096قرار مجلس الجامعة رقم  -
 .تقرير األمانة الفنية للمجلس -
  

  و بعد المناقشة،
  
  

  :يقرر          
  
اإلحاطة بنتائج الندوة القانونية العربية حول آثار التصديق و االنضمام إلى النظام األساسي ) 1

 للمحكمة الجنائية الدولية على االلتزامات القانونية و التشريعات الوطنية في الدول العربية، وتوجيه
  .الشكر لألمانة الفنية على الجهود المبذولة في تنظيم الندوة

  
عن لجنة خبراء و ممثلي الدول العربية لتنسيق  اإلحاطة بالتقارير و التوصيات الصادرة )2

المواقف العربية بشأن المؤتمرات و االتفاقيات الدولية، و المجموعة العربية في نيويورك و األمانة 
سيق المواقف العربية على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمحكمة الفنية للمجلس حول تن

ة و الدورة األولى لجمعية الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة،وتوجيه ـالجنائية الدولي
راء و المجموعة العربية في نيويورك و األمانة الفنية للمجلس على ـــــالشكر للجنة الخب
  .الجهود المبذولة

  



رات و ـــخبراء و ممثلي الدول العربية لتنسيق الموافق العربية بشأن المؤتم" كليف لجنة ت )3
بمواصلة مهمتها في إعداد مشروع القانون العربي النموذجي الخاص بالجرائم " االتفاقيات الدولية 

و التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ضوء مالحظات الدول العربية األعضاء، 
اإلشادة بالتعاون القائم بين األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب و اللجنة الدولية للصليب 

   .األحمر في إعداد المشروع األولي للقانون النموذجي 
  

خبراء و ممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية " تكليف األمانة الفنية للمجلس و لجنة ) 4
بمتابعة اجتماعات جمعية الدول األطراف و فريق العمل " تفاقيات الدولية بشأن المؤتمرات و اال
، و سير أعمال المحكمة الجنائية الدولية و تقييم مدى توافق إجراءات المعني بجريمة العدوان

المحاكمة مع مبادئ استقالل المحكمة و حيادها عند بدأ أعمالها، و تقديم تقرير بهذا الشأن إلى 
  .ـــــذي و المجلس في دورته القادمة المكتب التنفي
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سجل معالي وزير العدل في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية أن بالده تعارض مبدأ تأسيس 
سيادة الدولة حيث تصبح عاجزة عن محاسبة المحكمة الجنائية الدولية التي تشكل خطرا على 

مواطنيها تاركة األمر لهيئة قضائية فوق الدول، و عليه داعي بالنسبة لها إلصدار أية توصية حول 
  .نوع التوصية فغن حكومة موريتانيا لن تكون معنية باألمر هذه المحكمة و مهما كان 

  
  قــرار

  
  ية األمم المتحدة بشأن تنسيق المواقف العربية من مشروع اتفاق

  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على
  
  .م07/11/2001-17د- 413 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم-
  04/03/2002-24ج-330قرار المكتب التنفيذي رقم-
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  و بعد المناقشة،
  
  

  :يقرر          
  
اإلحاطة بالتقرير و التوصيات الصادرة عن الندوة القانونية العربية حول نتائج و آثار التوقيع و ) 1

التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي عقدت 
ديق على االتفاقية و  لدراسة نتائج و أثار التوقيع و التص2002بالخرطوم خالل شهر فبراير

  . الملحقة بهاتالبروتوكوال
   

توجيه الشكر لمعالي وزير العدل بجمهورية السودان على استضافة الندوة، و اإلشادة بنتائجها و )2
  .بالجهود التي بذلتها وزارة العدل السودانية و األمانة الفنية للمجلس في تنظيمها

  
 العدل ووزارات الداخلية في الدول العربية لمتابعة عقد اجتماع مشترك بين خبراء من وزارات) 3

لمجلس وزراء العدل العرب و األمانة العامة توصيات الندوة بالتنسيق و التعاون بين األمانة الفنية 
لمجلس وزراء الداخلية العرب ودعوة الدول العربية إلى موافاة أمانتي المجلسين بمالحظاتها بهذا 

 . الشأن
  

  
  

  )25/10/2002- 18د-454ق(



  
  

  
  قــرار

  
    تنسيق المواقف العربية في المحافل الدوليةبشأن

  تجاه االتفاقيات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب الدولي
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على
  
   .07/11/2000- 17 د 414 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .  م04/03/2002 24 ج – 331 قرار المكتب التنفيذي رقم -
   .03/2002 /27/28 قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بتاريخ -
   .09/2002 /5-3 بتاريخ 6228 قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن -
  

  و بعد المناقشة،
  

  :يقرر          
  
ة أشكاله و صوره، و أيا كانت دوافعه و مبرراته و مصدره تجديد إدانته لإلرهاب الدولي بكاف) 1

  .بما في ذلك إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
  
  .التأكيد على ضرورة معالجة جذور اإلرهاب و أسبابه ) 2

  
ادئ رفض إلصاق تهمة اإلرهاب بالعرب و المسلمين، و التأكيد على ما يدعو إليه اإلسالم من مب) 3

  .سمحة، و نبذه لكافة أشكال اإلرهاب
  

دعم جهود األمم المتحدة الرامية إلى القضاء على اإلرهاب الدولي و خاصة الجهود المبذولة ) 4
لعقد مؤتمر دولي لبحث ظاهرة اإلرهاب و االتفاق على تعريف لإلرهاب يأخذ بعين االعتبار التمييز 

  .ل األجنبيبين اإلرهاب و حق الشعوب في مقاومة االحتال
  

اإلحاطة بالردود التي أرسلتها  الدول العربية إلى لجنة مكافحة اإلرهاب المشكلة بموجب قرار )5
  ) .2001 ( 1373مجلس األمن 
 



دعوة وزارات العدل العربية إلى تسمية ممثليها في االجتماع الثاني لفريق الخبراء العرب المكلف )6
ييم الموقف العربي من تنفيذ القرار، و تحديد الصعوبات  بهدف تق1373قرار مجلس األمن  بدراسة

التي تواجه الدول العربية في تنفيذه، و اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للتغلب على تلك الصعوبات، 
  .تنفيذا لقرار مجلس الجامعة بهذا الشأن 

 
ودها في األمم تكليف األمانة الفنية بمتابعة المشاورات و التنسيق بين الدول العربية ووف) 7

المتحدة حول مشروع االتفاقية الشاملة بشأن اإلرهاب الدولي و مشروع االتفاقية الدولية 
لقمع أعمال اإلرهاب النووي و القرارات و الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة و تقديم 

  .تقرير بهذا الشأن إلى المكتب التنفيذي و المجلس في دورته القادمة 
  
  

   ) 25/10/2002 -18 د-455ق (              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قــرار

  
  بشأن تنسيق الموافق العربية تجاه مشروع 
  اتفاقية األمم المتحدة الشاملة لمكافحة الفساد 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  :بعد اطالعه على

  
  
  .2001/ 07/11-17د-415 قرار المجلس رقم -
  .04/03/2002- 24 ج – 332  قرار المكتب التنفيذي رقم-
 .مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن -
  

  و بعد المناقشة،
  
  

  :يقرر          
  
اإلحاطة بنتائج اجتماعات اللجنة المختصة التي شكلتها الجمعية العامة لألمم المتحدة إلعداد )1

  .مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
  
التي لم تواف األمانة الفنية بمالحظاتها و تصوراتها حول مشروع اتفاقية دعوة الدول العربية ) 2

  .األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى القيام بذلك 
  
خبراء و ممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن : " عقد اجتماع للجنة ) 3

 في ضوء مالحظات الدول لدراسة مشروع االتفاقية" المؤتمـــــرات و االتفاقيات الدولية 
 و توصيات لالسترشاد بها من قبل الوفود العربية خالل اجتماعات رـــــاألعضاء و إعداد تقري

   .اللجنة المختصة في فيينا 
  
تكليف األمانة الفنية بمتابعة التنسيق العربي على هامش هذه االجتماعات و تقديم تقرير عن ) 4

  .مجلس في دورته القادمة نتائجها إلى المكتب التنفيذي و ال
  
 تقدير الجهود التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل إعداد اتفاقية عربية –أ  )5

  .لمكافحة الفساد
  

 التنسيق بين أمانتي المجلسين إلعداد مشروع االتفاقية المذكورة و عرضها على المجلسين –    ب 
  .للنظر في إقرارها 

  )25/10/2002-18 -456ق (                 



 
 

  قــرار
  
  

  بشأن تنسيق الموافق العربية تجاه االتفاقية الدولية 
  لمنع استنساخ كائنات بشرية ألغراض التناسل 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  :بعد اطالعه على

  
  
  .2001/ 07/11-17د-427 قرار المجلس رقم -
  .07/11/2001- 17 د – 443 قرار المجلس رقم -
   .03/2002/ 4- 24ج 333لتنفيذي رقم  قرار المكتب ا-
  

  و بعد المناقشة،
  
  

  :يقرر          
  
دعوة الدول العربية إلى موافاة األمانة الفنية بمالحظاتها و تصوراتها حول عناصر و مضامين )1

  مشروع االتفاقية الدولية لمنع استنساخ البشر ألغراض التناسل
  
خبراء و ممثلي الدول العربية " ادم للجنةإدراج الموضوع ضمن جدول أعمال االجتماع الق) 2.

لدراسته في ضوء مالحظات الدول " المؤتمرات و االتفاقيات الدوليةلتنسيق المواقف العربية بشأن 
العربية و الخروج بتصور عربي موحد حول مشروع االتفاقية بما في ذلك موضوع استنساخ 

  .األعضاء البشرية
  
  

    
  

  )25/10/2002-18د-457ق(                
 
  
  
  
  

  



  
  قــرار

  
  بشأن مشروع برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس

  الثامنة عشرة و التاسعة عشرة بين دورتيه 
  
  

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  :بعد اطالعه على
  
  
مذكرة األمانة الفنية للمجلس بشأن مشروع برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس بين  -

   .شرةدورتيه الثامن عشرة و التاسعة ع
  

  و بعد المناقشة،
  
  

  :يقرر          
  
اعتماد مشروع برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس بين دورتيه الثامنة عشرة و التاسعة عشرة  

  .بالصيغة المرفقة 
  
  
  

                  
  

  )25/10/2002-18د-458ق(                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس 

   التاسعة عشرة  بين دورته الثامنة عشرة و
  
  

  
  .الدورة العادية التاسعة عشرة لمجلس وزراء العدل العرب  -
االجتماعات السادس و العشرون والسابع و العشرون للمكتب التنفيذي  -

 .لمجلس 
المشاركة في إجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية و  -

 .القضائية 
  
    : اجتماعات اللجان •

  
كلفة بمراجعة مشروع القانون العربي الموحد لإلجراءات المدنية اجتماع اللجنة الم - 1

.  
اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع القانون العربي الموحد لإلجراءات  - 2

 .الجزائية 
خبراء و ممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن " اجتماعات لجنة  - 3

 " .المؤتمرات و االتفاقية الدولية 
للجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة اجتماع ا   - 4

