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 نزع ملكية العقارات للمنعة العامة
 : مقدمة

وتنجررأ ميةيتررى  يرر   كيقررةعواةررا كيةوعررواةه كي ةةرر   رر   ي ةعفعرر  كيعةةرر  يعتبررن عررلم كية  يرر  
 : كاتبةنيا محديةة قةعوع  وكألخن اة  

وبةيترررةي   رررإا  ما كية  يررر  كيخةمررر  ةورررتقنق وةحةيررر  قةعوعرررة    إعرررى ي ةرررا  ررر : مةرررة كباتبرررةن كيقرررةعوع 
كيةورررةه ب رررة يعرررد كورررت عةد يجررر  ا ررر  كيدكنق ما ب تتعورررا  يرررى وب تعحرررنا بوررر  ت ة  لكد  وبعرررةد 

كيةمررر ح  كيعةةرر  وكيةمررر ح  كيخةمرر  واعرررد  ياا رر  كيررر   ررإا عرررلم كية  يرر  يقرررو  ا رر  تعرررةن  برر
 . كيتعةن  يت  تغ ي  كيةم ح  كيعةة 

  ب يجول كيتعحي  بةيةم ح  كيخةم   ب    حدود عيق  وكا كأل نكد ةتورةووا مةرة   كي 
 . كألابةد وكيت ةييا كيعةة  وب يجول ما يتحةل  ند ةعيا ت ةييا كيةم ح  كيعةة  وحد 

ةررا يتة ررل  رر  ما عررلم كية  يرر  يعررد وررببة  رر  ك ررةنق ةخررةوا ةرر   كيعقررةنكه : مةررة كباتبررةن كيرروكقع 
 . ع  ا وتي د ا   اقةنكت   نمةة    بةبةفةجأت 

عررلم برررأا  3811يوررع   31ي ررل كباتبررةنكه كيوررةبق  ممرردن كيةرررنم كيق ررنم كيقررةعوا نقرر   
  .كبوتي د ا ي ةو كية  ي  ي ةعفع  كيعةة  

 :  ةآلت  يةة يا م  يتح يل وكيرنح وكي  ةا خ لوووا عتعةول يكك كيقةعوا بة
 كية والسلطة المختصة به في القانون القطريأسس وشروط نزع المل: ألولالفصل ا . 
 اإلجللراتاا القانونيللة لنللزع الملكيللة للمنفةللة الةامللة واإلجللراتاا الخاصللة  :ثللاني الفصللل ال

 . بالتةويض في القانون القطري
 خاتمة  . 
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 األولالفصل 

 وشروط نزع امللكية والسلطة املختصة به يف قطر أسس
كيترر  وعررع ة كيةرررنم  رر  دويرر  ق ررن يتع رري   كألورره رر  يرركك كيفمررل وررعتجى ي حرردي  اررا  

   3811يوررع   31قررةعوا نقرر  كيية ررا كوررتج م ة ةررا  كألوررهعررلم كية  يرر  ي ةعفعرر  كيعةةرر   ويررك  
 رر  بعررد كيرر  وررععن  .  (1)كيعقررةنكه وكبوررتي د ا ي ررة ةلقتررة ي ةعفعرر  كيعةةرر  ة  يرر  وكيةتع ررب بعررلم
ةا كا ي رروا عررلم كية  يرر  ةررا كجررل كيةعفعرر  عررةوعررع ة كيةرررنم  كيق ررنم ةررا كجررل  ي رررنو  كيترر 

 . دكخل كيةجتةأ  كأل نكدن كيعة بةمةيح عكيعةة   وحت  ب ي

 : وبعةد ا   كي  وعقو  يكك كيفمل يةبح يا ا   كيعحو كيتةي  

 . نزع الملكية أسس: المبحث األول

 . شروط نزع الملكية: المبحث الثاني

 املبحث األول

 نزع امللكية أسس
كيتررر  وعرررع ة كيةررررنم كيق رررنم  ررر  ةجرررةل عرررلم  يألورررهةرررا خررر ل يررركك كيةبحررر    ن ورررعع 

كية  يرر  ي ةعفعرر  كيعةةرر  ورروكد ا رر  كيةوررتوو كيدوررتونم مو ا رر  كيةوررتوو كيترررنيع  كيعررةدم  وكيرر  
 : ا   كيعحو كيتةي 

 

 

 

 

                                                           

 .  3811ت  عرن يكك كيقةعوا بةيجنيدق كينوةي    كيعدد كيتةوأ  وع  ( 1
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 املطلب األول

 :الدستورية لنزع امللكية للمنفعة العامة األسس
 

كية  ير  كيخةمر  ةمروع   ر  يحرن  محرد ةرا ) تون ا ر  ما ةرا كيدور(  22) عمره كيةرةدق  
ة  رر   ب بوررب  كيةعفعرر  كيعةةرر    و رر  كألحرروكل كيترر  يبيع ررة كيقررةعوا   وبةي يفيرر  كيترر  يررع  ا ي ررة 

 (. وبرن  تعويعى اع ة تعويعة  اةدب  
 

د ا ر  عر  ةرا كجرل كيةعفعر  كيعةةر   ب بعرة يأل رنكدمر  ةعرلم كية  ير  كيخ ب يجولوبعةد ا   كي  
  وبرةي نب وكيررنو  كيتر  حرددية كيةررنم   ةبردم مروا كية  ير  كيخةمر  وحنةت رة يعرد  قرةعواكي   

ةررنق كيعرررة      ررا دوررةتين كيعررةي    ت رر  كية  يرر  يررةررا كيةبررةدس كبوةورري  كيترر  عمرره ا ي ررة ةخت
جتةرأ   عر  ع ةي  بةيعفأ ا ر  كيةكيويو ةة يعود     كأل نكدكيفندم وحة ل ا   تقد  وكع  ب ةا 

اا ما يك  كية  ي  ةمدن ةا ةمةدن كي نوق كيقوةي   ت ر  كي رنوق كيتر  يجر  كيحفرة  ا ي رة حتر  
 .    خدة  كقتمةد كيو ا  تلدم و يفت ة كبجتةةاي

كيعررةي  تررردده  رر   مق ررةنةع رر  كيدوررةتين  رر  ةخت ررا  ما يمررددكوعررود كا ترررين  رر  يرركك  
   ب ةا كجرل تحقيرب كيعفرأ كيعرة  ةنحي  ي  يتح يكك كأل ةجةل علم كية  ي  كيخةم  ي ةعفع  كيعةة 

 .  ع  اا تعوي  اةدل يد أ يمةح  كية  ي  و قة ي قةعوا

 وكيمرةدنكيخة  بحقروب كيعورةا وكيةروك ا  ر   نعورة  كيا ا ع   وبيل كية ةل عجد ما  
قدوري  وب تعتبن كية  ي  حقة كك حنة  و "ةعى ا   كا  32   عمه كيةةدق 3218كمو ه  22   

وكيتعرروي   كيعمررةاية ررا حنةررةا كحررد ةع ررة  كي  رر   ب ككك دارره كيعررنونق كيعةةرر  يرركي  وبرررن  
 ".كيةوبب

كيدوررتوني  كيةع ةرر  يةوعرروم عررلم كية  يرر  ي ةعفعرر  كيعةةرر   كألورره ميرر وتعررد يررك  كيةررةدق ةررا  
كيدورةتين دورتون     نعوة  حي  كا كيدوةتين كيةتعةقب      نعوة ك ده ا   يكك كيةبدم وةا يرك  

