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تصدر عن معهد احلقوق  – متخصصة سداسيةجملة علمية أكادميية ُمحّكمة 

 القانونية واالقتصاديةنشر البحوث تعنى ب، اجلزائر -اجلامعي لتامنغست باملركز

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  ــــــــــوق معهد الحقـــــــ االجتهــــاد؛مجلة  

 

 ( المجلة في النشر قواعد )
 

 

رجه، بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخا

فإن إدارة اجمللة ترحب بنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم 

 :االقتصادية باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية

  وفق املنهج العلمي واملوضوعيةاألصالة واإلسهام العلميبالعمق وأن يتسم البحث ،. 

  وأن ال يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرىسبق نشرهُي مل جديدًاالبحث أن يكون ،. 

 املقال للتحكيم وجوبًا، وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال ترد البحوث اليت عض  خي

 .تعّذر نشرها

 على  (01)، وال يقل عن (52) هيف نسخة إلكرتونية ال يتجاوز عدد صفحاتاملقال قدم ي

اهلامش بطريقة من كل جهة، م  وض  ( 5)د ، وفق ُبع(52-01)افرتاض الورقة 

 .ببليوغرافية كاملة إعطاء معلوماٍت، وآلية

  م  حبثه، موضحًا معلوماته الشخصية صاحب املقاللجيب إرفاق السرية الذاتية. 

 ال يتجاوز الصفحة الواحدة جيب إرفاق املقال مبلخص بلغة املقال. 

 ومرقمة حتى يتسنى تعديلها  خاٍص أن ترفق الصور واملخططات البيانية يف ملٍف

 .وتهيئتها للطب 

 يكتب البحث على جهاز احلاسوب خبط :(Simplified Arabic)  إذا حّرر ( 02)بنط

إذا حّرر باللغة الفرنسية أو ( 05)بنط ( times new roman) :، وخبطالعربيةباللغة 

 .االجنليزية

  إال مبوافقة خطية من رئيس البحوث اليت يتّم نشرها يف اجمللة ال جيوز إعادة نشرها

 .التحرير

 ( المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ ) 



 
تصدر عن معهد احلقوق  – متخصصة سداسيةجملة علمية أكادميية ُمحّكمة 
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 ( للمجلة الشرفي الرئيس )
 بلخيــــر دادة موسى.د.أ
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 ى بلخريــدادة موس/د.أ

 الرئيس الشريف للمجلة

من  نرى هذا املنرب العلمي الذي هو واجهٌة أملنا أْن

يعمره  النابعضة،من أفئدته  واجهات مركزنا اجلامعي وفؤاٌد

 المـاد أقمدِطيُب جهد الباحثني واجتهادهم، ويغمره 

 .سهميطاوقرالكاتبني 

ذ وباحث، إّني ومن خالل هذه الساحنة، أحّث كّل أستا

سواء داخل الوطن أو خارجه، أن يصرف يف هذا األمر 

عنايته، وأن يستنفد فيه ُوسعه ال يأُل فيه جهده، ليفوز 

بقصب سبٍق يف معضمار حركة علمية أكادميية، ينطلق 

إىل أقصى ( تامنغست)إشعاعها من أقصى اجلنوب اجلزائري 

 .املعمورة، فيعضيء

اضي  خمتلفة يصدر هذا العدد يف ُحّلة قشيبة مبو

متنوعة، استوفت حقها من البحث والتحكيم، شاكرًا 

القائمني على اجمللة من هيئيت التحرير والتحكيم على حسن 

املشاركة، راجيا منهم االستمرار يف العمل واإلخالص له، 

واعًدا إياهم بتجاوز كل املععضالت، وجبعل إصداراتها يف أجود 

 . إنتاج، وأحسن إخراج

 

 

 

 كلمة الرئيس الشرفي
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 كيسي زهرية  .د

 مديرة اجمللـــة

 المجلة دة مديرةكلمة السي

ا ـمركزن يف دعم باإلسهاموالغبطة نتشرف ببالغ السرور 

وهذا الرافد العلمي  ،اهلادية اجلامعي بهذه املنارة العلمية

الذي نطمح أن حيقق رغبات السادة الباحثني، يف  املتخصص،

 .امميدان العلوم القانونية واالقتصادية واألحباث الدائرة يف فلكه

املناسبة أن أبدي بالغ احرتامي للسيد مدير  وال يفوتين بهذه

على الدعم بلخري املركز اجلامعي األستاذ الدكتور دادة موسى 

 املعنوي الكبري الذي أبداه لبعث البحث العلمي يف املركز اجلامعي

 .مبختلف مظاهره

كما أتقدم بشكري اجلزيل للسادة القائمني على هذه اجمللة 

ئيس التحرير الذي كانت جمهوداته العلمية وعلى رأسهم السيد ر

متميزة يف سبيل إخراج اجمللة يف املستوى العلمي الالئق مبعهدنا 

 .ومركزنا اجلامعي الفيت

وأمثن يف هذه الكلمة االفتتاحية مجي  اجلهود املبذولة من 

 .قبل أساتذتنا الباحثني أصحاب أحباث هذا العدد
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 رئيس التحرير

 شوقي نذير.أ

 استهــــــاللية

جملة االجتهاد للدراسات القانونية العدد من هذا تنا يف هّم

واالقتصادية مصروفة إىل الوقوف على التخصص واالبتعاد عن 

مرادنا من  ، وإّنأمر يقليه النشيط ويعشقه البليدالتعميم، إذ هو 

بني سطورها، من خالله تفجري نصوص الباحثني، وشق املفاهيم 

املمنوعة،  الستخراج مكنوناتها، واالستفادة من قطوفها الدانية غري

وتؤيده ، رنو إليه أولوا النهى اجليائدهو ما ي، وواملأمول ه املبتغىألّن

 . الع األجيادالقواعد الصحاح، وتععضده اآلراء اجلياد، وتشرئب إليه ِت

ألجل ذلك؛ جعلنا ملفا خاصا ببعض املسائل القانونية 

يت لظاهرة اهلجرة غري الشرعية، كون املؤسسة العلمية الواالقتصادية 

نطقة هي منطقة استقبال وعبور للمهاجرين غري حنن بها واقعة مِب

باستمرار، من أجل الوصول الشرعيني، وهي تعاني تزايَد أعدادهم 

، وللمهاجر كي ال ينظر إليه بقرف، وال فُتنصفإىل حلول جمدية للدولة 

  .يعامل بصلف

ال يتم لوكان صدور هذا العدد يف شيء من دالل يف خجِل، ومل  لقد

ولوال جتاوب أععضاء هيئيت التحرير والتحكيم، ولوال  ،جهود القائمني

األستاذ لتامنغست مدير املركز اجلامعي وخباصة تعاون اإلدارة القائمة 

 .فالشكر موصول هلم أبتعني، الدكتور دادة موسى بلخري

 تدانت له األشياء من كّل جانب*** إذا كان سعد املرء يف الدهر مقبال 
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 (44) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 ين القــرارات الصــادرة في مواجهة األجــانب غير الشرعي
 دراسة مقارنة على ضوء التشريع الجزائري والمغربي والفرنسي

 علي شفـــــــــــــــــــــــــــار.أ

 المركز الجامعي لتامنغست

مقدمة

مما ال شك فيه أن من مقتعضيات ممارسة الدولة لسيادتها على 

إقليمها، هو توليها اإلشراف على تنظيم شؤونها الداخلية سواء ما تعلق 

املرافق العمومية أو األفراد، وطنيني كانوا أم أجانب، وذلك مبختلف 

بهدف حتقيق األمن واالستقرار للمجموعة اليت تعيش على إقليمها، 

وتتوىل خمتلف السلطات اإلدارية يف الدولة ممارسة هذه املهمة، على 

 .اختالف مستوياتها؛ مركزية وهيئات عدم الرتكيز على وجه اخلصوص

ارة يف تنظيم دخول وخروج األجانب إىل اإلقليم وتظهر سلطات اإلد

املتعلق  10/00: قانون رقمالاجلزائري من خالل الوسائل اليت زودها بها 

بوضعية األجانب، واملتمثلة يف قرارات املن  من الدخول وكذا الطرد 

واإلبعاد، فكل أجنيب يرغب يف الدخول إىل اإلقليم اجلزائري يتوجب عليه 

القواعد القانونية اليت تنظم وجوده وتعضمن بقاءه على  االمتثال ملختلف

الرتاب اجلزائري، وهي تلك املتعلقة باألمن العام والصحة والسكينة 

العامة وكذا سيادة الدولة ومصاحلها الدبلوماسية، فإذا خالفها تعرض 

كما قد مين  . لعقوبات إدارية تتمثل يف طرده أو إبعاده واقتياده إىل احلدود

 من الدخول إىل اإلقليم اجلزائري إذا خالف الشروط واإلجراءات األجنيب

املطلوبة قانونا للدخول أو كونه غري مرغوب فيه الرتكابه أفعاال جمرمة 

 .أدين بها، أو إخالله بالنظام

ولكن املشرع؛ ويف مقابل تلك السلطات املمنوحة لإلدارة يف مواجهة 

، منح هلؤالء األجانب بعض األجانب املوجودين يف وضعية غري قانونية

العضمانات القانونية حتى ال يفاجئ األجنيب بقرار إداري يقعضي بطرده أو 
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ه يف اإلقامة يف أماكن إبعاده، مل يعلم به إال تلك اللحظة، باإلضافة إىل حّق

معينة وتقديم الطعام واخلدمات الطبية، وترحيله لبلده األصلي وغريها 

اإلنسانية  ةتكفل حدًا أدنى من املعاملمن العضمانات القانونية اليت 

 .الالئقة ومبدأ املعاملة باملثل وحسن اجلوار

مصلحة الدولة : فاملشرع بذلك حياول املوازنة بني مصلحتني هما 

يف ضمان استقرارها وأمن مواطنيها ومصلحة األفراد األجانب يف 

دات احلصول على معاملة إنسانية، وفق قواعد القانون الدولي واملعاه

 .الدولية ومبدأ املعاملة باملثل

ولذلك تظهر أهمية إصدار قانون ينظم دخول وخروج وإقامة 

األجانب داخل اإلقليم اجلزائري، يكفل مصلحة الدولة واألجنيب على حد 

السواء، ويعض  العضوابط اإلجرائية واملوضوعية اليت جيب أن تتقيد بها 

هؤالء األجانب، يف مقابل  الدولة عند ممارستها ملختلف سلطاتها اجتاه

 .يف هذه الدولة مالتزام األجانب بالقواعد القانونية السارية يف مواجهته

املتعلق  10/00: وهكذا دعت احلاجة إىل دراسة القانون رقم

بوضعية األجانب والبحث فيما إذا وفق املشرع اجلزائري يف املوازنة بني 

اليت تكفل حتقيق هذه املعادلة  االعتبارات السابق بيانها، واستلهام احللول

على ضوء التشريعات املقارنة، وخباصة تلك اليت جتم  بني خاصييت اجلوار 

وذات املشاكل كالتشري  املغربي، وعند االقتعضاء اللجوء إىل التشريعات 

 . العاملية كالتشري  الفرنسي

وكذلك عدم االكتفاء باجلانب النظري إلعطاء حلول هلذه املشكلة، بل 

طلب األمر البحث يف اجلوانب امليدانية للوقوف على حجم املشكلة، يت

وخباصة يف املناطق احلدودية واحملاذية لدول الساحل اإلفريقي، وعلى وجه 

 .اخلصوص والية متنراست

تلك هي األسباب الدافعة إىل البحث يف هذا املوضوع، على األقل من 

واملتمثلة يف إثراء املكتبة  الناحية القانونية، إىل جانب الفائدة العلمية

الوطنية هلذا النوع من البحوث، يف الوقت الذي طغت فيه املقاالت 

 .الصحفية غري املختصة من الناحية القانونية
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وذلك على الرغم من الصعوبات اليت تواجه الباحث يف احلصول على 

مت  يف اإلحصائيات املتعلقة باألجانب الذين ةاملعلومات امليدانية املتمثل

 .إبعادهم أو طردهم ومنعهم من الدخول

وعلى ضوء ما سبق، إىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري يف املوازنة 

بني مصلحة الدولة يف ضمان أمنها واستقرارها وضمان حد أدنى من 

املعاملة اإلنسانية من خالل الوسائل املمنوحة لإلدارة يف مواجهة 

 األجانب؟

 :النقاط اآلتيةوميكن دراسة هذه املسألة يف 

الوسائل القانونية املمنوحة لإلدارة يف مواجهة : املبحث األول

 األجانب

آثار قرارات االبعاد والطرد على األجانب وآليات : املبحث الثاني

.تطبيقها

الوسائل القانونية املمنوحة لإلدارة يف مواجهة : املبحث األول

 .األجانب

دارة بني الوقاية والردع، وميكن تتنوع الوسائل القانونية املمنوحة لإل

 :تفصيلها على النحو التالي

.قرار املنع من الدخول  :األول طلبامل

املن  من الدخول أو الرد هو إجراء يلحق األجنيب عند دخوله أو 

، دون أية مهلة للتقيدمن فض إىل إخراجه فورا عقب دخوله مباشرة وُي

عليا ولدخوله غري املشروع أو وذلك ألسباب أمنية تتعلق مبصاحل الدولة ال

عدم قيامه باإلجراءات الشكلية املتبعة لدخول األجانب مثل انتهاء 

صالحية وثيقة السفر اليت حيملها أو عدم وجود تأشرية الدخول عليها أو 

 .أن يكون األجنيب قد حاول الدخول من غري املنافذ الشرعية للدولة

وذلك مبوجب قرار  10/00 :رقممن القانون 2وقد نصت عليه املادة 

 اصادر عن وزير الداخلية والوالي املختص إقليميا، ويبدو الفرق واضح

ذو فاألول  ؛بني القرارين من حيث االختصاص اإلقليمي لكل منهما
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والئي، باإلضافة إىل أن قرار املن  ذو اختصاص والثاني ، وطيناختصاص 

وذلك من خالل عبارة  خيعض  للسلطة التقديرية للهيئة مصدرة القرار

تركت احلرية لإلدارة املعنية توقي  هذه العقوبة  2أي أن املادة  "ميكن"

على األجنيب متى رأت يف ذلك وجود سبب من األسباب املنوه إليها يف هذه 

 :املادة وهي

 .النظام العام 

 .أمن الدولة 

 .املساس باملصاحل األساسية والدبلوماسية للدولة اجلزائرية 

، هر هذه احلرية كذلك عدم النص على تسبيب قرار املن ومن مظا

وهو بذلك يتفق م  التشري  املغربي، وهذا عكس التشري  الفرنسي 

وهو ما يعين أن . الذي يلزم السلطات املعنية بتسبيب قرار املن 

اختصاص السلطات اإلدارية الفرنسية يف هذه احلالة هو اختصاص 

ات اإلدارة يف مواجهة األجانب على مقيد، وبالنتيجة يعضيق من سلط

 .عكس التشريعني اجلزائري واملغربي

يالحظ أن  11/500 :من األمر رقم 1وباملقارنة م  نص املادة 

دون الوالي، وهو ما من املشرع منح قرار املن  فقط لوزير الداخلية 

يف اختاذ هذا النوع من القرارات، (الوالي)يعين مشاركة هيئات عدم الرتكيز 

هو أمر جيد تفسريه يف حداثة الدولة اجلزائرية باالستقالل والرغبة يف و

 .تقوية النظام املركزي

باإلضافة إىل ذلك، يالحظ كذلك أن املشرع قد وس  من احلاالت اليت 

على أساسها يتم اختاذ قرار املن ، بعدما كان يف ظل األمر السابق يعتمد 

رع قد وس  جمال تدخل على عنصر النظام العام، وبذلك يكون املش

 .السلطات اإلدارية املعنية بقرار املن 

املغربي بهذا احلل يف املادة  10/15: وقد أخذ القانون رقم

 .0-500، وكذلك التشري  الفرنسي يف املادة 0و5ف/12

وبالنظر إىل النصني املذكورين أعاله، يالحظ أن املشرع اجلزائري 

لفرنسي يف من  أي أجنيب يشكل تواجده يتفق م  التشريعني املغربي وا
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: يف اإلقليم إخالال بالنظام العام، وخيتلف عنهما يف نقاط أخرى، أهمها

التنصيص يف التشري  املغربي والفرنسي على املن  من الدخول ألسباب 

وكذلك . اإلقليمتتعلق بصدور قرار من  سابق، أو كان مطرودا من 

 .ع من الدخول يف مراكز االنتظارباألجنيب املمنو ظإمكانية االحتفا

أما فيما يتعلق بشروط االحتفاظ باألجانب يف أماكن االنتظار، 

 .فسيتم التعرض هلا الحقا

باإلضافة إىل انفراد التشري  املغربي بالنص على املن  من الدخول 

واملتعلقة بوثائق السفر وأسباب  2و0و5و0لألسباب املشار إليها يف املواد 

 .الكافية والتأشرية وأسباب القدوم إىل اململكة املغربيةالعيش 

إال أن ذلك ال مين  من القول بأن املشرع اجلزائري مبا يف ذلك نظريه 

قوم بها شرطة تالفرنسي، يتخذ قرار املن  كذلك مبناسبة املراقبة اليت 

على  0و7و2:احلدود عند دخول األجانب بدون الوثائق املشار إليها يف املواد

 . جه اخلصوصو

 .:قرار اإلبعاد: الثاني طلبامل

قرار تصدره السلطات العامة يف الدولة :" عرفه البعض على أنه

ألسباب تتعلق بسالمتها وأمنها الداخلي أو اخلارجي تطلب مبقتعضاه من 

األجنيب مغادرة إقليمها خالل مدة معينة وإال تعرض للجزاء واإلخراج 

 ."بالقوة

عمل من أعمال السلطة العامة تنذر مبقتعضاه الدولة "عرف كذلك بأنه ي

فردا أو عدة أفراد يقيمون بها للخروج منها يف أجل قصري وإكراههم على ذلك 

 ."عند اللزوم

، والذي يعين إخراج األجانب جربا عن ويطلق عليه البعض الرتحيل

-لهجرة غري املشروعةلوقد نتج الرتحيل من الواق  العملي -طريق اإلبعاد

حيث متارسه اإلدارة يوميا ملواجهة حاالت دخول األجانب بطريقة غري قانونية 

دون ترخيص شرعي لإلقامة نتيجة ختلفهم عقب من هم يف الدولة ءأو بقا

انتهاء مدة اإلقامة املمنوحة هلم دون جتديد، يف حني يعرب عنه يف فرنسا بنظام 

 La Reconduite àظاهرة اهلجرة غري املشروعةاالقتياد إىل احلدود ملواجهة 
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La Frontière ، وهي ذاتها العبارة اليت أخذ بها ، وذلك يف املادة

 :املؤرخ يف / :من القانون رقماملشرع املغربي يف املادة 

واملتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة  م//

 .غري املشروعة

فاإلبعاد إجراء يؤدي إىل إخراج األجنيب من إقليم الدولة املعضيفة، وذلك 

استنادا إىل حقها السيادي يف إبعاد من تشاء من إقليمها باستثناء مواطنيها، 

وأن ، على أن تراعي عند اختاذه وتنفيذه مبادئ القانون الدولي العام املرعية

 .أن املعين يشكل تهديدا ألمنها ال تصدر قرار إبعاد إال إذا ثبت هلا قطعا

، حيث جعل من املعدل يف مادته  موهذا ما أخذ به دستور 

 .االدخول واخلروج من الرتاب الوطين معضمون

اليت تنص على  يف مادته  / :وبالرجوع إىل أحكام القانون رقم

ه، فإن إبعاد أعال(الفقرة ) عالوة على األحكام املقررة يف املادة :"أنه

األجنيب خارج اإلقليم اجلزائري ميكن أن يتخذ مبوجب قرار صادر عن وزير 

 :الداخلية، يف احلاالت اآلتية

إذا تبني للسلطات اجلزائرية أن وجوده يف اجلزائر يشكل تهديدا  

ويقصد بها كل األسباب كما يبني وصفها  :أو ألمن الدولة/للنظام العام

علقت بالنظام العام بأغراضه الثالثة، أو ذات ذات طبيعة أمنية، سواء ت

طبيعة سياسية واليت تشمل اجلرائم اليت ترتكب ضد حق الدولة يف 

: الصيانة، كما تشمل جمرد التهديد باألضرار بهذا احلق ومثال ذلك

التجسس، واملؤامرات والدسائس ضد الدولة املقيم بها األجنيب أو ضد 

والتحريض على أعمال ضارة  دولة أجنبية، واألعمال الفوضوية

يشكل خطرا على األمن ( املهاجرين)كما أن تهريب البشر ، بالدولة

الوطين والسياسي، وذلك من خالل إمكانية زرع عمالء وعناصر خمربة 

وسط املهاجرين غري الشرعيني، مما قد يؤدي إىل ظهور اخلاليا اإلرهابية 

وكذلك املساعدة على ، إلحداث غالغل و نزاعات يف الدول املستقبلة

تهريب أسلحة ومتفجرات وذخائر للدول املهاجر إليها لزعزعة أمنها، 

 .فعضال عن إمكانية ظهور األفكار املتطرفة وانتشارها
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 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

إذا صدر يف حقه حكم أو قرار قعضائي نهائي يتعضمن عقوبة سالبة  

 من00وقد نصت عليه املادة :للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة

قانون العقوبات تسري يف مواجهة األجنيب من يوم انقعضاء العقوبة أو 

 .اإلفراج عنه، ويتم اقتياد هذا األخري إىل احلدود

إذا مل يغادر اإلقليم اجلزائري يف املواعيد احملددة له طبقا ألحكام املادة  

وهذا ":أعاله، ما مل يثبت أن تأخره يعود لقوة قاهرة (5و0الفقرتان) 55

ن األجنيب الذي استحال عليه مغادرة اإلقليم اجلزائري خالل يعين أ

املواعيد احملددة له نتيجة قوة قاهرة، وهي كل حادث فجائي خارج عن 

إرادة األجنيب حيول بينه وبني مغادرة اإلقليم اجلزائري، كالفيعضانات 

اإلضراب الذي اعتربه جملس الدولة الفرنسي ذلك والزالزل واحلروب، مبا يف 

قبيل القوة القاهرة وذلك مبناسبة نظره يف قعضية وكالة السفر من 

 .52/10/0212 :يف Messagerie Maritimesالبحرية 

وجتب اإلشارة إىل أّن التشري  املغربي ينص على أنه ميكن أن يقرتن 

بقرار املن  من الدخول كما أشارت إليه ( االقتياد إىل احلدود)قرار اإلبعاد 

، ويكون هذا القرار معلال طبقا 10/15: القانون رقممن  55املادة 

من التشري   0-200من ذات القانون، وكذلك املادة  50لنص املادة 

الفرنسي، وهو ما يعين التعضييق على السلطات اإلدارية يف هذين البلدين 

 .وتوفري مزيد من احلماية القانونية لألجنيب

ار أن تبلغه للمعين يتوجب على السلطة اإلدارية مصدرة القر كما

، وهكذا فإن قرار اإلبعاد ال يكون 00باألمر حبسب ما نصت عليه املادة 

ساريا يف مواجهة األجنيب املخاطب به إال بعد أن يتم تبليغه إليه بإحدى 

، على اعتبار (الربيد، حمعضر قعضائي)الطرق القانونية واملعروفة يف التبليغ 

جهة األجنيب إال إذا مكن هذا األخري من أن القرار ال يكون ساريا يف موا

نسخة من هذا القرار تبني أسباب اإلبعاد حتى يتمكن من الطعن فيه 

وكذا قانون اإلجراءات  10/00: وفق ما جاء يف أحكام هذا قانون رقم

 . 52/15/5110: املؤرخ يف 10/12: املدنية واإلدارية رقم
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ملعنية بإصدار قرار ويف هذه احلالة يتوجب على السلطة اإلدارية ا

 00/000: من املرسوم رقم 01و02الطرد االلتزام بأحكام املادتني 

، املنظم للعالقات بني اإلدارة واملواطنم 12/17/0200: املؤرخ يف

وباعتباره قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية خمتصة، فقد منح قانون 

يف مادته  52/15/5110: املؤرخ يف 10/12: اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم

على جواز رف  تظلم والئي إىل السلطة اإلدارية مصدرة القرار  001

واملقدرة  10/00: من القانون رقم 00/5وذلك خالل األجل املبني يف املادة 

يوما، وال ختعض   (02)ساعة إىل مخسة عشر ( 20)ما بني مثان وأربعني 

من قانون اإلجراءات املدنية  001و 052لألحكام الواردة يف نص املادتني 

 .واإلدارية واملتعلقة بامليعاد والتظلم

ومما جتب املالحظة إليه هو أن املشرع اجلزائري احتفظ بذات املدة 

يف الوقت الذي  50يف مادته  11/500: الواردة يف إطار أحكام األمر رقم

 .كان يفرتض فيه اعتماد آجال أطول نسبيا

شرع اجلزائري أنه مل يتنبه إىل أهمية هذا وهذا ما يعاب على امل

اإلجراء باعتباره ضمانة قانونية هامة يتمت  بها األجنيب يف مواجهة 

 .اإلدارة مصدرة القرار على الرغم من طابعه اجلوازي

وخيعض  هذا اإلجراء لرقابة القعضاء اإلداري املختص حتت طائلة 

 .اإللغاء كونه مل يبلغ للمدعي

شرع قد منح ضمانة قانونية أخرى لألجنيب حتى ال وبذلك يكون امل

يفاجئ بصدور قرار مل يعلم به، ولكي يتمكن بعدها من الدفاع عن 

 .نفسه بالطرق القانونية املتاحة

ويف هذه احلالة، يستفيد األجنيب من مهلة ترتاوح ما بني مثانية 

 يوما على حسب خطورة األفعال( 02)ساعة إىل مخسة عشر ( 20)وأربعني

املنسوبة إليه، يبدأ سريانها من تاريخ تبليغه بقرار اإلبعاد حسب نص 

 .00/5املادة 
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 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 . قرار الطرد: الثالث  طلبامل

هو عبارة عن قرار إداري يتم مبقتعضاه إخراج شخص أجنيب من 

 .إقليم الدولة ألسباب تتعلق بالنظام العام أو سيادة الدولة

 10/15: من القانون رقم  52دةيتفق هذا التعريف م  املا

من القانون  01املادة  يف نص عليه املغربي، أما املشرع اجلزائري، فقد

ميكن طرد األجنيب الذي يدخل إىل اجلزائر بصفة :"بقوهلا 10/00 :رقم

غري شرعية أو يقيم بصفة غري قانونية على اإلقليم اجلزائري، إىل احلدود 

إقليميا، إال يف حالة تسوية وضعيته بقرار صادر عن الوالي املختص 

 ".اإلدارية

من خالل نص هذه املادة يتعضح أن قرار الطرد يستند إىل سببني     

 :ماه

ومن ذلك خمالفة :الدخول إىل اإلقليم اجلزائري بصفة غري شرعية

على وجه اخلصوص  0و7و2األحكام القانونية املنصوص عليا يف املواد 

 .لتأشريةواملتعلقة بوثائق السفر وا

ومن ذلك عدم :اإلقامة على اإلقليم اجلزائري بصفة غري قانونية

واملتعلقة بتجاوز مدة اإلقامة لألجانب  01و2 ادتنياالمتثال ألحكام امل

يف  50و07و01يوما، واملادتني (21)غري املقيمني باجلزائر واحملددة بتسعني 

مبا فيها بطاقة  حالة خمالفة شروط اإلقامة واملتمثلة يف الرخص اإلدارية

اإلقامة كعدم جتديدها أو احلصول عليها أو انقعضاء الرتخيص أو التغيب 

ملدة سنة متواصلة عن اإلقليم اجلزائري على سيل املثال ال احلصر، 

واملتعلقة بعدم  57وميكن إلضافة احلالة املنصوص عليها يف املادة 

ا للشروط اليت ات املعنية ووفقهالتصريح بتغيري مكان اإلقامة لدى اجل

 .ورد ذكرها يف املادة املذكورة أعاله

إال يف حالة "املالحظ على هذه املادة أنها أهملت ومن خالل عبارة 

، يكون قد أعطى ضمانة أخرى للرعية "تسوية وضعيته اإلدارية

األجنيب الذي يثبت أنه قام بتصحيح وضعه القانوني داخل اإلقليم 
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ة اإلقامة مثال أو حصل على اجلزائري كأن يكون قد جدد بطاق