 .المنظمة عبر الحدود العربية 
 .اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانوني عربي موحد للضمان االجتماعي  - 5
اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي لمكافحة جرائم تقنية  - 6

 . المعلومات و ما في حكمها 
  

 :النشــر  •
  

إصدار العددين الثامن و العشرين و التاسع و العشرين من المجلة العربية للفقه و  - 1
  .القضاء

 .تعميم ما يصدر من تشريعات عربية جديدة على الدول األعضاء  - 2
 .إصدار و تحديث دليل الخبراء العرب  - 3

  
  : التعاون العربي و الدولي •

  
و الدولية ذات االختصاص المماثل و المشاركة التعاون مع الهيئات و المنضمات العربية 

  :في المؤتمرات القانونية الدولية و الندوات الفقهية و القانونية 



  
المشاركة في الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب عند وجود  -

 .مواضيع مشتركة 
  
  
  

المشاركة في اجتماعات اللجنة المخصصة لوضع مشروع اتفاقية دولية  -
 . الفساد لمكافحة

متابعة التنسيق العربي و المشاركة في االجتماعات المخصصة إلعداد  -
 .مشاريع االتفاقيات الخاصة بمكافحة اإلرهاب الدولي في األمم المتحدة 

االجتماعات و الندوات ذات العالقة التي تدعى إليها األمانة المشاركة في  -
 .الفنية 

   
  :الشبكة القانونية العربية •
 
  .جراءات و الخطوات التنفيذية إلنشاء الشبكة القانونية العربية متابعة اإل -
طبع و تجميع و توثيق و تخزين ما يتوفر من مواد و بيانات قانونية عربية  -

على وسائط إلكترونية تمهيدا لبناء قاعدة بيانات قانونية عربية ووضعها على 
 .الشبكة القانونية العربية عند إنشائها

  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار 
  

   أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس انتخاببشان 
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  

النظام األساسي للمجلس و خاصة المادة الرابع منه المتعلقة بتكوين المكتب  -
  .التنفيذي للمجلس 

 – 16 د – 381القرار الصادر عن المجلس في دورته السادس عشرة برقم  -
 . بشأن انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس 06/11/2000

 .مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -
 .مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن  -
الجزائر، السعودية، : طلب الترشيح أو إعادة الترشيح لعضوية المكتب من  -

 .السودان، سوريا 
  

  شة ،و بعد المناق
  

  : يقرر 
  

  :تجديد عضوية أصحاب المعالي وزراء العدل العرب في الدول التالية في المكتب التنفيذي )1
  .المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية 

  
تعيين معالي وزير العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضوا في المكتب  )2

 .التنفيذي
 
توجيه الشكر إلى معالي أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و األمن العام بالجماهيرية العربية  )3

الليبية الشعبية االشتراكية العظمي على الجهود المبذولة أثناء فترة عضويته في المكتب 
 .التنفيذي

  
  
  

   ) 25/10/2002 – 18د - 459ق ( 
  
  
  



  
 

  قرار 
  

  بشأن الحساب الخاص بالمجلس 
  

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب 

  
  : بعد إطالعه على 

  
 .بيان بحركة الحساب الخاص بالمجلس  -
 . القرارات السابقة للمجلس و مكتبه التنفيذي  -
 .مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن  -

  
  و بعد المناقشة ،

  
  : يقرر 
  

س عن السنوات الماضية توجيه الشكر إلى الدول التي سددة دعمها للحساب الخاص بالمجل) 1
  .و ثمن األعداد السابقة للمجلة العربية للفقه و القضاء 

  
مناشدة الدول األعضاء التي لم تسدد دعمها للحساب الخاص تنفيذ القرارات الخاصة بهذا )2

 .الدعم بواقع خمسة آالف دوالر سنويا حرصا على استمرارية عمل المجلس 
 
 أعداد السنوات الماضية من المجلة العربية للفقه و القضاء مناشدة الدول التي لم تسدد ثمن)3

  .التكرم بتسديد ثمن هذه األعداد لضمان استمرار صدور المجلة 
  
 دوالر مكافأة لصاحب كل بحث نشر بالعدد السادس و العشرين من المجلة 300دفع مبلغ ) 4

  .  ذات العدد  دوالر لكل صاحب مقال نشر في 150العربية للفقه و القضاء و مبلغ 
 
 
 

   ) 25/10/2002 – 18د - 460ق ( 
  
  
   

 
  



  
  قرار 
  
   القانونية و القضائية  تبشان لجنة توحيد المصطلحا
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  

   .17د/423قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 و قراري المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الرابع و العشرين -

 .الخامــــس و العشرين بهذا الشأن 
  .26/09/2002 -11ج /134توصية مجلس إدارة المركز رقم  -

  
  و بعد المناقشة ،

  
  : يقرر 
  

تعميم المصطلحات المستخرجة من قوانين التجارة البحرية العربية على الدول األعضاء  )1
 .و اعتمادها كمصطلحات عربية موحدة 

 
في اجتماعها الثالث عشر و المصطلحات در عن اللجنة اإلحاطة بمضمون التقرير الصا )2

المستخرجة من قوانين الشركات التجارية و المصارف العربية و تعميمها على الدول 
األعضاء إلبداء ما قد يكون لديها من آراء و مالحظات لعرضها على اللجنة في 

 .اجتماعها المقبل 
 

مجلس في الي تتواصل إليها على دعوة اللجنة لمواصلة عملها و عرض النتائج الت )3
 .دورته القادمة 

 
إيفاد موظف من المركز إذا تمت استضافة االجتماع المقبل للجنة في إحدى الدول  )4

 .العربية 
 

 .بدال من المغفور له شوقي حسين  السودان –عبد الدائم زمراوي / تعيين المستشار  )5
 

    .مبذولةتوجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود ال )6
 
 
   ) 25/10/2002 – 18د - 459ق ( 



  
  
 

  قرار 
  

  بشان لجنة إعداد مشروع قانون عمل عربي موحد 
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  

  .17د /420قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 قرار المكتب التنفيذي للمجلس في إجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن  -
 0 .26/09/2002 – 11ج  /135وصية مجلس إدارة المركز رقم ت -
 .تقرير رئاسة المركز  -

  
  و بعد المناقشة ،

  
  : يقرر 
  

اإلحاطة بالتقرير الصادر عن اجتماع الخامس للجنة و مواصلة اللجنة عملها إلى حين  )1
 .االنتهاء من المشروع و عرض النتائج التي تتوصل إليها على المجلس 

  
 .احد من المركز إذا تمت استضافة االجتماع في إحدى الدول العربية إيفاد موظف و )2

 
 .توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة  )3

  
  
  

   ) 25/10/2002 – 18د - 462ق ( 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قرار 
  

  بشان لجنة إعداد مشروع نموذجي
   لقانون تجاري عربي  

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : العه على بعد إط
  
   .17د /421 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  . قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن -
   .26/09/2002 – 11ج / 136 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

لجنة و مواصلة اللجنة عملها إلى حين اإلحاطة بالتقرير الصادر عن االجتماع الخامس ل )1
 .االنتهاء من المشروع و عرض النتائج التي تتوصل إليها على المجلس 

  
 المملكة المغربية بدال من –تعيين السيد إبراهيم األيسر رئيس غرفة بالمجلس األعلى  )2

 . المغرب عضوا في اللجنة –الدكتور أحمد شكري السباعي 
  

 . في إحدى الدول العربية االجتماعز إذا تمت استضافة إيفاد موظف واحد من المرك )3
  

 .إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة توجيه الشكر  )4
  
  
  
 
  
  

   ) 25/10/2002 – 18د - 463ق ( 
  
  
  



  
  

  قرار 
  

  بشان لجنة إعداد مشروع نموذجي
   لقانون تجاري عربي  

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  
   .17د /421 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  . قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن -
   .26/09/2002 – 11ج / 136 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

 اللجنة عملها إلى حين اإلحاطة بالتقرير الصادر عن االجتماع الخامس للجنة و مواصلة )5
 .االنتهاء من المشروع و عرض النتائج التي تتوصل إليها على المجلس 

  
 المملكة المغربية بدال من –تعيين السيد إبراهيم األيسر رئيس غرفة بالمجلس األعلى  )6

 . المغرب عضوا في اللجنة –الدكتور أحمد شكري السباعي 
  

 .ضافة االجتماع في إحدى الدول العربية إيفاد موظف واحد من المركز إذا تمت است )7
  

 .توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة  )8
  
  
  
 
  
  

   ) 25/10/2002 – 18د - 463ق ( 
  
  
  



  
  

  قرار 
  

  بشان لجنة إعداد مشروع قانون عربي موحد 
  للسلطة القضائية و التفتيش القضائي   

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : العه على بعد إط
  
   .17د /422 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  . قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن -
   .26/09/2002 – 11ج / 137 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

ر عن االجتماع الخامس للجنة و تعميم مشروع القانون على اإلحاطة بالتقرير الصاد )1
الدول العربية األعضاء للوقوف على ما قد يكون لديها من مالحظات و مقترحات بشأنه 

 .لعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم لمراجعة 
 

مواصلة اللجنة عملها إلى حين االنتهاء من المشروع و عرض النتائج التي تتوصل  )2
 . بعد مراجعة القانون على المجلس في دورته القادمةإليها

 
 .واحد من المركز إذا تمت استضافة اإلجتماع في إحدى الدول العربيةإيفاد موظف  )3

 
 .توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة )4

  
  
  
  
 
  
  

   ) 25/10/2002 – 18د - 464ق ( 
  



  قرار 
  

  لتفتيش جتماع السادس لرؤساء أجهزة ااال
  القضائي في الدول العربية

  
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  
   .16د /387 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
 قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الرابع والعشرين و الخامس والعشرين بهذا -

  .الشأن
   .26/09/2002 – 11ج / 138 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  
اعتماد التوصيات الصادرة عن االجتماع السادس لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في )1

الدول العربية الذي انعقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية، وتعميمها على الدول 
  .األعضاء

  
 للتفتيش القضائي كتقرير نموذجي عربي للتفتيش القضائي و اعتماد التقرير النموذجي)2

  .تعميمه على الدول األعضاء
  
توجيه الشكر لعاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس لرعايته السامية لهذا )3

  .االجتماع
  
توجيه الشكر لصاحب المعالي وزير العدل في المملكة المغربية الستضافة ورعاية )4

  .ربيةدس لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول الع السااالجتماع
  
إيفاد موظفين اثنين من المركز إذا تمت استضافة االجتماع المقبل لرؤساء أجهزة )5

  .التفتيش القضائي من قبل إحدى الدول العربية
  
  

   )25/10/2002-18د-465ق(                 
   



 
  قرار 
  

  ائية بشأن االجتماع العاشر لمدراء المعاهد القض
  ورؤساء تأهيل األطر القضائية في الدول العربية 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  
   .17د /425 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  . قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن -
   .26/09/2002 – 11ج / 139 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

اعتماد التوصيات الصادرة عن االجتماع العاشر لمدراء المعاهد القضائية ورؤساء أجهزة  )1
 .تأهيل األطر القضائية الذي انعقد في اليمن 