 .  3891  و كي  دوتون اة  3842   ودوتون كيوع  كي ةي    وكيعة دوتون اة  3281اة  
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كية  يرر  " ةعررى ا رر  كا  14  م ررد  رر  كيةررةدق 3823 ةررة كا كيدوررتون كيةمررنم كيمررةدن  رر   
 وبعررةد ا رر  يرركك كيررع " ةمرروعى  رر  تعررلم  ب ي ةعفعرر  كيعةيةرر  وةقةبررل تعرروي  اررةدل و قررة ي قررةعوا

وةقةبررل تعرروي  اررةدل يحرردد  ن كيةرررنم كيدوررتونم  رر  ةمررن عررلم كية  يرر   ب يةعفعرر  اةةرر   ح رر
  .كيقةعوا

 املطلب الثاني

 نية لنزع امللكية للمنفعة العامةالقانو األسس
   بررررررأا عررررلم ة  يررررر  كيعقرررررةنكه 3811يوررررع   31عمرررره كيةرررررةدق كي ةعيرررر  ةرررررا كيقررررةعوا نقررررر   

يجرول عرلم ة  ير  كيعقرةنكه مو كبورتي د ا ي رة  ب"عةة   ا   كعى وكبوتي د ا ي ة ةلقتة ي ةعفع  كي
يكك كيقةعوا ويرلدم  ير  ةورتحقيى  ألح ة يقنن و قة  ةلقتة  ب ي ةعفع  كيعةة  وةقةبل تعوي  اةدل

 . د ع  وكحد 

وررةيف  كيررك ن حررن  كيةرررنم كيق ررنم ا رر  كيتأ يررد ا رر  اررد   كيةررةدقوعوررتخ   ةررا عرر   
كيقةعوا  وبركي  يعرد كورعةد عرلم كية  ير  ي قرةعوا مو  ألح ة عفع  كيعةة   ب و قة جوكل علم كية  ي  ي ة

   ب  دكنير   يكي  ب يجول علم كية  ي  ي ةعفع  كيعةة  بقرنكنكه كيجويني  بةوج  قةعوا ةا كيرنو 
ككك  ةعرره يررك  كيقررنكنكه ةوررتعد   يرر  مورره قةعوعيرر     عررة     رر  رررنو  يجرر  توك نيررة حترر  يجررول 

يجيرل عرلم كية ر    ر   كيقرةعواكا ي وا يعة  عر   ر   مية ةما تعلم كية  ي  ةا مةحب ة   ة  عقةعو 
  ة ةرررة ا ررره ةنتبررر  يررركك كيدكنقي فررر  يجررروكل عرررلم كية  يررر  ي ةعفعررر  كيعةةررر  مررردون قرررنكن ةرررا ج ررر  
 . كيقنكن  بل ب بد ةا كا ي وا يكك كيقنكن ةوتعدك يع     كيقةعوا

كيترر  تمرردنية ج ررةه كبدكنق وتأخررك كي ررةبأ كيفررندم كا تررع   كهوا رر  كيرر  ب ية ررا ي قررنكن  
ةن  كوةوررة بررا رر  عررلم كية  يرر   ككك كا كيترررنيأ بحورر  كيةعررةوا كيررر    قررنكن كدكنم ب ية ررا كات

قةعوعيررة يعررلم كية  يرر   ب اعرردةة ت رروا يررك  كيقررنكنكه كيمررةدنق بعررلم كية  يرر  ميررن ةخةيفرر  ي قررةعوا مو 
ي ةعفع  كيعةة  قنكن مو كجنكد كوت عةم   يكي  ب يجول كمردكن   ب بعرةد   قنكن علم كية  ي . كيدوتون

 رإجنكدكه عرلم كية  ير  ةحرددق  ر  . ا   كوه دوتوني  وقةعوعي  تجيل  وتع   كجنكدكتى برر ل ور ي 
ب  ةعه قنكنكت ة  تبةا ةكيقةعوا يكك يتعيا ا   ج   كبدكنق   . بةيب  ا ةروب   وك 
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تعرررأ بررولكنق "  ا رر  كا 3811يوررع  31ةررا كيقررةعوا نقرر  ( م)ينكبعرر  يرركك وقررد عمرره كيةررةدق ك 
 موةورة كيدكنقعلم كية  ير  ينمور ة ةردين  وتخرت  يرك    دكنقتوة    دكنقكيب دي  وكيتخ ي  كيعةنكع  

بةورررح كيعقرررةنكه كية  ررررو  عرررلم ة  يت ررررة مو كبورررتي د كيةلقرررره ا ي رررة  وتحديرررردية واةرررل كيخررررنكم  
عرررررلم كية  يررررر  وتعفيرررررك قرررررنكنكه كبورررررتي د  ومرررررنا كيتعويعرررررةه  نكدكه جررررركي لةررررر  ي رررررة  وكتخرررررةك 

وع ررة  كيعةررل ب ررة قررنكن  مقوررةة ةوتع ية ررة وبيررةا  كيدكنقيةوررتحقي ة  ويمرردن بتحديررد كختمةمررةه 
 . ةا ةج ه كيولنكد

ا كيةرررنم كيق ررنم قررد ةررعح كدكنق عررلم كية  يرر  بررولكنق م ويوررتفةد ةررا عرر  كيةررةدق وررةيف  كيررك ن 
  رك  . وتعفيرك قرنكنكه عرلم كية  ير  وكبورتي د ا ي رة  جرنكدكهحب كتخةكك خ ي  كيعةنكع  كيب دي  وكيت

بت رر   ميعررةكيترر  تنكيررة كعورر  يعررلم كية  يرر    ةررة كعررة  كيةرررنم  كيجررنكدكهيرر  كيترر  تحرردد  كيدكنق
حب منا كيتعويعةه كيت  تقةبرل عرلم كية  ير     رك  كيج ر  ير  كيةورموي   ميعة كيدكنقكيج   مو 

كيخةمرر  ب ررة  يرركك يجرر  كا ت رروا يررك   كيجررنكدكهويرر  كيترر  تحرردد . تعفيررك قررنكنكه عررلم كية  يرر  اررا
كيجنكدكه ةوتعدق يقرةعوا   ةعره ةوتعدق يقةعوا ع  ا   علم كية  ي   إكك ي  ت ا يكك  كيجنكدكه

ما ت روا  ر   ميعرةبجةعر  كورتعةدية يقرةعوا  يجر   كيجرنكدكهكيب  ا   ةة كا يرك   بعي  ةروب 
ايررررر     يجررررر  كا ت ررررروا يرررررك  كيقرررررنكنكه وررررر ية  ب يعتني رررررة ميعرررررةكيحررررردود كيتررررر  نورررررة ة كيقرررررةعوا 

اد  ةخةيف  كيقةعوا  مو اي  كبعحنكا    كوتعةةل كيور     مم يجر  كا ت روا  كبختمة  مو
 .    حدود كيقةعوا وة ةبق  يى كيجنكدكهت   

 املبحث الثاني

 شروط نزع امللكية
يعرلم كية  ير  ي ةعفعر  كيعرة   كا يركك كيعرلم يرند  قر  ا ر   وكيةةيرلق كألوةوري ةا كيخمةم   

كيعقررةنكه دوا كيةعقرروبه  وكيرر  ع يررن ةقةبررل تعرروي  اررةدل  وكا ت رردا كيورر    كيعةةرر  ةررا ونكد 
 . كيعلم  ي  تحقيب كيةعفع  كيعةة   كي