أنه أثبت استحالة خروجه من اإلقليم أو إخل، ...ترخيص بالعمل

من هذا القانون، ويف هذه احلال  2و1اجلزائري تطبيقا ألحكام املادتني 

ته ترتاج  السلطة اإلدارية املعنية عن قرار الطرد بعد تسوية وضعي

 .، وذلك من خالل سحب القرارالقانونية

آثار قرارات االبعاد والطرد علـى األجانـب وآليـات    : ثانياملبحث ال

 .تطبيقها

يرتتب على طرد وإبعاد األجانب املوجودين يف وضعية غري شرعية 

على اإلقليم اجلزائري آثار قانونية هامة إىل جانب اآلثار املادية والنفسية، 

 سواء الناجتة مباشرة عن القرار اإلداري أو تلك املتعلقة بتنفيذ تلك

القرارات من قبل مصاحل الدرك واألمن املكلفة باقتياد األجانب غري 

الشرعيني إىل احلدود، وكذلك الوض  يف مركز العبور، وميكن تفصيل ذلك 

 :على حنو ما سيأتي

آثار قرارات الطرد واإلبعاد على األجانب غري : املطلب األول

 .الشرعيني

وهو ما  الد، وإنهاء إقامتهإقصاء األجنيب عن الب تتمثل آثار اإلبعاد يف

ه بقرار اإلبعاد أو بعد إعطائه املهلة املقررة ميتطلب إخراجه فور إعال

قانونًا لتصفية مصاحله، يف ضوء العضوابط والقواعد املقررة يف هذا 

الشأن، ويطبق هذا على الشخص املبعد دون باقي أفراد أسرته إذا مل 

، وبالتالي دهم م  عائلهميشملهم قرار اإلبعاد فإن مشلهم فيجب إبعا

يؤدي إىل سقوط حق األجنيب يف اإلقامة بعد صدور قرار اإلبعاد أو الطرد 

 .متى كان هذا القرار صحيحا

ويتجلى أثر هذا اإلبعاد من خالل تنفيذ قرار الطرد أو قرار االقتياد 

إىل احلدود يف اإلبعاد املادي للشخص األجنيب املعين باألمر خارج حدود 

 .إلقليم الوطين حنو بلد آخرا
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 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 صاملتعلق بوضعية األجانب ين /: وبالرجوع إىل القانون رقم

ميكن أن حتدث عن طريق التنظيم مراكز :" على أنهمنه  املادة يف 

انتظار ختصص إليواء الرعايا األجانب املوجودين يف وضعية غري قانونية، 

، يوض  األجنيب إىل بلدهم األصلييف انتظار طردهم إىل احلدود أو حتويلهم 

يف هذه املراكز بناء على قرار الوالي املختص إقليميا، ملدة أقصاها 

يوما قابلة للتجديد، يف انتظار استيفاء إجراءات طرده إىل ( )ثالثون 

 ".احلدود أو ترحيله إىل بلده األصلي

ات وبقصد القيام بإجراءيستنتج من هذه املادة أن املشرع اجلزائري 

إبعاد وطرد األجانب غري الشرعيني املتواجدين على اإلقليم اجلزائري 

 . نص على إنشاء مراكز عبور إليواء الرعايا األجانب

املشار إليها أعاله، تطرح بعض التساؤالت، ميكن  إال أن املادة  

 :تلخيصها على النحو اآلتي

، وهو ما يطرح النص على إمكانية إحداث مراكز انتظار 

إشكالية احللول اليت تبناها املشرع قبل إقرار هذا القانون، أي أمكنة 

االنتظار املخصصة للرعايا األجانب ونوعيتها، أي هل هي تابعة إلدارة 

، وذلك 02السجون أو أمكنة أخرى، وهذا عكس املشرع املغربي يف املادة 

 .بالنص صراحة على أنها أماكن غري تابعة إلدارة السجون

يف مصري األجانب الذين سيتم إبعادهم أو طردهم من غموض  

اإلقليم اجلزائري من دون حتديد للبلد، بعكس الرعايا الذين يعرف بلدهم 

األصلي، وهذا بعكس التشري  املغربي الذي بني وجهة األجانب املبعدين 

وعدم بيان طبيعة إجراء الرتحيل أو  0ف/52خارج احلدود يف املادة 

حلدود، هل هو جمرد تدبري أمين أو قرار إداري، أو حتى إمكانية اإلبعاد حنو ا

 .، أو شكله الطعن فيه

خصت املادة بالذكر قرار الطرد دون اإلبعاد، فما هو مصري املبعدين  

 07الواردة يف الفقرة الثانية للمادة  ترحيلهيف هذه احلالة، أم أن عبارة 

 .تعين اإلبعاد
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 .01ذلك على اعتبار أن حاالت الطرد مبينة يف املادة عدم تسبيب قرار الطرد، و 

عدم النص على إمكانية الطعن يف قرار الطرد كما فعل م  قرار  

 .أعاله 01أو يف املادة  07اإلبعاد، وذلك يف املادة 

أن جتديد مدة االحتفاظ تكون من طرف السلطات اإلدارية  

 .املختصة ومن غري خعضوعها للرقابة

، 01و 07ذلك، العمومية اليت جاءت بها صيغة املادتني باإلضافة إىل 

وعدم كفايتهما، ألن األمر يعين املوازنة بني مصلحة الدولة يف احملافظة 

من ى على النظام العام أو األمن العام من جهة، وما بني توفري حد أدن

 .العضمانات اإلنسانية لألجنيب

 .عادآليات تنفيذ قرارات الطرد واإلب: املطلب الثاني

حيول األجانب فرادى ومجاعات من خمتلف واليات من الناحية العملية 

كانوا  االوطن باجتاه الواليات الواقعة على حدودها مكان دخوهلم إذ

حائزين على وثائق تثبت مكان أول دخول، أو باجتاه الواليات احملاذية 

عهم كانوا جمردين من أية وثيقة سفر، ويتم جتمي البلدانهم األصلية إذ

فيما يعرف مبراكز العبور حيث تسهر مصاحل األمن بالتعاون م  اجلماعات 

احمللية على إطعامهم وعالجهم طيلة فرتة تواجدهم بهذه املراكز إىل 

غاية ترحيلهم باجتاه املراكز احلدودية املوجهني بقصد الطرد النهائي 

عربها، وتكون مسارات ترحيل األجانب بقصد طردهم من الرتاب 

 :طين عرب اجتاهات ثالثةالو

مركز العبور حتويل األجانب املرحلني من خمتلف واليات الوطن باجتاه  .

يف مرحلة أوىل، ثم نقل األجانب املطرودين نهائيا من مركز العبور  عني صاحل

الستقباهلم مبركز  ، وذلككلم باجتاه مقر والية متنراست ملسافة  بعني صاحل 

وتوزيعهم حبسب اجلنسيات لغرض مواصلة عمليات  عبور خمصص هلذا الغرض

 :ترحيلهم بغرض طردهم نهائيا من الرتاب الوطين عرب املركزين احلدوديني

وعني قزام الواقعني على التوالي على حدود إقليم والية متنراست  تني زواتني

.م  دوليت مالي والنيجر يف مرحلة ثانية

عني قزام ب ملركز احلدوديترحيل األجانب من جنسية النيجر باجتاه ا .

.كلم من مقر الوالية متنراست على بعد 
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تني زواتني بترحيل األجانب من باقي اجلنسيات باجتاه املركز احلدودي  .

 .كلم من مقر الوالية متنراست على بعد 

عناصر قبل وتتم عمليات حتويل الرعايا األجانب املقبوض عليهم من 

املقبوض  أولئكق والية متنراست، وكذا الدرك الوطين من خمتلف مناط

ليزي، ليوضعوا حتت تصرف أمن إعليهم يف أقاليم واليات جماورة مثل 

والية متنراست، املكلفة دون غريها مبواصلة مهام الرتحيل يف اجتاه احلدود 

املالية والنيجريية لتقوم يف األخري بتسليمهم إىل مصاحل شرطة احلدود 

 .بعادلغرض إمتام إجراءات اإل

-متنراست -ونظرا الختصاص املصلحة اجلهوية لشرطة احلدود

على حدود دوليت املالي والنيجر، فإن جل  ميتدعلى إقليم جغرايف حمدد 

الرعايا األفارقة املوقوفني عرب الرتاب الوطين من قبل خمتلف املصاحل 

األمنية يتم إبعادهم خارج الرتاب الوطين، عرب فرقيت شرطة احلدود 

 .ربية تني زواتني وعني قزامال

 0222لنيجرية سنة اوجتدر اإلشارة إىل أنه منذ رفض السلطات 

قبول املبعدين من اجلزائر باستثناء رعاياها، فإن عمليات ترحيل املبعدين 

 .من اجلنسيات األخرى تتم عرب فرقة شرطة احلدود الربية تني زواتني

 :خــــــامتة

يتعضح بأن املشرع اجلزائري عند إقراره انطالقا مما سبق ذكره، 

املتعلق بوضعية األجانب ومن خالل السلطات  10/00: للقانون رقم

املمنوحة لإلدارة سواء فيما يتعلق بقرار املن  من الدخول أو طرد وإبعاد 

األجانب مييل أكثر حنو تقوية هذه الوسائل القانونية على حساب 

نب غري الشرعيني، وتظهر مواطن العضمانات القانونية املمنوحة لألجا

القوة يف ترك احلرية لإلدارة الختاذ تلك القرارات دون أن يلزمها باختاذ 

شكل معني، ما عدا تبليغ القرار للمعنيني به على الرغم من أن املشرع 

 .أراد يف كل مرة حصر احلاالت اليت تلجأ فيها اإلدارة هلذه القرارات

الدولة اجلزائرية من ظاهرة اهلجرة ويعود السبب يف ذلك إىل ختوف 

احلد من  قدرة النصوص القانونية السابقة علىغري الشرعية، وعدم 
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ة عن احلد من خطورة وال حتى املصاحل األمنية املسؤولهذه الظاهرة، 

 .هذه الظاهرة

وعلى الرغم من ذلك كله؛ إال أننا نتبنى ذات احللول اليت أخذ بها 

ي فيما يتعلق باملن  والطرد واإلبعاد، كتسبيب التشريعان املغربي والفرنس

هذه القرارات، وإخعضاع وض  األجانب يف مركز العبور لرقابة القعضاء 

 .وكذا متديد فرتة االحتفاظ

وخباصة  /: لذلك يتوجب األمر إعادة النظر يف مواد القانون رقم

-اصة املواد تلك املتعلقة باملسائل السابق بيانها عند تعديل هذا القانون، وخب

 .وكذلك ترتيبها على حنو متتاب ، --

وهكذا فإن مسألة املوازنة بني مقتعضيات املصلحة العامة واملوضوعة يف 

يد اإلدارة وكذا احلد األدنى من املعاملة اإلنسانية لألجنيب ال تتعلق فقط يف 

، ولذلك بيان العالقة بني هذين الطرفني، بل تتعداها لتشمل القعضاء اإلداري

تطرح مسألة مدى جناح املشرع يف بيان دور القعضاء يف محاية حقوق اإلنسان 

 .وحرياته األساسية

اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

 .00، صwww.4shared.comإبعاد األجانب،   (1)

ميكن وزير الداخلية من  أي أجنيب من الدخول إىل :"على أنه 2ملادة تنص ا  (2)

أو بأمن الدولة، أو باملصاحل /اإلقليم اجلزائري ألسباب تتعلق بالنظام العام و

 .األساسية والدبلوماسية للدولة اجلزائرية

ولألسباب نفسها، ميكن الوالي املختص إقليميا أن يقرر فورا من  دخول األجنيب إىل 

 ."قليم اجلزائرياإل

(3)Article L. 213-2 « Tout refus d’entrée en France fait l’objet 

d’une décision écrite motivée prise ». 

ميكن للسلطة املختصة املكلفة باملراقبة يف املراكز : "على أنه 5ف/2تنص املادة   (4)

ال يستطي   احلدودية أن ترفض دخول أي شخص إىل الرتاب املغربي إذا كان

الوفاء بهذه االلتزامات أو ال يتوفر على املربرات املنصوص عليها يف األحكام 

املشار إليها أعاله أو الواردة يف النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة 

 .باهلجرة
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ميكن أيعضا رفض دخول أي أجنيب إىل الرتاب املغربي إذا كان وجوده به قد يشكل 

 ."أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منهتهديدا للنظام العام، 

(5(Article L. 213-1 «  L'accès au territoire français peut être refusé 

à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour 

l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du 

territoire, soit d'un arrêté d'expulsion ». 

ميكن االحتفاظ باألجنيب " :على أنه 10/15: من القانون رقم 2ف/2تنص املادة   (6)

 02الذي رفض دخوله إىل الرتاب املغربي، يف األماكن املنصوص عليها يف املادة 

 ."أدناه

 :من التشري  الفرنسي 0-550واملادة 

Article L. 221-1 «  L'étranger qui arrive en France par la voie 

ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à 

entrer sur le territoire français, soit demande son admission au 

titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située 

dans une gareferroviaire ouverte au trafic international et 

figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port 

ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, 

pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est 

demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa 

demande n'est pas manifestement infondée. 

Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger 

qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si 

l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de 

destination ultérieure refuse de l'embarquer  ou si les autorités 

du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en 

France ». 

 .وما بعدها 21انظر أدناه ص (7) 

لباب الساب  مصطلح النفي يف ا 11/500 :أطلق عليه املشرع يف ظل األمر رقم(8) 

النفي يعد مبثابة عقوبة توقعها الدولة على  منه، وذلك على الرغم من أن

وطنني الذين يراد حرمانهم من البقاء يف بالدهم، وختتص السلطة القعضائية امل

بتوقي  هذه العقوبةعلى من يرتكبونه من أنواع حمددة من اجلرائم يف القانون أما 

، املرج  السابقإبعاد األجانب،  :نظرا .األجانب اإلبعاد فهو قرار ال يتخذ إال ضد

 .05ص

أمحد رشاد سالم، األخطار  الظاهرة و الكامنة لألمن الوطين على اهلجرة غري  (9)

مكافحة اهلجرة غري الشرعية، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، املشروعة، 

 .500، ص م5101، 10ط
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األوروبية  وء اجتهاد أجهزة االتفاقيةعبد اللطيف قية، إبعاد األجانب على ض (10)

حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مذكرة من أجل احلصول على شهادة 

 القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية احلقوق، بن: املاجستري يف القانون فرع

 .15، ص 5117عكنون، اجلزائر، 

 .502أمحد رشاد سالم، املرج  السابق، ص (11) 

 .502، ص هنفس املرج محد رشاد، أ (12)

(13)Article L. 511-1 –«  L’autorité administrative compétente peut, 

par arrêté motive, décider qu'un étranger sera reconduit à la 

frontière ». 

ميكن لإلدارة أن تأمر باالقتياد إىل احلدود مبوجب قرار :"هعلى أن 50تنص املادة  (14)

 ."معلل

 .15عبد اللطيف قية، املرج  السابق، ص  (15)

 .15، ص نفسه عبد اللطيف قية، املرج (16) 

حق الدخول إىل الرتاب الوطين واخلروج :"من الدستور على أنه 22تنص املادة (17) 

 ."منه معضمون له

 .50إبعاد األجانب، املرج  السابق، ص  (18)

بارك، اهلجرة غري املشروعة عثمان احلسن حممد نور وياسر عوض الكريم امل(19) 

 .00، صاملرج  السابقواجلرمية، مركز الدراسات والبحوث، 

عبد اهلل سعود السراني، العالقة بني اهلجرة غري املشروعة وجرمية تهريب البشر (20) 

 .000ص، املرج  السابق، واالجتار بهم، مكافحة اهلجرة غري الشرعية

كم باملن  من اإلقامة يف حالة اإلدانة الرتكاب جيوز أن حي:"على أنه 00تنص املادة  (21)

 .جناية أو جنحة

عندما ينص القانون على عقوبة املن  من اإلقامة يف الرتاب الوطين، جيوز احلكم بها، 

سنوات على األكثر، على كل أجنيب مدان الرتكابه (01)إما نهائيا أو ملدة عشر 

 .جناية أو جنحة

عقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال تنفيذ عندما يكون هذا املن  مقرتنا ب

هذه العقوبة، ويستأنف بالنسبة للمدة احملددة حبكم اإلدانة يوم انقعضاء العقوبة 

 .األصلية أو اإلفراج عن احملكوم عليه

يرتتب على املن  من اإلقامة يف الرتاب الوطين اقتياد احملكوم عليه األجنيب إىل احلدود 

 .نقعضاء عقوبة اجلبس أو السجنمباشرة أو عند ا

يعاقب األجنيب الذي خيالف عقوبة املن  من اإلقامة بالرتاب الوطين احملكوم بها عليه، 

دج إىل  520111سنوات وبغرامة من (0)أشهر إىل ثالثة ( 0)باحلبس من ثالثة
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قانون العقوبات اجلزائري، األمانة العامة للحكومة، سنة : نظرا ."دج 0110111

5112 ،www.joradp.dz 17، ص. 

عبد الرمحن بربارة، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، منشورات بغدادي،  (22)

 .207، ص 5112

ميكن أن يقرتن : "بقوهلا 10/15: من القانون رقم 55نصت على هذا احلل املادة (23)

  من الدخول إىل الرتاب املغربي ملدة أقصاها قرار االقتياد إىل احلدود بقرار املن

سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ االقتياد إىل احلدود، وذلك تبعا خلطورة السلوك 

 .الداف  لالقتياد، وم  مراعاة احلالة الشخصية للمعين باألمر

 يكون القرار الصادر باملن  من الدخول إىل الرتاب املغربي منفصال عن قرار االقتياد

إىل احلدود، ويكون معلال، وال ميكن اختاذه إال بعد متكني املعين باألمر من تقديم 

 ."مالحظاته، ويرتتب عنه بقوة القانون اقتياد األجنيب املعين باألمر إىل احلدود

يبلغ املعين باألمر بقرار : "على أنه 10/00: من القانون رقم 00تنص املادة (24)

 ."اإلبعاد

ال حيتج بأي قرار ذي طاب  فردي على املواطن املعين :" على أنه 02تنص املادة  (25)

بهذا القرار، إال إذا سبق بتبليغه إليه قانونا، إن مل يكن هناك نص قانوني أو 

 ."تنظيمي خمالف

جيب أن يبني كل قرار يدين املواطن، اإلجراء واجلهة أو :" على أنه 01وتنص املادة 

 .قدم إليها طعن جمانيالسلطة اإلدارية اليت ميكن أن ي

كما جيب أن يبني، زيادة على ذلك، إن اقتعضى األمر، أية سلطة أخرى أو وسيلة 

 ."خاصة داخلية للمراقبة مفتوحة يف وجه املواطن

ينظم العالقات بني اإلدارة  11/17/0200: املؤرخ يف 00/000: انظر املرسوم رقم

 (.57ج ر عدد )واملواطن 

جيوز للشخص املعين بالقرار اإلداري، تقديم تظلم  ": أنهعلى  038املادة تنص  (26)

 ."أعاله 058إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار يف األجل املنصوص عليه يف املادة 

جيوز للشخص املعين بالقرار اإلداري، تقديم تظلم  ":على أنه 038املادة تنص  (27) 

 ."أعاله 058يه يف املادة إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار يف األجل املنصوص عل

ضد وزارة الداخلية ومن ( س)يف قعضية  02/10/5115: قرار جملس الدولة بتاريخ (28)

 .معها

حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف قعضاء جملس الدولة، اجلزء الثالث، دار       

 .520، ص5117هومة، 

غري املشروعة على ضوء  حممد عبد النباوي، دور القعضاء يف حماربة ظاهرة اهلجرة (29)

املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة  15_10: رقم القانون

http://www.joradp.dz/
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املتعلق بدخول  15-10 :غري املشروعة، إشكالية اهلجرة على ضوء القانون رقم

وإقامة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة غري املشروعة، أشغال الندوة الوطنية 

، منشورات م5110دجنرب  51و02وزارة الداخلية، مراكش، يومي اليت نظمتها 

مجعية نشر املعلومة القانونية والقعضائية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، 

  .10، وزارة العدل، اململكة املغربية، ص5117، الطبعة الثالثة، مارس 0العدد 

قبل اإلدارة، إذا كان ميكن أن يتخذ قرار الطرد من :" على أنه 52تنص املادة  (30) 

الشخص األجنيب فوق الرتاب املغربي يشكل تهديدا خطريا للنظام العام م  وجود 

 .بعده 51مراعاة املادة 

 ."ميكن إلغاء قرار الطرد يف أي وقت من األوقات أو الرتاج  عنه

 .05إبعاد األجانب، املرج  السابق، ص(31) 

 .02إبعاد األجانب، نفس املرج ، ص  (32)

 .10حممد عبد النباوي، املرج  السابق، ص(33) 

مراكز االحتفاظ املنصوص : مييز التشري  املغربي بني نوعني من املراكز وهما(34) 

واملخصصة إليواء األجانب قبل  10/15: من القانون رقم 02عليها يف املادة 

 من ذات 00مغادرتهم الرتاب املغربي، ومراكز االنتظار املنصوص عليها يف املادة 

القانون واليت تكون يف الغالب بالقرب من املطارات واملوانئ واحملطات الربية، وميكن 

 .أن تعضم هي األخرى أماكن إليواء األجانب

ميكن االحتفاظ باألجنيب يف أماكن غري تابعة إلدارة : "على ألنه 02تنص املادة (35) 

ة تدعو إىل ذلك، السجون خالل املدة الالزمة ملغادرته، إذا كانت العضرورة امللح

 ."... مبوجب قرار كتابي معلل لإلدارة

يتم إبعاد األجنيب الذي يتخذ يف حقه قرار :"على أنه 0ف/52تنص املادة (36) 

 :الطرد أو االقتياد إىل احلدود حنو

أعرتف له بوض  الجئ، أو إذا مل يتم بد البت يف طلب  إذا البلد الذي حيمل جنسيته، إال

 ؛اللجوء الذي تقدم به

 البلد الذي سلمه وثيقة السفر سارية املفعول؛

 ."أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية أي بلد آخر ميكن

يعترب القرار الذي حيدد :" على أنه 10/15من القانون رقم  01نصت املادة  (37)

 .البلد الذي سيعاد إليه األجنيب قرارا مستقال عن اإلجراء القاضي باإلبعاد

ذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط املنصوص ال يكون للطعن يف ه

، إذا مل يكن املعين قد مارس الطعن املنصوص عليه يف املادة 52عليها يف املادة 

 ."أعاله بشأن قرار الطرد أو قرار االقتياد إىل احلدود الصادر يف حقه 50
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(  يصدر قرار: "على أنه 10/15: من القانون رقم 0ف/00تنص املادة   (

االحتفاظ باألجنيب مبنطقة االنتظار ملدة ال تتجاوز مثان وأربعني ساعة بقرار كتابي 

 ."ومعلل لإلدارة

( يسري مفعول أمر :"... على أنه 10/15: من القانون رقم 02تنص املادة   (

متديد مدة االحتفاظ ابتداء من انقعضاء أجل أرب  وعشرين ساعة احملدد يف الفقرة 

 .األوىل أعاله

يوما على أبعد تقدير ابتداء من  02هي تطبيق هذه اإلجراءات بعد انصرام أجل ينت

 .صدور األمر املشار إليه أعاله

وميكن متديد هذا األجل ملدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس احملكمة االبتدائية أو 

 ."... القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجالت

دراسة حالة  -ار، واق  اهلجرة السرية يف اجلزائربودبوس طارق وعريش خمت  (40)

، D.E.U.A والية متنراست، مذكرة لنيل شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية

 27، ص5112/5111جامعة التكوين املتواصل، متنراست، 

(  .27بودبوس طارق وعريش خمتار، املرج  نفسه، ص  (

(  .27بودبوس طارق وعريش خمتار، املرج  نفسه، ص  (

(  .27بودبوس طارق وعريش خمتار، املرج  نفسه، ص  (

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (00) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 رعيةــــر الشــــرة غيــرة الهجــــظاه
 دراسة نقدية في المفاهيم واألسباب

 دوبي بونــــوة جمـــــــال.أ

 المركز الجامعي لتامنغست

 :مةمقد

ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ظاهرة عاملية متثل تهديد حقيقي ألمن 

وسالمة الفرد واجملتم  الوطين والدولي على العموم والفرد والعامل العربي 

 . واإلسالمي ودول العامل الثالث على اخلصوص

 : اهلجرة لغة-أ

اهلاء واجليم والراء : اسم من هجر يهجر هجرا وهجرانا، ابن فارس

، يدل أحدها على قطيعة وقط  واألخر على شد شيء وربطه، أصالن

اهلاء واجليم والراء أصالن، يدل كل منهما على القطيعة : قال ابن فارس

أما األول اهلجر ضد الوصل، . والقط ، واألخر على شد شيء وربطه

وضبط . ترك األوىل للثانية: وكذلك اهلجران، وهاجر القوم من دار إىل دار

.صطلح هجر مبعنى قام باخلروج من أرض إىل أرضابن منظور م

 :اهلجرة اصطالحا-ب

اهلجرة ظاهرة جغرافية تعرب عن دينامكية سكانية، على شكل 

تنقل سكان من مكان ألخر وذلك بتغري مكان االستقرار االعتيادي للفرد 

 .وهي جزء من احلركة العامة للسكان

اعة من مكان إىل مكان هي انتقال أفراد أو مج: اهلجرة غري الشرعية

 .أخر بطرق سرية خمالفة لقانون اهلجرة كما هو متعارف عليه دوليا

 . التطور التارخيي لظاهرة اهلجرة غري الشرعية -ج

تعترب ظاهرة اهلجرة غري الشرعية من أقدم الظواهر االجتماعية، 

كان يقوم اإلنسان باهلجرة والرتحال من أرض إىل أرض حبثا عن حياة 

يف اإلسالم، يف قول اهلل سبحانه وتعاىل " اهلجرة"كما جاء مصطلح  أفعضل،

ومن يهاجر يف سبيل اهلل جيد يف األرض مراغما كثريا "يف القرآن الكريم 

وسعة ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهلل ورسوله ثم يدركه املوت فقد 
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 من سورة النساء، 21آية " وق  أجره على اهلل وكان اهلل غفورا رحيما

قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستعضعفني يف األرض قالوا أمل "وقال اهلل تعاىل 

 .من سورة النساء 27آية " تكن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فيها

كما وردت كلمة اهلجرة يف السرية النبوية الشريفة، فعن عمر ابن 

: " اخلطاب رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

ا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل إمن

ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو 

 . رواه البخاري ومسلم" امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

 . أسباب اختيار املوضوع -د

هذا النوع من  من األسباب املوضوعية اليت دفعتين أن أختار

 : الدراسات التحليلية والنقدية تتمثل فيما يلي

معرفة وإبراز أهم املفاهيم املتعلقة حبيثيات ظاهرة اهلجرة غري  

 . الشرعية

توضيح العالقة املوجودة بني املبادئ واملفاهيم العاملية االجتماعية  

واالقتصادية والسياسية واألمنية والنفسية وموضوع اهلجرة غري 

 .عية على املستوى الوطين والدوليالشر

انتشار ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بصورة رهيبة يف السنوات القليلة  

املاضية وتفاقمها وخطورتها على األمن الوطين للدول واألمن 

 .اإلنساني للمجتم  الدولي

اعتبار اهلجرة غري الشرعية موضوعا هاما ومتميزا يف العالقات  

الكتسابها اخلطورة البالغة يف حوض البحر الدولية وحقوق اإلنسان 

األبيض املتوسط نظرا للخسائر البشرية اجلسيمة املنجرة عن هذه 

 . الظاهرة العاملية

أصبحت ظاهرة اهلجرة غريالشرعية تأخذ حيزا كبريا من اهتمامات  

 . وسائل اإلعالم الوطنية والدولية

 هلجرة غريمعرفة األسباب اخلفية واحلقيقية اليت جعلت ظاهرة ا 

 .الشرعية يف تزايد مقلق على الصعيدين األمين واالجتماعي
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 : أهداف الّدراسة -هـ

بعدما تطرقنا يف السابق إىل أسباب الدراسة، سوف نربز أهم األهداف 

 : األساسية هلذا املوضوع واليت تتمثل فيما يلي

إجياد احللول وتقديم االقرتاحات للحد من ظاهرة اهلجرة غري  -أ

ية ألنه منطقيا من خالل معرفة املفاهيم الدقيقة املتعلقة الشرع

بظاهرة اهلجرة غري الشرعية والتوغل يف ذلك بالشرح والتحليل 

والنقد يف األسباب املوضوعية املؤدية إىل االنتشار الرهيب هلذه 

الظاهرة العاملية، يسهل على الباحثني تقديم أهم احللول 

 . واالقرتاحات

ىل أهم األسباب ميكن حتديد املسؤولية الوطنية من خالل التطرق إ -ب

 . والدولية لظاهرة اهلجرة غري الشرعية 

يعترب التطرق إىل هذا النوع من الدراسات القانونية من أبرز  -ج

األهداف الرئيسية من خالل دف  احلكومات واألحزاب السياسية 

ه وكافة منظمات اجملتم  املدني واإلنساني بتوعية الشباب خبطورة هذ

الظاهرة م  تقديم املساعدات املادية واملعنوية هلؤالء األفراد 

 .واجلماعات من أجل االندماج يف أوطانهم األصلية

بعدما تطرقنا إىل أهم األسباب املوضوعية الختيار هذا النوع من 

املواضي  واالنتقال إىل توضيح األهداف العامة هلذه الدراسة، ننتقل إىل 

ني واحملوري لظاهرة اهلجرة غري الشرعية، والذي تقديم اإلشكال القانو

ما هي املفاهيم العاملية املعاصرة اليت هلا عالقة مبوضوع : يتمثل يف ما يلي

اهلجرة غري الشرعية؟ وما هي األسباب املؤدية إىل االنتشار الرهيب 

 . للهجرة غري الشرعية؟

هج التحليلي ولإلجابة عن هذه اإلشكالية كان لزاما علينا أن نتب  املن

النقدي، ملاذا؟ هذا من أجل حتليل املفاهيم والتوغل إىل نقد العالقات 

املرتبطة بينها وبني اهلجرة غري الشرعية مدعمني وجهة نظرنا مبواقف 

أهل االختصاص وم  تقديم اإلحصائيات احلديثة املتعلقة بهذه 

 . الظاهرة
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تأيت أن أقدم ولتجسيد املنهج التحليلي النقدي يف هذه الدراسة ار

شرحا موجز ألهم اخلطوات املتبعة يف تقسيم العرض أو املوضوع كما 

 : يلي

 :قمنا بتقسيم املوضوع إىل حمورين أساسيني

دراسة املفاهيم العاملية املعاصرة وعالقتها "حتت عنوان  احملور األول

 ".اهلجرة غري الشرعية مبوضوع

 ".     جرة غري الشرعيةأسباب اهل"فكان حتت عنوان  احملور الثانيأما 

أما عن تفصيل احملور األول، تطرقنا إىل عالقة اهلجرة غري الشرعية 

مبفهوم حقوق اإلنسان، وعالقة اهلجرة غري الشرعية مبفهوم األمن الوطين 

واإلنساني، وعالقة اهلجرة غري الشرعية بالتنمية البشرية واحلكم 

 . الراشد

شرعية بوسائل اإلعالم اهلجرة غري الوختمنا هذا احملور، بإبراز عالقة 

، ويف األخري قمنا بتوضيح عالقة اهلجرة (الوطنية والدولية)صال تواال

 . غري الشرعية باألزمة املالية العاملية الراهنة

أما عن تفصيل احملور الثاني، املتعضمن أسباب اهلجرة غري الشرعية، 

 : فقمنا بتقسيمه إىل نقاط رئيسية تتمثل فيما يلي

 ألسباب االجتماعية واالقتصاديةا . 