 
 .تعميم التوصيات على الدول العربية األعضاء )2

  
ضافة لمدراء المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل األطر الموافقة على جدول االست )3

 : القضائية في الدول العربية على شكل التالي 
  . اإلمارات العربية المتحدة –في دبي ) 2003(االجتماع الحادي عشر  •
 . دولة الكويت –في الكويت ) 2004(االجتماع الثاني عشر  •
 .جمهورية السودان  –في الخرطوم ) 2005( االجتماع الثالث عشر  •

  
 اإلمارات العربية المتحدة لحضور االجتماع –اد موظفين اثنين من المركز إلى دبي إيف )4

 .استضافة على أساس 2003الحادي عشر المقرر عقده في عام 
  
توجه الشكر إلى معالي وزير العدل لجمهورية اليمن و مدير معهد القضاء فيها الستضافته  )5

  .هذا االجتماع 
  

   )25/10/2002-  18د-466ق( 
  



  
  قرار 
  

  بشأن االجتماع الثالث لمسؤولي إدارات
   التشريع في الدول العربية 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  
   .17د /426 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  . قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن -
   .26/09/2002 – 11ج / 140 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

 .اعتماد التوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث و تعميمها على الدول األعضاء  )1
  
ع، و توجيه الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء األردني لرعايته و استضافته لهذا االجتما )2

 .إلى معالي وزير العدل و سعادة رئيس ديوان الفتوى و التشريع 
 
  .إيقاد موظفين اثنين من المركز إذا تمت استضافة االجتماع المقبل من قبل إحدى الدول العربية  )3

  
  
  
  

   ) 25/10/2002- 18 د – 467ق ( 
  
  
  

 
  
  
  
  



  قرار 
  

  بشأن اللقاء القضائي العربي الثاني
  
  

  دل العرب إن مجلس وزراء الع
  

  : بعد إطالعه على 
  
   .17د /429 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  . قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن -
   .26/09/2002 – 11ج / 141 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

د التوصيات الصادرة عن اللقاء القضائي العربي الثاني و صوال لتمازج الخبرات و لرفد اعتما )1
الجهات المعنية بالمقترحات و الدراسات و البحوث حول آليات التعاون القضائي العربي و تنمية 
الخبرات و حول آفاق و عقبات العمل القضائي العربي لإلطالع على تجارب البالد العربية 

 بشكل واقعــــي و دراسة إمكانية وضع شارة ورداء موحدين للقضاة العرب و القضائية
 .تعميمها على الدول األعضاء  

  
 .إيفاد موظفين اثنين من المركز إذا تمت استضافة االجتماع القادم من قبل إحدى الدول العربية  )2

  
  

  
  

   ) 25/10/2002- 18 د – 468 ق (                                                               
  
  
  
 
 
 
  
  
  



  
  

  قرار 
  

  بشأن اللقاء األول لرؤساء هيئات أو إدارات 
  قضايا الدولة في الدولة العربية  

  
  

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  
   .17د /439 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .عه الخامس و العشرين بهذا الشأن  قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتما-
   .26/09/2002 – 11ج / 142 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

اعتماد التوصيات الصادرة عن اللقاء األول لرؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة في الدول  )1
 .ضاء العربيـة و تعميمها على الدول األع

  
  .إيفاد موظفين من المركز إذا تمت استضافة االجتماع الثاني من إحدى الدول العربية  )2

  
  
  

   ) 25/10/2002- 18 د – 469ق ( 
  
  
  
 
 
 
 



  
  

  قرار 
  

  بشأن الندوة العلمية حول أهمية إنشاء مراكز بحوث 
  بوزارات العدل في الدول العربية 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : على بعد إطالعه 
  
  .16 401 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  . قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن -
   .26/09/2002 – 11 ج 143 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

ة العملية حول أهمية إنشاء مراكز بحوث بوزارات العدل في اعتماد التوصيات الصادر عن الندو )1
 .الدول العربية و تعميمها على الدول األعضاء 

  
إدراج االجتماع األول لمدراء مراكز البحوث بوزارات العدل العربية على برنامج عمل المركز  )2

  .2003لعام 
  
  .حدى الدول العربية إيفاد موظفين اثنين من المركز إذا حصلت استضافة االجتماع من إ )3

  
  

   ) 25/10/2002- 18 د 470ق ( 
  
  
 

 
             

 
 



  قرار 
  

  بشأن الندوة العلمية 
  حول منع إساءة استعمال حق التقاضي قصد عرقلة سير المحاكم 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  
   .16د /401 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .لتنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن  قرار المكتب ا-
   .26/09/2002 – 11 ج 144 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

اعتماد التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول منع إساءة استعمال حق التقاضي قصد عرقلة 
  . و تعميمها على الدول األعضاء سير المحاكم

  
  
  

   )25/10/2002-  18 د– 471ق (                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



  
  قرار 
  

  بشأن الندوة العلمية 
  حول ضمانات استقاللية القضاء

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  : بعد إطالعه على 
  
   .16د/401 وزراء العدل العرب رقم قرار مجلس-
  . قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرين بهذا الشأن -
   .26/09/2002 – 11ج 145 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  و بعد المناقشة ،
  

  : يقرر 
  

ات استقاللية القضاء و تعميمها على الدول اعتماد التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول ضمان
  .األعضاء 

  
  
  

   )25/10/2002- 18 د–472ق (
  

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
  قرار

        
  بشأن الندوة العلمية

   في محاكم األحوال الشخصيةاالجتماعيحول دور البحث 
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .17د/428قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 . الخامس و العشرون بهذا الشأناجتماعهقرار المكتب التنفيذي للمجلس في  -
 .26/09/2002- 11ج/146توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

 في محاكم األحوال االجتماعي التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول دور البحث اعتماد
  .شخصية و تعميمها على الدول األعضاءال
  
  
  
  

 )25/10/2002- 18د-473ق(                
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  
  

  قرار 
  

  بشأن موسوعة التشريعات العربية
  بوزارات العدل في الدول العربية 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .17د/433قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 .ذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأنقرار المكتب التنفي -
 .26/09/2002- 11ج/147توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

توجيه الشكر إلى صاحب الموسوعة المغفور له محمد أبو بكر بن يونس الذي أمضى وقتا طويال و 
  .ها و إخراجها إلى حيز الوجود بذل جهدا كبيرا إلعداد

  
دعوة أصحاب الموسوعة إلى بذل جهودهم الذاتية المعززة من قبل مجلس وزراء العدل العرب من 
أجل نشرها و تسويقها على جميع الجهات القانونية و القضائية و كليات الحقوق و الجهات العلمية 

  .األخرى 
  
  

  )25/10/2002- 18د-474ق(                
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ار قر
  

  بشأن الخريطة القضائية العربية 
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .17د/434قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 .قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأن -
 .26/09/2002- 11ج/148توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
 .كزتقرير رئاسة المر -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

اإلحاطة بالخطورات المتخذة بشان إعداد الخريطة القضائية بصورتها النهائية و العمل على تحديثها 
  .في السنة المقبلة 

  
  
  
  

 )25/10/2002- 18د-475ق(                
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قرار 
  

  بشأن دعم مكتبه المركز العربي 
   للبحوث القانونية و القضائية

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .17د/435قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 .قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأن -
 .26/09/2002- 11ج/149توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

التأكيد على أهمية إغناء مكتبة المركز بجميع التشريعات و األنظمة و القوانين العربية و  )1
 .اث و الكتب و المراجع و الدوريات و النشرات القانونية و القضائية ـاألبح

2(   
مناشدة وزارات العدل العربية بتزويد المركز بموسوعة التشريعات الوطنية و المراجع  )3

ئية و الجريدة الرسمية و الدوريات و النشرات و األبحاث و الكتب القانــونية و القضا
 .القانونية و القضائية 

  
  

 )25/10/2002- 18د-476ق(                
 
  
  
  
  
  



  
  
  

  قرار 
  

  بشأن التعاون العربي و الدولي 
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .17د/436قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 .لمكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأنقرار ا -
 .26/09/2002- 11ج/150توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

تفعيل مشروع التعاون العربي و الدولي سيما منه اتفاقية عمان للتعاون العلمي بين المعاهد  )1
 .بشكل إيجابي مما يؤثر تقدما في مسيرة األجهزة القضائية و العدلية العربية القضائية 

  
مخاطبة وزارات العدل و مدراء المعاهد القضائية، و هيئات التفتيش و السلطات القضائية و  )2

 . النيابات العامة لموافاة المركز بمقترحاتهم حول آلية تفعيل هذا المشروع المستمر 
  
  
  
  

  )25/10/2002- 18د-477ق(                
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  قرار 
  

  بشأن تعيين نصف أعضاء مجلس إدارة المركز العربي 
  للبحوث القانونية و القضائية 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
 .المادة الرابعة من األحكام التنظيمية للمركز -
   .14د/316قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 .لتنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأنقرار المكتب ا -
 .26/09/2002- 11ج/151توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

  :تعيين كل من السادة  )1
  

  . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –نواري المهدي / السيد  -
 . جمهورية جيبو تي –بد اهللا صالح البكر محمد ع/ السيد  -
 . جمهورية مصر العربية –السيد سري محمود صيام  -

  
أعضاء في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية لمدة أربع سنوات اعتبارا م 

01/01/2003.   
  

 توجيه الشكر إلى السادة أعضاء مجلس إدارة المركز الذين تنتهي عضويتهم في )2
 : على الجهود المبذولة و هم 31/12/2002

  
  .مملكة البحرين / األستاذ سالم محمد الكواري  -
 .جمهورية السودان / المستشار الدكتور عوض أحمد ادريس  -



  .الجمهورية العربية السورية / األستاذ منذر ناصر  -
  
  

 )25/10/2002- 18د-478ق(                
  قرار 
  

  حوث بشأن برنامج عمل المركز العربي للب
   2004القانونية و القضائية لعام 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .ساسي للمركز العربي للبحوث القانونية و القضائية 0النظام األ -
 .قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأن -
 .26/09/2002- 11ج/152توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
مشروعي برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية لعامي  -

  .2004و 2003
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

 ذلك 2004الموافقة على برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية لعام  )1
  .بالصيغة المرفقة 

جتماع األول لمدراء ورؤساء مراكز البحوث بوزارات العدل العربية الموافقة على إدراج اال )2
  .2003في الدول العربية على برنامج عمل المركز لعام 

  
  
  

 )25/10/2002- 18د-479ق(                
 
 

 
 



  
  
  

  قرار 
  

  بشأن تشكيل لجنة فنية إلعداد مشروع قانون عربي
   موحد للقضاء اإلداري 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .17د/439قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم  -
 .قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأن -
 .26/09/2002- 11ج/152توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
  .2003برنامج عمل المركز لعام  -
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة و تبادل الرأي،

  
  :يقرر            

  
  

  .تأجيل البت في الموضوع لمزيد من الدراسة 
  
  

 )25/10/2002- 18د-480ق(                
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  قرار 
  