كيعقررررةنكه كيترررر  يجررررول علا ررررة ورررروكد  ةعرررره كنعررررة  عررررةد مو اةررررةنكه ورررر عي   مو  وتخت ررررا 
حيةدعة ب ة   مو ةة و   ة  ير  يأل نكد ةة قد ت وا يك  كيعقةنكه ةة و ى ة  ي  خةم  . ةبأ ة   وك 

 . كيقةعوا كيعة  كألرخة  ألحدخةم  
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 31نقرر   كيقررةعواو رر  يرركك كيةبحرر  وررعتعةول كيرررنو  كيترر  عرر  ا ي ررة كيةرررنم كيق ررنم  رر   
 :   وكيت  تتة ل    كآلت 3811يوع  

 املطلب األول

 العقارات األصلية حمله يف نزع امللك
تعررد كيعقررةنكه يرر  كيةحررل كبوةورر  يعررلم كية  يرر  ي ةعفعرر  كيعةةرر   ويعررة وررعتعةول عررلم ة  يرر   

 ر  كيةرةدق كي ةعير   3811يورع   31كيعقةنكه كيخةم     كيترنيأ كيق نم  حي  عر  كيقرةعوا نقر  
تررة  ب ي ةعفعرر  كيعةةرر  وةقةبررل ب يجررول عررلم ة  يرر  كيعقررةنكه مو كبوررتي د ا ي ررة ةلق"ةعررى ا رر  كعررى 

 ". ح ة  كيقةعوا ويلدم  ي  ةوتحقيى د ع  وكحد ألتعوي  اةدل يقنن و قة 

ويورتفةد ةررا عر  كيةررةدق وررةيف  كيرك ن كا كيةرررنم كيق رنم عرر  ا رر  كا ةحرل عررلم كية  يرر   
كية  يرر      ررك  كيعقررةنكه تعتبررن كيةجررةل كيحقيقرر  يعررلم  يأل ررنكديررو كيعقررةنكه كيةة و رر  ة  يرر  خةمرر  

كي   بقرة ي قرةعوا  رةبعير      كيعقرةنكه ةبعير  مو ميرنكي ةعفع  كيعةة   ويوتوم    كير  كا ت روا ير
 . علاة   ةة  مو جلد ةع ة كأل نكد نم يجول علم ة  ي  كيعقةنكه ةا يد كيق

 املطلب الثاني

 دفعه واحدة زع امللكية مقابل تعويض عادل يؤدىأن يكون ن
ح رررة  أل يقرررنن و قرررة   يرررد ا ررر  ةبررردم كا ي ررروا كيتعررروي  ارررةدب  يتأ حرررن  كيتررررنيأ كيق رررنم ك 

   ةررة عر  ككه كيقرةعوا ا ر  قةارردق كدكد يركك كيتعروي  د عر  وكحرردق 3811يورع   31كيقرةعوا نقر  
 , كيعقةنكه كيةعلوم ة  يت ة ي ةعفع  كيعةة  ألمحة 

اةدل   ر  يجرول  وا   كي  ب يجول علم ة  ي  كيعقةنكه ي ةعفع  كيعةة   ب ةقةبل تعوي  
كيترر   وكيجررنكدكهكا يحررن  كحررد ةررا ة  ررى كيخررة   ب  رر  كبحرروكل كيترر  يقننيررة كيقررةعوا وبةي نيقرر  
كيحقررروب  وممرررحة كختمررر ة كيقرررةعوا يررركي  وةقةبرررل تعررروي  ارررةدل   يورررتحب كمرررحة  كيعقرررةنكه 

ت ررة ية  رررة  ة كيةرررنوم كيعررة  ا رر  كوررةه قتعرروي  اررةد ل اررا كبن  كي ةمعرر   رر  كيةع قرر   كيترر
 ي ةرةك( 31ةرةدق )  مو وقره مردون كيةنورو  فعرعقرةن ي ةعكي ل غييه وقره كيتعروي  برل وقره كورت

 . كوبب
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يرركك وةررا كية حرر  كعررى  رر  حةيرر  تقرردين ج رر  كبدكنق يتعرروي  كقررل ةررا قيةرر  كيعقررةن كيرركم  
ةير    و ر  حمةرة  يجعر  كيت  ةرةه علاه ة  يتى   إعى يجول يةةي  كيعقةن كا يت    ةرا يركك كيتقردين

قبول كيت    ةرا تقردين قيةر  كيتعروي   ب يجرول ي جعر  ليرةدق كيتعروي  كيةرت    ةعرى  ب  ر  حردود 
وكيرر  ةررة يرر  يتبرريا ي جعرر  كا كيتعرروي  كيةررت    ةعررى يررعق  اررا . ةررا قيةتررى% 39عوررب  ب تجررةول 

كيةعفرك  يرى  كيقرةعوا وكي روكمح وكيقرنكنكه كية ة رى مو  يركك  يح رة تقدين و قة قية  كيتعوي  كيوكج  كي
 (.  /32ةةدق . )ي تعوي  كيوكج  قةعوعة كي ةة   ي وا ح ة ة بةيقية  

يوقرا  كألعمرب ة  كيتعوي  مو    كية  ي  مو ي   حةي  كيعلكم    قيكك وةا كية ح  معى 
عر  ق رن كيرو ع  بفرتح ي ركك كيغرن  بيمنا كيتعوي  ويودم خلكع  كيدوير  مو  ر  حورة  خرة  

 (.  /32)ةةدق. حى قنكن ع ةم  ةا يجع  كيت  ةةها   كة  ةا يمدن يمةي

 املطلب الثالث

 لكية بدد  قحقي  املنفعة العامةيكون نزع امل أن
ب يجررررول عررررلم ة  يرررر  "ا رررر  كعررررى  3811يوررررع   31كي ةعيرررر  ةررررا كيقررررةعوا نقرررر   كيةررررةدقعمرررره  

 ....... "كيعقةنكه  مو كبوتي د ا ي ة ةلقتة  ب ي ةعفع  كيعةة  

يعررلم كية  يرر  ي ةعفعرر   كألوةورر يرر  تعتبررن كيةعفعرر  كيعةةرر  يرر  كيررن ا وكيغررن  وبعررةد ا رر  ك 
 ةيةرررنم حرردد كيحررةبه كيترر  يجررول  ي ررة . كيعةةرر   ويرركك ةررة ك ررده ا يررى كيةررةدق كي ةعيرر  وررةيف  كيررك ن

  ت رر  كية  يرر  كيترر  حنةرره ةع رر  كيدوررةتين كيةوررةه ب ررة  وكيرر  كأل ررنكدعررلم ة  يرر   كيدكنيرر ي ج رر  
كا ي رروا كي رردا  كألحرروكل ررل   رر ةمل كوررت عةمي  يرر  خدةرر  كيمررةيح كيعررة   يرركك يجرر  بةوررتعةةل وورر

وةررا  رر   ررإا ةعررة  يررك  كيورر    كيةخويرر  ي ج رر  . ةررا ونكد عررلم كية  يرر  يررو تحقيررب كيةعفعرر  كيعةةرر 
 . يو  بوه وكوتةنكن كيةعفع  كيعةة  كيةنكد تحقيق ة بت   كيووةمل كبوت عةمي  كيدكني 