 األسباب السياسية واألمنية . 

 األسباب النفسية . 

أهم األفكار  ويف آخر الدراسة تطرقنا إىل اخلامتة، قمنا بإبراز

 . األساسية ملوضوع اهلجرة غري الشرعية

بعدما انهينا تقديم املقدمة، أود أن ننتقل إىل عرض املوضوع 

  :بالشرح والتحليل كما يلي

عالقة اهلجرة غري الشرعية باملفاهيم العاملية : احملور األول

 .املعاصرة

رغم االمتداد التارخيي للهجرة غري الشرعية إال أن هلا عالقة باملفاهيم 

الدولية احلديثة املذكورة سابقا، وعلى هذا األساس سوف نقسم هذا 
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عية الفرع إىل قسمني؛ القسم األول خنصصه لعالقة اهلجرة غري الشر

مبفاهيم حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني، أما القسم الثاني فنخصصه 

لعالقة اهلجرة غري الشرعية مبفاهيم التنمية البشرية واحلكم الراشد 

 . ووسائل اإلعالم واالتصال واألزمة املالية العاملية الراهنة

 : القسم األول

ة غري أوهلما عالقة اهلجر: ندرس هذا القسم يف نقطتني أساسيتني

الشرعية مبفهوم حقوق اإلنسان، وثانيهما عالقة اهلجرة غري الشرعية 

 .مبفهوم األمن اإلنساني

 : عالقة اهلجرة غري الشرعية مبفهوم حقوق اإلنسان - أ

أصبح ملفهوم حقوق اإلنسان ارتباطا وطيدًا يف كل اجملاالت 

ملدني االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، مما أدى باجملتم  ا

واجملتم  الدولي وجل احلكومات إىل االهتمام البالغ مبوضوع احلماية 

الوطنية والدولية احلكومية وغري احلكومية حلقوق اإلنسان مثل احلق يف 

احلياة واحلرية والصحة والتعليم والعمل وغريها من احلقوق األساسية 

 . إلنسانيةاليت يتمت  بها اإلنسان باعتباره احملور األساسي للتنمية ا

تعترب احلماية الدولية حلقوق املهاجرين غري الشرعيني قاعدة 

مكملة ملفهوم حقوق اإلنسان، ألن املهاجر غري الشرعي هو إنسان 

ومحاية حقوق اإلنسان تقوم على هذه الذات اإلنسانية، حيث قدرت 

 02%و  %01منظمة العمل الدولية حجم اهلجرة غري الشرعية ما بني 

هاجرين يف العامل البالغ حسب اإلحصائيات األخرية لألمم من عدد امل

 .مليون شخص 001املتحدة حوالي 

وقد قدرت منظمة اهلجرة الدولية حجم اهلجرة غري القانونية يف 

مليون شخص، وتقدر منظمة األمم املتحدة  0،2االحتاد األوروبي حوالي 

ل العشر سنوات عدد املهاجرين غري الشرعيني إىل دول العامل املتقدم خال

 .مليون شخص 022األخرية حوالي 

 -يف اعتقادنا-إال أن موضوع محاية حقوق املهاجرين غري الشرعيني 

ال يزال بعيد املنال وحتقيق األهداف، ألن الدول أصبحت تنتهك حقوق 
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املهاجر غري الشرعي وتنظر إليه وتعامله على أنه جمرم والدليل على ذلك 

لتعسفي والتعذيب وممارسة أساليب منافية عمليات القبض والسجن ا

حلقوق اإلنسان أثناء عمليات االستجوابات وفرض عليهم ترسانة من 

 . القوانني واإلجراءات الردعية للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية

 :عالقة اهلجرة غري الشرعية مبفهوم األمن اإلنساني - ب

ساني من خالل جاء أول إعالن لألمم املتحدة عن مفهوم األمن اإلن

م الذي قدم مفهوما جديدا لألمن 0222تقرير التنمية البشرية لعام 

وهو مفهوم األمن اإلنساني حبيث يتحول حتقيق أمن األفراد إىل أهم 

 . األولويات يف العالقات الدولية

وقد طرح تقرير األمم املتحدة جمموعة من املربرات تشكل اهلدف 

هوم األمن الوطين وقد متثلت هذه األساسي من طرح مفهوم مغاير ملف

 : املربرات فيما يلي

 هو شأن عاملي، فهو مهم لألفراد يف كل  إن حتقيق األمن اإلنساني

مكان يف الدول الغنية والفقرية على السواء وذلك يف ظل ما يواجهه 

 . األفراد يف العامل من حتديات مشرتكة منها ظاهرة اهلجرة غري الشرعية

 شابك بني مفهوم األمن اإلنساني واهلجرة غري وجود تداخل وت

الشرعية حبيث يتوقف األمن اإلنساني على معاجلة ظاهرة اهلجرة غري 

 . الشرعية واحلد منها

  إن مفهوم األمن اإلنساني حموره الفرد، فهو يعترب اإلطار والدعامة

هلجرة غري األساسية ألمن الفرد وحريته، فكلما انتشرت ظاهرة ا

املهاجرين غري الشرعيني اختل مفهوم األمن  زايدت معاناةالشرعية وت

 . اإلنساني ومصداقيته يف العالقات الدولية

 :القسم الثاني

ندرس يف هذا القسم مفهوم التنمية البشرية واحلكم الراشد 

ووسائل اإلعالم واالتصال وتأثري األزمات املالية العاملية وعالقاتها بظاهرة 

 .اهلجرة غري الشرعية
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القة اهلجرة غري الشرعية مبفهومي التنمية البشرية ع - أ

 : واحلكم الراشد

حسب الظروف العاملية الراهنة بعدما " التنمية"تطور مصطلح 

" النمو االقتصادي"كان مفهوم التنمية ببعده التقليدي يقصد منه 

التنمية "ثم حتول إىل " التنمية البشرية"أصبح يقابله يف بعده احلديث 

 . بأبعادها الشاملة" التنمية اإلنسانية"ثم حتول إىل " املستدامة

ويقوم مفهوم التنمية البشرية على إزالة العقبات أمام احلياة 

البشرية والرتكيز على حتقيق النمو م  العدل واملساواة وتوفري 

 . االحتياجات األساسية لألفراد مبا يوفر هلم مستوى معيشيا مالئما

قة بني مفهوم التنمية البشرية وهذا إمنا يدل على وجود عال

وموضوع اهلجرة غري الشرعية اليت أصبحت عائقا أو من أكرب املعوقات 

 .للمفهوم الواس  للتنمية اإلنسانية مثل اجلوع واملرض والفقر

وتشري اإلحصائيات أنه يوجد يف الدول العربية أعلى معدالت 

سنة،  52دون سن  تقريبا من سكانها هم % 11البطالة يف العامل، كما أن 

جمللس الوحدة االقتصادية التاب  جلامعة الدول العربية  وحسب تقرير 

 % 02م قدرت نسبة البطالة يف الدول العربية ما بني 5112صدر عام 

وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلني  ،%10وتتزايد سنويا مبعدل  % 51و

ا يؤدي حتما إىل مليون عاطل، مم 52م إىل 5101يف البالد العربية عام 

 .هجرة غري شرعية كبرية جدا

كلما اهتمت الدول بسياسة التنمية البشرية يف أقاليمها وعلى كافة 

املستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية لألفراد 

واجلماعات كلما قلت ظاهرة اهلجرة غري الشرعية من طرف األفراد 

بذلك صحيح إذا ما مل تولي  واجلماعات املنتمون إليها، والعكس

احلكومات بالقدر البالغ ملفهوم التنمية البشرية فحتما سوف ختتل القوى 

واملؤسسات الفاعلة يف الدولة مما يؤثر سلبا على أفرادها وبالتالي انفتاح 

 (. السرية والعلنية)باب اهلجرة الشرعية وغري الشرعية 
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خدامه يف السنوات ، لقد شاع استأما عن مفهوم احلكم الراشد

األخرية الذي يعاجل مسألة احلكم والعالقة بني عامة الناس واإلدارة 

والسلطة احلاكمة فيما يدخل يف ذلك مسألة الشرعية واملشاركة 

 . والتمثيل واملساءلة، كما يؤكد ذلك تقرير التنمية اإلنسانية العربية

: ألساسية منهابد أن يعتمد على عدد من احملاور ا إن احلكم الراشد ال

صيانة احلريات وضمان خيارات األفراد وتوسي  املشاركة الشعبية 

والشفافية التامة يف ظل فصل السلطات والتوازن بينهما وسيادة 

 . القانون والقعضاء النزيه واملستقل

ومن خالل كل ما سبق؛ ميكننا حسب وجهة نظرنا القول إن عملية 

مة أو التنمية اإلنسانية واحلكم التنمية البشرية أو التنمية املستدا

الراشد ال ميكن حتقيقها بالصورة الفعالة إذا مل تعاجل ظاهرة اهلجرة غري 

قطاع الدولة ومنظمات : الشرعية وذلك ال يتم إال بتعاون ثالث قطاعات

 (.رجال األعمال)اجملتم  املدني والقطاع اخلاص 

ت املختلفة ولكي يتحقق مقدار من التعاون العضروري بني القطاعا

ويف إطار تعاون دولي ال بد من احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

واالهتمام مبعاجلة األسباب والدواف  والعوامل املؤدية النتشار ظاهرة 

اهلجرة غري الشرعية، وتكريس البنية القانونية والتحلي مببادئ اإلدارة 

ة للفساد يف إطار واحلكم الراشد وهذا يتطلب تداوال للسلطة ومكافح

جمتم  مدني حر وعالقات دولية تتسم بقدر من االحرتام لقواعد القانون 

 . الدولي

ويف األخري ميكننا القول إن مكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ال 

تتم إال عن طريق االهتمام بالفرد كمحور أساسي للتنمية البشرية 

تحقق إال يف ظل احلكم الراشد واإلنسانية وهذه األخرية أيعضا ال ميكن هلا ال

إذا ما توافرت إرادة سياسية وتشريعات ضامنة ومؤسسات وقعضاء 

مستقل ومؤسسات فعالة يف الدولة حلماية أفرادها وفتح هلم أفاق احلياة 

 .الكرمية يف أوطانهم األصلية
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 :عالقة اهلجرة غري الشرعية بوسائل اإلعالم واالتصال - أ

عية أصبح من املواضي  اليت حتتل حيزا إن موضوع اهلجرة غري الشر

كبريا من اهتمامات وسائل اإلعالم واالتصال الوطنية والدولية، 

ثر يف الرأي العام الوطين والدولي ؤفأصبحت وسائل اإلعالم احلكومية ت

فتقوم بالتطرق إىل الشباب املهاجر على أنهم من اجملرمني وتقوم 

ات دون اإلشارة ولو جبزء يسري بتسليط العقوبات القاسية على هذه الفئ

إىل مسؤولية احلكومات يف انتشار كل هذه اآلفات واملآسي اليت تعاني منها 

 . اإلنسانية

 : عالقة اهلجرة غري الشرعية باألزمة املالية العاملية - ب

هناك ارتباط وثيق بني اهلجرة غري الشرعية واألزمات املالية 

ملالية سوف حتتم على األفراد الوطنية والعاملية ألن انفجار األزمة ا

واجلماعات اليت أدت بهم عاصفة األزمة املالية العاملية إىل البطالة اختيار 

آخر طريق وهو نهج اهلجرة سواء كانت شرعية أو غري شرعية لالنتقال 

 . إىل بلد آخر للبحث عن فرص العمل بأي مثن كان

وثيق هذه اجلزئية أما عن أسباب األزمة املالية العاملية فقد اخرتنا ت

منشور على -هيثم فارس: أعدهتقرير مبواقف أهل االختصاص بواسطة 

 تعود الراهنة األزمة املالية العامليةأسباب  حيث أكد أن-مواق  االنرتنت

اليت " أزمة القروض العالية املخاطر": ونشوب ما مسي بـ م0220إىل عام 

أدخلت القطاع املصريف والبنكي األمريكي يف دوامة اخلسائر 

 .واالضطرابات، وذهب ضحيتها مئات اآلالف من املواطنني األمريكيني

وقد اندلعت أزمة القروض العالية املخاطر بسبب إقدام العديد من 

العقار على منح قروض ملئات اآلالف من  املصارف املختصة يف قطاع

املواطنني ذوي الدخل احملدود، متجاهلة بذلك قاعدة احلذر وتقييم 

 .املخاطر

واعتمدت البنوك واملصارف هذا النهج يف ظرف اتسم بنمو غري 

مسبوق لقطاع العقار واخنفاض هام لنسب الفوائد املعمول بها، األمر 

http://www.masrawy.com/News/Economy/Reuters/2008/October/19/634350.aspx
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كيني إىل حد القناعة أن الفرصة جد من األمري ةالذي أدى بأعداد كبري

 .مواتية لشراء مسكن

وم  االرتفاع املفاجئ لنسب الفوائد يف األسواق املصرفية 

عدد كبري من األمريكيني أنفسهم عاجزين عن تسديد  د، وجاألمريكية

زداد عددهم م  مرور األشهر ليخلق جوا من الذعر واهلل  اقروضهم، و

 .ستثمرين يف قطاع العقاريف أسواق املال ويف أوساط امل

وقد تعضررت البنوك املختصة يف القروض العالية املخاطر أكثر من 

غريها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثريها على أوضاع املقرتضني ذوي 

 .الدخل املتواض 

ومبجرد ظهور االضطرابات األوىل، تسارعت البنوك إىل مصادرة 

على خلفية أزمة مفاجئة سكنات العاجزين عن تسديد القروض وبيعها 

 .وحادة لقطاع العقار نتيجة تراج  األسعار بنسب كبرية

وملواجهة تداعيات مسلسل األزمة املالية منذ نشوب أزمة القروض 

العالية املخاطر، وجدت املصارف املركزية يف الواليات املتحدة وأوروبا 

 نسب وآسيا نفسها معضطرة للتحرك، ومل يبق هلا سوى اخليار بني تغيري

 .الفوائد أو ضخ أموال يف البنوك املتعضررة

وقد عمد االحتياطي الفدرالي األمريكي على نهج اخليار األول، 

 2052خفض النسبة اليت تراجعت من إىل حيث بادر يف العديد من املرات 

 .5110أبريل يف باملائة  5إىل  5111باملائة يف يونيو 

الذهاب  اختارتاء، بل ومل تكتف احلكومة األمريكية بهذا اإلجر

بعيدا يف سعيها إىل تفادي تفشي األزمة، حيث قررت تأميم ثالثة بنوك 

 .كبرية

 .أسباب اهلجرة غري الشرعية: احملور الثاني

إن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ظاهرة متعددة اجلوانب واخللفيات 

واقف اآلراء وامل تاالجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية، لذا تعدد

حول أسباب اهلجرة غري الشرعية نظرا لتعدد الزوايا اليت ينظر منها إىل 

هذه الظاهرة، فعلماء القانون يركزون على حقوق اإلنسان وعلماء 
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النفس يركزون على احلالة النفسية للمهاجرين وعلماء االجتماع يبنون 

من  أراءهم على البعد االجتماعي واألخالقي وعلماء االقتصاد يرون ذلك

 . الزاوية االقتصادية وفرص العمل والبطالة واألزمات املالية

 :نذكر أهمها فيما يلي ومن األسباب احلقيقية للهجرة غري الشرعية 

األزمات املالية الوطنية والعاملية االقتصادية اليت تؤدي حتما إىل  

نزوح عدد كبري من األفراد واجلماعات لالنتقال من بلدانهم إىل بلدان 

 .أخرى تتيح هلم فرص العمل والصحة والسكن والتعليم

نشوب احلروب والصراعات األهلية والعنف يؤدي حتما إىل اهلروب  

 . من ويالت التعذيب والتشريد والقتل إىل أماكن السلم واألمان

األزمات السياسية واإليديولوجية للطبقات املختلفة يف الدولة  

لى حساب طبقة أخرى الواحدة مما يؤدي إىل تهميش طبقة ع

 . سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا

الظروف وحاالت الطوارئ واحلصار االقتصادي املفروض على  

 .الدولة

 األمراض واألوبئة والفقر املدق  من األسباب الرئيسية وراء اهلجرة 

انتشار البطالة وتدني القدرة الشرائية للفرد اليت تؤدي به إىل اهلجرة  

 .لبات العضرورية حلماية وحياة أسرتهلتحقيق املتط

احلالة النفسية لبعض الشباب الطاحمني إىل حب املعرفة وحب  

اإلطالع على احلعضارات واألمم املتمدنة مهما كانت الوسائل املؤدية 

 . إىل اهلجرة غري الشرعية

مثل الزالزل والرباكني والفيعضانات  -الطبيعية–األسباب اجلغرافية  

الطبيعية تؤدي بتفاقم وترية اهلجرة غري واجلفاف والكوارث 

 .الشرعية

ميل األفراد واجلماعات املستعضعفة واملتخلفة اجتماعيا واقتصاديا  

وثقافيا وعلميا إىل اإلقتداء باألمم املتحعضرة يف كل اجملاالت، وهذا ما 

، وهي "مقدمة ابن خلدون"أكده العالمة ابن خلدون يف كتابه 

ان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم العرب وديو"مقدمة كتاب 
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يف الفصل الثالث " والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب

يف أن املغلوب مول  أبدا باإلقتداء بالغالب يف "والعشرون حتت عنوان 

 .شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعوائده

أبدا  ولذلك ترى املغلوب يتشبه:" ... وجاء يف هذا الفصل ما يلي

بالغالب يف ملبسه ومركبه وسالحه يف اختاذها وأشكاهلا بل ويف سائر أحواله 

وانظر ذلك يف األبناء م  آبائهم كيف جتدهم متشبهني بهم دائما وما ذلك 

إال العتقادهم الكمال فيهم، وانظر إىل كل قطر من األقطار كيف يغلب 

الغالبون هلم حتى  على أهله زي احلامية وجند السلطان يف األكثر، ألنهم

أنه إذا كانت أمة جتاوز أخرى وهلا الغلب عليها فيسري إليهم من هذا 

 ".الشبه واإلقتداء حظ كبري

ومن خالل نظرة ابن خلدون لألفراد واجلماعات املغلوب على  

أمرها باإلقتداء بكل ما هو لدى الغالب يف شتى اجملاالت وكافة املستويات 

ادي أن انتشار ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ميكننا أن نستنتج يف اعتق

خاصة عند الشباب مل يكن للعمل أو التحعضر يف كل األحوال وإمنا ميكن 

أي األمم )أن يكون الشباب املغلوب على أمرهم يتشبهون بالغالب 

يف امللبس واملركب ويف كل نواحي احلياة اليومية مما يعضطر ( املتمدنة

ل  باالقتياد بالغالب أن يهجر إليه ولو الشباب املغلوب على أمره واملو

 (.اهلجرة غري الشرعية)بالطرق السرية 

 

 :خــــامتة

وبناء على كل ما سبق ميكننا أن نستنتج من خالل الدراسة 

والتحليل واملناقشة أن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ظاهرة عاملية 

ة وأبرزها موجودة يف دول كثرية وهلا ارتباط مباشر مبفاهيم عاملية عديد

مفهوم حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني، لكن اهلجرة إىل أوربا أصبحت 

إحدى القعضايا اهلامة اليت حتظى باهتمام بالغ األهمية يف املنظومة 

األوروبية، وبالرغم من تعدد األسباب املؤدية إىل االنتشار الرهيب للهجرة 

ألمنية واالقتصادية غري الشرعية، إال أن الدواف  واألسباب االجتماعية وا
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تأتي يف مقدمة هذه األسباب ويتعضح ذلك من التباين الكبري يف املستوى 

االقتصادي بني الشعوب اليت تعاني من قلة فرص العمل واخنفاض 

 .األجور وتدني القدرة الشرائية

وهلذه األسباب، جيب على احلكومات واجملتم  الدولي حتمل املسؤولية 

اهلجرة غري الشرعية ومحاية املهاجرين غري الكاملة للحد من ظاهرة 

 .الشرعيني

لو كنت : "ويف األخري أود أن أختم هذا املوضوع مبقولتني شهريتني

" مواطنا من دول اجلنوب لغامرت أكثر من مرة حتى الوصول إىل أوربا

 . مقولة لرئيس وزراء إسبانيا األسبق

البشر  إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل"

 .مقولة العامل الدميغرايف الفرنسي ألفريد صويف." حيث توجد الثروات

 

 :املراجع

، //تاريخ  – العدد  –إبراهيم حممد عياش، احلوار املتمدن  .

اهلجرة، العنصرية، حقوق الالجئني واجلاليات املهاجرة : احملور

 .

راضي عمارة حممد الطيف، ظاهرة اهلجرة غري الشرعية إىل أوربا عرب بلدان  .

دراسة وصفية حتليلية لألسباب –دراسة حالة ليبيا كدولة عبور –املغرب العربي 

واآلثار، حبث ضمن متطلبات للحصول على درجة اإلجازة العالية 

./املاجيستري

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب  عبد الرمحن ابن خلدون، مقدمة كتاب .

والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، دار ابن اهليثم، 

.القاهرة 

/ كريم حسن، مفهوم احلكم الصاحل، جملة املستقبل العربي، السنة  .

.تاريخ نوفمرب/العدد

هوم، جملة دراسات إسرتاتيجية، دراسة يف املف :نور الدين دخان، األمن اإلنساني .

مركز البصرية للبحوث واالستثمارات واخلدمات التعلمية، العدد التاس  ديسمرب 

.
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اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

، 50/10/5110: تاريخ– 5005العدد  –إبراهيم حممد عياش، احلوار املتمدن  (1)

 اهلجرة، العنصرية، حقوق الالجئني واجلاليات املهاجرة : احملور

www.addthis.com 

دراسة يف املفهوم، جملة دراسات إسرتاتيجية، :ن، األمن اإلنسانينور الدين دخا.د (2)

مركز البصرية للبحوث واالستثمارات واخلدمات التعلمية، العدد التاس  ديسمرب 

 .م5888

والتنمية املستدامة مركز دمشق للدراسات النظرية ( الراشد)احلكم الصاحل  (3)

 .56/81/5882 :واحلقوق املدنية

، 388العدد، 52هوم احلكم الصاحل، جملة املستقبل العربي، السنة كريم حسن، مف (4)

 .42، 68صم، ص 5886تاريخ نوفمربب

(5) (ww.masrawy.com/news/économy/reuters/2008) 

/ 57كريم حسن، مفهوم احلكم الصاحل، جملة املستقبل العربي، السنة  (6)

 .12، 21ص ص 5112تاريخ نوفمرب / 012العدد

ن ابن خلدون، مقدمة كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب عبد الرمح (7)

والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، دار ابن اهليثم، القاهرة 

5112. 
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (11) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

: مــمن القانون رق 18/4قراءة تحليلية نقدية للمادة 

المتعلق  م25/08/2006: المؤرخ في 06/44

 ائر وإقامتهم بها بشروط دخول األجانب الى الجز

 وتنقلهم فيها

 قتــــــال جمــــــــــــال.أ

 المركز الجامعي لتامنغست

 مقدمة

تقتعضي احلاجة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية من الدولة 

اليت مبوجبها  دائما اللجوء واملبادرة اىل سّن القوانني والنصوص العقابية

 . اية رعاياهاتعمل على محاية تراب الوطن وكذا مح

ولعل الكشف عن اإلرادة اليت دعت إىل ذلك، هي ما تعانيه جل الدول 

ومنها اجلزائر من تداعيات ظاهرة اهلجرة غري الشرعية سلبا على األمن 

 . الوطين وحرصا منها على احملافظة على سالمة وأمن ترابها ومحاية رعاياها

ردعية  مبوجب  وعلى هذا استحدث املشرع اجلزائري سياسة عقابية

الذي حيدد شروط دخول األجانب إىل اإلقليم اجلزائري  10/00: القانون رقم

حيدد هذا القانون شروط : "على أنه منه املادة األوىلوإقامتهم به، حيث تنص 

دخول األجانب إىل اإلقليم اجلزائري وإقامتهم وتنقلهم فيها م  مراعاة 

 ."ة باملثلاالتفاقيات الدولية أو اتفاقات املعامل

ومبقتعضى هذه العضرورة؛ ارتأينا أن نسلط العضوء على بعض النصوص 

القانونية، اليت جترم وتعاقب اهلجرة غري الشرعية، وخنص بالذكر الفقرة األوىل 

 .00-10:  من القانون رقم 21من نص املادة 

مفهوم جرمية تسهيل أو حماولة تسهيل دخول أو تنقل أو  -أوال 

 األجنيب من اإلقليم اجلزائري بصفة غري قانونية إقامة أو خروج

إىل مخس ( 15)يعاقب باحلبس من سنتني : "بقوهلا 21/0تنص املادة 

كل شخص  5110111إىل  110111سنوات وبغرامة مالية من ( 12)

يقوم بصفة مباشرة أو غري مباشرة، بتسهيل أو حماولة تسهيل دخول آو 



(15) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

قليم اجلزائري بصفة غري تنقل أو إقامة أو خروج أجنيب من اإل

 "قانونية

من خالل نص هذه املادة ميكن أن نعطي تعريفا أو مفهوما جلرمية 

تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج األجنيب من الرتاب الوطين 

 . بطريق غري قانوني أو الشروع فيها

وعليه؛ فإن جرمية تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج األجنيب 

ىل الرتاب اجلزائري بطريق غري قانوني أو الشروع يف اجلرمية مبا إ من و

يكون قد قصد بهذه الصياغة ..." أو حماولة تسهيل"...تعضمنه نص املادة 

عملية التسهيل كجرمية تامة أو الشروع  يف ارتكابها، دون أن يتطرق إىل 

ه مسألة القيام بعملية تهجري أو تهريب املهاجرين غري الشرعيني، وهذ

ألن املفهوم الذي أعطته هذه املادة  21/0التفرقة يوضحها نص املادة 

املقصود به األعمال اليت مبوجبها يتم حدوث فعل الدخول أو اخلروج أو 

التنقل أو اإلقامة، ألن املشرع بنصه هذا يكون قد عاجل بالتجريم السلوك 

 .  الذي هو جرمية التسهيل أو حماولة ذلك

شرع اعترب اإلتيان بهذه األفعال أو القيام بها من جهة أخرى فإن امل

جرمية قائمة بذاتها، وأن الشروع فيها يعاقب عليه بالعقوبة املقررة 

 .للجرمية التامة وهي جرمية التسهيل

حسنا ما ( 21/0املادة )وعليه؛ ميكن القول إن املشرع بنصه هذا 

واملعاقبة على  فعل، فيما إذا كانت الغاية من التجريم تهدف إىل التجريم

األفعال املسهلة، وهذا الطرح أراد من خالله املشرع أن يعضفي التجريم 

على هذه األفعال، واعتبار اإلتيان بها جرمية تامة رغم عدم حدوث فعل 

الدخول أو اخلروج أو التنقل أو اإلقامة، ومن جهة أخرى جرم الشروع 

وبة واحدة سواء وقعضى بعق..." أو حماولة تسهيل"...يف اجلرمية بنصه 

 .جلرمية التسهيل أو الشروع فيه
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أركان جرمية تسهيل أو حماولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو : ثانيا