  بشأن تشكيل لجنة فنية إلعداد خطة عربية شاملة لتطوير
   إدارة العدالة في الدول العربية 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .17د/439عدل العرب رقم قرار مجلس وزراء ال -
 .قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأن -
 .26/09/2002- 11ج/152توصية مجلس إدارة المركز رقم  -
 .2003برنامج عمل المركز لعام  -
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

خطة عربية شاملة لتطوير إدارة العدالة في الدول تشكيل لجنة فنية من ستة خبراء إلعداد  )1
  :ة و همـالعربي

-  
-  
-  
-  
-  
-  
  
دعوة المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية لمخاطبة وزارات العدل العربية لتسمية ) 2

   .2003ممثليها في اللجنة و دعوتهم لحضور االجتماع األول لهم في إطار برنامج عمله لعام 
            

  
  

 )25/10/2002- 18د-481ق(              



  
  قرار 
  

  بشأن قيام المركز بإعداد دراسات 
  حول مشروعات االتفاقيات العربية و الدولية 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  و بعد المناقشة،
  

  :يقرر            
  
  

  .تأجيل البت في الموضوع لمزيد من الدراسة 
  
  
  

 )25/10/2002- 18د-482ق(                
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار 
  

  بشأن وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية 
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
  .قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الخامس و العشرون بهذا الشأن -
 .وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية  -
 .26/09/2002- 11ج/154قم توصية مجلس إدارة المركز ر -
 .تقرير رئاسة المركز -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

اإلحاطة بتقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ 
  .قرارات مجلس وزراء العدل العرب في دورته السابعة عشر و مكتبه التنفيذي الرابع و العشرين

  
  
  

 )25/10/2002-18د-483ق(                 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار 
  

خبراء و ممثلي الدول العربية لتنسيق الموافق العربية بشأن " اعتبار لجنة 
  لجنة فنية دائمة في إطار مجلس وزراء العدل العرب " المؤتمرات و االتفاقيات الدولية 

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

  
  بعد اإلطالع على،

  
 بتاريخ 461/5ي وزير العدل في الجمهورية اليمنية رقم  كتاب معال-

19/08/2002.   
  . مذكرة األمانة الفنية بهذا الشأن -
  

  و بعد المناقشة،
  

  :يقرر            
  
  

خبراء و ممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية : " التأكيد على أن اختصاص لجنة  )1
شكلها مجلس وزراء العدل العرب يشمل التي " بشأن المؤتمرات و االتفاقية الدولية 

  .المجاالت الواردة في مقترح الجمهورية 
اعتبار اللجنة المذكورة لجنة فنية دائمة تعمل في إطار مجلس وزراء العدل العرب و تعرض  )2

تقاريرها و توصياتها على المكتب التنفيذي و المجلس في دورتهما العادية أو في دورات 
 .لحاجة لذلك متى ما دعت اةاستثنائي

  
  
  

 )25/10/2002- 18د-484ق(                
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قرار 
  

  بشأن آلية تنفيذ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  

   .19/08/2002 بتاريخ 461/5 كتاب معالي وزير العدل بالجمهورية اليمنية رقم -
  .الفنية بهذا الشأن مذكرة األمانة -
  

  و بعد المناقشة،
  

  :يقرر            
  
  

تقديم تصوراتها و مرئياتها حول مقترح إنشاء آلية الطلب من وزارة العدل في الجمهورية اليمنية 
  .لتنفيذ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي و المشاكل التي قد تعترض تنفيذ االتفاقية 

  
  
  

 )25/10/2002- 18د-485ق(                
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قرار 
  

  بشأن إنشاء معهد التدريب و الدراسات 
  القضائية و القانونية الفلسطيني 

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

  
  بعد اإلطالع على،

  
   .29/09/2002 بتاريخ 2405 مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية بهذا الشأن -
  

  اقشة،و بعد المن
  

  :يقرر            
  
  

تكليف المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية بالتنسيق بين الجهات المختصة في دولة 
فلسطيــــن و الدول العربية لبحث سبل دعم إنشاء معهد التدريب و الدراسات القضائية و 

  .القانونية الفلسطيني 
  
  
  
  
  

 )25/10/2002- 18د-486ق(                
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  قرار 
  

  بشأن مكننة وزارة العدل في دولة فلسطين 
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد اإلطالع على،
  
 .29/09/2002 بتاريخ 2505مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين رقم  -
 .مذكرة األمانة الفنية بهذا الشأن  -

  
  و بعد المناقشة،

  
  :يقرر            

  
  

ين الجهات المختصة في وزارة العدل في دولة فلسطين ووزارات تكليف األمانة الفنية بالتنسيق ب
العدل العربية التي لديها تجربة بهذا الشأن للنظر في دعم مشروع مكننة وزارة العدل في دولة 

  .فلسطين 
  

                
  
  

 )25/10/2002- 18د-487ق(                
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  قرار 
  

  بشأن زمان و مكان انعقاد 
  ة لمجلس وزراء العدل العرب الدورة التاسعة عشر

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

  
  بعد اإلطالع على،

  
  . النظام األساسي للمجلس -
  . مذكرة األمانة الفنية بشأن تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة للمجلس -
  

  و بعد المناقشة،
  

  :يقرر            
  
  

ب في الجمهورية الجزائرية عقد الدورة التاسعة عشرة لمجلس وزراء  العدل العر )1
 م بدال من شهر نوفمبر نظرا لحلول شهر 2003 أكتوبر 9 و 8الديمقراطية الشعبية يومي 

 . م 2003بر  أكتو7 و6ع المكتب التنفيذي يومي رمضان المبارك، و يسبقه اجتما
  
محمد شرفي، وزير العدل في الجمهورية الجزائرية / توجيه الشكر إلى معالي السيد  )2

 ة الستضافة الدورة القادمة للمجلس في بلده الكريم ممقراطية الشعبية على دعوته الكريالدي
  
  
  
  

 )25/10/2002- 18د-488ق(                
 
  
  
  
  

  



  
  

  بيان بيروت 
  الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب 

  
  

إن مجلس وزراء العدل العرب المجتمع في دورته الثامنة عشرة في بيروت 
   :25/10/2002 25 و 24يومي 

  
يعلن إدانته القاطعة لإلرهاب بكافة أشكاله و صوره و مهما كانت  )1

دوافعه و أسبابه، و خاصة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، 
مع ضرورة التمييز بين اإلرهاب و الكفاح المشروع للشعوب 
ضد االحتالل و تعزيز التعاون العربي و الدولي لمكافحة 

 تهمة إلصاق، و رفض جذوره  وألسبابهاإلرهاب و معالجة 
 بالعرب و المسلمين، مؤكدا على ما يدعو إليه الدين اإلرهاب

 اإلرهاباإلسالمي الحنيف من مبادئ سمحة، و نبده لألشكال 
 .كافة 

 
يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من عدوان  )2

وحشي و مجازر و حصار و تدمير و إبادة جماعية و جرائم 
 على يد سلطات االحتالل اإلنسانيةائم ضد حرب و جر

اإلسرائيلية في انتهاك صارخ  لألعراف و المواثيق الدولية و 
مبادئ حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني، و يدعو 
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني 

ة دون تمييز و تطبيق قرارات األمم المتحدة و االحترام المشروعي
و العدوان و إقامة الدولة  لالحتالل بوضع حد انتقائيةأو 

الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، و انسحاب إسرائيل من 
 .األراضي العربية المحتلة كافة 

  
 
 يدين بشدة التهديد باستخدام القوة ضد أي بلد عربي في الوقت  )3

الك إسرائيل لسالح الذي يستمر فيه تجاهل التهديد الذي يشكله امت
النووي و الكيماوي و البيولوجي األمن و السلم و االستقرار في 

 .المنطقة 
 
يحي االنجاز البطولي للمقاومة اللبنانية بتحرير األرض اللبنانية  )4

في الجنوب، و يعلن دعمه و تضامنه مع لبنان لالسترجاع بقية 



 تكفلها أراضيه المحتلة في مزارع شبعا و حقوقه في مياهه التي
  .االتفاقيات الدولية و مبادئ القانون الدولي 

  
   

 
  

  القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري
  

  أحكام عامة
  

  ):1(المادة 
حق الملكية العقارية والحقوق العينية األخرى في الوحدة  ينظم هذا القانون

  .العقارية وفقا لنظام التسجيل العيني
  

  ): 2(المادة 
ل األول بصورة إجبارية وفق إجراءات مختصرة وسريعة تتم أعمال التسجي

محاطة بضمانات قضائية، ويمكن أن يتم بصورة إختيارية في المناطق التي لم تبدأ فيها 
  .أعمال التسجيل اإلجباري

  
  ):3(المادة 

يقوم التسجيل األول على أعمال هندسة مساحة دقيقة يتم بموجبها تحديد 
  .الوحدات العقارية

  
  ):4(المادة 

يترتب على التسجيل األول تطهير الوحدة العقارية بهدف إعطاء قوة ثبوتية 
  .للسجل العقاري

  
  ):5(المادة 

تجري التصرفات العقارية واألعمال المادية الواردة على الوحدة العقارية 
  .المسجلة بموجب إجراءات الفحص والتدقيق التي نص عليها هذا القانون

  
  ):6(المادة 

 االتفاقلتصرفات العقارية من قبل الدائرة المختصة بصورة تحقق يتم توثيق ا
  .العقاريةبين السجل العقارية والواقع القانوني للوحدة التام 

  
  ):7(المادة 



يتعين توفير العالنية التامة للحقوق العينية العقارية المدرجة في السجل 
  .العقاري

  
  ):8(المادة 

  .لنفع العامتكون ألعمال التسجيل العقارية صفة ا
  
 
  

  الكتاب األول
  

  التسجيل األول
  

  ):9(المادة 
وتثبيت حق الملكية والحقوق العينية يراد بالتسجيل األول تحديد الوحدة العقارية 
  . في هذا القانوناألخرى باسم المالك الحقيقي وفقا لإلجراءات المقرة

  
  

  ):10(المادة 
واقع ضمن حدود مقفلة د، الوحدة العقارية هي كل عقار من نوع قانوني واح

يعود إلى مالك واحد أو مالكين على الشيوع دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق 
  .ماليس لألجزاء األخرى أو عليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الباب األول

  

  التسجيل اإلجباري
  

  الفصل األول
  

  اإلجراءات التمهيدية
  

  ):11(المادة 
 بقرار من الجهة  في منطقة عقارية أو أكثرتفتح أعمال التسجيل اإلجباري

  .المختصة
  

  ):12(المادة 
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويتم إعالنه بصحيفتين في العاصمة 
 في وبصحيفة محلية إن وجدت، ويبلغ إلى السلطات اإلدارية المحلية المختصة إلعالنه

  .المناطق العقارية المعنية والمناطق المجاورة
  

   ):13(المادة 
ال يجوز البدء بأعمال التسجيل األول قبل مضي ستة أشهر على نشر قرار 

  .الجهة المختصة
  

  ):14(المادة 
  .تجري أعمال التحديد في المناطق العقارية وفق نظام هندسي متقن

  
  ):15(المادة 

تقوم فرق هندسة المساحة بإجراء مسح هندسي وإعداد مخطط عام للمنطقة 
  .حديد الوحدات العقارية الكائنة فيها وترقيمهاالعقارية ومخطط لت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الفصل الثاني
  