ةعرررو  برررأا ي ررروا عرررلم ة  يررر   يإل رررنكدبب  رررإا كيةورررةه بةية  يررر  كيخةمررر  وبعررةد ا ررر  ةرررة وررر 
ةررنواةت ة بةرة يقتعريى كيرر   يقةةر نق كية حر  كيدككيعقرةن ب ردا تحقيرب كيعفرأ كيعرة   وت بير  حةجر  

ا ي ة   إكك ديره كي رنوا مو وكقرأ كيحرةل ا ر  ميرن  بوتي دكو ةا تقنين مف  كيةعفع  كيعةة  ي ة 
 . ةروب  بةيب  ا  يةوةو ة بةية  ي  كيخةم  كيت   ف  ة كيقةعوا كهكيجنكدوقعه   كي
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ا ر  اردق عر    3811يورع   31وةا كيجدين بةيك ن كا كيةررنم كيق رنم  ر  كيقرةعوا نقر   
 (. 1ةةدق : )كاةةل تعد ةا كاةةل كيةعفع  كيعةة  تتة ل ت   كباةةل     كآلت 

 . وويع ة مو تعدي  ةيدونكه كيعةة  وتي  وكيةيةديا وككعرةد كي نب كينميوي  وكيفنا -3
ةبررةع  كيخرردةةه كيمررحي  وكبجتةةايرر   وميعررةكيعةةرر   وكيةوررةجد  وكألورروكبكعرررةد كيحرردكمب  -2

كيةورررررة ا كيررررررعبي  وةورررررة ا  برررررةن   قةةررررر وكبقتمرررررةدي  كيعةةررررر   وةررررررنواةه  وكيتع يةيررررر 
 . كيةو فيا وةة يةة   ة

حني  وكيبني  وكيجوي  بةة    كير  كعررةد كعرةد ةنك ب وخ و  كيعقل وكيةوم ه كيعةة  كيب -1
 . وتوويع ة مو تعدي  ة وكيعفةبكي بةنم وكيةجةلكه كيو حي  وكيةةنكه كيوف ي  

 . كيدكخ   وكيخةنج  وكألةا قةة  ةعرآه كيد ةم  -4

كيعةةر   وررب ةه كيةوكمر ه كيت يفوعير  وكيت غرنكا  يإلعرةنق قةة  كيةعرآه كي  نبةمي  كيةعدق  -9
كيككاررررر  وكيت يفليررررروا كيعةةررررر    كينورررررةل  وكي وررررر  ي  وكيرررررت  ه  وررررررب ةه كيوررررر  ي كيعةةررررر 

وكيةعرررآه كيةةميرر  كيعةةرر  بةررة  رر  كيرر  قعرروكه وةجررةنم كيةيررة  كيجو يرر  وكي ررةينق  وخلكعررةه 
 . كيةية  كيةعدق ي توليأ كيعة   وةرنواةه كيةجةنم وكيةمةنا

 3811يوررع   31كيقررةعوا نقرر  كألاةررةل كيوررةبق  قررد ونده  رر   ما ييررى  وةةررة تجرردن كيرررةنق
ا رر  ورربيل كية ررةل  ويرريه ا رر  ورربيل كيحمررن  حيرر  كا كيةرررنم عرر   رر  يرركك كيقررةعوا  رر  اجررل 

كيب ديرر  وكيتخ رري  كيةررةدق كي ةي رر  ا رر  كعررى يجررول بقررنكن ةررا ةج رره كيررولنكد بعررةد ا رر  كقتررنكح وليررن 
ة   كاةررةل مخررنو كعررة   كاةررةل مخررنو ت رروا ككه ةعفعرر  اةةرر   ويررو ةررة يل ررد جرروكل كعرركيعةنكعرر  

 . بجوكن ت   كباةةل
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 الثانيالفصل 

  اإلجراءات القانونية لنزع امللكية للمنفعة العامة

 يف القانون القطري واإلجراءات اخلاصة بالتعويض

 : متديد وتقسيم
   كيبدكي  ية ا كيقول ما كيجنكدكه كيت  تتبأ    عرلم كية  ير  ي ةعفعر  كيعةةر  تخت را ةرا  

و  قد تنو بعر  كيردول ما كيجرنكدكه يجر  ما ت روا  دكنير   قر  وي را كيربع  كألخرن دوي  ألخن 
قررد يررنو ما ت رروا يررك  كيجررنكدكه كدكنيرر  وقعررةمي   رر  اا وكحررد وةررا يررك  كيرردول  نعوررة حيرر  ما 
كيجنكدكه كيخةم  بعلم كية  ي  تجةأ بيا كيجنكدكه كيدكني  وكيقعةمي  ةعة حير   ا كيجرنكدكه 

ا تقوية ة  ي  ةنح تيا كيةنح   كيدكني  وكيةنح   كيقعرةمي  وميعرة ة رةل ي ردول كيتر      نعوة ية 
تأخرررك برررةيجنكدكه كيدكنيررر   قررر  دويررر  ةمرررن حيررر  تقوررر  كيجرررنكدكه بأع رررة كدكنيررر  وا ررر   رررل ةرررا 

 .يتعنن ةا قنكن علم كية  ي  ا يى ما ين أ داوك  مةة  كيقعةد

   عيرر  يعررلم كية  يرر  ي ةعفعرر  كيعةةرر   رر  كيقررةعوا كيق ررنمكيجررنكدكه كيقةعو و رر  يرركك كيفمررل وررعتعةول 
 :و ككي  كيجنكدكه كيخةم  بةيتعوي    ةقوةيا  ية  يةبح يا ا   كيعحو كيتةي  

 املبحث األول

 اإلجراءات القانونية لنزع امللكية للمنفعة العامة
حردق يةةير  ةأ د أ تعوي  ةجرلم وا ر  د عر  وك ادق  جنكدكه  دكني  كيةرنم كيق نم قنن  

ا ررر  كيتفمررريل   ررر  كيقرررةعوا كيق رررنمكيعقرررةن كيةعرررلوم ة  يترررى وية رررا تقوررري   جرررنكدكه عرررلم كية  يررر  
  :كآلت 

 : نزع امللكية للمنفعة العامة قراراإلجراءات التمديدية إلصدار : أوال
ةرررا كيةورررتقن ا يرررى كا ةررررنواةه كيدكنق كيتررر  ت ررردا  يررر  تحقيرررب كيتعةيررر  وكيمرررةيح كيعرررة   

  كيترر  يجررول عررلم كية  يرر  كيخةمرر  ةررا كج  ررة  ةيةررة ما كيعفررأ كيعررة  ب ية ررا تحقيقررى ي ةجتةررأ يرر
 . بت  ف  ةعقوي  دوا يجود ج   كيدكنق ا   يكك كيجنكد كيكم يمعا بأعى  جنكدك كوت عةم 
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وةةرررة تجررردن كيررررةنق كييرررى كا ج ررر  كيدكنق ي رررة كيحرررب  ررر  كختيرررةن كيعقرررةنكه كي لةررر  ي ةعفعررر   
 . ية  وب كيدكنق ي  كيت  تختةن كيعقةن كيةنكد علم ة  يتى وكيةوةح  ككيعةة    ج   

 وكيتخ ري  كيعةنكعر  مةة ارا كجرنكدكه عرلم كية  ير   إع رة تبردم ب  ر  يقرد    ير  ولكنق كيب دير  
"   حي  عمه يرك  كيةرةدق كعرى 3811يوع  ( 31)ةا كيقةعوا نق  ( 2)ويكك ةة عمه ا يى كيةةدق 