 .خروج األجنيب من اإلقليم اجلزائري بصفة غري قانونية

 : الركن املادي للجرمية -10

 :السلوك اإلجرامي/أ

ك اجملّرم، جند أن املشرع قصد بالسلو 21/0بالرجوع إىل نص املادة 

فعل التسهيل أو الشروع يف تسهيل دخول أو خروج أو تنقل أو إقامة 

 . األجنيب من وإىل الرتاب اجلزائري بطريق غري قانوني

ويقصد بذلك األفعال التحعضريية اليت تدخل يف مصب مفهوم املادة 

ق ع، وعليه فإن فعل التسهيل الذي هو جرمية تامة أو الشروع يف  01

 : م عليه الركن املادي هلذه اجلرمية يقصد بهذلك الذي يقو

  إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو تدبري احلصول عليها أو متكني

، ومحله على التنقل شخص أجنيب بطريق غري قانوني من البقاء فيها

 .غري القانوني أو اخلروج أو الشروع يف ذلك

 تدبري احلصول  إعداد أو حماولة إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو

يتعني على كل أجنيب : "....اليت تقعضي 17مبقتعضى نص املادة : عليها

حامال جواز سفر مسّلم له من دولته أو ....يصل إىل اإلقليم اجلزائري

كل وثيقة أخرى قيد الصالحية معرتف بها من الدولة اجلزائرية 

 ..." كوثيقة سفر قيد الصالحية وممهورة عند االقتعضاء

ومبفهوم املخالفة لنص هذه املادة، تعترب الوثائق بغري  وعليه؛

غري قانونية عن طريق تزويرها، أو ( 17)الوصف الذي أعطته هلا املادة 

والتزوير يف هذه احلالة يعين تغيريًا للحقيقة أو )الشروع يف تزويرها، 

 (إحالل أمر غري صحيح حمل الصحيح يف واق  األمور

  غري قانوني من البقاء فيها أو الشروع يف متكني شخص أجنيب بطريق

 01إن املشرع اجلزائري قد حدد شروط اإلقامة القانونية ضمن املادة : ذلك

، 10/00: من الفصل الراب  من القانون رقم 50من الفصل الثالث إىل املادة 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وكل إخالل بالتزام رتبته هذه املواد أو عدم احرتام الشروط اليت جاءت بها، 

 .يب مقيما يف الرتاب اجلزائري بصفة غري قانونيةيعد األجن

فإن فعل التسهيل أو حماولة تسهيل  21/0وبالرجوع إىل نص املادة 

البقاء أو اإلقامة داخل الرتاب اجلزائري من طرف أي شخص، بغري 

الشروط اليت بينتها املواد سالفة الذكر يكون بذلك قد ارتكب جرمية 

 .عليها القانون عقوبة اجلرمية التامةيعاقب  21/0مبفهوم نص املادة 

 من  57ىلإ 52تعضبط هذا العنصر، املواد من : التنقل غري القانوني

حيث يكون تنقل األجانب غري قانوني، إذا كان بغري  00-10: القانون رقم

، اليت تقعضي على األجنيب الذي 57الشروط اليت بينتها املواد وباألخص املادة 

 11قانونية، سواء بصفة نهائية أو لفرتة تفوق يغري مكان إقامته بصفة 

 .أشهر بالتصريح بذلك

وعليه؛ فإنه خبالف هذه الشروط واإلجراءات القانونية املبينة، فإن 

إقامة األجنيب تكون غري قانونية وليس مرخصا بها، ومنه يرتتب على 

من تسبب من غري األجنيب املعين باملساهمة بتسهيل أو الشروع يف تسهيل 

تطبق عليه العقوبة املقررة يف أن لية التنقل بغري الشروط القانونية، عم

 . 21/0نص املادة 

 وهو أن : تسهيل أو حماولة تسهيل خروج األجانب من الرتاب اجلزائري

يسعى اجلاني إىل العمل على تسهيل أو الشروع يف تسهيل خروج األجنيب من 

تسهيالت، تكون من شأنها  الرتاب اجلزائري، وذلك بأن يقدم له مساعدات أو

لو متت أن تسهل لألجنيب اخلروج، وهذه التسهيالت أو املساعدات، مل يذكرها 

املشرع على سبيل احلصر، وال حتى على سبيل املثال تاركا بذلك اجملال للفقه 

 .والقعضاء

ولعل من بني هذه املساعدات والتسهيالت، العمل على توفري وثائق 

لة نقل، برية أو حبرية، بطريق غري قانوني سفر مزورة أو ختصيص وسي

 . حلمل األجنيب على اخلروج من الرتاب الوطين

ونشري يف هذا الصدد كذلك، أن املساعدات أو التسهيالت املقدمة من 

قبل اجلاني، ال تعين عملية اخلروج يف حد ذاتها، ألن املشرع مل يشر إىل 

نقل، وإمنا نص على هذه الدخول أو اإلقامة أو التأو حدوث فعل اخلروج 
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املساعدات والتسهيالت باعتبارها جرمية قائمة بذاتها وأن الشروع يف 

إعدادها يستوجب العقاب املقرر للجرمية، كون أن فعل الدخول أو 

بدون القيام بهذه  هاخلروج أو اإلقامة أو التنقل ال يتصور حدوث

لتسهيالت التسهيالت وهي الغاية اليت من أجلها جرم املشرع هذه ا

 . واملساعدات أو حماولة القيام بذلك

 21/0ولإلشارة فإن املشرع قد أحسن ما فعل، حينما نص يف املادة 

على أن العقوبة تطبق على الشخص املرتكب للجرمية، سواء بصفة 

مباشرة أي أن يقوم بفعل التسهيل أو حماولة التسهيل بنفسه، أو بصفة 

ني يعتمد يف ارتكاب اجلرمية على غري مباشرة، وهو ما إذا كان اجلا

شخص أو عدة أشخاص آخرين، وهو بذلك وحدة العقوبة على الفاعل 

 . األصلي، أو على الشريك يف اجلرمية، ألن العربة بارتكاب اجلرمية

:النتيجة اإلجرامية/ب

النتيجة اإلجرامية، هي األثر الذي حيدثه السلوك اجملرم، سواء إجيابيا 

ومنه فإن النتيجة يف اجلرمية هذه تتمثل يف حدوث فعل ، كان أو سلبيا

التسهيل أو الشروع فيه، وذلك بأن يقوم اجلاني بتزوير الوثائق اليت ميَكن 

مبوجبها لألجنيب أن يكون دخوله شرعيا أو قانونيا، لو مل تكن هناك 

عملية التزوير، أو إن كانت هذه الوثائق قانونية، أو أن يقوم بأعمال من 

أن تسهل لألجنيب لو حدثت الدخول إىل الرتاب اجلزائري، أو القيام  شأنها

بأعمال أخرى مثل ختصيص لألجنيب مكان إقامة وتهيئته له، لو دخله 

األجنيب كان املتهم مرتكبا جلرمية تسهيل الدخول غري املشروع، أو كأن 

روج يقوم املتهم بإعداد الوسائل واملعدات والظروف اليت متكن لألجنيب  اخل

 . من الرتاب اجلزائري

 سواء حدث، 21/0كل هذه األفعال يعاقب عليها املشرع مبقتعضى املادة 

 . فعل الدخول أو البقاء، أو التنقل أو اخلروج غري الشرعي أو مل حيدث

يرى بنصه هذا أنه  21/0إن املشرع حسب املادة : لكن؛ نعود ونقول

رمية تامة أو الشروع فيها، وال مبجرد القيام بهذه األفعال املسهلة تكون اجل
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 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ينظر يف فعل دخول األجنيب وخروجه أو إقامته، أو بصفة عامة سواء استغل 

 . هذا التسهيل من طرف األجنيب أو مل يستغله

:العالقة السببية بني السلوك والنتيجة/ ج

لكي ترتتب املسؤولية اجلنائية، ويكون الشخص مسئوال جنائيا عن 

فعله جيب أن يكون السلوك الذي أتى به من تسبب  نتيجة إجرامية على

يف إحداث النتيجة اجلرمية، وهو ما يصطلح عليه بالعالقة السببية بني 

السلوك والنتيجة، وبانتفاء هذه العالقة السببية بني السلوك والنتيجة 

، وبالتالي عدم جواز مساءلة يؤدي إىل عدم اكتمال الركن املادي

 .ه ليس هو الذي تسبب يف حدوث النتيجةالشخص على فعله ألن

فإن العالقة السببية بني السلوك  21/0وعلى أساس نص املادة 

والنتيجة ، تكمن يف أنه مبجرد اإلتيان باألفعال والعمل على إحداثها، فإن 

املتهم يكون قد ارتكب اجلرمية مبفهوم هذه املادة، وذلك ألن املشرع يف هذا 

تيجة، اليت تتمثل يف استغالل األجنيب هلذه اجملال مل يفرض حدوث الن

األفعال املسهلة، وبالتالي يتحقق دخوله أو خروجه أو إقامته أو تنقله 

 . داخل الرتاب اجلزائري

بل جند املشرع يكتفي فقط باإلتيان بهذه األفعال املسهلة أو الشروع 

دها فيها، معتمدا يف ذلك أن إمتام هذه األفعال تَكون اجلرمية اليت قص

، والنتيجة اليت يقصدها من جانب آخر 21/0املشرع من خالل املادة 

وهي أن يقوم اجلاني من غري األجنيب املعين، بعملية تزوير وثائق لغرض 

إدخال أجنيب إىل الرتاب اجلزائري، أو عمله على تهيئة الظروف، كمحل 

مثال،  اإلقامة داخل الرتاب اجلزائري كبناء منزل أو غرفة يف مكان معزول

بهدف استغالله من قبل األجنيب عند دخوله، أو تهيئة مركب حبري أو 

قارب من أجل محل األجانب فيه، بغرض إخراجهم أو املساعدة على 

 .إخراجهم من الرتاب اجلزائري
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 : الركن املعنوي للجرمية -10

تتطلب جرمية تسهيل أو الشروع يف التسهيل دخول أو تنقل أو 

ن وإىل الرتاب اجلزائري بصفة غري قانونية إقامة أو خروج أجنيب م

 . القصد اجلنائي العام والقصد اجلنائي اخلاص

حيث يكون القصد اجلنائي العام بأن يرمي اجلاني إىل إحداث اجلرمية 

بكامل أركانها، وأن يكون على علم ودراية بأن هذا السلوك الذي يأتيه يعاقب 

، محاها القانون، وأن صلحة عامة عليه القانون، العتباره جمرم كونه يهدد م

 . غري مشروع وجيرمه القانون –فعل التسهيل أو حماولة التسهيل  –فعله 

أما القصد اجلنائي اخلاص فيكون بتوفر نية املتهم يف تسهيل إحداث 

إحدى األفعال اليت جرمها القانون، وهي القيام بأعمال أو سلوكات غري قانونية 

 .و خروج أو بقاء أو تنقل األجنيب إىل الرتاب اجلزائريمن شأنها تسهيل دخول أ

وال ينظر يف هذا الصدد يف حدوث فعل الدخول أو اخلروج أو البقاء أو 

التنقل، وإمنا ينظر إىل فعل املتهم الذي أتى به وهو فعل التزوير مثال، أو إعداد 

جلاني يف مكان اإلقامة أو إعداد وسيلة نقل للخروج أو الشروع يف ذلك، فنية ا

هذه احلال تتوقف عند هذا الفعل، وال تنصرف إىل فعل الدخول أو اخلروج أو 

 .البقاء

 .(64/0)التعليق على املادة  -ثانيا

يف رأينا جند أنه جترم فعل التسهيل الذي  21/0ومنه؛ فإن نص املادة 

يكون يف رأي املشرع جرمية قائمة بذاتها أو الشروع يف ذلك وليس حدوث 

خول أو اخلروج أو اإلقامة أو التنقل كما يتصور يف الغالب، ذلك فعل الد

ألن هذه العبارات واملصطلحات اليت استعملها املشرع يف نص املادة 

توحي بأن املشرع قصد فقط فعل التسهيل أو حماولة التسهيل، واليت من 

خالهلا ال يقصد املشرع أن تق  جرمية، وإن كان كما سبق القول إن 

أحسن ما فعل  بقصده جتريم التسهيل أو الشروع فيه من  املشرع قد

دون أن ينظر إىل حتقق فعل دخول أو خروج األجنيب من وإىل الرتاب 

 .اجلزائري
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 :خــــامتة 

إن العمل على مكافحة اجلرمية ينمو مما يرتتب عن السلوكات 

من  واألفعال اليت تهدد املصاحل العامة واخلاصة للدولة، ولعل غاية املشرع

من السبل اليت من خالهلا تتم  جتريم تلك السلوكات واملعاقبة عليها هلو

ه مشرعنا مناولة القعضاء عليها، أو احلد منها وهو السبيل الذي مل جيد حم

بدا للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية هذه الظاهرة اليت أضنت دول 

جلزائري املغرب وأنهكت الدول األوربية، وهلذا السبب جاء املشرع ا

إىل العمل على احلد من  الذي من خالله يصبو 00-10: ن رقمبالقانو

 .هذه الظاهرة

من هذا القانون يكشف  21ودراستنا لنص الفقرة األوىل من املادة 

عن مدى حرص املشرع واهتمامه بهذه الظاهرة حيث ومن خالل هذه 

الدراسة املتواضعة كشفنا ولو بصورة وجيزة وسطحية عن هذه 

غبة الصارمة لتجريم وحماربة العصابات املنظمة هلذه الظاهرة، وذلك الر

بتعضييق اخلناق عن هؤالء مبثل هذه النصوص القانونية اليت جترم ليس 

فعل الدخول أو اخلروج أو اإلقامة أو التنقل غري املشروع فقط، بل 

ترمي إىل أن تعاقب حتى على التسهيل والتحعضري ملثل هذه األفعال 

ت، حتى وإن  مل حتدث مثل هذه السلوكات اليت أوالها املشرع والسلوكا

أهمية كبرية ومشلها بالتجريم والعقاب بالدرجة األوىل، وهذا ما استنتجناه 

على أن  21من خالل دراستنا ملعضمون الفقرة األوىل من نص املادة 

تكون هناك دراسة أخرى من خالهلا حناول أن نعرج كذلك على الفقرة 

ن املادة نفسها واليت من خالهلا نتطرق إىل ظروف التشديد الثانية م

 . للجرمية

 :قائمة املراجع

 .الكتب:  والأ

اجلزء أألول اجلرائم ضد )أحسن، بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص  -

 .، دار هومه، اجلزائر5110، (األشخاص واجلرائم ضد األموال  

 شرح قانون العقوبات القسم العام، السنة عبد اهلل، اوهايبية، حماضرات يف  -5

 .اجلزائر  0222 -0220الدراسية 
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دراسة قانونية فقهية مدعمة بالقرارات واألحكام )حممد، حمدة، جرائم الشيك  –0

 . 5112، الطبعة األوىل، (القعضائية

 .القوانني: ثانيا

يونيو سنة  52املوافق  0252مجادى الثانية عام 50مؤرخ يف  00-10قانون رقم  -0

املوافق  ـه0252مجادى الثانية 50"اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية " 5110

، يتعلق بشروط دخول األجانب اىل اجلزائر وإقامتهم بها  01، العدد 5110يوليو5

  .وتنقلهم فيها

يتعضمن  0211يونيو 0املوافق  0001صفر 00مؤرخ يف  021-11األمر رقم  -5

 0201صفر 52املؤرخ يف  10-12دل واملتمم بالقانون رقم قانون العقوبات املع

 .5112فرباير  52املوافق 

 .املقاالت: ثالثا

املتعلق بدخول واقامة األجانب  15-10قراءة للقانون رقم)عبد الكبري، طبيح -

، (باململكة املغربية وباهلجرة غري الشرعية على ضوء بعض التشريعات املقارنة

اليت نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش يومي أشغال الندوة الوطنية 

الطبعة الثالثة، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية  ،0222دجنرب  91-02

 .10، العدد 5117والقعضائية، مراكش، املغرب، 

املتعلق بدخول واقامة األجانب  15-10تقديم القانون رقم )الطيب، الشرقاوي –5

أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها ، (باهلجرة غري املشروعةباململكة املغربية و

الطبعة  ،0222دجنرب  02-91وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش يومي 

الثالثة، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية والقعضائية، مراكش، املغرب، 

 . 10، العدد 5117

 دةـــــــاهلوامش واملراجع املعتم

                                                 

املتعلق بدخول وإقامة األجانب  15-10: قراءة للقانون رقم)عبد الكبري طبيح (1) 

، (ية على ضوء بعض التشريعات املقارنةباململكة املغربية وباهلجرة غري الشرع

أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش يومي 

، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية 10م، ط5110دجنرب  02-51

 .00، ص10، العدد 5117والقعضائية، مراكش، املغرب، 

يونيو  52هـ املوافق  0252الثانية عام مجادى  50: مؤرخ يف 00-10: قانون رقم (2)

هـ 0252مجادى الثانية  50"اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية "، 5110سنة 
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 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
، يتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر 01، العدد 5110يوليو  5: املوافق لـ

 .وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

مجادى الثانية عام  50: املؤرخ يف 00-10: الفقرة األوىل من القانون رقم 21املادة  (3)

اجلريدة الرمسية للجمهورية " م5110يونيو سنة  52: هـ املوافق لـ0252

، 01م، العدد 5110يوليو  5: هـ املوافق لـ0252مجادى الثانية  50"اجلزائرية 

 .يتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

املتعلق بدخول وإقامة األجانب  15-10: تقديم القانون رقمالطيب الشرقاوي،  (4)

باململكة املغربية وباهلجرة غري املشروعة، أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها 

، 10م، ط5110دجنرب  51-02: وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش يومي

، 5117منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية والقعضائية، مراكش، املغرب، 

 .55، ص10العدد 

 .00-10: من القانون رقم 17املادة   (5)

دراسة قانونية فقهية مدعمة بالقرارات واألحكام )حممد حمدة، جرائم الشيك،  (6)

 .002-000م، ص ص 5112، 10، ط(القعضائية

عبد اهلل أوهايبية، حماضرات يف شرح قانون العقوبات القسم العام، السنة الدراسية  (7)

 .002اجلزائر، ص  0222 -0220

 .007عبد اهلل أوهايبية، املرج  السابق، ص  (8)

أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلرائم ضد األشخاص  (9)

.052، دار هومه، اجلزائر، ص 5110، 10واجلرائم ضد األموال، ج



 

 

 
 

 

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  صاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقت

 (55) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 للزواج الموضوعية الشروط على التطبيق واجبال القانون

 مسعــــــــــودي يوسف  .أ 

 المركز الجامعي لتامنغست

 مقدمة

مل تعد العالقات القانونية الوطنية خالصة، بل ختللها العنصر األجنيب 

انب يف جانب األطراف أو احملل أو السبب، وذلك راج  الختالط األج

بالوطنيني ووجود تعامالت بينهم، بسبب منو وتعدد مصاحل وعالقات 

ومن هنا كانت احلاجة داعية إىل البحث . األفراد وازدياد ظاهرة اهلجرة

عن قواعد قانونية تتوىل تنظيم هذه العالقات القانونية املشتملة على 

 . عنصر أجنيب

م القانون فمن غري املعقول أن تبقى تلك العالقات خاضعة ألحكا

الداخلي ألن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل إهدار وضياع حقوق األفراد 

فلو أخعضعنا مثال زوجني . وخاصة يف مسائل األحوال الشخصية

جزائريني مسلمني مقيمني يف اخلارج لقانون أجنيب ال يبيح الطالق أو 

تب يسوي يف املرياث بني الذكور واإلناث ألدركنا خطورة النتائج اليت قد ترت

ومن هذا املنطلق وجب إخعضاع العالقات القانونية املشتملة . عن ذلك

  .على عنصر أجنيب لقواعد تتفق م  طبيعتها اخلاصة

لقد اختلفت الدول يف تنظيم أحكام رابطة الزواج، نظرا الرتباط 

هذا األخري باملعتقدات الدينية واملفاهيم االجتماعية والسياسية اليت 

خرى، فقد حيدث أن يواجه القاضي املعروض النزاع ختتلف من دولة أل

أمامه رابطة تعترب رابطة زواج من قبل بعض القوانني األجنبية، يف 

 . حني أنها ليست كذلك وفقًا لفكرة الزواج يف قانون القاضي

تعترب الزواج رابطة أبدية ال تقبل االحنالل بالطالق  كما أن هناك دوال

ملقابل توجد تشريعات دول أخرى تسمح أو االنفصال اجلسماني، وبا

باحنالل الزواج وتوجد تشريعات أخرى تعترب رابطة الزواج رابطة مؤقتة 

كما هو الشأن بالنسبة لبعض قوانني الواليات املتحدة األمريكية، 

  .وبعض املذاهب اإلسالمية كالشيعة الذين يقرون زواج املتعة



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (58) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

دد الزوجات، بينما وجتيز أغلبية تشريعات الدول اإلسالمية تع

تتمسك قوانني الدول املسيحية بوحدة الزواج وتعترب التعدد جرمية 

كما تسمح عادات بعض القبائل اإلفريقية وإقليم التبت . معاقب عليها

 . واهلند بتعدد األزواج

لقد أصبح يشكل زواج اجلزائريني واجلزائريات م  األجانب مشكلة 

اكل االجتماعية والسياسية املتولدة معقدة وحادة وهذا بالنظر إىل املش

والدليل على ذلك النزاعات املتعلقة حبعضانة وزيارة . عن مثل هذا الزواج

األطفال الناجتني عن زواج اجلزائريني بالفرنسيات، وكذلك زواج الفتيات 

اجلزائريات ببعض األجانب الذين اضطرتهم ظروف معينة للعمل 

زائريات م  األجانب واألجنبيات ال يعترب إن زواج اجلزائريني واجل. باجلزائر

من احملرمات شرعا أو قانونًا باستثناء عدم زواج املسلمة بغري املسلم إال 

أنه ميكن منعه أو تقييده بعضرورة توافر شروط معينة لعضمان محاية 

 .األطفال الناجتني عن هذا الزواج

اخلاصة  األحكام 5112جوان  51املؤرخ يف  01-12لقد عدل القانون 

بقواعد تنازع القوانني من حيث املكان والسيما األحكام الواردة يف 

ولئن كانت الزجيات املختلطة واقعا معاشا يف جمتمعاتنا . موضوع دراستنا

اليوم، فإن هذا النوع من الزجيات يثري مشكالت قانونية عديدة بسبب 

فهل ينسجم  وانطالقا من هذا. تنوع واختالف املرجعيات الدينية لألفراد

هذا التعديل م  التطورات اجلديدة احلاصلة على صعيد تنظيم العالقات 

 الدولية اخلاصة واالجتاهات احلديثة اليت وصلت إليها التشريعات املقارنة؟ 

وما مدى مواكبة واستجابة احللول الوضعية املقررة لفض تنازع 

اص اجلزائري القوانني يف مسائل الزواج املختلط يف القانون الدولي اخل

للتطورات احلاصلة يف خمتلف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

على الصعيدين الوطين والدولي؟ خاصة يف ظل تطور وسائل املواصالت 

وازدهار عصر تكنولوجيا االتصاالت وأثر ذلك على توسي  نطاق العالقات 

د من املشكالت وهل ساهمت هذه القواعد يف حل العدي. الدولية اخلاصة

 العملية ؟ أم أننا يف حاجة ماسة إلضافة قواعد إسناد جديدة؟ 
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 (04) االجتهـــاد العدد انونية والشرعية قسم الدراسات الق 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وبناء على ما تقدم، ومن أجل إعطاء رؤية واضحة وشاملة ملختلف 

اجلوانب اليت حتيط باملوضوع قسمت هذا البحث إىل مطلبني أساسيني، 

 : وذلك على النحو التالي

 .ة للزواجمعضمون فكرة الشروط املوضوعي: املطلب األول

تطبيق قانون جنسية الزوجني على الشروط : املطلب الثاني

 .املوضوعية للزواج

 .للزواج املوضوعية الشروط فكرة مضمون: األول املطلب

 النعقاد توافرها الواجب الشروط اجلزائري األسرة قانون تناول لقد

 وما املوضوعية الشروط من منها يعترب ما مييز أن دون صحيحا الزواج

 الدولي القانون صعيد على أنه غري. الشكلية الشروط من منها عتربي

 ذلك على وموضوعه، ويرتتب الزواج شكل بني التفرقة تتم اخلاص

 الشروط له ختعض  الذي القانون غري لقانون املوضوعية الشروط إخعضاع

 التصرف شكل من كل ختعض  القدمية القوانني كانت ولقد .الشكلية

 بني متيز احلديثة القوانني اليوم وأصبحت اإلبرام حمل لقانون وموضوعه

 الشكل بني التمييز ميكننا كيف ولكن وموضوعه التصرف شكل

 واملوضوع؟

 واضح متييز إجراء عن والقانون الفقه من كل عجز الواق ، قد يف

 التكييف نظرية إىل استنادا القعضاء استطاع واملوضوع، بينما الشكل بني

 تتعلق وقعضايا بالشكل تتعلق صنفني، قعضايا إىل القعضايا تقسيم

 حمل املسألة كانت إذا ما الوطين لقانونه وفقا القاضي فيقرر. باملوضوع

  .املوضوع أو بالشكل تتعلق النزاع

 الصور عن خيرج ال اخلاص الدولي القانون إطار يف املربم الزواج إن

 األمر يتعلق دق خمتلط، أو زواج صورة أجانب، أو زواج صورة: التالية

 أنه اإلسالمية الشريعة يف الثابت واملبدأ .اخلارج يف مربم وطنيني بزواج

 من شرائعهم، بالرغم حسب الزواج ممارسة املسلمني غري لألجانب حيق



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (56) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

: مثل املسائل بعض يف اإلسالمية الشريعة م  االختالفات بعض وجود

   .والعدة املهر

 عقد بأنه الزواج اجلزائري األسرة قانون من 12 املادة عرفت لقد

 تكوين أهدافه الشرعي، من الوجه على وامرأة رجل بني يتم رضائي

 هذا ويشبه. الزوجني وإحصان والتعاون والرمحة املودة أساسها أسرة

 نظام بأنه يعرفه الذي الفرنسي القانون يف الزواج تعريف كثريًا التعريف

 بيةوأور تشريعات جند بينما. مرأةوا رجل إرادتي توافق على يقوم قانوني

 وأكثر جنسيهما حتديد دون شخصني بني عقد بأنه الزواج تعرف أخرى

 بالنسبة الشأن هو كما املثليني بني الزواج عقد إبرام جتيز هذا من

 الصعيد على الزواج فكرة تليني أن إال .والبلجيكي اهلولندي للتشري 

 امرأة بني ورجل، أو رجل بني زواج بوجود القبول عندنا يعين ال الدولي

 ال العالقات هذه فمثل الغربية؛ الدول بعض يف ينتشر بدأ كما وامرأة

 واقعة أنها على إليها ينظر الزواج، بل مؤسسة مستوى إىل ترتقي

 .فيه وقعت الذي احملل لقانون مبدئيا خاضعة تبقى قانونية

 ال العربية الشخصية األحوال وقوانني اإلسالمية الشريعة كانت وملا

 إبرام يف الشكلية والشروط املوضوعية الشروط بني التمييز تعرف

 قواعد كانت وإذا. وشروطه العقد أركان بني متيز جندها الزواج، بينما

 االعتقاد على حيملنا ذلك وموضوعه، فإن الزواج شكل بني متيز اإلسناد

 اجلزائري اخلاص الدولي القانون يف للزواج املوضوعية الشروط بأن

 الزواج عقد أركان أي ؛كعقد لصحته األساسية الشروط كافة تشمل

 لزم إن القاضي أو للزوجة النفس على والولي الرضا مثل وشروطه

. املان  انتفاء شرط إىل باإلضافة واألهلية والصداق والشهود األمر

 املهرك اللزوم شروط اإلسالمية الشريعة يف الشروط هذه ضمن ويدخل

 اخلاصة للزواج اجلوهرية الشروط كافة تشمل بهذا وهي .والكفاءة

 الزواج بطالن ختلفها على يرتتب ، واليتعليه املقبلني األشخاص حبالة

  .لإلبطال قابليته أو
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 يتم قد الشروط هذه معضمون حتديد يف الدول اختالف بوبسب