  إعالن بدء األعمال
  

  ):16(المادة 
يحدد مدير التسجيل العقاري تاريخ بدء أعمال التسجيل اإلجباري للوحدات 

  .العقارية في المنطقة العقارية الواحدة، ويصدر إعالنا بذلك
  

  ):17(المادة 
عوة كل من يدعي حق الملكية أو أي حق عيني آخر يتضمن اإلعالن د

 ومعهم المستندات للحضور في مواقع الوحدات العقارية أثناء أعمال التحديد والتحقيق،
  .المؤيدة إلدعاءاتهم

  
  ):18(المادة 

ينشر اإلعالن قبل البدء باألعمال بمدة ثالثين يوما في صحيفتين تصدران  - 1
توضع نسخة منه مع صورة مخطط بالعاصمة وصحيفة محلية إن وجدت، و

المنطقة العقارية في المراكز اإلدارية ومراكز التسجيل العقاري والمواقع 
  .المهمة في المنطقة العقارية، طيلة مدة اإلعالن

تبلغ نسخة من اإلعالن إلى السلطة اإلدارية المعنية والمحاكم ذات  - 2
  المكاني في المنطقة وتوضع في األماكن المخصصةاالختصاص
 .لإلعالنات

  
  ):19(المادة 

 بإتمام عملية اإلعالن ويضم إلى إضبارة       يحرر مدير التسجيل العقاري محضرا 
  .المنطقة العقارية) ملف( 
  

  ):20(المادة 
التقبل المحاكم دعاوى الملكية والحقوق العينية األخرى بشأن الوحدات  - 1

من تاريخ تبلغها  اعتباراالعقارية الخاضعة إلجراءات التسجيل اإلجباري 
 .بإعالن بدء األعمال

تمتنع مديرية التسجيل العقارية المختصة عن قبول طلبات التسجيل  - 2
االختياري للوحدات العقارية في المنطقة العقارية اعتبارا من تاريخ بدء 

 .األعمال
  

  ):21(المادة 



إذا أقيمت دعوة تتعلق بحق الملكية أو حق عيني آخر في الوحدة العقارية  - 1
بل نشر إعالن بدء األعمال فعلى المحكمة بمجرد تبلغها اإلعالن إن تقرر ق

  .إحالتها إلى لجنة تثبيت الملكية
على اللجنة تنظيم محضر تدون عليه إشارة تفيد خضوع هذا الحكم لطعن  - 2

بانتظار إكتساب الدرجة القطعية حيث يجري إصدار قرار تثبيت الملكية 
 .وفقا لذلك

 
 

  الفصل الثالث
  

  ال تثبيت الملكيةأعم
  

  ):22(المادة 
تشكل لجنة تثبيت الملكية برئاسة قاضي وعضوية موظف من إدارة  - 1

  .التسجيل العقاري ومهندس مساحة
 .يجوز تشكيل أكثر من لجنة عند اإلقتضاء - 2

  
  ):23(المادة 

تجتمع اللجنة بكامل أعضائها، فإذا قام لدى أحدهم مانع قانوني أو غاب عن 
  .قوم مقامهالحضور فيندب من ي

  
  ):24(المادة 

تباشر اللجنة أعمالها في موقع الوحدات العقارية اعتبارا من اليوم المحدد باإلعالن 
  :بحضور ذوي الشأن والمجاورين على النحو التالي

  .تحديد الوحدة العقارية ووضع العالمات الدالة على ذلك - 1
 للوحدة العقارية التحقيق في واقعة وضع اليد ومدتها وماهية الحقوق المترتبة - 2

أو عليها، وفحص المستندات المقدمة من ذوي الشأن واالستماع إلى أقوال 
 .المجاورين والشهود

 .تلقي الطلبات واإلعتراضات وتدوين خالصتها في المحضر - 3
  

  ):25(المادة 
تفصل  لجنة تثبيت الملكية دون غيرها في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية 

العقارية التي تباشر فيها أعمالها سواء عرضت عليها مباشرة أو الخاصة بالوحدات 
  .أحيلت إليها من المحاكم المختصة

  
  ):26(المادة 

  :تحرر اللجنة محضرا يتضمن مايلي



  .تاريخ إعداد المحضر باليوم والشهر والسنة - 1
 .رقم العقار ووصفه ومشتمالته - 2
 .للعقار) القانوني( النوع الشرعي  - 3
 .ة التي للعقار أو عليهتعين الحقوق العيني - 4
اإلسم الكامل واألهلية والجنسية والعمر والمهنة والعنوان والموطن المختار  - 5

 وبالحقوق العينية األخرى في المنطقة العقارية بالنسبة للمدعي بالملكية
 .وللمعترضين

 وبالحقوق العينية األخرى وما إذا كان يستند إلى بيان أسباب اإلدعاء بالملكية - 6
 .مية أو غير رسمية أو وضع اليد ومدتهوثيقة رس

 .اإلعتراضات، والدعاوى، وسببها، وموضوعها، والمستندات المؤيدة لذلك - 7
 .اإلتفاقات التي تتم بين األطراف بحضور اللجنة - 8
 .نتائج التحديد والتحقيق - 9

  

  .ويوقع المحضر أعضاء اللجنة وذوو الشأن والشهود
  

  ):27(المادة 
حاصلة بين مدعي الملكية فيما بينهم وبين معترضين تقبل اللجنة اإلتفاقات ال  

المتضمنة إجراء تغيير قانوني في الوحدة العقارية وتنظم محضرا يستند إليه عند اتخاذ 
  .القرار

  
 ):28(المادة 

تنظم خارطة للوحدة العربية وفقا لنتائج التحديد و التحقيق و ال تصبح هذه  - 1
 .بيت الملكية الدرجة القطعيةطة نهائية إال بعد اكتساب قرار تثالخار

 .تعين في الخارطة جميع خصائص الوحدة العقارية و مميزاتها - 2
  

  ):29(المادة 
تطبق قواعد اإلثبات المقررة في مجال تثبيت حق الملكية و الحقوق العينية   
  .األخرى

  
  ):30(المادة 

ا لم إذا كان واضع اليد يستند إلى اإلرث اعتبرت حيازته لصالح جميع الورثة م
  .يتنازل لمصلحته الورثة األخرون

  
  )31(المادة 
  .بتصرف ناقل للملكية واضع اليد حيازة من انتقلت منه الحيازة حيازةيضاف إلى   

  
  ):32(المادة 



  
إذا تبين أن الوحدة العقارية تمثل جزءا مفرزا بصورة مستقلة نتيجة قسمة العقار   

 يسبق إعالن بدء األعمال فيعتبر بدء األصل بين الشركاء بصورة فعلية ثابتة بتاريخ
  .وحدة عقارية مفرزة اعتبارا من تاريخ القسمة وضع اليد في كل

  
  

  :)33(المادة
تودع المحاضر و الخرائط بدائرة التسجيل العقاري بعد إنتهاء اللجنة من 

  ; .أعمالها ، و يعلن مدير إدارة التسجيل العقاري ختام األعمال 
  
  

  ):34(المادة
من  )18(عالن خالصة المحاضر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادةيجري إ  

أقصاها هذا القانون، و ينص فيه على أن كل من له إعتراض يمكنه تقديمه خالل مدة 
  .ثالثون يوما من تاريخ نشر اإلعالن

  
 
 

  الفصل الرابع
            

  اإلعتراضات
  

  :)35(المادة
خالل فترة اإلعالن ممن لم يتقدم يجوز اإلعتراض على محاضر تثبيت الملكية   

 .باعتراض سابق ، و يجوز تعديل اإلعتراضات السابقة أو العدول عنها
  

  ):36(المادة 
يقدم اإلعتراض إلى مدير التسجيل العقاري كتابة من المعترض أو من ينوب   

  .تقديمه في شكل رسالة بعلم الوصولو يمكن     عنه 
 مدير التسجيل العقاري أو من يخوله يجوز تقديم اإلعتراض شفاهة و ينظم - 1

 .محظرا بذلك
توقع اإلعتراضات من أصحابها و تدون في دفتر خاص يثبت فيه تاريخ  - 2

 .اإلعتراض و يسلم للمعترض وصل بذلك
  

   ):37(المادة
ذلك الموظف إذا كان مقدم اإلعتراض شفاهة غير قادر على التوقيع اثبت   

  .المختص بحضور شاهدين



  
  ):38(المادة

يكون اإلعتراض بالنسبة لعديمي األهلية و ناقصيها و الغائبين و المفقودين ممن   
ينوب عنهم أو من جهة رسمية مختصة أو من أي شخص أخر، و تبقى مدته مفتوحة 

  .لحين اكتساب قرار تثبيت الملكية الدرجة القطعية
  

  ):39(المادة
ي أية مرحلة من فتوقف دعوى التزوير أو التدليس إجراءات تثبيت الملكية   

 .مراحل التقاضي لحين الفصل فيها من المحكمة المختصة
  
  

  الفصل الخامس
  

  قرار تثبيت الملكية
  
   

  ):40(المادة
بعد إنتهاء مدة اإلعتراض يتثبت مدير التسجيل العقاري من استكمال   

 و المستندات) الملفات(و إعداد الخرائط الالزمة، و يودع األضابير       اإلجراءات 
  .لدى رئيس لجنة تثبيت الملكية

  
  ):41(المادة

تدقق اللجنة المحضر غير المعترض عليه و تتحقق من إ ستيفائه الشروط   
المطلوبة قانونا من كفاية المستندات و البيانات و مطابقة الخارطة لها، و تصادق على 

  .المحضر و تصدر قرارا بتثبيت الملكية
  

  ):42(المادة
المحضر غير مستوف لإلجراءات أو وجدت نقصا في إذا تبين للجنة أن   

  .بياناته، تقوم باستكمال ذلك
  

  ):43(المادة
إذا وجدت اللجنة أن األدلة و المستندات التي تضمنها المحضر غير كافية   

الشأن و الشهود، ولها أن تعيد أو جزءا فلها أن تستمع من جديد إلى ذوى          كال 
  .لعقارية بمعرفتها الستكمال ذلكإجراء الكشف على الوحدة ا

  
  ):44(المادة



إذا كانت األدلة و المستندات المقدمة من ذوي الشأن ال تؤدي إلى ثبوت الملكية   
  .في الوحدة العقارية كال أو جزءا فإن اللجنة تقرر تسجيلها وفقا ألحكام القانون

  
  ):45(المادة 

ل يوضع في لوحة  بموجب جدواالعتراضاتفي تحدد اللجنة تاريخ النظر  - 1
إعالنات محكمة موقع العقار و مديرية التسجيل العقاري ، و يتم تبليغ 

  .األطراف بموعد الجلسة في موطنهم المختار
في حالة عدم تعيين هذا الموطن يعتبر وضع الجدول في لوحة اإلعالنات  - 2