 . وحدية دوا مينية وكيتخ ي  كيعةنكع  ة  ي  ب    يقد   ي  ولكنق كيب دي تبدم  جنكدكه علم كي

مج ررررى  وين ررررب بررررى نورررر   ةررررا ويوعررررح ب رررركك كي  رررر  تفةمرررريل كيةرررررنوم كيةررررنكد عررررلم كية  يرررر  
ويحررةل يرركك كي  رر   يرر  كيدكنق يدنكوررتى  . تخ ي رر  يةوقررأ كيعقررةن كية  ررو  عررلم ة  يتررى وةوررةحتى

 "باتةةدية وكيتخ ي  كيعةنكع  بويى مو ن عى  ي  ولين كيب دي وتقدي  ةة تنك  ةا توميةه بق

 وكيتخ ي  كيعةنكعر  كيب دي  ولكنقما   بةه علم كية  ي  تقد   ي  ( 2)ويتعح يعة ةا كيةةدق  
ل كيرررركم ي ررررون ةةرررا يقررررد  يرررركك  وكيورررلك( 2)وحررردية وب يقررررد   يررر  مينيررررة ويرررركك ةرررة موعررررحتى كيةررررةدق 

وكيةلوورررةه  كيرررولكنكهمجةبررره ا ررر  كيرر  كيةرررةدق كيوةدوررر  كيعررة ما يررركك كي  ررر  يقررد  ةرررا . كي  رر 
 . كيعةة  وكي يمةه كيعةة  وكيةجةيه كيب دي 

وعنو ما يك  كيةةدق قد ووعه ةا كيج ةه كيتر  يحرب ي رة تقردي    ر  عرلم كية  ير  ي ةعفعر   
 . اةة  مو كيةجةيه كيب دي  كيعةة  حي  ي  توت ع  يك  كيةةدق مم ولكنق مو ييم  مو ةلوو 

  برد كا يوعرح  يرى تفةمريل كيةررنوم كيةرنكد عرلم  ركيةرةدق  ىمةة اا ر ل كي     ةة حددت 
 ررركك ت  بررره كيةرررةدق  ن رررةب نوررر  تخ ي ررر  يةوقرررأ كيعقرررةن كية  رررو  عرررلم ة  يترررى . كية  يرر  ةرررا مج رررى

 يةه بقبويرى مو ن عرى  ير نك  ةا تومويحةل يكك كي     ي  كيدكنق يدنكوتى وتقدي  ةة ت. وةوةحتى
 يدكنق كيدنكورر  وتقرردي  تومرريةه  بباتةةديررة ويررا يتوررع  يج رر  ككيب ديرر  وكيتخ رري  كيعةنكعرر  وليررن 

مةرة ارا ةمرين  بعد ةعن   كيةرنوم كيةقنن  عرةمى وم تى بةيعقةن كيةعرلوم ة  يترى ي ةعفعر  ي عةةر  
 : ع وا كةة   نعيا يكك كي     إععة ووا

ولين ة  رررب كيوررر     رررويكيب ديررر  وكيتخ ررري  كيعةنكعررر  كي  ررر  ةرررا وليرررن  ن ررر  :الفررراأل ا   
 . كيتقديني     ن   كي   
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يوررع  ( 31)ةرا كيقررةعوا نقر  ( 2)قبررول كي  ر  وكاتةرةد  و رر  يركك عمرره كيةرةدق  :الفراأل الارر   
ي تومري  بقبرول كي  ر   يمردن كيب دير  وكيتخ ري  كيعةنكعر   ر  حةير  كاتةرةد وليرن "  بقوي ة 3811

وتن ررب ب رركك كيقررنكن . كاةررةل كيةعفعرر  كيعةةرر م كيةررنكد عررلم كية  يرر  كآلج رر  ةررا كن بةاتبررةن كيةرررنو قررن 
ةك نق ببيةا تفةميل يكك كيةرنوم ونور  تخ ي ر  يةوقعر   ويعررن ةرأ ةن قةترى  ر  ة حرب كيجنيردق 

 . كينوةي 

كيفنعوررر   قرررةعواكيق ررنم   رررنق كيتحقيرررب كيةوررربب كيرركم كاتةرررد  كي عررر  كيقرررةعوابتو عررة عرررود كا ي 
كيررركم ي ررردا  يررر  تبمرررين كيدكنق بةيجوكعررر  كبيجةبيررر  ي ةررررنوم وكيتررر  قرررد تخفررر  ا ي رررة  وحيررر  كا 

كيجةعيررةه وكي يمررةه وتتررةح ي رر  و  وكيةعتفعرريا بةيعقررةنكه ورربب يرررةن   يررى كيةرر   وكي ررنكدةكيتحقيررب كي
اررا كيةرررنوم كيفنمرر   رر   برردكد ة ح ررةت   وانكم رر  اعررد  قةةرر  كيةرررنوم  وقررد ت رروا يرردي     ررنق 

بوج ر  ع رن  وكقتعةا ةم عل ةا كيدكنق  كألةن كيكم يجعل كيدكنق تعدل اا ة ةا  قةة  كيةرنوم 
 .  نكدكأل

 . تقرير املنفعة العامة قرارصدور : ثانيا
ةرا ةج ره  عرلم كية  ير  قرنكنيمردن (  م )   3811يورع   31ةرا كيقرةعوا نقر   1بعةد ا   كيةةدق 

 وحرر  كيا عررةه  رر  كيدكنق بكيررولين ويعرررن  رر  كيجنيرردق كينوررةي   ويع ررا  بعررةد ا رر  كقتررنكح كيررولنكد
ديرر  كييررى ككك يرر  ي ررا  وا رر  بررة  كيب ديرر  كيترر  يقررأ  رر  دكمنت ررة كيعقررةن كيةعلوارر  ة  يتررى مو كقررن  ب

ةرررنتيا ا ررر  كبقرررل  يررروةيتيا ةح يتررريافتيا يدكخررر   ررر  ع رررةب كحررردو كيب رررديةه  ةرررة يعررررن  ررر  مرررح
 ر  حردود عرلم كية  ير   ب  قرنكنب يجرول كوتمردكن (    )     .نيخ مردون ةرا ترة يوةة   11خ ل 

 . ي كك كيغن  كيعة   كيةخم  كيةيلكعي  كيوعوي  مو كباتةةد

 : نزع امللكية لقراراإلجراءات الالحقة :  ثالثا    
عررلم  قررنكن   ا رر  كبدكنق كيةختمرر  بةجررند مرردون 3811يوررع   31يقررد موجرر  كيقررةعوا نقرر   

   خ ةن كدكنق كيتوجيل كيعقةن وكيتو يب بمونق ةعى ةمرحو  برةيخنكم  كيةبيعر  يةوقرأ كيعقرةن كية  ي
كيةعلوا  ة  يتى  بتخةك كجنكدكه توجي ى بةو  كيدوي   وتعتقل ة  ي  كيعقةن  ي  كيدوير  كاتبرةنك ةرا 

 . ة حب كيجنيدق كينوةي   تةنيخ عرن ةنوو  علم كية  ي   
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ما كبدكنق ةررا كيقررةعوا وررةيا كيررك ن قررننه  ( 32) ررإا كيةررةدق مةررة  خ ررةن ممررحة  كيعقررةن  
مررحة  كيحقرروب كي ررةينيا و ررل ةررا تقررد  بةداررةد حررب ايعرر  ا رر  كيعقررةن تترروي   خ ررةن كيةرر   وم