 التشريعية والسياسة العام النظام م  لتعارضها منها البعض استبعاد

 هو كما الرجل حبقوق املرأة حقوق تسوية على القائمة األوربية للدول

 يالحظ أنه بل. الزوجات تعدد ومسألة الزواج يف للوالية بالنسبة الشأن

 جند فمثال بينها فيما العربية التشريعات مقتعضيات بني تعضارب وجود

 مسلمني غري أو سلمنيم كانوا سواء األجانب على مين  التونسي القانون

  .ذلك يبيح الوطين قانونهم أن رغم تونس يف متعدد زواج إبرام

 أن أيعضا املمكن الوطن، ومن داخل يتم قد الزواج عقد إبرام إن

 واجلزائريات اجلزائريني بزواج األمر تعلق الوطن، وإذا خارج إبرامه يتم

 على التطبيق واجبال القانون حتديد بشأن نزاع أي يثور فال اجلزائر يف

اجلزائري،  األسرة قانون من األوىل املادة حلكم خيعض  وبالتالي الزواج؛ هذا

 وأيعضًا اجلزائري األسرة قانون يف عليها املنصوص الشروط تطبيق ويتم

 خمتلط زواج بصدد كنا إذا املدنية، ولكن احلالة قانون أحكام تطبيق

 عند ذلك وسيتعضح لتطبيقا الواجب القانون حتديد يف صعوبة مثة فتوجد

 .الثاني املطلب يف الزوجني جنسية قانون تطبيق عن احلديث

 أن جيب وجزائرية جزائري بني اجلزائر يف يربم زواج عقد أي إن

 هذه أهم ومن. صحيحا ينعقد لكي املوضوعية الشروط كافة يستويف

 وعليه. الشرعية املوان  الرضا، وانعدام وشرط األهلية شرط: الشروط

 عقد حيرر أن العقاب طائلة حتت املدنية احلالة ضابط أو املوثق على تن مي

 كانعدام املطلوبة الشروط ختلفت إذا واجلزائرية اجلزائري بني الزواج

  .مثاًل األهلية

 ضمن للزواج املوضوعية الشروط صحة مسألة تدخل فرنسا ويف

 وقت نيالزوج من كل جنسية قانون وحيكمها الشخصية األحوال فئة

. واحدة جنسية من الزوجان يكون عندما صعوبات أية تثار وال. الزواج

. كذلك يكونا ما وغالبًا جنسيتهما اختالف حالة يف تكمن الصعوبة ولكن

 واملوافقة، االستعداد السن يف الشروط هذه تتمثل العموم وعلى



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (80) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 القعضائي االجتهاد عليه جرى ملا ووفقًا. الوالدين من اجلسدي، اإلذن

 .موزعا تطبيقا الشروط هذه تطبيق جيري الفرنسي

 األمر ويتعلق بالزوجني واحد وقت يف تتعلق أخرى شروط ومثة

 ال الفرض هذا مثال، وعند أخته بابنة اخلال زواج كعدم الزواج مبوان 

 يلغيه، وهذا الوطنيني القانونني من أي يكن مل إذا إال قائما الزواج يكون

 اخلارج يف املربم الزواج يكون هذا وعلى .اكميالرت بالتطبيق يسمى ما

 القانون يف عليها املنصوص املوضوعية الشروط تطبيق مت إذا صحيحا

 . الشروط هذه طبيعة حبسب جامعا أو موزعا تطبيقا للزوجني الوطين

 الشروط على الزوجني جنسية قانون تطبيق: الثاني املطلب

 .للزواج املوضوعية

 حبدة يطرح ذلك فإن أجنيب؛ زواج عقد صحة ولح نزاع ثار إذا

 من باعتباره الزواج فإن وعموما التطبيق الواجب القانون حتديد إشكالية

 القانون الختصاص تكوينه يف خيعض  الشخصية األحوال موضوعات

 00 املادة نص يف ورد اجلزائر، حيث يف احلال عليه هو كما .الشخصي

 بصحة اخلاصة املوضوعية الشروط على يسري:" أنه املدني القانون من

 ". الزوجني من لكل الوطين القانون الزواج

 النص وهو املدنية احلالة قانون من 27 املادة نص إىل وبالرجوع

 املشرع تفعضيل يتأكد الفرنسي املدني القانون من 071 للمادة املقابل

 املوضوعية الشروط على الزوجني جنسية قانون تطبيق اجلزائري

 إذ اجلانب أحادي جاء 27 املادة نص أن من الرغم على وهذا. واجللز

 يف األجانب زواج إىل يتطرق ومل اخلارج يف اجلزائريني زواج إىل تطرق

 27 املادة نص إعطاء من مين  ما يوجد ال فإنه. خارجها أو اجلزائر

 يف يعقد الذي لزواجهم بالنسبة األجانب خيعض  حبيث مزدوجا تفسريا

 .جنسيتهم لقانون خارجها وأ اجلزائر

 للزوجني الشخصي القانون إىل اإلسناد مفهوم أن عليه املتفق ومن

 لكل الوطين القانون عليها ينص اليت املوضوعية القواعد بتحديد يتعلق

 هو الزوجني من كل جنسية فقانون .اإلجرائية القواعد دون منهما
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 تغريت فإذا. الزواج عقد إبرام وقت به ويعتد زواجهما على يسري الذي

 .            التغيري بهذا الزواج عقد يتأثر فال أحدهما جنسية

 بها يتم اليت بالكيفية تتعلق أساسية نقطة يثري اإلسناد هذا أن غري

. منهما كل معضمون اختلف إذا خصوصًا الزوجني من كل قانون تطبيق

 من كل ةجنسي لقانون حينئذ للزواج املوضوعية الشروط ختعض  فهل

 اليت املوضوعية الشروط كل الزوج يف تتوفر أن جيب حبيث الزوجني

 أن أيعضا ويستلزم. الزوجة جنسية وقانون جنسيته قانون يستلزمها

 جنسيتها قانون يتطلبها اليت املوضوعية الشروط كافة الزوجة يف تتوفر

 بالنسبة الزواج شروط تتوافر أن يكفي أنه أم. الزوج ةجنسي وقانون

 جنسيته؟ قانون إىل استنادا زوج للك

 .اجلامع التطبيق: األول الفرع

 من كل قانون إىل للزواج املوضوعية الشروط إسناد سبب إن

 أن منطقيا يكون هامة، ولن اآثار يرتب الزواج كون إىل يرج  الزوجني

 لقانون وفقا باطلة تعترب بينما الزوج قانون إىل العالقة هذه إسناد يتم

 بصفة تتمت  اجلام  للتطبيق اخلاضعة الشروط أن جند وهلذا .الزوجة

 املصاحل محاية إىل تهدف ذاتها، فهي يف الزوجية العالقة وختص مزدوجة

 هذه أمثلة ومن. وخلقية إنسانية ملبادئ استجابة األسرية، ومتثل

 األمراض مثل الصحية واملوان  القرابة مثل الزواج موان  جند الشروط

سابق،  بزواج االرتباط العقلية، ومسألة عدية، واألمراضامل اجلسمانية

 اإلقليمية العوائق املوان  هذه نطاق عن وخيرج الدين اختالف وكذلك

  .والعنصرية

، 01، 52، 50 املواد يف الزواج موان  اجلزائري املشرع تناول ولقد

 أن جيب:" يلي ما على 50 املادة نصت حيث. اجلزائري األسرة قانون من

 ". واملؤقتة املؤبدة الشرعية املوان  من خلوا الزوجني من كل يكون

 للتطبيق ختعض  أن جيب املوان  هذه فإن اجلزائري القانون إذن، حسب

 الشروط بعض خبالف. العام بالنظام وتعلقها خلطورتها نظرا اجلام 

 بالتطبيق فيها فيكتفى احد على فرد كل ختص أن ميكن اليت األخرى



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (82) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 اجلام  للتطبيق وفقا املختلط الزواج قيام فرص الواق ، فإن يفو. املوزع

 قوانني بني املوجود لالختالف راج  تقل، وهذا الزوجني من كل لقانون

 .الزواج مسائل تنظيم خيص فيما الدول

 . املوزع التطبيق: الثاني الفرع

 جنسية اتفاق حالة يف إشكال أي يثري ال اجلام  التطبيق كان إذا

 إليها ينتميان اليت الدولة قانون تطبيق سيتم أنه دام ما جانالزو

 األحكام جنسيتهما، وختتلف ختتلف عندما تظهر الصعوبة جبنسيتهما، فإن

 على اجلزائري املشرع نص وقد. منهما لكل بالزواج اخلاصة املوضوعية

 التشريعي االختصاص بتغليب جزائريا الزوجني أحد يكون عندما احلل

 الزوجان يكون عندما احلل إىل يشر مل ولكنه. اجلزائري قانونال ملصلحة

 معا؟ أجنبيان

 أنه به ونعين املوزع؛ التطبيق إىل اللجوء من احلالة هذه يف مناص ال

فقط،  جنسيته قانون يستلزمها اليت الشروط الزوج يف تتوافر أن جيب

 كنا فقط، فإذا جنسيتها قانون يستلزمها اليت الشروط الزوجة ويف

 يف تتوفر أن يكفي وفرنسية، فإنه أملاني بني مربمة زواج عالقة بصدد

 وحده، وأن األملاني القانون يتطلبها اليت املوضوعية الشروط الزوج

 الفرنسي القانون يتطلبها اليت املوضوعية الشروط الزوجة يف تتوفر

 دولة كل قانون أن مفادها حجة إىل االجتاه هذا أنصار ويستند. وحده

 الشروط بعض توجد األصل من واستثناء. مواطنيها على ليطبق وض 

، اجلام  التطبيق إىل ختعض  أن جيب أهميتها إىل بالنظر املوضوعية

 الشروط؟ هذه حتديد يتم كيف هو هنا املطروح السؤال ولكن

: الشروط من نوعني بني األملاني الفقه مييز السؤال على لإلجابة

 تلك اإلجيابية أو الفردية بالشروط ونعين. مزدوجة والثانية فردية األوىل

 وهذا السن، الرضا شرط مثل ؛ىحد على زوج كل ختص اليت الشروط

 .املوزع للتطبيق خاضعا ويبقى صعوبة أية يثري ال الشروط من النوع
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 اخلاصة الشروط تلك السلبية أو املزدوجة بالشروط ويقصد

 عدم وشرط .كالقرابة لزواجا موان  ذاته، مثل حد يف الزواج برابطة

 املوان  من باريس استئناف حمكمة اعتربته فقد وقائم سابق زواج وجود

 وشخص فرنسية بني مربم زواج أبطلت األساس هذا وعلى املزدوجة؛

 تعدد له يبيح الوطين قانونه أن رغم الكامريون دولة من أجنيب

 اجلام  طبيقللت خيعض  أن جيب الشروط من النوع وهذا .الزوجات

 من مان  على القانونني أحد نص إذا الزوجني، وعليه من كل لقانون

  .صحيحا الزواج ينعقد فال الزواج موان 

 فكرة إىل اللجوء مت اجلام  التطبيق حتقيق لصعوبة إذن، نظرا

 املوضوعية الشروط زوج كل يف يتوافر أن تستلزم اليت املوزع التطبيق

 صحيحة املوضوعية الشروط اعتبار أي نهقانو يف عليها املنصوص

 تطبيق جيب واستثناء. نفرادا على الزوجني من كل جلنسية بالنسبة

 مثل الزواج مبوان  يتعلق فيما جامعًا تطبيقًا الزوجني جنسية قانون

 ملبادئ استجابة تعترب اليت املبادئ من القرابة، الدين، العدة، وغريها

 إىل متتد فال واجلنس اللون مثل إلقليميةا املوان  باستثناء عليا خلقية

 قانون نص إذا أما. استبعادها ضرورة يعين وهذا اإلقليم خارج

 اختالف أو القرابة درجة بسبب الزواج من  على الزوجني أحد جنسية

 حتى صحيحا يكون ال الزواج فإن املوان  هذه حتققت وأن وحدث الدين

 .الزوجني أحد نقانو يف مقرر غري املن  هذا كان ولو

 00 املادة لنص الفنية الصياغة ضبط اجلزائري املشرع أعاد لقد

 يشوبها كان الذي واللبس الغموض أدق، ورف  بشكل املدني القانون من

 املقصود أن قاط  بشكل 00 املادة أوضحت التعديل، حيث قبل

 أن يعين وهذا فقط املوضوعية الشروط هي املادة هذه يف بالشروط

 شكل حتكم اليت العامة للقاعدة خاضعة تبقى للزواج الشكلية وطالشر

 نوع إىل اإلشارة اجلزائري باملشرع جيدر كان فإنه ذلك ورغم. التصرفات

 ورغم املوزع؟ التطبيق أم اجلام  التطبيق هو هنا، هل املراد التطبيق

الزواج،  موان  باستثناء تطبيقه واستحالة اجلام ، بل التطبيق صعوبة



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (81) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 القانوني النص تعديل بعضرورة تنادي اليت اآلراء إىل صوتنا نعضم فإننا

 يقط  بشكل للزواج املوضوعية الشروط حيكم الذي القانون حيدد الذي

 الكوييت املشرع عليه نص ما مثل .املسألة حول املثار الفقهي اخلالف

 ذات القانونية العالقات تنظيم قانون من 01 املادة نص يف صراحة

 الزوجني جنسية قانون بتطبيق املقصود أن اعترب حيث األجنيب عنصرال

 .املوزع التطبيق هو

خمتلفة،  جوانب مست هامة بتعديالت جاء 01-12 قانون أن ورغم

 كافية غري تبقى التعديالت هذه فإن الشخصية األحوال منها سيما وال

 واجتماعية اقتصادية ظروف يف وضعت القواعد هذه أغلب أن حيث

 العالقات تعرفه الذي التطور مالحقة عن عاجزة أضحت مت ومن. تلفةخم

 عليها جذرية تعديالت إلضفاء ماسة حاجة يف وأصبحت. اخلاصة الدولية

 .احلاصلة للتغريات يستجيب مبا

 .الوطين القانون لصاحل املقرر االستثناء: الثالث الفرع

 القانون يسري" :بأنه اجلزائري املدني القانون من 00 املادة تنص

 كان إذا 05و 00 املادتني يف عليها املنصوص األحوال يف وحده اجلزائري

". الزواج أهلية خيص فيما الزواج، إال انعقاد وقت جزائريا الزوجني أحد

 طبقا يكون للزواج املوضوعية الشروط صحة تقدير أن يعين وهذا

 .جزائريا الزوجني أحد كان متى اجلزائري للقانون

 تطبيق جمال يف يؤثر ال 00 املادة يف عليه املنصوص التحفظ ونطاق

 فيما خاضعا يبقى الذي وحده األجنيب للطرف بالنسبة إال االستثناء هذا

 الذي الزمين الوقت املشرع حدد وقد .جنسيته لقانون بأهليته يتعلق

 انعقاد وقت جزائريا الزوجني أحد كون وهو االستثناء بهذا فيه يعتد

 رف  وقت أجنبيا الزوجني أحد صار ما إذا األمر يف يغري ، والالزواج

 .الدعوى

 انعقاد عند جزائريا الزوجني أحد كان إذا االستثناء هلذا فطبقا

وحده،  اجلزائري القانون إىل للزواج املوضوعية الشروط ختعض  الزواج
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 فلو. جنسيته لقانون خاضعة الزوجني من كل أهلية تظل واستثناء

 جلمي  بالنسبة اجلزائري للقانون الزواج خلعض  بفرنسية ريجزائ تزوج

 كل لقانون خاضعة فتبقى الزواج أهلية باستثناء املوضوعية الشروط

 .احد على زوج

 بشأن 0211 مارس 2 ظهري من الثاني الفصل نص املغرب ويف

 ما على واألجانب املغربيات أو واألجنبيات املغاربة بني األنكحة انعقاد

 كله ذلك م  يتوقف املدنية احلالة صيغة حسب النكاح انعقاد إن:" يلي

 اجلوهر حيث من عليها املنصوص الشروط طبق به اإلشهاد سابق على

  ".املغربي الزوج على اجلاري الشخصية األحوال قانون يف والصيغة

 الدول تشريعات أغلب يف اإلسناد قواعد إىل يوجه انتقاد أهم نإ

. الوطين القانون لصاحل املقرر االستثناء أو اجلنسية امتياز هو العربية

 أحواله قانون تطبيق( الزوجة أو الزوج) كان أيا للوطين خيول والذي

 .املختلطة الدولية الروابط على الشخصية

 تنازع قواعد أغلب يف الوطين االمتياز هذا على النص مت لقد

 القانون من 02 دةاملا ذلك ومن العربية الدول تشريعات يف القوانني

 01 املوريتاني، واملادة والعقود االلتزامات قانون من 2 واملادة اللييب املدني

 العنصر ذات القانونية العالقات بتنظيم املتعلق الكوييت القانون من

 .األجنيب

 هو الوطين لصاحل املقرر اجلنسية امتياز تطبيق على املرتتب األثر إن

 األخري، ويرتتب هذا لقانون الدولية الشخصية األحوال روابط خعضوع

 على مين  أنه ذلك من غريبة؛ قانونية نتائج االستثناء هذا تطبيق على

 الشروط أن دام ما بتونس ثانية زوجةب التعدد املسلم األجنيب الزوج

 يستفيد قد وباملقابل. الوطنية الزوجة لقانون ختعض  للزواج املوضوعية

 نصوص م  مقارنة تقليدية أكثر كونت قد قواعد من املسلم األجنيب

 . الشخصية أحواله قانون

 يكرس االمتياز، فهو هلذا النقد توجيه على البعض محل ما وهذا

 القانون عليها يقوم اليت األساسية املبادئ م  يتعارض مبا الوطنية النزعة



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (88) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 املواثيق كرستها اليت واملساواة العدالة ومبادئ املقارن اخلاص الدولي

 .وليةالد

 أحد كان متى الوطين القانون لصاحل املقرر االمتياز أن رأينا ويف 

 من يشوبه أن ميكن قد ما رغم يربره ما له استثناء هو وطنيا الزوجني

 الشخصي للقانون خاضعة تبقى أن جيب األشخاص حالة أن عيوب، إذ

 الدولية الروابط هذه مثل يف غريه من للتطبيق مالئمة أكثر باعتباره

 . ملختلطةا

 :امتةـــــــخ

 األساسية املشاكل أهم معاجلة الدراسة هذه خالل من حاولنا قدل

للزواج،  املوضوعية للشروط بالنسبة القوانني تنازع موضوع يثريها اليت

 اليت واملشاكل التنازع قواعد ملنهج املوجهة االنتقادات كل من وبالرغم

 حلل والوحيدة التقليدية لةالوسي اليوم حلد يزال ال فإنه تطبيقه تعوق

 أنه على يدل وهذا. الشخصية األحوال مسائل يف وخاصة القوانني تنازع

 ينبغي ما التنازع، وأن من املادة هذه يف املنهج هذا عن التخلي ميكن ال

 مالئمة أكثر قوانني لتحديد اإلسناد قواعد اختيار ضبط إعادة هو فعله

 .العدالة حيقق مبا وتطويرها

 الزواج مسائل حلكم إسناد ضوابط اجلزائر املشرع تاراخ لقد

 استقر وما الراجحة الفقهية اآلراء ألغلب وفقا وعموما إمجاال املختلط

 القانونية األنظمة أغلب يف مقرر هو ملا أيعضا القعضاء، ووفقا عليه

 العالقات شهدته الذي املتسارع التطور وترية فإن ذلك ورغم. املقارنة

 جيب الذي الالزم التشريعي التطور معه باملوازاة يتم مل اخلاصة الدولية

 حلول إجياد يعضمن مبا القوانني تنازع لفض التطبيقية احللول تشهده أن

 . املختلط الزواج مسائل يف القوانني تنازع عن النامجة للمشكالت مالئمة

اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

 اجلامعة دار، المياإلس الفقه يف القوانني تنازع دراز، فكرة علي حممد رمزي انظر( )

 .02 -00ص ص ، 5112للنشر،  اجلديدة
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 (04) االجتهـــاد العدد انونية والشرعية قسم الدراسات الق 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
هومه،  اجلديد، دار ثوبه يف اجلزائري األسرة سعد، قانون العزيز انظر، عبد( )

 .00، ص5112الثانية،  الطبعة

 تنازع) األول اجلزائري، اجلزء اخلاص الدولي بلقاسم، القانون انظر، أعراب( )

 .550، ص5112هومه،  ، دار(القوانني

هومه، اجلزائر،  التصرف، دار شكل على احملل قانون فعضيل، تطبيق انظر، نادية( )

 .525، ص520، ص5111

 الزواج عقد)األول األسرة، الكتاب مدونة شرح يف الكشبور، الوسيط انظر، حممد( )

 .010، ص5112الثانية، املغرب،  اجلديدة، الطبعة النجاح ، مطبعة(وآثاره

اإلسالمية،  الدول يف لألجانب اخلاصة الدولية مكحلة، احلقوق ودعب انظر، حممد( )

 .       002، ص5112دمشق،  الشريعة، جامعة دكتوراه، كلية رسالة

 . 00-07صص السابق،  سعد، املرج  العزيز انظر، عبد( )

 العلوم الدولية، دار اخلاصة للعالقات الوضعية اهلل، احللول عبد انظر، سامي( )

 .25، ص0207األوىل، بريوت،  الطبعة العربية،

 الزواج، دار إبرام مشكالت يف القوانني الدين، تنازع مجال الدين انظر، صالح( )

  .52، ص5117اجلامعي، اإلسكندرية،  الفكر

 اجلامعية اخلاص، املؤسسة الدولي القانون يف غصوب، دروس مجيل انظر، عبده( )

 .512، ص5110والتوزي ، لبنان،  والنشر للدراسات

 زروتي، القانون الطيب ؛ 07السابق، ص سعد، املرج  العزيز انظر، عبد( )

 الفسيلة، الطبعة ، مطبعة(القوانني تنازع)األول اجلزائري، اجلزء اخلاص الدولي

 .011، ص5110الثانية، 

 للنشر، الطبعة وائل اخلاص، دار الدولي الداوودي، القانون علي انظر، غالب( )

 .012، األردن، ص5101 اخلامسة،

املغربي،  اخلاص الدولي القانون يف العائلية بلمري، الروابط انظر، السعدية( )

 .  55، ص0200القعضائية، املغرب،  والدراسات البحوث تنمية مجعية منشورات

 .52صاملرج  السابق، الدين،  مجال الدين انظر، صالح( )

 الشخصية، دار األحوال مادة يف خلاصا الدولي برجاوي، القانون انظر، خالد( )

 -000صص ، 5110األوىل، الرباط،  والتوزي ، الطبعة والنشر للطباعة القلم

005. 

 .011-012صص السابق،  سعد، املرج  العزيز انظر، عبد( )

 الدولي مقلد، القانون حممود علي هوزيه، ترمجة ماير، فانسان انظر، بيار( )

األوىل، لبنان،  والتوزي ، الطبعة والنشر للدراسات اجلامعية اخلاص، املؤسسة

 .210، ص5110



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (86) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 ( ) Sandrine Clavel, Droit International Privé, Dalloz, paris, 2009, P359 . 

 .21السابق، ص الدين، املرج  مجال الدين انظر، صالح( )

بق، ص املرج  السااجلزائري،  اخلاص الدولي بلقاسم، القانون انظر، أعراب( )

                     . 501 -552ص

 .20السابق، ص الدين، املرج  مجال الدين انظر، صالح( )

 .22-20صص املرج ،  نفسالدين،  مجال الدين انظر، صالح( )

 .015صالسابق،  اجلزائري، املرج  اخلاص الدولي زروتي، القانون انظر، الطيب( )

 .22السابق، ص رج الدين، امل مجال الدين انظر، صالح( )

 .11املرج ، صنفس الدين،  مجال الدين انظر، صالح( )

 .505-500ص صالسابق، بلقاسم، املرج  انظر، أعراب( )

 مجال الدين صالح ؛ 500، ص505املرج ، ص بلقاسم، نفس انظر، أعراب( )

 .11السابق، ص الدين، املرج 

 .502، صالسابق بلقاسم، املرج  انظر، أعراب)

 .10-11صص ، السابق الدين، املرج  مجال الدين انظر، صالح( )

 األول اجلزائري، اجلزء اخلاص الدولي كمال، القانون قربوع انظر، عليوش( )
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 .22السابق، ص اهلل، املرج  عبد انظر، سامي( )

 اجلزائر يف الدولي القوانني تنازع أحكام إصالح يف ةزروتي، قراء انظر، الطيب( )

 .12، ص10، العدد5111العليا،  احملكمة ، جملة01-12 بقانون

 بالزواج املتعلقة القوانني تنازع لقواعد جديدة الفتالوي، قراءة انظر، صاحب( )

 احالنج جامعة ، جملة"مقارنة حتليلية دراسة"  األردني املدني القانون يف واألموال

 .0005، ص12، العدد02، اجمللد5112، (اإلنسانية العلوم)لألحباث، 

 عوملة ظل يف اإلسناد قواعد مستقبل حول تأملية عمر، نظرة انظر، بلمامي( )

 والسياسية، جامعة واالقتصادية القانونية للعلوم اجلزائرية القانون، اجمللة

 .020، ص12 ، العدد5117اجلزائر، 

 الذهيب املصري، النسر اخلاص الدولي القصيب، القانون ينالد انظر، عصام( )

 .021، ص5112-5110للطباعة، مصر، 

 انعقاد بشأن م0211 مارس 2 :يف مؤرخ 00110151 :شريف، رقم انظر، ظهري( )

 يف املعينة الصيغ على جريا واألجانب املغربيات أو واألجنبيات املغاربة بني األنكحة

 .0100، ص5272 الرمسية، عدد املدنية، اجلريدة احلالة

 .00، صالسابق برجاوي، املرج  انظر، خالد( )

 .07، ص02املرج ، صنفس برجاوي،  انظر، خالد( )



 رزائــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (81) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 البحري الجزائريالنظام القانوني للسفينة في القانون 

 بوخميس وناسة/ الباحث

 رانـــــــــــــــــــوهوالية 

 قدمةم

إّن دراسة النظام القانوني للسفينة يف القانون البحري اجلزائري ال 

بد أن تتم من خالل البعد الداخلي الذي ينظمه أساسا القانون البحري 

الل البعد وخمتلف القوانني الداخلية اليت هلا عالقة به، وكذلك من خ

الدولي الذي ينظم السفينةيف ظل االتفاقيات الدولية وأحكام القعضاء 

 .الدولي

فبني هذين الُبعدين حاول املشرع اجلزائري وض  نظام قانوني 

دقيق وواضح حبيث يكون النشاط البحري أكثر انفتاحا على  للسفينة

الوطنية  االستثمار اخلارجي ويف نفس الوقت ال ميكنه اإلفالت من الرقابة

 نظرا ألهمية األسطول البحري يف إضفاء هيبة وقوة للدولة ومساهمته

 .يف تدعيم االقتصاد الوطين

فبني مطرقة االتفاقيات الدولية وسندان املصلحة الوطنية صدر 

القانون البحري اجلزائري بقواعد صارمة وإجراءات واضحة حلماية 

 .خماطر حقوق األطراف نظرا ملا يشوب النشاط البحري من

يف القانون البحري  أهمية النظام القانوني للسفينةوتربز 

اجلزائري يف كون السفينة من أهم أدوات تطبيق القانون البحري فهي 

الرابط بني الوقائ  و القانون الواجب التطبيق، و خصوصا القانون 

البحري الذي يتميز بقواعد صارمة قد تسبب ضررا لألطراف إذا أسيء 

ا يعضم قواعد أكثر مرونة واستثناءات عن القواعد العامة تطبيقه، كم

قد تدف  باملتحايلني إىل الدف  بها قصد التنصل من مسؤولياتهم، لذا 

اهتم املشرع اجلزائري بإصدار نصوص قانونية ختص السفينة و تنظم 

 .هذا الكيان يف إطار قانوني واضح ال لبس فيه لتحديد املسؤوليات



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (70) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

من  ال بدالنصوص بالتفصيل والتحليل  وقبل التطرق إىل هذه

 .عرض مفهوم السفينة يف الفقه والتشري  الدوليني

 :مفهوم السفينة يف الفقه والتشريع الدوليني

إّن تعريف السفينة أمر حديث العهد والظهور إذا ما قارناه بظهور 

السفينة ذاتها إىل الوجود، فالسفينة باملفهوم الكالسيكي وفق ما يتبادر 

هان من أول وهلة هي تلك املنشأة اليت جتوب البحر بغرض نقل لألذ

 .أشخاص أو بعضائ  أو كالهما معا

، وما تالها من ثورة 01غري أن الثورة الصناعية يف أواخر القرن 

علمية وتكنولوجية وظهور طاقات جديدة أفرغ املفهوم الكالسيكي من 

عن السفينة حمتواه، إذ ظهرت منشآت جديدة ختتلف اختالفا جوهريا 

املتعارف عليها من حيث الشكل والطاقة املستعملة والقدرة على أداء 

وظائف أخرى غري التنقل على املساحات املائية، و أمام هذا التحول 

سفينة يعرف شغورا يف كثري الالكبري يف املفاهيم يكاد موضوع تعريف 

أن  ، غريمن التشريعات البحرية الداخلية، تاركا املهمة للفقه والقعضاء

وض  تعريف هلا قدر عنايته ببيان معظم الفقه مل يعن هو اآلخر ب

وذلك استنادا إىل ما ورد بهذا اخلصوص يف عناصرها القانونية

التشريعات الداخلية أواالتفاقيات الدولية املتعلقة بهذا الصدد أكثر من 

ل، عنايته بتعريفها أو بإضفاء صفة السفينة على بعض األشياء واألموا

أو بالتفرقة بني السفن فيما بني أنواعها، أو بني السفن الوطنية 

أوالسفن األجنبية؛ وعليه سوف يتم التطرق للعناصر القانونية للسفينة 

 .بعد سرد خمتلف التعريفات

السفينة هي كل منشأة ""فورد اتفاق بني الفقهاء على أن 

شأة السفينة هي املن"، و"عائمة خمصصة للمالحة البحرية

اليت تقوم أو ختصص للقيام باملالحة البحرية على وجه 

 ."االعتياد

كما ورد أّن هناك جانب من الفقه مل يكتف بالعناصر املذكورة سابقا، 

السفينة هي منشأة قادرة على ":إمنا أضاف عنصرا جديدا بقوله 
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 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