 .تبليغا
 يشار في التبليغ إلى أن آخر أجل لقبول الدفوع و المستندات هو تاريخ - 3

  .انعقاد الجلسة
             

 
  ):46(المادة 

 إجراءات التبليغ بقراءة البيانات المذكورة اكتماليفتتح رئيس اللجنة الجلسة بعد 
في المحضر، وتستمع اللجنة إلى دفوع األطراف، وتتلقى مستنداتهم، وتتخذ اللجنة جميع 

 على طلب أحد ، ولها أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءاالعتراضاإلجراءات للبث في 
أو إجراء التحقيق األطراف إجراء الكشف لمطابقة المستندات في موقع الوحدة العقارية 

  . إلى الشهود والمجاوريناالستماعفي الملكية بما في ذلك 
  

    ):47(المادة 
تصدر اللجنة قرارها بتثبيت الملكية في ضوء ما قدم لها من مستندات وشهادات 

  . من تحقيقهوما أجرت
  

  ):48(ادة الم
  :يتم تبليغ قرار تثبيت الملكية إلى األطراف المعنية على النحو اآلتي

  .تعتبر القرارات الحضورية مبلغة من تاريخ صدورها - 1
يتم تبليغ القرارات الغيابية للغائبين بخطاب مسجل بعلم الوصول في  - 2

موطنهم المختار، فإذا لم يكن لهم موطن مختار يتم إلصاق القرار في مقر 
 .جنة لمدة عشرة أيامالل

 
  ):49(المادة 

 خالل مدة ثالثين يوما االستئنافيقبل قرار تثبيت الملكية الطعن أمام محكمة 
  .تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

  
  ):50(المادة 

  .يكون حكم محكمة اإلستئناف قطعيا



  
 

  ):51(المادة 
 اللجنة متى أصبح قطعيا، يتم التسجيل األول للوحدة العقارية باإلستناد إلى قرار

  .أو إلى حكم محكمة اإلستئناف
  
  

  الباب الثاني
  

  التسجيل اإلختياري
  
  
  

  الفصل األول
  

  طلبات التسجيل
 
 

  ):52(المادة 
تقبل طلبات التسجيل اإلختياري في المناطق التي لم تبدأ فيها أعمال التسجيل 

 .اإلجباري
 

  ):53(المادة 
دعي الملكية أو أي حق سجيل العقاري من ميقدم طلب التسجيل إلى مدير الت

  .آخرعيني     
  

  ):54(المادة 
  :على طالب التسجيل أو من ينوب عنه أن يمأل إستمارة تشتمل على مايلي - 1
إسم الطالب، وحالته العائلية، وأسماء الشركاء في الشيوع إن وجدوا وتحديد   - أ

ر ورقم حصة كل منهم وحرفته، وجنسيته، ومحل إقامته، وموطنه المختا
  .هويته

 .وصف العقار المطلوب تسجيله، وحدوده ومساحته، ومشتمالته - ب
الحقوق العينية المترتبة للعقار و عليه و مصدرها مع تعيين ذوي  بيان -ج

  .الحقوق و التعريف بهويتهم
  . حالة الحيازة و مدتها-د
  . بيان الدعاوى المقامة بشأن العقار-ه
ى اإلستمارة و أن كان غير قادر على عل يوقع طالب التسجيل أو نائبه - 2

  .له يكون الطلب معززا باألدلة و المستندات و الوثائق المؤيدة -3التوقيع اثبت 



  
  ):55(المادة

يجب أن يقدم طلب إلى مدير التسجيل العقاري بكل تغيير يطرأ على الوحدة 
  .و حالة طالب التسجيل، و ترفق المستندات التي تثبت ذلك  العقارية 

  
  ):56(مادةال

  .يجب أن يتعلق الطلب بوحدة عقارية أو بعدة وحدات قابلة للتوحيد
  

  ):57(المادة
يتحقق مدير التسجيل من صحة الطلب و يمكنه أن يطلب تصحيح أو إستكمال 

  .ما به من نقص ثم يقيده في الدفتر المعد  للطلبات
  
  
  

  ):58(المادة
 إذا وجد نقصا جوهريا في لمدير التسجيل العقاري أن يقرر عدم قبول الطلب

  .استكمالهالبيانات تعذر على الطالب 
  

  ):59(المادة
خاصة للوحدة العقارية تحفظ فيها مستندات طالب ) ملف(تنظم اضباره 

  .التسجيل
  

  ):60(المادة
 من هذا 17،18يعلن ملخص طلب التسجيل طبقا للقواعد المقررة في المادتين 

  .القانون
  
  

  ):61(المادة
ب الطلبات و المجاورون و المعترضون لحضور أعمال تثبيت يدعى أصحا

الملكية، وتخطر بذلك الجهات المسئولة عن عقارات الدولة و األوقاف و البلديات و 
  .الجهات المحلية

  
  

  ):62(المادة
في الوحدة العقارية إذا أقيمت بعد اإلعالن عن ال تقبل المحاكم دعوى الملكية 

  .تقديم طلب التسجيل
  

  ):63(ةالماد



إذا أقيمت دعوى تتعلق بملكية عقار أو حق عيني عقاري قبل اإلعالن عن طلب  - 1
تسجيل الوحدة العقارية فعلى المحكمة بمجرد علمها بذلك أن تقرر وقف النظر في 

  .و إحالتها إلى لجنة تثبيت الملكية         الدعوى 
 .أنذوي الشإذا رفض طلب التسجيل تواصل المحكمة النظر في الدوى بطلب من  - 2
  
 

  الفصل الثاني
          

  أعمال تثبيت الملكية
 

  ):64(المادة
العقارية و  موظفي هندسة المساحة لتحديد الوحدة ينتدب مدير التسجيل العقاري أحد - 1

إعداد خارطتها على أن يباشر عمله في اليوم المحدد له بحضور الطالب و 
  .المجاورين

 .صائصها و مميزاتهاتتضمن الخارطة مساحة الوحدة العقارية و خ - 2
 .يحرر الموظف المنتدب محضرا باإلجراءات التي قام بها - 3

  
  
  ):65(المادة

 ذوي الشأن استدعاءإذا دعت الضرورة إلى عمليات تحديد تكميلية بوشرت بعد 
  .مباشرة

  
  ):66(المادة

خطار ذوي الشأن إذا تعذر القيام بالتحديد في اليوم المعين ألسباب قاهرة وجب إ
  . الجديد للتحديدبالتاريخ

  
  

  ):67(المادة
لمدير التسجيل أن يقرر عدم قبول الطلب إذا تغيب الطالب أو من ينوب عنه دون - 1

  عذر مقبول 
  .عدم القبول من تجديد الطلب السابق ال يمنع قرار - 2
  

  ):68(المادة
من هذا القانون ) 22(اللجنة المشكلة بموجب المادة في ختام أعمال التحديد تقوم 

  .وما بعدها من هذا القانون) 24(بقي وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة وت
  
  



  
  الفصل الثالث

  

  االعتراضات
  

  ):69(المادة
وما ) 35( وفق الكيفية والشروط المنصوص عليها في المادة االعتراضاتتقدم 

  . مفتوحة لحين صدور قرار تثبيت الملكيةاالعتراض من هذا القانون وتبقي مدة ابعده
  

  ):70(المادة
يجوز لكل من يدعى حق ملكية أو حقوق عينية عقارية أخرى خاصة بوحدة 
عقارية سبق تقديم طلب تسجيل بشأنها أن يودع بدوره طلبا للتسجيل يشمل كامل العقار 

  .أو جزءا منه، ويعتبر ذلك اعتراضا على طلب التسجيل األول
  
  ):71(المادة

 التسجيل بسبب تداخل في الحدود اعتبر إذا تبين عند التحديد تعارض طلبات
  .ذلك اعتراضا متبادال يجري بحثه والبت فيه من قبل اللجنة

  
  ):72(المادة

من كان طرفا في دعوى تتعلق بحق عيني عقاري قدم بشأنه طلب للتسجيل قبل 
  .اعتراضه ولو قدم بعد مدة اإلعالن إذا ثبت أن الدعوى أقيمت قبل إعالن طلب التسجيل

  
  
  

  صل الرابعالف
  

  قرار تثبيت الملكية
  
  ):73(المادة

تصدر اللجنة قرارها بتثبيت ملكية الوحدة العقارية والحقوق العينية األخرى بناء 
  .على التحقيق الذي أجرته والمستندات التي قدمها طالب التسجيل والمعترضون

  
  ):74(المادة

         طالب التسجيل لتقرر اللجنة رفض طلب التسجيل في حالة عدم ثبوت الملكية 
  .أو المعترضين

  
  ):75(المادة



قرار رفض طلب التسجيل كال أو جزءا ال يمنع طالب التسجيل والمعترض من 
  .التقدم بطلب جديد إذا وجدت مستندات جديدة مثبتة للحقوق

  
  ):76(المادة

إذا قررت اللجنة تثبيت الملكية في جزء معين من الوحدة العقارية فتصدر قرارا 
تثبيت الملكية في الجزء الذي ثبتت فيه ملكيتة لطالب التسجيل أو المعترض وترفض ب

  .الطلب بالنسبة للجزء اآلخر
  

  ):77(المادة
  . حكمها قطعياكوني التي االستئنافتقبل قرارات اللجنة الطعن أمام محكمة  

  
  ):78(المادة

 بشأنه نص تطبق القواعد المنصوص عليها في التسجيل اإلجباري فيما لم يرد
 .في هذا الفصل

 
 
 
  

  الكتاب الثاني
  

  السجل العقاري
  

  الباب األول
  

  تأسيس السجل العقاري
  

  ):79(المادة
  

يقصد بالسجل العقاري الصفحات  الخاصة بكل وحدة عقارية بما يدون فيها من 
بيانات تتضمن حالتها النهائية بموجب إجراءات التسجيل األول و ما يرد عليها من 

  .دي الحقة تتضمن تغييرا في المركز القانوني و الماتسجيالت
  
  

  ):80(المادة
  

  :تعتبر متممة للسجل العقاري
  .محاضر التسجيل األول- 1



  .خارطة المنطقة العقارية- 2
  .وثائق التسجيالت الالحقة- 3
  . الدفتر اليومي- 4
  

  ):81(المادة
  :يتضمن السجل العقاري البيانات التالية

  .نطقة العقارية و حالتها المادية الماسمرقم الوحدة و  - 1
الحقوق العينية العقارية مع ذكر أسماء المالك أوالمالكين على الشيوع و  - 2

 .بيان نصيب كل واحد منهم
  ):82(المادة

  
  .يخصص لكل منطقة عقارية مجلد عقاري أو أكثر تمسكه مديرية التسجيل العقاري

  
  ):83(المادة

قع ما هو ثابت في السجل لكية من وايصدر مدير التسجيل العقاري سندا بالم
  .العقاري وفق نموذج خاص

  
  ):84(المادة

يصادق مدير التسجيل العقاري على صحة سند الملكية و مطابقته للسجل عند 
  .عقاريتسليمه إلى المالك أو صاحب الحق العيني ال