 خ رةن  ما مم.    ر  ة حرب كيجنيردق كينورةي بعد كعقعةد وتيا يوةة ا   عررن ةنورو  عرلم كية  ير
وت ةرا كيع ر  . ررن كيةنورو   ر  ة حرب كيجنيردق كينورةي يوةة ةرا ترةنيخ ع 21كوم كيرأا ي وا بعد 

كيحقرروب قررد يررنوا كبرردكد بيةعررةت   وك بررةه حقرروق   ويررت   وممررحة  رر  يرركك كيخ ررةن  رر  كا كيةرر   
 . كي  خ ل ةدق ةحددق وي  ر ن ةا تةنيخ كيخ ةن

 . ية للمنفعة العامةكلنزع امل قرارالتظلم من : رابعا
مرحة  كيحقروب كيعيعير  كبخرنو كجرةله يةر   وم  رةكيقرول كعية ا ( 39)ةةدق كي بقة يع   

ب  رةا  كيت    ةةة وند ب روا وخنكم  كيتقدين خ ل    يا يوةرة ةرا ترةنيخ كعت رةد ةردق كيعرن  وك 
 . كيت    مين ةقبول

كا ةوعوم كيت    كيكم يقد   ي  يجع  كيت  ةةه يو كيةعةلا   ر  قيةر   ا   يةةدقكوتع   
ي ررة وةععرر  كيرر  كا كيررت    ةررا ة  يرر  مو كيحقرروب كيعيعيرر  كبخررنو مو كبعمررب   كيتعروي  مو حررب كي

ةة  ع ةم  وب يجرول كيرت    ةعرى علم كية  ي  ي ةعفع  كيعةة  مين جةمل  علم كية  ي  ي ةعفع  كيع قنكن
كك  ررررةا يجررررول كيررررت     إعررررى ي رررروا  رررر  قيةرررر  كيتعرررروي  مو  رررر  كية  يرررر  مو كبعمررررب  مو كيحقرررروب وك  

 . كيعيعي 

 املبحث الثاني
 إجراءات التعويض يف التشريع القطري

بدكيرر  ية ررا كيقررول ما ةع رر  كيدوررةتين تعةويرره عررلم كية  يرر  ي ةعفعرر  كيعةةرر  وةررا مة  رر  ت رر   
وبررررةينجوم  يرررر  كيدوررررتون كيق ررررنم بح عررررة ما . كيدوررررتون كيفنعورررر  وكيدوررررتونم كيةمررررنم كيدوررررةتين
  كيخةمر  ةمروع   ر  يحرن  محرد ةرا ة  ر   ب كية  ير) عر  ا ر  ما (  22)  ر  كيةرةدق  كيدوتون

بوررب  كيةعفعرر  كيعةةرر    و رر  كألحرروكل كيترر  يبيع ررة كيقررةعوا   وبةي يفيرر  كيترر  يررع  ا ي ررة وبرررن  
  (. تعويعى اع ة تعويعة  اةدب  
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و ر   3811يورع   31وةعع  كي  ما علم كية  ي  ي ةعفع  ت  تع ية ة بةقتع  كيقةعوا نق   
  جرررنكدكهرررنو  عررلم كية  يرر  و رركي  كجنكدكت ررة ويرر  يتبقرر  يعررة  ب تحديررد  عررةعةويكيةبةحرر  كيوررةبق  ت

 : كيتعوي  وووا عتعةول    كآلت 

  :اجلدة املختصة بتقدير التعويض: أوال
 : ا   كألت  3811يوع   31تع  كيةةدق كيخةةو  ةا كيقةعوا نق   

 ليررر  وكحررردق ي ت  ةرررةه تتبرررأ تعررررأ يجعترررةا  ي ت ةررريا ت حقرررةا برررإدكنق عرررلم كية  يررر   ويجعررر  ةن  -3
 . كيولين كيةخت  ةبةرنق

 كألنكعر تتوي  يجعتة كيت ةيا  ل    حردود كختمةمر ة  كاردكد قروكم  كورعةن دونير  اةةر   -2
كيةعررة ب كيةخت فرر  كيوكقعرر  دكخررل حرردود كيةرردا وكيقررنو  وتقرردين قيةرر  كيتعويعررةه كيةوررتحق  

ا رر  موررةه قرروكم  كبوررعةن كيعةةرر  ارا عررلم ة  يرر  كيعقررةنكه مو كبوررتي د كيةلقرره ا ي رة   
كبخنو كيت  يع  ا ي ة يكك كيقةعوا وكي وكمح وكيقنكنكه كيةعفركق  كألوهكيةع ع  ومينية ةا 

 . يى

تتروي  يجعرر  كيت  ةرةه كيترر  تحرةل كيي ررة ةررا كبدكنق وروكد ك ةعرره ةتع قر  بقيةرر  كيتعويعررةه  -1
ألخررررنو مو كبعمررررب   ي ررررة مو مو ية  يرررر  كيعقررررةنكه كيةعلوارررر  ة  يت ررررة مو كيحقرررروب كيعيعيرررر  ك

 . مينية ةا كيةوعواةه كيةعمو  ا ي ة    يكك كيقةعوا وكي وكمح وكيقنكنكه كيةعفك  يى

وع رة  كيعةررل  كختمةمرةت ةيمردن قرنكن ةرا ةج ره كيرولنكد بترر يل يرك  كي جرةا  وتحديرد  -4
جرنكدكهب ة وقوكاد  جركيت ةريا وكيتعروي  كير  تتبرأ مةرة  يجعتر  كيت ةريا  وقوكارد  وك   نكدكهوك 

كيت    كيت  تتبأ مةة  يجع  كيت  ةةه  وينكا     ترر يل يرك  كي جرةا ما ي روا كاعرةلية 
ةرررا ميررررل كيخبررررنق  رررر  كألن  وكيت ةرررريا كيةرررر ود ي رررر  بةيعلكيرررر  وكيحررررن  ا رررر  كيةمرررر ح  

 ةرررة ينكاررر   ررر  ترررر يل يجعررر  كيت  ةرررةه ما ت ررروا بنمةوررر  محرررد قعرررةق كيةح ةررر  . كيعةةررر 
 .    كيعديي كيةدعي  يختةن  نميه كيةحة

كيورررةبق  يتعرررح يعرررة ما كيررركم يقررردن كيتعررروي  يجعترررةا ويةترررةا كي جعترررةا  كيةرررةدقةرررا خررر ل عررر  
 .  حقةا بإدكنق علم كية  ي ت
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ا ر  كبجرنكدكه كيتر   كي ةأعيعر  يعرفةدو عة عفعل ما تع  كي جعتةا اعةمن قعرةمي  وكير  
   عررة   يرركي   ررةا ةررا ييتعررو تقررو  ب ررة حيرر  ما كيقعررةد  يتورر  بةيحيرردق وكيعلكيرر   رر  تقرردين ك

كيوكجررر   ررررنك  ةةيررر  كيعقرررةن كيةعرررلوم ة  يررر  كيععرررو  ررر  كي جعررر  يإل ررر م ا ررر   يفيررر  تقررردين 
 . كيتعوي  مووق بةيععو كيةر ل ةا ج   كبدكنق

 يةررة يخرر  كيععمررن    كيرر   كيررعق وةةررة تجرردن كبرررةنق  ييررى ما كيةرررنم كيق ررنم قررد ترردكن  
يجعرر  كيت  ةررةه حيرر  عرر  كيةرررنم ا رر  معررى ينكارر   رر   بتررر يلكيقعررةم  خةمرر   يةررة يتع ررب 