مواجهة أخطار البحر وتستعمل بصفة اعتيادية خصيصا 

 ."للمالحة البحرية

فإّن االتفاقيات العامة و يف  قواعد القانون الدوليأما يف ظل 

م واتفاقية قانون البحار لعام 0220مقدمتها اتفاقية جنيف لعام 

م و اليت تعترب أهم اتفاقية 1886واليت دخلت حيز التنفيذ سنة م 0205

وإن قامت هذه  ،سكتت عن تنظيم موضوع السفينةيف هذا املوضوع 

، فإنها اكتفت باإلحالة (52م)لسفن احلربية يف مادتها األخرية بتعريف ا

الصرحية للتشريعات الداخلية لتقوم بهذه املهمة تبعا ملا تقتعضيه 

مصاحلها، ومل يكن بد من أن حيشر القانون الدولي نفسه يف هذه 

اخلصوصيات اليت ال تعنيه إال عندما تلتقي هذه التشريعات من خالل 

بعض مشكلة بذلك نقطة تنازع ترتقي إىل السفينة وتصطدم ببععضها ال

املستوى الدولي، ونتيجة ذلك فان القانون الدولي سوف يعاجل موضوع 

السفينة  يف تعريفها بإحالهلا يف إطار املوضوع الذي يقوم هو بتنظيم 

أحكامه، فيسعى بذلك إىل تفرقتها عن غريها من املنشآت تبعا ملدى 

ذات مراعيا طبيعة السفينة وطبيعة انطباق أحكامه يف ذلك املوضوع بال

النزاعات حول املوضوع؛ متاما كما هو احلال يف تعريفات القوانني 

الداخلية وقعضاءها يف مراعاتهما ملعضمون القانون اخلاص، وعليه يتصور 

قوم أن تعاريف القانون الدولي للسفينة سوف ختتلف تبعا للمواضي  اليت ي

عرتف بوصف السفينة على منشآت يف نه يهذا القانون بتنظيمها لدرجة أ

 .موضوع ما ويرفض االعرتاف به يف موضوع آخر

غري أن ما يستنتج مما سبق أن االتفاقيات الدولية اليت تعرضت 

لتعريف السفينة مل يكن هدفها وض  تعريف جتريدي حمض بقدر ما كان 

لذا مل تكن هذه . هدفها حتديد املنشآت اليت تنطبق عليها أحكامها

ثر سلبا على أالتفاقيات منسجمة فيما بينها بل كانت متناقعضة أحيانا مما ا

التشريعات الداخلية اليت تستلهم اإلطار القانوني لتعريف السفينة من 

 .هذه االتفاقيات حبكم مسوها على القانون الداخلي



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (72) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

واضح يف جتنيس خمتلف  املشرع اجلزائريأما يف اجلزائر فإّن اجتاه 

الدولية عند تعرضه ملوضوع السفينة يف التشري   ةيالنصوص القانون

الداخلي اجلزائري، فجاء هذا األخري على نسق تام م  ما هو منظم 

ن كان من البديهي خعضوع وإدوليا سواء من حيث اجيابياته أو سلبياته، 

التشري  الوطين ملا متليه القوانني الدولية حبكم مسوها عليه، إال انه يف هذا 

ب على املشرع توخي احلذر حتى ال يق  يف التناقض املوضوع توج

وامليوعة اليت حتيط مبوضوع السفينة فوض  تعريفا حماوال بذلك تسهيل 

العمل على القعضاء وإن كان فيه شيء من الصعوبة، حيث نص يف املادة 

 :من القانون البحري اجلزائري 00

و آلية تعترب السفينة يف عرف هذا القانون كل عمارة حبرية أ"

عائمة تقوم باملالحة البحرية إما بوسيلتها اخلاصة وإما عن 

 ."طريق قطرها بسفينة أخرى أو خمصصة ملثل هذه املالحة

ومبقابلة هذا التعريف مبا ورد سابقا يف تعاريف الفقه الدولي جند أّن 

املشرع اجلزائري قام بصياغة تعريف فعضفاض حيتوي بني طياته كل 

لذكر كما يشمل املنشآت اليت مل تهتم االتفاقيات التعاريف السابقة ا

الدولية بتعريفها كالسفن ذات الوسائد اهلوائية، أو املنشآت اليت مل يرد 

بشأنها تعريف حمدد كاملنصات الثابثة واملنصات العائمة وكذلك الفنادق 

 .واملصان  العائمة

 :أنواع السفن

ر إىل املعيار الذي أما فيما خيص أنواع السفن فيمكن تقسيمها بالنظ

ُيؤخذ بعني االعتبار يف التقسيم، و من هذه املعايري اليت تقسم على 

أساسها السفن جند معيار نوع املالحة املمارسة، معيار نوع التخصيص، 

معيار وسيلة الدف  ومعيار احلمولة وغرض االستخدام وغريها من 

املصاحل االقتصادية املعايري اليت ختتلف من تشري  إىل آخر حبسب ما متليه 

 .والسياسية للدولة
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 :الطبيعة القانونية للسفينة يف التشريع اجلزائري

بالنسبة للطبيعة القانونية للسفينة يف التشري  اجلزائري فقد نص 

من 00من القانون البحري املعدلة باملادة  21املشرع صراحة يف املادة 

رات البحرية تعد السفن والعما»: على أنه 12-20: القانون رقم

وتكون قابلة للرهن وميكن رهن السفينة . األخرى أمواال منقولة

وهو موقف أيدته الغرفة ، «...كذلك عندما تكون قيد اإلنشاء

املؤرخ يف  070720التجارية والبحرية للمحكمة العليايف قرارها رقم 

10/05/0220. 

تصب وهذا التصنيف له أهمية كربى ملا يرتتب على ذلك من آثار 

على هيكل السفينة وعلى املعدات اليت هي ضرورية للمالحة وهو ما 

سم األدوات وعدة السفينة إذ تعترب جزءا ال يتجزأ من إاصطلح عليه 

السفينة وتشملها العمليات املتعلقة بنقل ملكية السفينة أو رهنها، 

ي  وبالتالي السفينة هي كيان قانوني ال يشمل فقط اهليكل واحملرك وإمنا مج

 .األدوات واملعدات العضرورية للمالحة البحرية

وهذا املوقف أكد عليه املشرع اجلزائري وأقره بنصه على أن نقل 

، كما أشار إىل أن الرهن ملكية السفينة يشمل األدوات وعدة السفينة

البحري املرتتب على السفينة سواء كان كليا أو جزئيا يشمل هيكل 

ناء احلمولة ما مل يتفق األطراف على خالف السفينة وتوابعها باستث

 .ذلك

والقول بأّن السفينة مال منقول جيعلها حمل حق كبقية األموال 

املنقولة األخرى غري أن الطبيعة اخلاصة املعضفية عليها استدعت تنظيم 

هذه احلقوق بأحكام خاصة إىل جانب األحكام العامة اليت حتكم األموال 

حق امللكية و هو حق بالغ األهمية و األثر عند املنقولة، ففيما خيص 

التعرض جلنسية السفينة فقد خصه املشرع اجلزائري بقواعد خاصة يف 

مكرر من القانون البحري اجلزائري إىل جانب  22إىل  21املواد من 

وجوب إثبات كافة العقود  األحكام العامة يف القانون املدني حيث أوجب

كية السفينة أو احلقوق العينة األخرى بسند املنشأة أو املسقطة حلق مل



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (71) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

، كما ال يتم نقل ملكية سفينة جزائرية رمسي وإال كان التصرف باطال

أو جزء منها إىل شخص أجنيب إال برخصة مسبقة صادرة عن السلطة 

وبالتالي يشملها  ، وتعد تواب  السفينة جزء منهاالبحرية املختصة

بق ميكن تسخري السفن من طرف السلطات عقد البي ، إىل جانب ما س

 .املختصة عند االقتعضاء

الشيء نفسه بالنسبة ألحكام الرهون واالمتيازات البحرية خصها 

املشرع بقواعد خاصة مراعيا يف ذلك نص االتفاقية الدولية املتعلقة 

بتوحيد بعض قواعد اخلاصة باالمتيازات والرهون البحرية املوقعة 

 .م0251أفريل  01بربوكسل بتاريخ

و  71-01نظمه املشرع اجلزائري يف األمر  احلجز التحفظيأما 

، وذلك على غرار ما  نصت اشرتط ملمارسته أن يكون الدين حبريا

عليه االتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد املتعلقة باحلجز 

م واليت 0225ماي 01التحفظي على السفن املوقعة بربوكسل بتاريخ 

غري أّن احلجز التنفيذي بقي قانونيا خيعض  . ت إليها اجلزائرانعضم

لألحكام العامة أي أحكام القانون املدني، إذ أنه عمليا مل يكن يف ظل 

النظام االشرتاكي مل يكن يتصور حجز السفن اليت كان قطاع كبري منها 

الذي نظم احلجز التنفيذي يف  12-20للدولة إىل أن صدر قانون  املك

 .من القانون البحري اجلزائري 0 -011إىل  0-011من  دةاملا

إن أهمية السفينة وقيمتها املعتربة اليت تؤثر يف االقتصاد عموما 

وذمة مالكها وجمموعة الدائنني خصوصا دفعت باملشرع اجلزائري إىل 

، املتعلق بالتأمينات 22-17إلزام التأمني على السفينة مبوجب األمر 

لى السفينة هيكلها واألجهزة احملركة هلا ولواحقها ويشمل التأمني ع

وتوابعها اليت ميلكها املؤمن له مبا يف ذلك متوينها، واألشياء املوضوعة 

أي أن التأمني على السفينة يشمل اهليكل واآلالت احملركة . خارجها

وتوابعها ال تتمثل فقط يف الزوارق واحلبال وخمتلف األدوات املستعملة، 

كل ما يستخدمه اجملهز يف املالحة وكل ما يعضعه على ظهرها  ولكن يف



(75) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

مثل الفحم والوقود وغريه وعلى العموم كل ما يعرب عنه مبصاريف 

 .   التجهيز

زيادة على ذلك فإن التأمني على السفينة يغطي أيعضا االلتزامات 

والنفقات األخرى من بينها اخلسائر املشرتكة وتكاليف املساعدة وإنقاذ 

موال املؤمن عليها، وبشكل عام كل املصاريف العضرورية واملعقولة األ

املنفعة قصد محاية األموال املؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو 

 .التخفيف من آثاره

لإلشارة فإن الدولة اجلزائرية وعلى غرار احتكار ملكية السفن يف 

 ٬لبحريظل النظام االشرتاكي، فقد شرعت الحتكار نشاط التأمني ا

مني على للتأ اصوغري أنة متاشيا م  الوض  احلالي فتحت اجملال للخ

 .السفن

بعدما تستنفذ السفينة حياتها تتحول إىل حطام وهو وض  نظمه 

املشرع اجلزائري فقد ورد تعريف حطام السفن صراحة يف القانون 

اجلزائري ضمن الفصل الراب  املتعلق حبوادث البحر من الباب األول، 

فجاء القسم الراب  منه حتت عنوان إنقاذ حطام السفن، وإن كان العنوان 

ينص على حطام السفن فإن املواد املنعضوية حتته تعرضت للحطام 

 :بنصها 020البحري بصفة عامة، وجاء التعريف يف املادة 

 :تعد حطاما مبوجب هذا القانون» 

و مراقبتها السفن واألجهزة أو املنشآت اليت مل تعد حراستها أ -ا

 .«.....جارية، وكذا محولتها ومؤونتها

يف حيز احلطام غري مرتبط بفقدان  حيث يالحظ أن دخول السفينة

شروط إضفاء وصف السفينة، وإمنا مبدى جتهيزها وإخعضاعها للحراسة 

وميكن تصور وجود . واملراقبة، وليس مبدى قدرتها على القيام باملالحة البحرية

وعليه هل ميكن للسفينة اسرتجاع . الة بصفة مؤقتةالسفينة على هذه احل

 .؟وصفها بعد أن كانت حطاما

يف احلقيقة يبقى هذا األمر مرتوكا لتقدير السلطة بواسطة مؤسسات 

 .التصنيف اليت متى رأت صالحيتها للمالحة أجازت ذلك



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (78) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 :عناصر وحدانية السفينة

انيتها وحد من التطرق لعناصر ال بدبعد حتديد تعريف السفينة 

سم، احلمولة، ميناء التسجيل واجلنسية و هي الاملتمثلة أساسا يف ا

من القانون البحري  02عناصر منصوص عليها صراحة يف املادة 

اصر املتعلقة بشخصية السفن من تتكون العن»: اجلزائري، بنصها

 .«سم واحلمولة وميناء التسجيل واجلنسيةالا

إذ اهتم املشرع اجلزائري  07و 01 تنيداسم مت تنظيمه يف املالفا 

بتنظيم شروط منح االسم للسفينة وإجراءات استصدار هذا االسم 

بشكل ال يرتك آي جمال للبس وخصه بشيء من التوضيح يف القرار املؤرخ 

، إذ م الذي حيدد شروط منح أمساء السفينة وتغيريها0202-12-12يف 

البحرية األخرى وخيتص  جيب أن حتمل كل سفينة امسا مييزها عن العمارات

وإن كان يظهر من نص املواد حرية املالك يف .مالك السفينة باختيار امسها

اختيار اسم السفينة إال أنه بالرجوع إىل القرار احملدد لشروط منح أمساء 

السفن وتغيريها تتعضح أن هذه احلرية ليست مطلقة، وإىل جانب 

أن يكون االسم   بدالخعضوع املالك ملوافقة السلطة املختصة فإنه 

 .املختار مل يتم استعماله قبال من طرف سفينة أخرى

إىل جانب االسم تعترب محولة السفينة عنصرا من عناصر حتديد 

من القانون البحري اجلزائري حيث تظهر  00شخصيتها بنص املادة 

أهمية احلمولة يف اختاذها معيارا يف حتديد الكثري من املسائل منها منح 

فينة الذي يكون إلزاميا متى كانت محولة السفينة تفوق أو اسم للس

طن، كذلك األمر بالنسبة لتقدير الرسوم الواجبة الدف   01مساوية 

لسلطات املوانئ كرسوم الدخول إىل املوانئ واألرضية وحتديد مسؤولية 

، وبهدف التوحيد املالك وحساب املهل اإلضافية لعقد إجيار السفينة

عد املتعلقة حلمولة السفن مت التوقي  على اتفاقية لندن يف الدولي للقوا

 01م اليت حلت حمل اتفاقية أوسلو املؤرخة يف 0212جوان  50

م، وتنص هذه االتفاقية على توحيد حساب احلمولة وجماالت 0227أكتوبر

بني الدول املوقعة على هذه  ها كمعيار يف مسائل النقل البحرياختاذ
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جلزائر مل تنظم إليها إمنا أسند املشرع اجلزائري مهمة االتفاقية، غري أن ا

-02)معايرة السفن وحتديد محولتها مبوجب قرارين وزاريني مؤرخني يف 

إىل كل من مؤسسيت التصنيف  (م0277-01-55)و (م12-0277

"American Bureau Of shiping"و"lloyd Register Of shiffer 

املعايرة وإصدار شهادات احلمولة  ، وذلك إلجراء عملياتعلى التوالي"

للسفن اليت حتمل الراية اجلزائرية اليت تودع نسخة رمسية منها لدى مكتب 

 .تسجيل السفن

ومن عناصر وحدانية السفينة أيعضا موطن السفينة الذي يعترب 

وبناءا ٬املرجعية يف العالقات القانونية اليت تكون السفينة موضوعا هلا

حتكمه قواعد صرحية توضحه على وجه  عليه فان موطن السفينة

بينما فعضل املشرع اجلزائري الدقة، وهو يعرف كذلك مبيناء القيد، 

ميناء التسجيل، كما أنه مل يفصل كثريا يف هذا اجملال إال أنه  تسميته

أحال إىل تسجيل السفن الذي ميكن من خالله استقراء القواعد اليت حتكم 

يه، وبناء عليه وبالرجوع إىل أحكام ميناء املكان الذي مت تسجيلها ف

 : تسجيل السفن ميكن استخالص ما يلي

أن تكون  ال بدحتى يتم تسجيل السفينة يف موانئ جزائرية 

خاضعة لنظام اجلنسية اجلزائرية وفق القواعد املنصوص عليها يف 

القانون أي وفق شروط اكتساب اجلنسية اليت سيتم التطرق إليها 

مبوجب القانون مج  السفينة بني مينائي تسجيل  كما حيظر. الحقا

إذ ال ميكن تسجيل سفينة جزائرية على . أحدهما وطين واآلخر أجنيب

دفرت تسجيل أجنيب إال بعد شطبها من دفرت التسجيل اجلزائري 

 .والعكس صحيح للسفن

ونتيجة ذلك أنه ال ميكن تسجيل سفن حتمل راية أجنبية باملوانئ 

ة، إال أنه عمليا ميكن هلاته السفن ممارسة نشاطها بهذه املوانئ إذ اجلزائري

يعترب امليناء يف هذه احلالة ميناء استغالل أو ميناء جتهيز وليس ميناء 

تسجيل، فليس بالعضرورة أن متارس السفينة نشاطها يف ميناء تسجيلها 

 .وإمنا أن تكون مسجلة يف ميناء ومتارس نشاطها يف ميناء آخر



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (76) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اختيار ميناء تسجيل السفينة إىل مالكها، إذ غالبا ما يتم  ويرج 

هذا االختيار بالنظر إىل القوانني اجلبائية اليت حتدد األعباء اليت سوف 

 .   تتحملها السفينة جراء هذا التسجيل

إن الغرض من استغالل السفينة يف البحر هو حتقيق مناف  يف خمتلف 

م الرحلة البحرية بسالم للوصول إىل أن تت ال بدامليادين، وإلدراك ذلك 

اهلدف املنشود دون التعرض خلسائر سواء مادية أو بشرية، وسعيا لذلك 

أقدم اجملتم  الدولي على االلتفاف حول تنظيم قواعد األمن البحري 

باعتباره هدفا مشرتكا، وأمثر ذلك عن شيئني أساسيني يتعلق األول 

سسات التصنيف، والشيء الثاني بالسفينة ذاتها أال وهو االعرتاف مبؤ

 .يتعلق بسالمة املالحة البحرية و هو وض  ضوابط هلذه األخرية 

لقد نص املشرع على درجة السفينة يف مواض  متعددة من 

القانون البحري مما يعكس اهتمامه جبودة األسطول التجاري الوطين، 

تعني نه يأمن القانون البحري اجلزائري على  511حيث نص يف املادة 

شهادة رتبة السفينة أو شهادة ...»على السفينة أن حتمل على متنها

سند أوهي ما يعادل درجة السفينة اليت  .«الصالحية للمالحة

كرب املكاتب أحد أاليت تعمل حتت غطاء  (Vérital)إصدارها إىل شركة فريتال 

و قد أنشأت مبوجب قرار عن وزارة  (VERITAS)املختصة عامليا مكتب 

يتعضمن اعتماد الشركة املختلطة  م0202جوان 10ل مؤرخ يف النق

اليت حتولت الحقا إىل " فريتال"االقتصاد للمراقبة التقنية يف النقل املسماة 

الدولة ممثلة ٬ E.P.E  S.P.Aمؤسسة عمومية اقتصادية شركة باألسهم  

 . فيها بوزارة النقل

مرة على وحرصا من املشرع اجلزائري على إبقاء رقابته مست

سواء من طرفه أو من طرف  ٬ن كانت يف عرض البحرإالسفينة حتى و

أوجب محل وثائق خاصة بالسفينة، إىل جانب ذلك  كل من حيق له ذلك

ألزم السفن اجلزائرية بوض  عالمات خارجية مميزة حتى يتسنى متييز 

فنص على ضرورة أن حتمل السفينة عندما . السفن عن بععضها البعض

تسمح للربان بإبراز هوية السفينة ووضعيتها القانونية على  جتهز وثائق
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كل سفينة » : 002الصعيد الوطين والدولي، حيث ورد يف نص املادة 

تقوم بأعمال املالحة البحرية، جيب أن حتمل على متنها شهادات 

 .املالحة املسلمة من قبل السلطة اإلدارية البحرية

نوع املالحة اليت تقوم بها وهذه الشهادات املخصصة للسفينة حسب 

 :السفينة هي

 .شهادة اجلنسية -ا

 . دفرت البحارة-ب 

."  رخصة أو بطاقة املرور-ج

وتكون للبيانات املدرجة يف شهادة املالحة قوة الثبوت أمام 

، كما جيب أن تقدم شهادة املالحة عند كل طلب إىل السلطة القعضاء

يف البحر أو يف امليناء، وجيب أن يؤشر اإلدارية البحرية وأعوان املراقبة 

، كما عليها من قبل السلطة اإلدارية البحرية عند كل حمطة توقف

على السفينة محل الوثائق اخلاصة بالطاقم والبحارة العاملني على متنها 

إلثبات هوياتهم ووثائق متعلقة بالبعضاعة املشحونة كعقد النقل، سند 

 .منيأالشحن وشهادة الت

ة أعلى وجوب قيام املنش عخيص السالمة البحرية فإن اإلمجا وفيما

باملالحة البحرية إلصباغ صفة السفينة عليها خيعض  لعضوابط اعتنت املنظمة 

البحرية الدولية بتقريرها وتأطريها من خالل جلنتني أساسيتني هما جلنة 

السالمة البحرية وجلنة البيئة البحرية وكل منهما وضعت ضوابط للمالحة 

البحرية، وهي عبارة عن مجلة من التدابري اليت جتب مراعاتها سواء من 

. السفينة نفسها أو من قبل دولة العلم من خالل الواجبات امللقاة على عاتقها

وميكن حصر . وتتعضمن أساسا موضوع مراقبة صحة وسالمة وبناء السفن

افظة على هذه العضوابط يف كل املقاييس اليت تعضمن السالمة يف البحار واحمل

األرواح ومن  التصادم البحري م  ما يقتعضي ذلك من مؤهالت لربابنة السفن 

وهذا االهتمام يظهر جليا يف تطور املعاهدات اليت تعاقبت على . وأطقمها

املتعلقة  م 0202جانفي  15 تنظيم هذا اجملال بصفة تصاعدية منذ معاهدة

 .مني األمن البحريأمني سالمة األرواح وتأبت
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يت األحكام تتطور وفق تطور تقنيات البناء واستغالل السفن وما وبق

م أين متكنت 0272من تعديالت على االتفاقيات إىل غاية سنة  كيتب  ذل

املنظمة الدولية البحرية االستشارية من اعتماد االتفاقية الدولية لسالمة 

يز م ودخلت ح0272نوفمرب 10يف لندن بتاريخ  SOLASاألرواح يف البحار

م وتعترب أهم  اتفاقية تتعضمن قواعد إلزامية يف هذا 0201ماي  52التنفيذ يف 

 .اجملال

ولعل أهم اجناز حققته املنظمة البحرية الدولية من خالل مؤمترها سنة 

 codeم هو إصدار املدونة الدولية لتسيري سالمة السفن واملوانئ5115

ISPSة السفن واملوانئ واملالحة مني التام لسالمأيهدف أساسا إىل ضمان الت

ضد كل األخطار احملتمل حدوثها واملقاييس الواجب اختاذها ملواجهة كل حالة 

جويلية  10واجلديد يف هذا التدوين الذي دخل حيز التنفيذ يف . اعلى حد

م أنه يرتكز على مبدأ االحتياط قبل وقوع اجلرم وليس على مبدأ 5112

 .القم  والتدخل بعد وقوع احلادث

وبالرجوع إىل عناصر وحدانية السفينة فإن آخر و أهم عنصر هو 

جنسية السفينة، فإن كان يقصد باجلنسية العالقة القانونية يف إطار القانون 

 أالعام اليت تربط بني الدولة وشخص طبيعي على أساس رابطة الوالء وتنش

ن إبتنظيمها وبينهما جمموعة من احلقوق والواجبات املتبادلة اليت حتتفظ الدولة 

إىل هذه املقاربة بني جنسية األشخاص وجنسية  كان الفقه عامة يلجأ

خصوصيات السفن يف اكتساب اجلنسية اليت السفن، فإنه ال بد من مراعاة 

 .يكتسبها األشخاص بامليالد أو بالتجنس

من اتفاقية األمم املتحدة لقانون  25وعلى هذا األساس نصت املادة 

من اتفاقية  12م واملستوحاة من نص املادة 0205ة البحار الصادرة سن

 :م على أنه0220جنيف ألعالي البحار املوقعة سنة 

حتدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن ولتسجيلها يف -0"

ويكون للسفن جنسية الدولة اليت حيق هلا . إقليمها وللحق يف رف  علمها

 .ة والسفينةوجيب أن تقوم رابطة حقيقية بني الدول. رف  علمها

وتصدر كل دولة للسفن اليت منحتها حق رف  علمها الوثائق -5

 ."الدالة على ذلك
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وهذا النص يؤكد مبدأ أساسي مؤداه أّن لكل دولة بتشريعاتها 

اخلاصة أن حتدد شروط منح جنسيتها للسفن وشروط تسجيلها بإقليمها 

ية للسفينة لذا اختلفت معايري منح اجلنس. وإعطائها احلق يف رف  علمها

وفق ما هو متوافر من معطيات إقتصادية، سياسية أو إجتماعية فنجد 

أساسا ثالثة معايري تتمثل يف ضابط البناء الوطين، ضابط الطاقم الوطين 

 .وضابط امللكية الوطنية

ويف اجلزائر اشرتط املشرع اجلزائري أساسا امللكية الوطنية ملنح 

من القانون البحري اجلزائري،  50دة اجلنسية اجلزائرية للسفينة يف املا

كما دعم هذا الشرط بالطاقم الوطين الذي جيوز استثناء وبرتخيص من 

 .السلطة الوصية تعيني أععضاء أجانب

ماي  07وإجراءات اجلزأرة منصوص عليها يف القرار املؤرخ يف 

الذي ينص على أنه تسلم لكل باخرة جتارية أو باخرة صيد أو  م0201

سفن احلربية الوطنية، الادة اجلزأرة، وال ختعض  للجزأرة نزهة شه

القوارب والزوارق امللحقة بالبواخر اجملزأرة، القوارب ذات محولة أقل أو 

 .طنات 11تساوي 

ولتفادي أي إشكال قد يطرح على الصعيد الدولي بهذا اخلصوص 

 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت 25/5فإنه طبقا للمادة 

 :تنص على أنه

ال جيوز للسفينة اليت تبحر حتت علمي دولتني أو أعالم أكثر من  -5"

دولتني، مستخدمة إياهما أو إياها وفقا العتبارات املالئمة، أن تدعي 

لنفسها أي جنسية من هذه اجلنسيات أمام أي دولة أخرى، وجيوز 

 ."اعتبارها يف حكم السفينة عدمية اجلنسية

سيات متعددة ينتج عنه فقدان اجلنسية تلقائيا، إذ أن استعمال جن

وهنا السفينة جتد نفسها يف وضعية عدمية اجلنسية، ففي هذه احلالة 

"عدو مشرتك"تكون مشابهة لسفينة قرصنة مما يؤدي إىل اعتبارها 

وتثبت اجلنسية مبدئيا بالعلم املرفوع عليها الذي يشري إىل الدولة 

ن هذا يعترب قرينة بسيطة ميكن إثباث عكسها املاحنة للجنسية، غري أ
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بالنظر إىل السفن اليت ترف  علما ال يعكس جنسيتها احلقيقية يف إطار ما 