  
  ):85(المادة

  .يسلم السند لصاحبه أو من ينوب عنه، مع إثبات بما يفيد اإلستالم
  

  ):86(المادة
  .إذا تعدد المالكون يسلم لكل مالك سند يتضمن حصته في الوحدة العقارية

  
  ):87(المادة
السند أولحقه تلف أمكن لصاحب الحق الحصول على نسخة ثانية للسند إذا ضاع  - 1

  :وفق اإلجراءات التالية
تحرير محضر بحضور صاحب الحق يتضمن ظروف ضياع أو تلف السند -أ

  .العقاري
  .بصحيفة يومية نشر خالصة المحضر -ب
 إذا إنقضت مدة ثالثين يوما من تاريخ النشر سلمت لصاحب السند نسخة ثانية - 2

  .تقوم مقام األولى
  . تجب اإلشارة بصحيفة السجل العقاري إلى تسليم النسخة الثانية من السند- 3



  .ر فيهاإلى ذلك تكون للنسخة الثانية قوة السند األصلي المفقود أو التالف و يشا- 4
  

  ): 88(المادة
لكل شخص أن يطلع على السجل العقاري وأن يحصل على شهادة بالبيانات 

  .المثبتة به
  
  ): 89(المادة

تحرر الشهادة المذكورة في المادة السابقة وفقا للبيانات المدونة في السجل 
  .العقاري

  
  ): 90(المادة

حة مشروعة نسخة مصادقا على مدير التسجيل العقاري أن يسلم لكل ذوي مصل
  .عليها من وثائق السجل العقاري

  
  ): 91(المادة

مقر اإلدارة اليجوز نقل السجل العقاري، وللمحكمة العليا أن تقرر االنتقال إلى 
  .لإلطالع عليه وعلى الوثائق المتممة له ولها أن تندب خبيرا تحدد مهمته

  
  
  

  ): 92(المادة
لالحقة في السجل العقاري، ويجري قيد بيانات يتم إجراء التسجيالت العقارية ا 

  .التسجيل في المكان المعد لهذا الغرض من صفحات السجل
  
  ): 93(المادة

تعد نسخة ثانية للسجل العقاري تتضمن جميع البيانات الخاصة بالتسجيل األول 
  .والتسجيالت الالحقة وتحفظ في المديرية العامة للتسجيل العقاري

  
  ): 94(المادة

 فهرس هجائي بأسماء أصحاب الحقوق العينية العقارية من واقع البيانات يعد
  .المدرجة في السجالت العقارية

  
  ): 95(المادة

يجب ترقيم وتوقيع جميع السجالت التي تمسكها مديرية التسجيل العقاري، 
  . أو كتابة بين السطوروتثبيت البيانات في السجالت دون أي بياض أو كشط أو تحشيه

  



  
  

  باب الثانيال
  

  الخارطة
  
  ): 96(المادة

تعتمد الخارطة العقارية أساسا لتعيين موقع الوحدة العقارية وحدودها وشكلها 
  .الهندسي

  
  ): 97(المادة

  .تكون الخارطة مطابقة للسجل العقاري ومتممة له
  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  

  تصحيح السجل العقاري والخارطة
  
  ): 98(المادة

ادي واإلغفاالت في التسجيل العقاري أو الخارطة بقرار يتم تصحيح الخطأ الم
  .من مدير التسجيل العقاري

  
  ): 99(المادة

إذا تبين أن خارطة الوحدة العقارية أعدت بصورة مخالفة لخارطة المنطقة 
  .العقارية صحح هذا الخطأ بقرار من مدير السجل العقاري

  
  ): 100(المادة

ة بالحقوق العينية العقارية أو الخارطة فال إذا تعلق التصحيح بالبيانات الخاص
  .يجوز لمدير السجل العقاري إجراء هذا التصحيح إذا ترتب عليه مساس بحقوق الغير

  
  
  
  
  



  
  
  

  الكتاب الثالث
  

  التسجيالت العقارية الالحقة
  
  ): 101(المادة

  :يقصد بالتسجيالت الالحقة مايلي
دي إلى تغيير في المركز تسجيل التصرفات العقارية التي من شأنها أن تؤ - 1

القانوني للوحدة العقارية المسجلة واألحكام القضائية القطعية التي تتضمن 
  .ذلك

 .تسجيل اإلرث - 2
 .تسجيل التغييرات المادية الحاصلة في الوحدة العقارية - 3

  
  ):102(المادة

تقيد في السجل العقاري عقود اإليجار وعقود المغارسة والمستندات التي ترد 
  .عة إذا زادت مدتها على خمس سنواتعلى المنف

  
  
  

  الباب األول
  

  إجراءات التسجيل
  

  الفصل األول
  

  طلبات التسجيل
  ):103(المادة

 تعد لهذا استمارةيقدم طلب التسجيل من صاحب الحق أو من ينوب عنه، ويمأل 
  :الغرض تتضمن البيانات التالية

 التغيير المطلوب رقم الوحدة العقارية ووصفها وحالتها القانونية وماهية - 1
  .إجراؤه

 .هوية الطالب وموطنه المختار، والمستفيدين من التسجيل - 2
  

  ):104(المادة
  :يرفق بطلب التسجيل

  السند العقاري - 1
 الوثائق التي يتطلبها التسجيل - 2



  
  ):105(المادة

 
 

يقيد الطلب فور تقديمه في الدفتر اليومي مع ذكر تاريخ وساعة تقديمه ويعطي 
  .إيصاال بذلك

 
  فصل الثانيال

  

  فحص طلبات التسجيل
  

  ):106(المادة
  :تشتمل أعمال الفحص والتدقيق في طلبات التسجيل على مايلي

التأكد من هوية الطالب وأهليته وصحة طلب التسجيل والوثائق والحجج  - 1
  .المرفقة

مطابقة البيانات المدرجة في استمارة طلب التسجيل لما هو مدرج في  - 2
 .السجل العقاري

قتضيات القانونية فيما يتضمنه التسجيل المطلوب إجراؤه من تغيير توفر الم - 3
 .في المركز القانوني أو الحالة المادية للوحدة العقارية

 .عدم وجود مانع قانوني يحول دون تسجيل المعاملة - 4
  

  ):107(المادة
  :الموانع القانونية للتسجيل

  .الحجز التنفيذي الواقع على الوحدة العقارية - 1
ومن في حكم لية أو نقصها لدى صاحب الحق العيني العقاري،  األهانعدام - 2

 .إال في األحوال والكيفية التي يجيزها القانون   ذلك 
 .قيد عدم التصرف الذي يقرره القانون على الحقوق العينية العقارية - 3

  
  ):108(المادة

 موجباته انتهاءينتهي مفعول قيد عدم التصرف الخاص بالوحدة العقارية عند 
  .نونيةالقا

  
  ):109(المادة

إذا قدم أكثر من طلب تسجيل على حق عيني عقاري واحد تعين بحث الطلبات 
وفقا ألسبقية تقديمها باليوم والساعة وتدوينها في الدفتر اليومي أما إذا قدمت في آن واحد 

  .فتقيد متزاحمة ويشار إلى ذلك في الدفتر اليومي
  



  ):110(المادة
لى الحق العيني العقاري غير مسجلة فعلى مدير  عانتقاالتإذا وقعت عدة 

  . السابقةتسجيل االنتقاالت األخير قبل االنتقالالتسجيل العقاري أن يرفض تسجيل 
  

  
  

  الفصل الثالث
  

  )التأشير الهامشي(القيد المؤقت
  

  ):111(المادة
  :يجري القيد المؤقت

لب من رسمي وبطبقرار يصدره مدير التسجيل العقاري استنادا إلى سند  - 1
  .صاحب العالقة وينتهي أثره بمضي ثالثين يوما

 . بقرار قضائي ينتهي آثره بمضي ثالثين يوما - 2
  

  ):112(المادة
إذا رفض مدير التسجيل العقاري طلبا للتسجيل تعين عليه أن يجري قيدا مؤقتا 

 قراره بالرفض الدرجة القطعية أو صدور قرار المحكمة المختصة اكتسابلحين 
  .بالتسجيل

  
  :)113(المادة

عيني الذي وضع القيد المؤقت من أجله خالل المدة المحددة إذا تم تسجيل الحق ال
  .له فيعتبر ترتيب تسجيله من تاريخ القيد المؤقت

  
 

  :)114(المادة
يترتب على القيد المؤقت بالسجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم 

  . من تاريخ قيد الدعوىرااعتباقضائي قطعي يعتبر حجة في مواجهة الكافة 
  

  ):115(المادة
،ويترتب يجب قيد جميع الدعاوى التي تقام بشأن حق عيني في السجل العقاري

 من تاريخ ابتداءعلى ذلك أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قطعي يكون حجة على الكافة 
  .قيد الدعوى
  

  :)116(المادة
  . على القيد المؤقت التحفظي نفس اآلثار المترتبةزقرارا لحجيترتب على 



 
  

  الفصل الرابع
  

  التشطيب
  

  ):117(المادة
 األطراف يتم التشطيب على التسجيالت العقارية بمقتضى حكم قطعي أو باتفاق 

  .و يترتب عليه إنهاء حكم هذه التسجيالت قانونا         
  

  ):118(المادة
  .فعوله مانتهاءالتشطيب على القيد المؤقت من مدير التسجيل العقاري عند  - 1
تطبق اإلجراءات الخاصة بطلبات التسجيالت الالحقة على طلبات  - 2

 .التشطيب
  

  ):119(المادة
التسجيل قبول طلب التشطيب جاز الطعن في قراره و تعين  إذا رفض مدير

  . من هذا القانون)112(إجراء قيد مؤقت طبقا لما نصت عليه المادة 
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  

  قرار مدير التسجيل العقاري
  

  ):120(المادة
يصدر مدير التسجيل العقاري بشأن معامالت التسجيل قرارا إما بقبول التسجيل 
إذا توفرت المقتضيات المقررة بشأنه قانونا أو برفض الطلب عند عدم توفر هذه 

  .جزءا بما في ذلك الطلبات التي قيدت متزاحمة المقتضيات كال أو
  

  ):121(المادة
خالل مدة ثالثين طعن لدى المحكمة المختصة يخضع قرار رفض التسجيل لل - 1

  .يوما من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب
 .يكون حكم المحكمة المختصة قطعيا و غير قابل ألي طعن - 2
  

  ):122(المادة



يتم قيد البيانات التي تقتضيها المعاملة في السجل العقاري الخاص بالوحدة 
  .العقارية فور إكمال إجراءاتها القانونية

  
  الباب الثاني

  

  العقاريةتسجيل التصرفات 
  

  و األحكام القضائية
  

  ):123(المادة
 تسجل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله 

أو تغييره أو إنهائه، وكل تصرف كاشف للحق أو مقرر له سواء كان بعوض أو         
  .بدونه

  
  ):124(المادة

عقاري أو التي من شأنها  المثبتة لحق عيني المقررة أولقطعية تسجل األحكام ا
  .وإنهاؤهتغييره  نقله أو