 . تر يل يجع  كيت  ةةه ما ت وا بنمةو  محد قعةق كيةح ة  يختةن  نميه كيةحة   كيعديي 

 : أسس تقدير التعويض: ثانيا 
يقرردن كيتعرروي  ا رر  موررةه . ا رر  كآلترر  كية  يرر يقررد عمرره كيةررةدق كيعةرررنق ةررا قررةعوا عررلم  

 . وو  علم كية  ي  مو وقه كوتغ يى ي ةعفع  كيعةة  مي ةة موببقية  كيعقةن وقه مدون ةن 

وي تل     تحديد قية  كيتعوي   بقروكم  كبورعةن كينورةي  كيدونير  كيةع عر  كيتر   ي تردم  ر   
كيوةمدق     ل ةع ق  وي تدم    تقدين كيةبةع  كوةوة بةوقع ة وةة تخرت   بةألوعةن ادكدية 

يرررك  كبومرررةا تفمررري   ررر  قرررنكن ةج ررره كيرررولنكد  دوتحرررد برررى ةرررا مومرررةا ترررل ن  ررر  قيةت رررة 
 . ةا يك  كيقةعوا 13كيةعمو  ا يى    كيةةدق 

 : اجلدة املختصة بدفع التعويض: ثالثا
خرت  بمرنا تعجرد ما  دكنق عرلم كية  ير   3811يوع   31بةينجوم  ي  كح ة  كيقةعوا نق   

ه كيت  ونده ا   وبيل كيحمرن عد يكك كبختمة  ةا كبختمةمةيو . كيتعويعةه يةوتحقي ة
 :وي ( 4)   كيةةدق 

 . علم ة  يت ة مو كبوتي د كيةلقه ا ي ة وتحديد يك  كيعقةنكه كية  و ةوح كيعقةنكه  -
 . اةل كيخنكم  كي لة  ي عقةنكه كية  و  علم ة  يت ة -

 . علم كية  ي   جنكدكهكتخةك  -

 . علم كية  ي   جنكدكهتعفيك  -

 . تعفيك قنكنكه كبوتي د -
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 . منا كيتعويعةه يةوتحق  كيتعوي  -

 : أصحاب احل  يف التعويض: رابعا
عةة ك تف     يري   برةية   وممرحة   بةيرةنقي  يحدد كيقةعوا ممحة  كيحب    كيتعوي  وك 

ا ر   قةرةدكيةرا كيقرةعوا حير  موجبره ت ر   31كيحقوب كيعيعي  كألخنو ويكك ةة عمه ا يرى كيةرةدق 
مررن وخررنكم  تقرردين ترردنل  ي ررة كيعقررةنكه كيةعررلوم ة  يت ررة وةوررةحت ة كارردكد  ررروا ح كيدكنقج رر  

 وممرحة ة   رة  ومورةةد  كيدكنقكيكم تقدن  مج رلق  كيةبدم وحدودية وةرتة ت ة وقية  كيتعوي  
 . كيحقوب ا ي ة وةحةل كقةةت   وعمي   ل ةع      كيتعوي 

 وممررحة معرى ي ةةير  "ةدق اعردةة تحرد ه ارا كيرت    قرننه ت ر  كيةر 39 ركي  ترع  كيةرةدق  
 ....."  كيت    كألخنوكيحقوب كيعيعي  

يورررتحب كيتعررروي  ارررا ( "م)ةرررا كيقرررةعوا قرررننه كيفقرررنق  32وتجررردن كيررررةنق  يررر  معرررى كيةرررةدق  
كككيعقرررةنكه كيةعلواررر  ة  يت رررة يةةي  رررة وبةوجررر  ورررعد تة يررر    يررر  يوجرررد ورررعد تة يررر   ي ررروا د رررأ  وك 

كي محررر  كيتعفيكيررر  يقرررةعوا  يح رررة ةنم ة  يترررى ي عقرررةن و قرررة كيتعررروي  يررر  تقرررنن يجعررر  كيتورررجيل كيعقررر
 . وكيقنكنكه كيةعدي  يى 3822يوع  ( 32)كيتوجيل كيعقةنم كيمةدنق بةيقنكن نق  
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 ة ــامتــخ
يوع  (  31) كيمفحةه كيوةبق  قةه بتح يل ةوجل ألح ة  كيقةعوا نق   كةتدكدا    
ا ي ة ةلقتة  ي ةعفع  كيعةة  ويو قةعوا وكج  كيت بيب  وكبوتي دبرأا علم ة  ي  كيعقةنكه  3811

 . اعدةة تحتةل كيدوي   ي  اقةنكه ي قية  بةرةنيأ حيوي  واةة  ت   ك نكد كيةجتةأ

وةا خ ل يك  كيدنكو  كيةتوكعع  متيحه يعة كيفنم  وعحا بمدد كيبح     مح ة  يكك 
جوكعبى كيو بي  وكي  ه ي ع ن معى كيقةعوا كيوقوا ا   بع  كيجوكع  كييجةبي  وا   بع  

بةقةنع  يكك كيقةعوا بقوكعيا علم كية  ي     كيترنيعةه كألخنو ة ل كيترنيأ كيفنعو  وكيةمنم 
 كيتةةةىبةمةيح كيدكنق كيعةلا  ي ة  ي  ةا  كيتةةةةوكيةغنب  عجد ما كيترنيأ كيق نم جةد م  ن 

وجى كيخمو  ودوا كيدخول     بةمةيح كألرخة  كيةعلوا  ة  يت   ويتعح كي  ا  
 : كيتفةميل ةا خ ل كآلت  

يجعل ع ة  علم كية  ي  يةن بةنح تيا  كتجة مم بي  ترنيعةه علم كية  ي  توين    : موب  
  ةنح   موي   دكني  تةةنو ة كيو    كيدكني    وةنح    ةعي  قعةمي  ية ا  ي ة كأل نكد ةا 

ية  ي  ويمنح  ي ة كيقعةد بح   قعةم  بةه بعقل كية  ي  كي عا مةة  كيةحة      قنكن علم ك
 ي  ج   كيدكنق وتحديد كيتعويعةه كيةقةب   كيوكج  د ع ة ي ةةي  كيةعلوم ة  يتى وةا كيترنيعةه 

 . يكك كيع ج عك ن كيترنيأ كيفنعو  وكأليةةع  وكيةمنم وكيتوعو  وكيةغنب  متبعهكيت  

خك بةيةنح   كيدكني   ق  ومبعد كيو    كيقعةمي  ومل يد بيعةة ترنيأ علم كية  ي  كيق نم م
كيةحة   اا كيخو     قنكنكه علم كية  ي  ويو مةن جد خ ين كي  ما كيو    كيقعةمي  

كيت  قد تقأ ا ي ة ووكد  كباتدكدكهو يفت ة كألوةوي  حةةي  كية  ي  كيخةم  يأل نكد ةا جةيأ 
يك  كيحةةي     كينقةب  كيقعةمي  ا   ماةةل كيدكنق    ةا كأل نكد مو كيو    كيعةة    وتتج  

عفع  كيعةة  محد ألاةةل كيدكنق    ع ة  علم كية  ي  ي ة -كاتقةدعة    –وتر ل نقةب  كيقعةد 
جةيأ كيجنكدكه كيدكني  كي لة   بةتخةكويةة وما ج   كيدكنق ي  كيت  توتقل مي  كيعةةعةه ب