يعرف بأعالم اجملاملة وعليه يعول كثريا على تسجيل السفن يف إثباث 

جنسيتها حبكم أن التسجيل ميثل العالقة القانونية اليت تربط بني السفينة 

 .ودولة العلم

لرجوع للتشري  اجلزائري يعتمد املشرع على التسجيل إلثبات با

اجلنسية للسفينة حيث نص بوجوب قيد السفن اجلزائرية يف دفرت 

 التسجيل اجلزائري واملمسوك من قبل السلطات اإلدارية املختصة

ويف املقابل تشطب السفينة من دفرت التسجيل إذا مل تعد تتوافر فيها 

بة كما يلعب التسجيل دورا هاما يف عملية إشهار شروط اجلنسية املطلو

ما يرد على السفينة من التصرفات وما يثقلها من رهون وحجوز وهذا 

 :بقوله 22ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

 دفرت تسجيل السفن له قوة ثبوت إن كل بيان خاض  للقيد يف"»

 .«اجتاه الغري إن مت تسجيله

ئري احلاالت اليت قد تتعرض فيها السفينة كما حصر املشرع اجلزا

و ذلك حتى حيسم يف أي وضعية  07للشطب من سجل السفن يف املادة 

 .ميكن أن تشكل لبسا حول جنسية السفينة

وعلى الصعيد الدولي يظهر موقف القعضاء الدولي من إثبات 

جوان  10اجلنسية من خالل رأي حمكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 

ثر نزاع ثار حول انتخاب أععضاء جلنة األمن البحري و هي م إ0211

جهاز تاب  للمنظمة الدولية االستشارية للمالحة البحرية، إذ وفق نص 

ععضو يتم اختيارهم  01االتفاقية املؤسسة للمنظمة تتشكل اللجنة من 

مسائل ععضاء الذين هلم مصلحة هامة يف بواسطة اجلمعية من بني األ

ينهم مثانية على األقل ميتلكون أهم األساطيل األمن البحري، من ب

وعندما قامت اجلمعية ألول مرة باختيار أععضاء جلنة األمن . البحرية

 م مل خترت من بني أععضاءها ليبرييا وبنما0222يناير  01البحري يف 

رغم أنهما تدخالن يف عداد الثمانية دول أععضاء املنظمة الدولية 

وعندما . كرب األساطيل التجاريةة اليت متتلك أرية للمالحة البحرياالستشا
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أحيل املوضوع إىل احملكمة فسرت نص االتفاقية املؤسسة بأن حتديد 

الدول املالكة ألهم األساطيل التجارية جيب أن يكون على أساس السفن 

املسجلة، ويتعضح من ذلك أن املنظمة مل تعض  يف اعتبارها لتحديد الدول 

رية األكثر أهمية إال عنصر التسجيل لدى الدولة املالكة لألساطيل التجا

دون البحث يف وجود رابطة حقيقية بني السفينة والدولة أو عدم 

وجودها، سواء من حيث وجوب أن تكون السفن مملوكة للدولة نفسها أو 

 .لرعاياها

و يستند نطاق اجلنسية أساسا إىل مبدأ و حدة العلم وظهر مبدأ 

القانون الدولي يف أواخر القرن التاس   وحدة العلم على يد مؤسسة

 25ومت تقنني هذا املبدأ يف املادة . م0021عشر خالل دورته بفيينا سنة 

 :م اليت تنص 0205من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 

تبحر السفينة حتت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة -0"

 حاالت استثنائية منصوص عليها لواليتها اخلالصة يف أعالي البحار إال يف

وال جيوز للسفينة أن تغري .صراحة يف معاهدات دولية أو يف هذه االتفاقية

علمها أثناء رحلة ما، أو أثناء وجودها يف ميناء زيارة إال يف حالة نقل 

 .حقيقي للملكية أو تغيري يف التسجيل

ثر من ال جيوز للسفينة اليت تبحر حتت علم دولتني أو أعالم أك -5

دولتني، مستخدمة إياهما أو إياها وفقا العتبارات املالئمة أن تدعي 

وجيوز . لنفسها أي جنسية من هذه اجلنسيات أمام أي دولة أخرى

 ."اعتبارها يف حكم سفينة عدمية اجلنسية

املالحظ هنا أن املادة تشري إىل العلم وليس اجلنسية، إذ بغض النظر 

 .جلنسية يكونان متطابقانعن حاالت استثنائية العلم وا

كما ميكن أن يطرأ على هذه املبدأ استثناءات وإن كان من املبادئ 

املستقرة يف قانون البحار خعضوع السفينة لوالية دولة العلم، فإن هذا 

اخلعضوع قد ترد عليه بعض القيود أو االستثناءات اليت ترج  إما لوجود 

ية لدولة ساحلية أجنبية، السفينة يف منطقة حبرية خاضعة لوالية إقليم

وإما إىل قيود أقرتها اتفاقية دولية



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (61) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

غري أنه عند تنازع القوانني خصوصا يف املناطق البحرية  اخلاضعة 

لوالية إقليمية أخرى أي يف املياه الداخلية والبحر اإلقليمي واملنطقة 

دة اجملاورة وكذلك املنطقة االقتصادية اخلالصة فإن اتفاقية األمم املتح

بدأ من املياه  اليت تعترب دستور العالقات الدولية البحريةلقانون البحار 

قد تكفلت بتعريفها حتى ميكن الداخلية إىل أعالي البحار واحمليطات 

حتديدها على وجه الدقة، كما تكفلت بتنظيم تنازع القوانني يف هذه 

 . املناطق ووضعت قواعد  لتنظيم أي تنازع قد يطرأ خبصوصها

حصول السفينة على جنسية الدولة ينشأ جمموعة من احلقوق إن 

والواجبات املتبادلة، ومبا أنه يف إطار هذه العالقة التبادلية تشكل واجبات 

كل طرف حقوق الطرف األخر، فسوف يتم التطرق فقط حلقوق كل 

 .طرف

 :حقوق الدولة املاحنة للجنسية

سيتها هو حق أول حق للدولة يف مواجهة السفينة املتمتعة جبن

الرقابة، إن حق فرض الدولة رقابتها على السفن اليت حتمل جنسيتها 

يشمل عدة جماالت سواء فيما يتعلق بالرقابة اإلدارية، التقنية 

واالجتماعية لعضمان السالمة يف البحر طبقا لألحكام والقواعد الدولية 

خمتلف وميتد حق الرقابة كذلك إىل جمال الصيد البحري و. املعمول بها

أنشطة السفينة خصوصا فيما يتعلق باالجتار غري املشروع باملخدرات 

واهلجرة غري  ، وحظر جتارة الرقيقواملواد اليت تؤثر على العقل

الرقابة على السفينة يف اجلزائر تستند إىل خمتلف االتفاقيات . الشرعية

مح هلا باحرتام مما يس الدولية اليت انعضمت إليها اجلزائر يف هذا اجملال

التزاماتها الدولية ومينح األسطول اجلزائري مصداقية خصوصا وأّن 

 .السفن اليت ال حترتم معايري املالحة البحرية يف انتشار واس 

من أهم احلقوق اليت تتمت  بها  و يعترب حق تسخري الدولة للسفن

ها الدولة يف مواجهة السفن اليت تتمت  جبنسيتها، بهدف محاية مصاحل

إذ . االقتصادية واملالية والسياسية وحتى العسكرية إن اقتعضى األمر
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تربز أهمية األسطول البحري يف مثل هذه املواقف اليت تعكس مدى 

 .وعمق رابطة الوالء للدولة

وحق فرض قانون الدولة على السفينة مالزم ملنح اجلنسية سواء 

جغرافيا، وذلك أكان األمر يتعلق بدولة ساحلية، حبيسة أو متعضررة 

 اجلاري العمل بها يف يف القوانني دون اإلخالل بالقيود املنصوص عليها

إذ تعترب اجلنسية ضابط إسناد حيدد على أساسه القانون . العرف الدولي

 .الواجب التطبيق على الوقائ  والتصرفات اليت تتم على ظهر السفينة

 :حقوق السفينة املتمتعة باجلنسية

لسفينة جلنسية دولة ما متتعها مبجموعة من ينتج عن اكتساب ا

احلقوق أهمها احلقوق القانونية إذ بإخعضاعها لقانون الدولة تتمكن من 

التمت  باالمتيازات الواردة يف هذا القانون دون السفن األجنبية، مبا فيها 

 .حرية املالحة يف املناطق البحرية التابعة إلقليم الدولة

الذي تتمت  به السفينة هو حق  إىل جانب ذلك احلق السياسي

باعتبار أن السفينة . احلماية الذي يتجلى بصورة أوضح يف أعالي البحار

مظهر من مظاهر سلطان الدولة، بل أكثر من ذلك فبهدف حتقيق 

مالحة سليمة وحبماية من الدولة صاحبة العلم هلذه السفينة صفة 

 .الحة اآلمنةلتوقيف يف أعالي البحار أي سفينة تهدد األمن وامل

وعلى الصعيد االقتصادي يعترب األسطول البحري التجاري أهم 

مقوم من مقومات االقتصاد الوطين ألي دولة، لذا فالدول تسعى 

باستمرار لتحسني وتطوير أسطوهلا باستمرار من خالل امتيازات ومزايا 

ة وقد تكون هذه االمتيازات مالي. ختص بها السفن الوطنية دون األجنبية

فيما خيص االمتيازات املالية فهي تتمثل يف اإلعانات . أو مالحية

والقروض اليت تقدمها الدولة للسفينة الوطنية دعما للبحرية الوطنية 

 .وعونا هلا يف مواجهة املنافسة األجنبية

وإىل جانب كل ما سبق تبقى هناك تطبيقات خاصة جلنسية السفينة 

ن اخلريطة البحرية وحالة املنظمات تتمثل يف موق  الدول احلبيسة م

 .الدولية و ظاهرتي أعالم اجملاملة والقرصنة البحرية



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (68) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

فبالرغم من أن الدول احلبيسة هي الدول اليت ليس هلا سواحل حبرية 

، إاّل أّن هلا احلق يف امتالك كما ورد تعريفها يف اتفاقية قانون البحار

دولة الساحلية فقد نظمته سفن ترف  علمها تلج إىل البحر عن طريق ال

االتفاقية بصورة عامة تاركة اجملال لالتفاق بني الدولتني املعنيتني حسب 

، وتتمت  السفن اليت ترف  أعالم الدول غري الساحلية مبعاملة االقتعضاء

مساوية لتلك اليت متنح للسفن األجنبية األخرى يف املوانئ البحرية للدولة 

 .الساحلية بنص االتفاقية

يطرح التساؤل يف الوقت احلاضر حول إمكانية امتالك املنظمات 

 . الدولية أو تسيريها لسفن حبرية حتمل علمها اخلاص

مل تتعرض اتفاقية جنيف ألعالي البحار هلذه املشكلة وإن اقتصرت 

 :على اإلشارة إليها يف املادة السابعة بقوهلا

س وض  السفن األحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة ال مت» 

 .«اليت تعمل يف خدمة رمسية ملنظمة حكومية ترف  علم املنظمة 

والواق  أن أصل هذا النص يرج  إىل الصعوبات اليت قابلتها منظمة 

األمم املتحدة يف بعض الظروف اليت ظهر هلا فيها ضرورة امتالك سفن 

ىل حتمل علمها اخلاص وتعمل حتت تصرفها، غري أنه إذا ما مت الرجوع إ

مناقشات جلنة القانون الدولي املنبثقة عن اجلمعية العامة ألمم املتحدة 

أثناء دراستها ملوضوع قانون البحار جند أن مقررها اخلاص قد أشار إىل 

، ومنها أنه الصعوبات اليت يثريها تسجيل السفن لدى األمم املتحدة

يريها حتت إذا كان ميكن ملنظمة األمم املتحدة امتالك سفن حبرية وتس

 .علمها فهي ليس لديها تشري  جنائي ومدني تطبقه على السفينة

هذا وقد ورد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار أن أقرت يف 

منها نفس القاعدة اليت نصت عليها اتفاقية أعالي البحار املشار  20املادة 

وهو  "وميةاملنظمة احلك"إليها، إال أنها ختتلف لعدم استخدام تعبري 

ال حتل املواد السابقة مبسألة السفن املستعملة يف " تعبري عام وإمنا قررت 

اخلدمة الرمسية لألمم املتحدة أو لوكاالتها املتخصصة أو للوكالة الدولية 

 ."للطاقة الذرية واليت ترف  علم املنظمة
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وهو ما قد يوحي بعدم التسليم بأحقية غريها من املنظمات يف  

يف البحار ترف  علمها، وهي نتيجة غري معقولة ألن ما  تسيري سفن

يسري على األمم املتحدة ووكاالتها من أحكام يسري على غريها من 

املنظمات الدولية مادامت توافرت هلا الشخصية القانونية اليت تؤهلها 

 .للقيام مبا حيقق أغراضها

ت ومبراجعة العمل الدولي جند أن املنظمات الدولية قد استخدم

سفنا حبرية عن طريق اإلحبار، ومثال ذلك السفن اليت استأجرتها األمم 

املتحدة لنقل قوات الطوارئ الدولية  إىل مصر عقب حرب السويس عام 

م فقد رفعت علم األمم املتحدة واعرتفت هلا مصر بذلك وإن كانت 0221

هذه السفن ال حتمل جنسية املنظمة، ونفس الوض  كذلك بالنسبة 

 .ليت باشرت عمليات تطهري قناة السويس حتت علم األمم املتحدةللسفن ا

ومن التطبيقات اخلاصة كذلك جند ظاهرة أعالم اجملاملة اليت ترج  

م مببادرة من اإلدارة 0225نشأتها خالل احلرب العاملية الثانية سنة 

إذ العديد من . األمريكية آنذاك سعيا حلماية سفنها ضد قوى احملور

حتمل العلم األمريكي ختلت عنه ورفعت علم بنما أو السفن اليت 

بانعضمام علم سنوات اخلمسينات اتسعت الظاهرة  اهلندوراس، وخالل

ليربيا، ومنذ ذلك الوقت العديد من الدول أصبحت تتساهل يف السماح 

برف  علمها على منت سفن ال تربطها بها أي عالقة باقتصاد هذه الدول، 

دول ضمن الدول احلبيسة أو دول تسمح إذ غالبا ما تكون هذه ال

بتسجيل سفن مملوكة من طرف األجانب كما أن إجراءات التسجيل 

 .ميسرة

إن منح أعالم اجملاملة حاليا يتعلق بالسفن الغري مطابقة للمعايري 

وهذه الوضعية قرينة على انهيار أسطول دولة العلم وعلى عدم ممارستها 

مبمارسة فعلية لرقابتها وتطبيق قوانينها واجباتها الدولية فيما يتعلق 

إذ أظهر تقرير أعدته أمانة مؤمتر األمم ،  على السفن اليت ترف  علمها

م أّن معدالت 0270لسنة  UNCTADاملتحدة للتجارة و التنمية 

احلوادث البحرية تق  بني سفن أعالم اجملاملة بالنظر إىل اخنفاض 



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (66) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ستويات األمن املطبقة من جانب مستويات السالمة فيها مقارنة م  م

السفن اليت ترف  أعالم دول توجد بينها رابطة حقيقية و تبعية 

عالم اجملاملة ما هو سياسي أكما أن من دواعي اللجوء إىل  .اقتصادية

يتمثل يف طلب محاية دولة من الدول بسبب أزمة من األزمات أو نتيجة 

 . ظروف سياسية معينة

عتمدت اتفاقية التسجيل السفن يف مؤمتر وللحد من هذه الظاهرة ا

م تعضمنت 0201فرباير  57األمم املتحدة للتجارة و التنمية املنعقد يف 

عددا من البنود و األحكام يؤدي تطبيقها الصارم إىل القعضاء على 

وقد متكنت من حشد منعضمني إليها بأكرب . ظاهرة أعالم اجملاملة تدرجييا

ا على نطاق واس  على صعيد العمل عدد مما ميكن من تطبيق أحكامه

 .الدولي

 :القرصنة البحرية

أما القرصنة البحرية فقد درجت األعراف الدولية على اعتبار أي 

سفينة ال حتمل علم دولة معينة سفينة قرصنة، بل ذهبوا إىل اعتبارها 

وذلك نظرا خلطورة هذه الظاهرة .كذلك إن كانت حتمل أكثر من علم

والدولي معا اليت تنطوي على جرمية القرصنة  على اجملتم  البحري

جمرما ضد  من اجلرائم ذات الطاب  الدولي يعد مرتكبهاالبحرية وهي 

احملاكمة والعقاب، وخيعض  لالختصاص القعضائي  يستحق اإلنسانية

، وإن كانت جرمية ال ختتلف عن مثيلتها اليت ترتكب على الرب إال أن الدولي

سفينة يعضفي عليها طابعا خاصا بالنظر  ارتكابها وسط البحر بواسطة

حلجم اخلطورة اليت تنتج عنها، لذا سعى اجملتم  البحري منذ بوادر 

فلقد كانت ومنذ تنظيمه إىل حماربة الظاهرة والتصدي هلا بكل الوسائل، 

عهود طويلة ينظر إليها العرف على أساس أنها نهبا للممتلكات واغتناما 

ا  أساس  ملدة طويلة، ثم جرمت يف إطار حبريا عدوانيا فجرمت على هذ

م على نطاق ضيق وبدأت 1882قانوني يف اتفاقية الهاي الرابعة لسنة 

تتوس  تدرجييا عرب خمتلف االتفاقيات اليت توجت باتفاقية األمم املتحدة 

تعضمنت يف باب جرمية القرصنة البحرية م اليت 1805لقانون البحار لسنة 
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لشروطها وضوابطها وعناصرها ونطاقها  تعريفا مفصال هلا وتبيانا

املكاني وهو التعريف املعتمد من املنظمة البحرية الدولية ومييل إليه 

أغلب فقهاء القانون الدولي، كما أوردت النص على مبدأ االختصاص 

حبيث جاء تعريف القرصنة البحرية يف القعضائي العاملي حملاكمة مرتكبيها، 

أي عمل من األعمال التالية يشكل »: على أن تنصاليت  181املادة 

 :قرصنة 

حتجاز أو أي عمل الأي عمل غري قانوني من أعمال العنف أو ا -أ

سلب يرتكب ألغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو 

 :طائرة خاصة ويكون موجها 

يف أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص  -1- 

 .لك السفينة أو على منت تلك الطائرة أو ممتلكات على ظهر ت

ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات يف مكان يق  خارج -5-

 .ةوالية أية دول

شرتاك الطوعي يف تشغيل سفينة أو الأي عمل من أعمال ا – ب

طائرة م  العلم بوقائ  تعضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة 

 .القرصنة

ب أحد األعمال املوصوفة يف إحدى أي عمل حيرض على ارتكا – ج

 .«الفقرتني الفرعيتني أ و ب أو يسهل ارتكابهما 

على أنه إذا ارتكبت أعمال القرصنة املعرفة يف » :185املادة  تنصو

سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية مترد  181املادة 

ألعمال يف أو الطائرة، اعتربت هذه ا طاقمها واستوىل على زمام السفينة 

 .«حكم األعمال اليت ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة

 :تعريف سفينة أو طائرة القرصنة بأنه  183ثم أضافت املادة

تعترب السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان » 

األشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها 

وكذلك األمر إذا  181ليها يف املادة لغرض ارتكاب أحد األعمال املشار إ



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (10) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت يف ارتكاب أي من هذه األعمال 

 .«مادامت حتت سيطرة األشخاص الذين اقرتفوا هذا العمل 

ويف التشري  اجلزائري نص املشرع على القرصنة البحرية ضمن 

من  202د يف املادة اجلنايات البحرية اليت متس بنظام املالحة البحرية فور

 :القانون البحري اجلزائري أنه

 :تعترب أعمال قرصنة...»

كل فعل غري قانوني يتعلق بالعنف أو احليازة أو كل خسائر يتسبب •

 :فيها الطاقم أو الركاب أو املوجهة

ضد كل سفينة أو ضد األشخاص و األمالك املوجودة على متنها -

 .يف أعالي البحار

د األشخاص و األمالك يف مكان ال خيعض  ضد كل سفينة أو ض-

 .لقعضاء أية دولة

كل مشاركة إدارية يف استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على •

 .«علم بوقائ  يعرف منها أن السفينة املذكورة سفينة قرصنة

ملتحدة واملالحظ يف التعريف مقارنة مبا ورد يف تعريف اتفاقية األمم ا

ه اكتفى بتعريف أعمال القرصنة مبا يوافق نأ 0205لقانون البحار لعام 

نص االتفاقية، إال انه مل يتعرض للتحريض على القرصنة البحرية، 

كذلك فيما يتعلق بالشروع مبا أن األمر يتعلق جبناية إذ مبا أن اجلرمية ذات 

من التناسق بني  ال بدطاب  دولي ومبا أن اجلزائر صادقت على االتفاقية ف

أما تعريف سفينة . االتفاقية اليت تسمو عليهالنص الداخلي ونص 

 . القرصنة الذي سكت عنه املشرع فريج  خبصوصه لنص االتفاقية

لقد تطورت هذه اجلرمية بشكل ملحوظ يف أواخر القرن العشرين 

بعد فرتة من االحنسار، وأصبحت يف الفرتة األخرية ملفتة للنظر ويف 

رير املنظمة البحرية الدولية إىل ، حيث تشري تقامناطق كثرية يف العامل

انتشارها يف حبر الصني ومعضيق ملقا ومعضيق عدن واملياه املقابلة 

 .لسواحل الصومال واملياه احمليطة جبزر شرق آسيا
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كل هذا استدعى تظافر جهود وإمكانات ملواجهة هذه الظاهرة 

سواء يف إطار هيئة األمم املتحدة أو خارجها وذلك منذ عودة جرائم 

قرصنة البحرية للظهور واالنتشار يف منتصف القرن العشرين، ال

وتتمثل هذه اجلهود خصوصا على مستوى األمم املتحدة يف تكوين جلنة 

القانون الدولي والذي كان من أولياتها وض  قانون دولي للبحار إذ قامت 

بدراسات متواصلة متخض عنها إقرار أرب  اتفاقيات يف مؤمتر جنيف عام 

د انصبت إحدى هذه االتفاقيات على أعالي البحار وتناولت م وق1820

أحكام القرصنة البحرية، ويعترب ذلك أول تقنني دولي رمسي ملواجهة 

القرصنة البحرية واليت كيفت على أساس أنها اجلرمية الدولية الثانية بعد 

جرائم احلرب العاملية الثانية، ثم استمرت جهود املنظمة الدولية إىل 

م، ويف 1805تفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الشاملة لعام إقرار ا

م مت إقرار اتفاقية روما واليت ركزت أكثر على سالمة املالحة 1800سنة 

 .5882ومكافحة األعمال غري املشروعة ومت تعديلها بعد ذلك يف سنة 

م بهدف تسهيل وسائل 1820كما مت إنشاء املنظمة البحرية يف سنة 

بادل املعلومات الفنية املتعلقة بسالمة السفن واألفراد وأبدت التعاون وت

م جلنة 1806سنة اهتماما ملحوظا حبوادث القرصنة اليت أنشأت بدورها 

السالمة البحرية اليت أصبحت تصدر اإلرشادات والتوجيهات واملنشورات 

الالزمة ملواجهة الظاهرة  يف كل أحناء العامل، كما تبنت نظاما من شأنه 

زام السفن بالتجهيز بنظام التحذير األمين إلمكانية االتصال بسهولة إل

 .وبتقنية عالية

م التاب   1801وللغرض نفسه تأسس املكتب البحري الدولي سنة 

لغرفة التجارة الدولية الذي يهدف إىل مج  املعلومات اخلاصة بالقرصنة 

وإجراء  البحرية والعمل على زيادة الوعي العام بأخطار هذه احلوادث

التحريات والتحقيقات بواسطة اخلرباء للتعاون م  الدول، كما كان له 

الفعضل يف إنشاء مركز مكافحة القرصنة البحرية مباليزيا وساهم املكتب 

م ومبشاركة اإلحتاد الدولي لعمال النقل يف تأسيس ما يسمى  1880عام 

والذي  خبدمة إجراءات التحريات السريعة عن حوادث القرصنة



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (12) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وفر معلومات سريعة عن احلادثة فور وقوعها واآلثار واخلسائر اليت ميكن ي

 .أن تنتج عنها

جتدر اإلشارة إىل أن جامعة الدول العربية كذلك اهتمت بهذا املوضوع 

من خالل الكثري من اجلهود واملؤمترات والندوات ولعل أهمها إبرام 

اليت اعتربت القرصنة م و1880االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لسنة 

.البحرية يف حكم جرائم اإلرهاب وختعض  حلكم االتفاقية

خامتة

ويف اخلتام يظهر من النصوص القانونية الصادرة منذ االستقالل إىل 

يومنا هذا نية املشرع اجلزائري يف االرتقاء بالقانون البحري وإضفاء البعد 

هذا االهتمام بالقانون البحري  .العاملي على هذا الفرع من القانون

عموما وبالنظام القانوني للسفينة خصوصا يعترب مثرة االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية اليت انعضمت إليها اجلزائر بغاية التنسيق بني خمتلف 

األنظمة القانونية أحيانا وتوحيد بعض األحكام أحيانا أخرى، خصوصا 

هة حبرية مهمة من البحر املتوسط أن اجلزائر مبوقعها اجلغرايف على واج

وعلى اعتبار هذا األخري منطقة عبور فقد أضحى تسطري قواعد تنظم 

 .بإحكام النشاط البحري أمرا ملحا

 

اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

دراسة يف -الوض  القانوني للسفينة يف املناطق البحرية املختلفة :خلعضر زازة (1)

ة جامع، رسالة ماجستري، كلية احلقوق -ضوء القانون الدولي اجلديد للبحار

 .51، ص 0222وهران 

(2) - Encyclopédie juridique Dalloz .répertoire de droit commercial. 

tome 4 «franchise ànavire»; avril 2004.p.2. 

. 0272اجلزء األول، دار الفكر العربي، القاهرة .قانون البحار: إبراهيم عناني (3)

 70ص
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
(4) Antoine Vialard«Droit maritime»; éd PUF 1997. P274. et René 

Rodière;Emmanuel De Pontavice : «Droit maritime» 12 éd 

.précis Dalloz 1997. n33. 

 .017نفس املرج  ، ص : خلعضر زازة  (5)

يتعضمن القانون البحري الصادر  0271أكتوبر  50يف  مؤرخ 01-71رقم  أمر (6)

املؤرخ  12-20لقانون رقم املعدل واملتمم با 0271سنة  52باجلريدة الرمسية عدد

  .0220سنة  27الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد 0220-11-52يف 

 .9111سنة  20املنشور باجمللة القعضائية عدد قرار احملكمة العليا (7) 

(8)  –Réné Rodière; Emmanuel du Pontavice .op. cit.n 34.   

 .انون البحري اجلزائريقمن ال 20املادة  (9)

  .انون البحري اجلزائريقمن ال 25ة املاد (10)

  .انون البحري اجلزائريقالمن  21املادة  (11)

وينتج عن ذلك فقدان اجلنسية  .انون البحري اجلزائريقالمن  20املادة  (12)

 .اجلزائرية وجوبا

 .انون البحري اجلزائريقالمن  25املادة  (13)

 .انون البحري اجلزائريقالمكرر من  22املادة  (14)

 .0212 مارس يف املؤرخ 75- 12  رقم الرئاسي املرسومب عليها املصادق  (15)

 .انون البحري اجلزائريقالمن   021م   (16)

 الرمسية باجلريدة الصادر 0212 جوان10 يف املؤرخ 70-12 مراأل مبوجب (17)

 .م0212سنة 20عدد

 .م0222سنة  00الصادر بـاجلريدة الرمسية عدد 0222جانفي 52املؤرخ يف  (18)

 .22 -17من األمر 050م  (19)

« األموال املؤمن عليها فيعقد التأمني البحري اجلزائري »: حيتالة معمر (20)

م،  5112-م5112ماجستري  قانون األعمال، كلية احلقوق جامعة وهران،  مذكرة

 .01ص

 .22 -17من األمر   010م  (21)

 وحتديد البحرية للتأمينات CAAT الشركة بإنشاء املتعلق 05-02رسومامل (22)

 املؤرخ 17-01 مرو األ.م سنةالصادرة  02عدد  ريدة الرمسية، اجلسلطاتها

 سنةالصادرة  00 عدد ريدة الرمسيةاجل. بالتأمينات املتعلقم 9152أوت يف

 .م9152

ريدة اجلحيدد شروط منح أمساء السفن وتغيريها  م9151-20-22قرار مؤرخ يف  (23)

 . م9151سنة02عدد  الرمسية



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 .من القانون البحري اجلزائري 112-012-012 ملوادا (24)

(25)  - Touafek Rabah: » Code maritime et portuaire« ٬ ed Houma 

.2006. p1005. 

 .من القانون البحري اجلزائري 07و 02املواد  (26)

 .من القانون البحري اجلزائري 21م  (27)

 .من القانون البحري اجلزائري 27م  (28)

 .من القانون البحري اجلزائري 21 م (29)

م يتعضمن اعتماد 0202جوان 10قرار صادر عن وزارة النقل مؤرخ يف ( 30)

اجلريدة ".فريتال"الشركة املختلطة االقتصاد للمراقبة التقنية يف النقل املسماة 

  .م0202سنة  20الرمسية عدد 

 .، انظر الصياغة باللغة الفرنسيةدفرت الطاقم  واألصح هو (31)

 .من القانون البحري اجلزائري 022م  (32)

  . من القانون البحري اجلزائري 021م  (33)

(34)  - SOLAS (Safety Of Live At Sea). 