  
  :)125(المادة

  .يقدم لكل تصرف يرد على الوحدة العقارية طلب تسجيل مستقل
  

  ):126(المادة
يتم توثيق التصرف العقاري وتسجيله لدى مديرية التسجيل العقاري بوقت 

المديرية فعلى جهة التوثيق تقديم العقد إلى مديرية فإذا تم التوثيق خارج .واحد
  .التسجيل العقاري إلجراء التسجيل بموجبه

  
  ):127(المادة

 إجراءات الفحص و التدقيق اكتماليباشر الموثق مهمته في توثيق التصرف عند 
  بشأن 

طلب التسجيل و التأكد من أن المعاملة مستوفية لإلجراءات الشكلية و 
  .زمة للتسجيلالموضوعية الال

  
  ):128(المادة

العالقة بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية و ما عليها يتولى الموثق إبالغ أصحاب 
  .من حقوق و تحمالت و قيود مؤقتة و إثبات ذلك في المحضر

  
  :)129(المادة



 لالتفاقاتيجري قيد مؤقت في السجل العقاري ال تزيد مدته على ثالثة أشهر 
  .لقة بوحدة عقارية مسجلة المتعاالبتدائية

  
  
 
  

  الباب الثالث
  

  تسجيل اإلرث
  

  ):130(المادة
عيني عقاري يشار في السجل العقاري إلى بمجرد العلم بثبوت وفاة مالك لحق 

  .تاريخ الوفاة
  

  ):131(المادة
 إلى وثائق حصر التركة و الورثة وأنصبتهم استنادا اإلرث استحقاقيثبت 

  .الصادرة من الجهات المختصة
  

  ):132(المادة
تقوم الجهة المختصة بمجرد تحرير وثائق حصر التركة و الورثة وأنصبتهم 

التسجيل العقاري إن كانت التركة تشتمل على وحدات بإرسال نسخة منها إلى مدير 
  .عقارية مسجلة باسم المورث إلجراء التسجيل بموجب ذلك

  
  ):133(المادة

ية التي آلت إليهم باإلرث باسمهم إذا رغب الورثة في تسجيل الحقوق العين
  . لإلرث و أنصبتهم فيهواستحقاقهمفعليهم أن يدلوا بما يثبت حالتهم المدنية 

  
  :)134(المادة

يدقق مدير التسجيل العقاري المعاملة، و يتأكد من صحة ملكية المورث و عدم 
 تضاءاالقباسم الورثة و يستدعيهم عند وجود مانع يحول دون تسجيل الحق العيني 

  .إلنجاز المعاملة
  

  :)135(المادة
تبقى الوحدات العقارية عند تسجيلها باسم الورثة محملة بحقوق الدائنين المسجلة 

  .عليها
  

  :)136(المادة



يكتسب الوارث الملكية العقارية في الوحدات العقارية المسجلة باسم المورث من 
اري من شأنه أن يؤدي إلى تاريخ وفاته غير أن الوارث ال يمكنه إجراء أي تصرف عق

اإلرث باسمه لدى مديرية التسجيل تغيير في المركز القانوني للعقار إال بعد تسجيل 
  .العقاري المختصة

  
  
  

  الباب الرابع
  

  تسجيل التغيرات المادية
  

  الفصل األول
  

  افراز الوحدة العقارية
  

  
  :)137(المادة

ن المالك بشرط أن يتوفر يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب م
  .في كل جزء مفرز من األصل مواصفات الوحدة العقارية وفق أحكام القانون

  
  ):138(المادة

تخضع تجزئة الوحدة العقارية الكائنة داخل حدود البلدية لمقتضيات التصميم 
  .األساسي للمدينة

  
  ):139(المادة

ا للضوابط المقررة يتم تجزئة الوحدة العقارية المخصصة ألغراض زراعية وفق
  .مساحة الحد األدنى للملكية في األراضي الزراعية و البساتينبشأن 

  
  :)140(المادة

تنظم خارطة بالتجزئة يتم فيها تحديد الوحدات العقارية المراد إفرازها وأشكالها 
  .و تعيين مساحتها و ارتفاقاتها

  
  ):141(المادة

و يعطي لكل وحدة رقم ينظم سجل عقاري خاص لكل وحدة عقارية مفرزة 
مسلسل جديد يبدأ من أخر أرقام التسلسل في المنطقة العقارية و يشار إلى ذلك في سجل 

  .رية األصلالوحدة العقا
و تقيد في السجل البيانات الخاصة بالحالة المادية و حقوق الملكية لكل وحدة 

  .عقارية مفرزة



  
  ):142(المادة

األصل إلى الوحدات العقارية عقاربة تنتقل الحقوق المحملة على الوحدة ال
  المفرزة منها،

ويجوز أن يقتصر ذلك على وحدة أو عدد من الوحدات المفرزة من األصل 
  .بموافقة صاحب الحق

  
  

  الفصل الثاني
          

  توحيد العقارات
  

  ):143(المادة
بشرط أن يجري دمج الوحدات العقارية من نوع قانوني واحد بطلب من المالك 

  .دات ملتصقة ببعضها و أن ال يمس ذلك بالحقوق المسجلة للغيرتكون الوح
  

  ):144(المادة
يجب على الطالب أن يقدم خارطة للوحدات العقارية المراد دمجها إلى مديرية 

  .التسجيل العقاري لتدقيقها و اعتمادها
  

  ):145(المادة
في ينظم سجل عقاري جديد عند إتخاذ قرار الدمج برقم مسلسل جديد و تقيد 

  .المادية و حقوق الملكيةالسجل البيانات الخاصة بالحالة 
  

  ):146(المادة
إذا حرر مدير التسجيل سجال عقاريا جديدا فإنه ينهي مفعول السجالت و 

  .السندات السابقة بوضع عبارة تفيد ذلك
  
  

  الفصل الثالث
  

  تغيير الحالة المادية
  ):147(المادة

ادية للوحدة العقارية بطلب من المالك أو يجري تسجيل كل تغيير في الحالة الم
  .أصحاب الحقوق إلى مدير التسجيل العقاري

  
  
  



  
  ):148(المادة

تتأكد مديرية التسجيل العقاري من حصول التغيير بمحضر كشف بذلك و تجري 
  .التسجيل بموجبه

  
  
  

  الباب الخامس
  

  المنازعات المرتبطة بالتسجيالت الالحقة
  

  ):149(المادة
ات مدير التسجيل الطعن أمام المحكمة المختصة وفق القواعد المقررة تقبل قرار

  . من هذا القانون121في المادة 
  

  ):150(المادة
  .يجب على مدير التسجيل أن ينفذ األحكام بمجرد إكتسابها الدرجة القطعية

  
  
  
  
  
  

  الكتاب الرابع
  

  القواعد الموضوعية
  

  الباب األول
  

  آثار التسجيل
  

  الفصل األول
  

  ثار التسجيل األولآ
  

  ):151(المادة
  .للتسجيل األول قوة ثبوتية و ال يقبل الطعن إال بالتزوير أو التدليس

  
  



  ):152(المادة
يجري اإلبطال كال أو جزءا أو التصحيح في السجل العقاري بناء على حكم 

  .قطعي مثبت للتزوير أو التدليس
  
  
  
  

  
  ):153(المادة

لمن تضرر من أعمال 151 إليهما في المادة ال يحق في غير الحالتين المشار
  .طلب التعويض فقط التسجيل األول إال

  
  ):154(المادة

  .ال يسري التقادم على الحقوق العينية العقارية المسجلة
  
  

  الفصل الثاني
            

  آثار التسجيل الالحق
  
  :)155(لمادةا

ره أو تغييره تقري التصرفات الرامية إلى إنشاء حق عيني أو نقله إلى الغير أو
  .أو إنهائه ال تنتج أي أثر و لو بين األطراف إال من تاريخ تسجيلها

  
  ):156(المادة

 الشخصية بين ذوي االلتزاماتالتصرفات غير المسجلة ليس لها من أثر سوى 
  .الشأن

  
  

  ):157(المادة
للتسجيالت الالحقة قوة ثبوتية تجاه الكافة، فيما تتضمنه من حقوق و بيانات وفق 

  .حكام هذا القانونأ
  

  ):158(المادة
من اكتسب بحسن نية حقا عينيا عقاريا استنادا إلى بيانات السجل العقاري يبقى 

  .مكتسبا لهذا الحق
  



  
  ):159(المادة

التسجيالت الالحقة المتعلقة بحق عيني مسجل تحفظ الحق الذي تنص عليه مالم 
  .كافةتبطل أو يشطب عليها أو تغير و هي حجة في مواجهة ال

  
  ):160(المادة

 قضائي مإال بحكال يجوز إبطال أو شطب أو تعديل أي قيد في السجل العقاري 
  .أو بموافقة ذوي الشأن قطعي 

  
  ):161(المادة

يكون لمن حرم من الطعن في التسجيالت العقارية الالحقة الحق في المطالبة 
 .بالتعويض

  
  
 

  الباب الثاني
  

  مسؤولية موظفي إدارة التسجيل
  

  ):162(المادة
تكون إدارة التسجيل مسؤولة عن األخطاء التي يرتكبها موظفوها بمناسبة قيامهم 

  :بمهامهم و يعتبر من قبيل الخطأ
  

التنصيص في السجالت العقارية على تسجيل أو تشطيب أو قيد مؤقت قدم إهمال  - 1
  .طبقا للقانون، ترتب عليه ضرر للغير

سندات و الشهادات على حقوق أو بيانات عدم التنصيص بالسجالت العقارية و ال - 2
 .يوجب القانون إدراجها إذا ما ترتب على ذلك إضرار بحق الغير

 .مؤقتة أو بيانات مغايرة للحقيقةإدراج تسجيالت أو قيود  - 3
  

  
  

  الباب الثالث
  

  صندوق الضمان
  

  ):163(المادة
يؤسس صندوق لضمان أداء التعويضات ألشخاص حرموا من حق عيني أو 

  .هم ضرر ناتج عن تسجيل وحدة عقارية أو عن اإلجراءات المترتبة على التسجيللحق ب
  



  ):164(المادة
موظفي إدارة التسجيل يسدد صندوق الضمان التعويضات المحكوم بها على 

  .العقاري في حال عسرهم، كما يؤدي التعويضات في حال الحكم بمسؤولية اإلدارة
  

  ):165(المادة
  :مان منتتكون موارد صندوق الض

 .نسبة من الرسوم المستوفاة بإدارة التسجيل العقاري  •
 .التعويضات و الغرامات التي يحكم بها لمصلحة إدارة التسجيل العقاري •
  ):166(المادة

يجب إدخال صندوق الضمان و المديرية العامة للتسجيل العقاري في دعاوى 
 و تصدر األحكام عليهم ئولية الشخصية الوظيفية التي تقام على موظفي التسجيلالمس

  .بالتضامن
  

  ):167(المادة
        ال تسمع دعوى المسئولية بمضي سنتين من تاريخ العلم بارتكاب الفعل الضار 

  .و بالشخص الذي ارتكبه
  

  ):168(المادة
  :يعاقب بغرامة يحددها القانون

  

  . عن تسجيل ما يوجب القانون تسجيلهامتنعمن أهمل أو  - 1
  .ر إلدارة التسجيل رغم استدعائه بصفة قانونية عن الحضوامتنعمن  - 2