  وكيدكنق ييوه ةعموة  ةا كيخ أ كيكم قد تقأ  يى وةة قد يمةح  يعلم ة  ي  اقةنكه كأل نكد 
ويةة  يةة يتع ب بتقدينية ي ةعفع  كيعةة  مو بتقدين كيتعوي  بةيو    ب كعحنكااة  ة ةا 

ي عقةنكه كيةعلوا  ة  يت ة بةة ي وا يلكةة  ا   كيقعةد ما يو ن نقةب   عةي  ا   رن   كيةعفع  
 . لكيعةة  وكيتعوي  كيعةد

وكيةوتقن ا يى    كيعةين كيعوةع  ما ةبدم كيعدكي  ةا كيةبةدس كيوةةي  كيكم يفن  
عفوى ا    ل م نكد كيةجتةأ كيحة ةيا ةع   وكيةح وةيا ا   حد ووكد   وةا كيةبةدس كيةوتقنق 
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 دوتونية  ةبدم  فةي  حب كيتقةع  وةلدك  تة يا جةيأ كأل نكد كي جود  ي  كيقعةد   بة  ي حةةي 
ةةدم ةا جةع  كيو    كيعةة  وبةيتةي  ب  بةاتدكدكيقعةمي  اةوةة    ةة  ةعه ةةت  ةت   ة ددق 

يجول تحميا قنكنكه كيدكنق كيةتع ق  بعلم كية  ي  ي ةعفع  كيعةة  ةا كي عا ا ي ة مةة  كيقعةد   
وةعوجة  ةأ ويا يعين كيدكنق ت   كي عوا    قنكنكت ة مةة  كيقعةد  ةيةة مع ة جةده ةتفق  

مح ة  كيقةعوا   بل  ا كيعنن ويقأ حتةة  ا   كأل نكد جنكد اد  تة يع   ةا كي جود  ي  كيةحة   
 .   بة  يإلعمةا وكيعدكي 

وةا مجل كيتأ يد ا   ميةي  كيدون كيكم تقو  بى كيةحة      كينقةب  ا   قنكنكه علم 
مأ وكيقعةية انعه ا   كيقعةد كية  ي  كيمةدنق ةا ج   كيدكنق عوتعن  جة   ةا كيوقة

 : كيفنعو  وكيةمنم وكيةغنب  وي  ا   وبيل كية ةل ب كيحمن 

   كيعديد ةا مح ة  ةج ه كيدوي  كيفنعو  ميغ  قنكنكه علم ة  ي  ي ةعفع  كيعةة   -3
يةة  به يى ةا  حدك ى عننك  ةفن ة  بةمةيح  ندي  بةيع ن ي ةعفع  كيعةة  

كيقعةد كيفنعو  ا   ع ج كيةوكلع  بيا ةلكية وايو  كيةقمودق ةا كيقنكن   ووةن 
قنكنكه كيدكنق بإا ا كيةعفع  كيعةة  تبعة  ي ةعةيين مو كيقي  كيت  ينو يو مع ة ت م  

  بحي  يقع  بإيغةد ة ل يك  كيقنكنكه   ةة نجحه يديى  كبجتةةا حقيق  كيوكقأ 
 ف  كيةلكية وكيفوكمد ي    ف  كيعيو  وكيةوةوس  بيعةة يقع  بمحت ة  كك ةة  ةعه

 . كينكجح 
وةا مح ة  كيةح ة  كيدكني  كيع ية    جة وني  ةمن كيعنبي  ةة قننتى    محد  -2

مح ةة ة ةا معى يتعيا ا   كيدكنق ما تمدن تمن ةت ة بةة ينكا  كيةوكلع  بيا 
وكيولا وكأليةي  ا   كيعحو كيكم ميلة ة بى  لكيةد كن كيةمةيح كيعةة  كيةتفةوت  

كك ي  ت تل  بكي   ةا ي قعةد كيدكنم بح   وبيتى كيت  معة  ة  كيدوتون وكيقةعوا   وك 
ا ... بى كيدوتون وكيقةعوا ما يندية  ي  ةجةل كيةرنواي  وويةدق كيقةعوا  ومعى وك 

قنكن علم كية  ي  ةم ح  اةة  ب ني   ي ة قوكة ة كيحفة  ا   ة    موت دا
تحقيب كي   كوت دك ى إا كيقنكن كية عوا  يى     كيدوي   ب معى    كيجةع  كآلخن

كيوجى ةا كيةم ح  كيعةة   إا كيقنكن عح  بوجى ةم ح  اةة  اخن يتة ل    
اد  ترنيد ادد ةا كيةوك عيا بأوني  وةعقوبت   وةتع قةت    ك ويجد كي  كيعدد 

ى ووةب كيعخ  ةا كيةوك عيا عفوى ةا جنكد تعفيك كيقنكن وقد  قد ةأوك  وحةل ةتةا
 .  مونتى  ي  مين ةقن
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وكي ةبه ةا يكك كيح   ما كيقعةد بفن  نقةبتى ا   قنكن علم كية  ي  نمو ما كيةعفع  
 .كيت  يةو ة كيقنكن وكيعةجة  اعى كبجتةةاي كيت  يحقق ة كيقنكن ب توكلم كألعنكن 

ي  ووي   علم وموتقن ميعة  كيقعةد كيةمنم ا   معى ب يجول يج   كيدكنق ة    كي جود  
كية  ي   كك  ةعه تةت   ةا كيعقةنكه كيت  تم ح ةا كيعةحي  كيفعي  يةرنوم كيعفأ كيعة  كيةلةأ 

 ةة مع ة مين ة لة  بإقةة  ةرنوم كيعفأ كيعة  خ ل مجل ةحدد   وي ة و    وكوع  ...  قةةتى 
تنك  ةحققة  ي ةم ح  كيةوقأ كيةعةو  يقةة  ةرنوم كيعفأ كيعة  وبةة  كختيةنكيع ةب    ةجةل 

 . كيعةة  ب  ةعق  ا ي ة

كيترنيعةه كيةقةنع  موجبه ا   ج   كيدكنق كي ةيب  يعلم ة  ي  اقةن ةعيا ما :  ةعية  
تحدد ا   وجى كيتحديد كيةرنوم كية  و  تعفيك  ا   كيعقةن كية  و  علم ة  يتى وما تة ا 

    بدكد ة ح ةت   وانكم   اعد  قةة   كأل نكد اا  نيب كيتحقيب كيةوبب وتتةح ي   كيفنم 
كيةرنوم وقد ت وا يدي     نق اا كيةرنوم م عل ةا كيدكنق بةة قد يجعل كيدكنق تعدل اا 

قعةا ة بوج   ع ن كأل نكد  . ة ةا  قةة  كيةرنوم وك 

وكيوكقأ كيعة   يرين  ي  ما كيج   كيدكني     دوي  ق ن كيةعو  ب ة علم ة  ي  كيعقةنكه 
ةا قةعوا علم كية  ي  قد مرةنه  ي  عنونق  31تقو  ب كك كيجنكد بةينم  ةا ما كيةةدق ب 

وكيغن  .    م كوم كيرأا ا   كيخنكم  و روا كيحمن كيةتع ق  بةيعقةنكه كيةعلوا  ة  يت ة
 .ةا كي  مخك وج   ع ن كوم كيرأا  يةة يتع ب بقنكن علم ة  ي  اقةنكت   ي ةعفع  كيعةة 

 احملامـي                                                                                   
 يوسـف أمحـد الزمـان  

 

 

 
 