(35)  - The International Ship and Port facility Security code. 
سنة  55يتعلق بكيفيات تسليم وثيقة اجلزارة للبواخر، اجلريدة الرمسية عدد.م (36)

0201 

(37) -René Rodière ;et E du  Pontavice.op cit . p54. 

 . من القانون البحري اجلزائري 40املادة  (38)

 .وهما دولتان رائدتان يف منح أعالم اجملاملة (39)

 .20ص، املرج  السابق: ابراهيم عناني  (40)

  .من اتفاقية قانون البحار 010/5املادة  (41)

 .البحارمن اتفاقية قانون  11املادة  (42)

 (43) SOLAS (Safety Of Live At Sea) –MARPOL (Marine 

Pollution) STCW (Standard of Training  Certification and 

Watchkeeping for seafarers).  

(44)  Boukhatmi Fatima “Nationalité du navire  qualité d’armateur  

d’affréteur et du transporteur en droit algérien quelques 

amalgames” in problèmes récurrents du droit  maritime algérien 

.Journée d’étude; 22 avril 2006.O.P.U; 2008 .p80. 

(45)  Maurice Kamto .la nationalité des navires en droit 

internationale. In Mél. Laurent Lucchini et Jean-Pierre 

Quéneudec, ed A.PEDONE, La mer et sondroit .2003. .p 362. 

دار الغرب للنشر ". الوجيز يف القانون البحري اجلزائري" :العربي بوكعبان (46)

  .10ص. اجلزائر 5115والتوزي ، 
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 :ألغراض هذه االتفاقية :من إتفاقية قانون البحار تنص  052املادة  (47)

 ."ليس هلا ساحل حبري كل دولة"  الدولة غري الساحليةتعين -أ            

يكون للدول غري الساحلية حق : "من إتفاقية قانون البحار تنص 001م (48)

الوصول إىل البحر ومنه لغرض ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية 

مبا فيها تلك املتعلقة حبرية أعالي البحار وبالرتاث املشرتك لإلنسانية وحتقيقا هلذه 

ول غري الساحلية حبرية املرور العابر عرب أراضي دول املرور العابر الغاية تتمت  الد

 ."بكافة وسائل النقل

يتم االتفاق على أحكام وصور ممارسة حرية املرور العابر بني الدول غري الساحلية   2

 .ودول املرور العابر املعنية عن طريق اتفاقيات ثنائية أوإقليمية

ارسة سيادتها الكاملة على أقاليمها احلق يف اختاذ ما يكون لدول املرور العابر يف مم  3

يلزم من التدابري اليت تعضمن أن احلقوق والتسهيالت املنصوص عليها يف هذا 

اجلزء للدول غري الساحلية ال تشكل بأي صورة كانت تعديا على مصاحلها 

 .املشروعة

حار أصدر سنة املقرر اخلاص لقانون الب CDI بطلب من جلنة القانون الدولي -(49)

 Mesures" إجراءات دوريةم قرار حول املسألة أين اقرتح أربعة 1824

Alternatives"  واكتفت اللجنة بأخذ املالحظة، ومتخض عن أشغال اللجنة

 Voirin .أن هذه املسألة ال تدخل يف إطار دراسة جنسية السفن 1824لسنة 

:C.D.I. report to général assembly .yearbook of the international law 

commition .1956.vol 2.p279.  

 .نفس املرج : خلعضر زازة  (50)

 .سنغفورة.مالطا . باهاماس. قربص. النرويج. ليبرييا:أكرب الدول يف هذا اجملال  (51)

 . سان فانسانوقرونادين. دامنارك.هونغ كونغ 

 (52) Saidkhenissa : « Les pavillons de complaisance »;  revue  le 

phare .n 30 année 2001.p 8.  

 :    ةتشري أخر اإلحصائيات إىل عدد اهلجمات التالي  -(53)

 . هجوم445 - 2003 . هجوم341 - 2002 . هجوم252  - 2001

 . هجوم239 - 2006 .هجوم276 - 2005 . هجوم329 - 2004

 . هجوم293 - 2008 .  هجوم 263 - 2007

تقديم " األمن البحري ": ات البحرية والنشاطات املرفئيةامللتقى الدولي حول املنازع

 .5112ماي  10.كلية احلقوق جامعة وهران .عيساوي علي األستاذ 

القانون الدولي ": امللتقى الدولي حول املنازعات البحرية والنشاطات املرفئية (54)

وق كلية احلق، .بوزبوجة عبد احلكيمتقديم األستاذ " وجرمية القرصنة البحرية

 .5112ماي  10.جامعة وهران 



 رزائــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (18) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 لعدالة التعويضالمعايير التشريعية القضائية الحديثة 

 انة محمد ــــــدم.أ

 لة ـــــــجامعة ورق

   مقدمة  

إن التعويض الكامل مل يعد الشكل العضروري جلرب العضرر يف العصر 

للعضرر عن  جرب -اليوم –احلديث، فاملشرع واألطراف والقعضاء يعرفون

طريق صور أخرى للتعويض ال تبلغ التعويض الكامل، وال جتد معيارا هلا 

وحسب، وخباصة العضرر الذي حلق باملعضرور، ولكن يف اعتبارات أخرى 

 .متعلقة بالعدالة اجتماعية

لذا؛ جند بعض التشريعات احلديثة قد أخذت تتجه إىل عدالة 

التعويض وليس بالعضرورة أن يكون كامال والبعض منها قد هجرت 

مبدأ التعويض الكامل بنصوص صرحية، كما هو احلال يف قانون 

االلتزامات السويسري، حيث أجاز إنقاص التعويض عدالة إذا كان 

 .موارد املدين حمدودة اخلطأ يسريا أو 

هل التعويض : حناول دراسة املوضوع من خالل اإلشكالية التالية

الكامل هو األساس جلرب العضرر؟ أم هناك صورا أخرى للتعويض ال تبلغ 

 .التعويض الكامل ؟

 .املعايري التشريعية لعدالة التعويض القضائي: أوال

التعويض سنعرض يف هذا املطلب للحاالت املستثناة من مبدأ 

 .ما بشكل صريح أو ضمينإ عليهاالكامل واليت نص املشرع 

حالة قصر التعويض على الضرر املتوقع يف املسؤولية  -أ 

 .العقدية

قرر املشرع قاعدة هامة يف نطاق املسؤولية العقدية، وهي قصر 

مسؤولية املدين العقدية يف حالة اخلطأ اليسري على تعويض العضرر 

 .دة وقت التعاقدالذي ميكن توقعه عا
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من القانون املدني اجلزائري ( 002)ونصت على هذه احلالة، املادة 

إذا جاوز العضرر قيمة التعويض فال يلزم املتعاقد إال ما كان يف العقد ما )

 .(اجسيم أمل يرتكب غشا أو خط

معيار التوق  هو معيار موضوعي، ونعرض هنا لآلراء الفقهية إن 

حالة اخلطأ  بتعويض العضرر املتوق  وحسبيف تفسري التزام املدين 

اليسري يف نطاق املسؤولية العقدية
0

. 

ذهب جانب من الفقه إىل حسن نية املدين أو عدم جسامة اخلطأ، 

ثقال على املدين حسن النية، وإىل توزي  اخلسائر بني وعدم الرغبة يف اإل

ة العقدية الدائن واملدين، ويفسر جانب آخر هذه احلالة بطبيعة املسؤولي

ذاتها اليت تقوم على التوق ، فكل من املتعاقدين ال يتعاقد إال على أساس 

ما يتوقعه من مزايا من وراء العقد، وما يتوقعه من نتائج قد تق  من 

اإلخفاق يف التنفيذ، ويفسر جانب ثالث ذلك باإلرادة التعاقدية للطرفني 

اعدة يستند إىل فكرة العضمنية أو املفرتضة، والغالب بأن تربير هذه الق

عدالة التعويض، فالدائن الذي يرتبط م  مدينه بالعقد إمنا يسعى وراء 

التنفيذ العيين ال وراء التعويض ملا سيجنيه من تنفيذ العقد من مناف  

دفعته إىل التعاقد، كما أن املدين مل يتعهد بااللتزام إال ملا تومسه يف نفسه 

والرغبة يف التنفيذ لتحقيق املصلحة من القدرة على تنفيذ ما تعهد به 

اليت يرمي إليها من وراء التعاقد، ولتجنب احلكم عليه بالتعويض
5

. 

 .حالة الدفاع الشرعي -ب

من : )من القانون املدني اجلزائري على ما يلي( 050)نصت املادة 

أحدث أضرارا وهو يف حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس 

على أن ال يتجاوز يف دفاعه القدر العضروري، وإال أصبح الغري أو ماله، 

 (.فيه مقتعضيات العدالة ىملزما بتعويض تراع

، من شأنه (متى توافرت شروطه)فتجاوز حدود الدفاع الشرعي، 

فيه مقتعضيات  ىالتخفيف من مسؤولية حمدث العضرر بإلزامه تراع

 .العدالة
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طأ املشرتك، إذ وقد فسر هذا التخفيف يف مدى التعويض بفكرة اخل

التجاوز ذاته يعد خطأ من جانب املسؤول، ولكن يقابله خطأ من جانب 

املعتدي املعضرور، ولكن هذا التفسري منتقد من ناحية استغراق أحد 

اخلطأين لألخر، والتفسري األصلح هو عدالة التعويض
0

. 

 .حالة الضرورة  -ج

من : ")ما يليمن القانون املدني اجلزائري على ( 001)نصت املادة 

سبب ضررا للغري ليتفادى ضررا أكرب، ال يكون ملزما إال بالتعويض الذي 

 (.يراه القاضي مناسبا

يف هذه احلالة قد ال ينسب حملدث العضرر خطأ ما، وم  ذلك فإن 

 .القانون يلزمه بالتعويض مناسبا، أي مبا يقل عن التعويض الكامل

 .القضائي املعايري الذاتية لعدالة التعويض: ثانيا

شبه مطلقة يف تقدير  تقديريةإن القعضاء مبا يكمله من سلطة 

التعويض يتجه إىل جرب العضرر بتعويض عادل، دون التقيد مببدأ 

التعويض الكامل، وذلك عن طريق مراعاة الظروف املالبسة، مبا 

 .الطرفني وعدم جسامة اخلطأ روةتتعضمنه من االعتداد بث

 مراعاة الظروف املالبسة. 

ظروف املالبسة اليت تؤثر يف تقدير التعويض يف مفهوم املادة ال

يقصد بها الظروف اليت ...( الظروف املالبسةم  مراعاة )....  (131)

تالبس املعضرور ال الظروف اليت تالبس املسؤول، فالظروف الشخصية 

عند تقديره للتعويض، بعني االعتبارالقاضي  يأخدهااليت حتيط باملعضرور 

ض يقاس مبقدار العضرر الذي أصاب املعضرور بالذات، فيقدر ألن التعوي

كون حمال لالعتبار توالتعويض على أساس ذاتي ال على أساس موضوعي، 

ويصاب  يحالة املعضرور اجلسدية والصحية، فمن كان مريعضا بالسكر

جبرح كانت خطورة هذا اجلرح أشد بكثري من خطورة جرح السليم، 

ة املعضرور العائلية فمن يعول زوجة العتبار حاللكذلك يكون حمال 
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وأطفاال يكون ضرره أشد بكثري من ضرر األعزب الذي ال يعول إال 

هنفس
2

. 

مقدار : )ما يلي املصرية وقد جاء يف اجتهاد حملكمة النقض

التعويض يتعلق حبالة كل مصاب جلهة األمور الذاتية والععضوية 

ي معني يستقر عليه واالجتماعية واملوضوعية وال يتعلق مببدأ قانون

(اجتهاد حمكمة النقض
2

. 

أما الظروف الشخصية اليت حتيط باملسؤول وجسامة اخلطأ الذي 

م  ،تؤخذ بعني االعتبار  صدر منه فريى األستاذ السنهوري بأنها ال 

.، وسنشري إليها يف الفقرتني اآلتيتني اختالف اآلراء

 االعتداد بثروة الطرفني. 

دأ التقليدي يقعضي بأن وظيفة التعويض هي على الرغم من أن املب

جرب العضرر وليس عقاب املسؤول، وبالتالي فال يعنينا أن يكون املسؤول 

أو املعضرور ثريا أو فقريا، أو أن يؤدي التعويض إىل انهيار املسؤول، أو 

يكون غري ذي أثر عليه، أو يكون قليل القيمة بالنسبة إىل ثراء املعضرور، 

ملي يشري إىل أن القعضاة يعتدون بثروة طريف املسؤولية إال أن الواق  الع

عند تقدير التعويض باعتبار أن هذه مسألة حتكيمية ختعض  لتقديرهم، 

جاء بهذا املعنى االجتهاد املذكور يف الفقرة السابقة، وخاصة فيما يتعلق 

بتعويض العضرر األدبي حيث ال يتقيد القاضي مبعايري مادية، وحيث ال 

بعضرر مالي يقبل التقييم يتعلق األمر
1

. 

ة املعضرور واملسؤول عند تقدير التعويض وويبدو أن التأثري مبدى ثر

من القانون املدني السوري، املأخوذة ( 070)يلقى سندا تشريعيا يف املادة 

يقدر القاضي مدى :) نصمن القانون املصري، اليت ت( 071)عن املادة 

 555)بقا ألحكام املادتني التعويض عن العضرر الذي حلق املعضرور ط

 ...(. مراعيا يف ذلك الظروف املالبسة ودون أن يتقيد بأي حد، ( 550و

لقد مر هذا النص بعدة مراحل يف صياغته، وجاء يف املذكرة 

وينبغي أن : )...اإليعضاحية للقانون املصري بصدد هذه املادة ما يلي
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وف التشديد يعتمد يف هذا الشأن جبسامة اخلطأ وكل ظرف آخر من ظر

...(أو التخفيف، 
7

. 

يتعضح من النص السابق بأن الظروف املالبسة هي جسامة اخلطأ 

وإىل جانبها وبشكل مستقل عنها كل ظرف مشدد أو خمفف، والظروف 

املشددة أو املخففة إذا مل تكن جسامة اخلطأ فال يتصور إال أن تكون 

 .مدى ثروة املسؤول أو املعضرور

 ة اخلطأاالعتداد بعدم جسام. 

إىل جانب االعتداد بثروة الطرفني فإن القعضاء يأخذ يف االعتبار 

، فقد التعويضبساطة اخلطأ كعامل من عوامل التخفيف واالعتدال يف 

تقدير التعويض مبقدار ): جاء يف اجتهاد حمكمة النقض السورية ما يلي

و غري العضرر الذي أحدثه اخلطأ سواء أكان العضرر ماديا أو أدبيا متوقعا أ

متوق  ويشمل اخلسارة اليت حلقت باملعضرور والكسب الذي فاته، 

(والظروف املالبسة تعين مراعاة جسامة اخلطأ يف تقدير التعويض
(0)

. 

على الرغم من أن الفقه التقليدي ينكر على القعضاء هذا املسلك ملا 

يرى يف ختفيف التعويض بسبب عدم جسامة اخلطأ من تكريم للمسؤول 

املعضرور الذي حيرم من جزء من التعويض لسبب ال يد له على حساب 

فيه، ولكن الفقه سيلم بهذا املسلك خاصة يف جمال تعويض العضرر 

 .األدبي

ويرى األستاذ السنهوري بأن األصل أن ال ينظر إىل جسامة اخلطأ 

الذي صدر من املسؤول عند تقدير التعويض، فمهما كان اخلطأ يسريا 

كون عن العضرر املباشر الذي أحدثه هذا اخلطأ فإن التعويض جيب أن ي

اليسري، ومهما كان اخلطأ جسيما فإن التعويض جيب أن ال يزيد عن هذا 

العضرر املباشر
(2)

. 

إن قعضاء احملاكم يف ظل التقنني : "قال الدكتور سليمان مرقس

التعويض بقدر العضرر فحسب، وإنه ال  رامللغى، قد جرى على أن يقد

قديره وزن ألي عنصر آخر، غري أنه يالحظ أن كثري يصح أن يقام يف ت

من األحكام كانت تتأثر عند تقدير التعويض بدرجة خطأ املسؤول دون 
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أن تذكر ذلك صراحة، والبعض يصرح بذلك وبأنه جيب يف تقدير 

 ".التعويض مراعاة مركز املسؤول

 .القيود واالعتبارات اليت جيب مراعاتها عند تقدير التعويض: ثالثا

عندما يقوم القاضي بتقدير التعويض مبوجب سلطته التقديرية، 

فإن هناك بعض القيود واالعتبارات اليت جيب عليه أن يراعيها عند تقديره 

 .للتعويض، وإال كان احلكم الصادر باملوضوع معيبا وعرضة للنقض

لذلك خصصنا هذا اجلزء من الدراسة للقيود واالعتبارات من خالل 

األول القيود اليت ترد على سلطة القاضي يف تقدير  نعرض يف: بندين

 .التعويض، ويف الثاني لالعتبارات اليت جيب مراعاتها يف تقدير التعويض

 .القيود اليت ترد على سلطة القاضي: -أ

إن سلطة القاضي يف تقدير التعويض ليست سلطة مطلقة، بل 

القيود إنها سلطة مقيدة، وميكن أن نستدل على ذلك من خالل بعض 

اليت جيب عليه أن يراعيها عند إصدار حكمه بالتعويض نعرضها فيما 

:يلي

 .طلبات اخلصوم  -0

ملا كان القاضي ملزما بالبت يف كل طلب أو دف  قدم بصورة 

صحيحة فإنه يكون قد ارتكب خطأ جسيما يف احلكم فيما لو قعضي مبا 

مربرا للطعن مل يدع به اخلصوم، أو قعضي بأكثر مما طلبوه، ويعد ذلك 

إذا أغفل احلكم الفصل يف أحد املطالب أو حكم بشيء . )باحلكم بالنقض

 (.مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه

ولعل التربير املنطقي لعضرورة تقيد احملكمة بطلبات اخلصوم جيد 

أساسه يف أن اخلصم عندما طالب يف عريعضة دعواه مبا يريده من خصمه 

م حبدود ما طلبه، فمقداره املدفوع حيدد وفقا وحدد مطالبه، دف  الرسو

ملا يطلبه اخلصم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يطلبه اخلصم 

 .هو تعبري عن إرادته وعلى القاضي أن حيرتم تلك اإلرادة
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فوظيفة القعضاء حمددة بالفصل فيما يعرض عليه من طلبات فال 

ميلك أيعضا اإلجابة عن ميلك والية التدخل يف أمور مل تعرض عليه، وال 

أمور مل يسأل فيها خارج نطاق القعضايا املعروضة عليه، لذا لو قررت 

احملكمة بشيء مل يطلبه اخلصم فإن ذلك يعد مربرا للطعن به، ألن 

بعريعضة دعواه ال الفصل يف احلكم سبق الطلب، فما مل يطلبه اخلصم 

 اخلصومةيعترب جزء منها، واحلكم يعد جتاوزا على معنى الدعوى و
(01)

. 

على أنه يف ذات الوقت ميكن للمدعي أو وكيله أثناء سري الدعوى أن 

يعدل يف طلباته ويطلب الزيادة مبقدار التعويض املطلوب، إما بسبب 

ارتفاع األسعار، أو أي طارئ قد جد يسوغ الزيادة يف التعويض املطلوب، 

ستئناف، وبذلك كما أن له أن يقدم هذا الطلب ولو كانت الدعوى أمام اال

جيوز للمعضرور املطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى يف االستئناف 

إذا ارتفعت األسعار أو زاد سعر النقد وال يعترب ذلك من الطلبات 

 (.اجلديدة

فصحيح أنه على القاضي أن يتقيد بطلبات اخلصوم، ولكن يف 

ار التعويض حيق للجهة املدعية أن تطلب الزيادة يف مقد هالوقت نفس

 املطالب به، طبعا بعد دف  رسم هذا الطلب، وعلى احملكمة بذلك إجابتها

 .وغهسيبذلك الطلب إذا كان هناك مربر 

يتبني من كل ما تقدم لنا بأن طلبات اخلصوم تعد قيدا يرد على 

سلطة القاضي يف تقدير التعويض، فيجب على القاضي أن يتقيد مبا 

يف الطلبات العارضة الالحقة لعريعضة  يقدم له يف عريعضة الدعوى أو

 .الدعوى، وال جيوز له أن يتجاوز ذلك وإال كان حكمه عرضة للنقض

 .التحديد القانوني للتعويض -0

إذا كان األصل أن القانون ال يتدخل يف تقدير التعويض إال يف بعض 

احلاالت ومنها اإلخالل بتنفيذ التزام حمله أداء مبلغ من النقود، فيتوىل 

لقانون بنفسه تقدير التعويض، إال أن احلال املقصودة فيما يتعلق ا

بالتحديد القانوني للتعويض، هي ليست حالة إخالل املدين بتنفيذ 

التزام حمله أداء مبلغ من النقود، بل حاالت أخرى ترد يف نصوص 
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متفرقة، سنعرض هلذه النصوص يف مسؤولية الناقل يف القانون 

 .جلويالبحري، ويف القانون ا

 حتديد مسؤولية الناقل البحري: 

من القانون البحري اجلزائري معدلة بالقانون ( 012)نصت املادة 

ثله بطبيعة وقيمة البعضائ  ممإذا مل يصرح الشاحن أو : )12-20: رقم

قبل شحنها على السفينة ومل يدون هذا التصريح يف وثيقة الشحن أو 

ل مسؤوال عن اخلسائر أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة فال يعد الناق

 010111األضرار اليت تصيب البعضائ  أو اليت تتعلق بها مببلغ يزيد عن 

وحدة  01وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن ألخرى أو 

حسابية عن كل كيلو غرام يصاب خبسائر أو أضرار من الوزن االمجالي 

أجرة للبعضائ  للحد األدنى املطبق ومبقدار يعادل مرتني ونصف من 

النقل املستحقة الدف  عن البعضائ  املتأخرة اليت مل تسلم يف الوقت املتفق 

عليه أو الوقت املعقول املطلوب من الناقل احلريص أن يسلم فيه 

البعضائ  ولكن ال تزيد عن جمموع النقل املستحق مبوجب عقد النقل 

 ،(البحري يف حالة استخدام حاوية أو أية أداة أخرى لتجمي  البعضائ 

فإن العربة يف احلساب أي املبلغني أكرب يف حتديد املسؤولية هي عدد 

الطرود املدونة يف وثيقة الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل 

ل اتفاق هدفه البحري والقانون البحري اجلزائري رتب البطالن على ك

إلغاء التحديد
(00)

 

لقواعد أن تعترب مسؤولية مالك السفينة مطلقة تبعا ل لواألص

العامة
(05)

، إال أن مبدأ حتديد مسؤوليته من أبرز مبادئ القانون البحري، 

وتأخذ به معظم التشريعات البحرية يف العامل، كما أنه منظم باتفاقيات 

 .دولية

من خالل عرض ألحكام النصوص املتعلقة مبوضوع  هلذلك سنعاجل

البحري اجلزائري حتديد مسؤولية مالك السفينة الواردة يف قانون التجارة 
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م، 0252، ويف معاهدة بروكسل األوىل لعام 12-20: املعدل بالقانون رقم

 .75-12: اليت انعضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم رقم

 .3642معاهدة بروكسل  لعام  

اختذت املعاهدة من محولة السفينة 
(00)

الصافية أساسا لتحديد  

واألضرار املادية اليت تصيب  مسؤولية املالك وفرقت بني األضرار البدنية

 .البعضائ 

إذا مل ترتتب على احلادث إال أضرار مادية فقط فإن املسؤولية  .أ 

 .فرنك عن كل طن من محولة السفينة 0111تتحدد مببلغ 

 0011أما إذا مل ينشأ عن احلادث إال إضرار بدنية فإن املسؤولية تتحدد  .ب 

 فرنك عن كل طن من محولة السفينة  

ء أضرار مادية وبدنية عن احلادث الواحد فإن احلد األدنى ويف حالة نشو .ج 

فرنك أيعضا عن كل طن من محولة السفينة، على  0011للمسؤولية هو 

فرنك، فإذا مل يكف هذا  0511أن خيصص لألضرار البدنية أوال مبلغ 

املبلغ، اشرتك الدائنون بهذه األضرار مبا تبقى هلم م  الدائنني باألضرار 

فرنك  0111غ املادية مببل
(02)

. 

وإذا تعرضت السفينة حلوادث متالحقة، فإنه على املالك أن يدف  

 .املبلغ املقطوع احملدد أعاله عن كل حادث على حده

طن فإنها  011أما بالنسبة للسفن الصغرية اليت تقل محولتها عن 

 .طن 011تعامل على أساس أن محولتها مساوية هلذا املقدار أي 

رنك املقصود باملعاهدة هو الفرنك الذهيب الذي أن يكون الف على

من الذهب  211/0111ميليغراما من الذهب عيار  5202يشتمل على 

أعلى ال ميكن  اأدنى ميكن االتفاق عليه وحد اووعيًا بذلك اقر املشرع حد

ته رولقة فالناقل مهدد بأن خيسر كل ثجتاوزه فإذا أقرت املسؤولية املط

احملدودة ولذلك أقرت املسؤولية 
(02)

وتكون مسؤولية الناقل البحري  

مسؤولية مرحية 
(01)

 



(405) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 .حتديد مسؤولية الناقل اجلوي-

جعلت اتفاقية وارسو مسؤولية الناقل اجلوي قائمة على أساس 

اخلطأ املفرتض، ويف ذلك محاية ملصاحل متلقي خدمة النقل إذ يعفون من 

بدأ املسؤولية احملددة إثبات خطأ الناقل ويف املقابل االتفاقية أقرت م

للناقل اجلوي بوض  حدود قصوى للتعويعضات اليت يلتزم بدفعها وهذا 

استثناء على القواعد العامة يف التشريعات 
(07)

إذ األصل يف التعويض أن  

يكون على قدر العضرر ويتعضح من ذلك وجوب حتقيق التناسب بني 

ر من العضرر التعويض وبني العضرر حبيث ال جيوز تعويض املتعضرر بأكث

الذي أصابه وال ينقص من مقدار ما أصابه من ضرر
(00)

، أي التعويض 

يكون على ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، إال أنه يف 

بعض احلاالت قد خيرج املشرع عن هذه القاعدة العامة وألسباب يرى بها 

محاية ملصاحل بعض األشخاص ويأخذ بنظام املسؤولية احملدودة 

عويضللت
(02)

، وهذه هي القاعدة املنصوص عليها يف اتفاقية وارسو 

م واليت تهدف إىل التوفيق بني مصاحل الناقلني اجلويني وبني مصاحل 0252

املتعاقدين معهم من مسافرين وأصحاب بعضائ ، وم  ذلك ال جيوز للناقل 

اجلوي حتديد مسؤوليته بل يسأل مسؤولية مطلقة يف بعض احلاالت
(51)

 

 :لية احملدودة  للناقل اجلوياملسؤو

املتعلق باخلدمات اجلوية  12/011: من قانون رقم 70أقرت املادة 

بنصها على كل شرط يهدف إىل إعفاء الناقل اجلوي، أو وض  حد أدنى 

.احلدود املنصوص عليها يف هذا القانون، يكون باطال وعديم األثرمن 
(50)

 

شرع اجلزائري بنظام ويف املقابل أقر التشري  الدولي ومنه امل

 املسؤولية احملدودة للناقل اجلوي إزاء متلقي خدمة النقل فاملسؤولية

املعدلة  0252مطابقة التفاقية وارسو  ياحملدودة يف التشري  اجلزائري ه

 .م0222بربوتوكول الهاي 
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حتى نفهم املسؤولية احملدودة للناقل اجلوي سنبني مفهوم حتديد 

 .حلد األقصى للتعويضاملسؤولية ثم نتكلم عن ا

 :مفهوم حتديد املسؤولية: أوال

األصل يف التعويض يكون على قدر العضرر
(55)

، ويف نظام املسؤولية 

العقدية ال يشمل التعويض إال األضرار املباشرة واملتوقعة ما مل يكن 

العضرر ناشئا عن غش املدين أو خطئه اجلسيم غري أن هلذا األصل 

 ...استثناء

 االستثناء؟ما هي مربرات 

 :مربرات حتديد مسؤولية الناقل اجلوي -أ

م يف تشريعات 0252على هذا املبدأ قبل اتفاقية وارسو  نص

أخرى
(50)

حتديد املسؤولية يف مسؤولية الناقل البحري مت، كما 
(52)

 ،

ومسؤولية الناقل بالسكك احلديدية
(52)

. 

ادية أو إال أن مبدأ حتديد املسؤولية ميكن تربيره باعتبارات اقتص

 .جتارية

تتعرض املالحة اجلوية ملخاطر جسيمة، واألحداث اليت تتعرض هلا  -0

الطائرة وخيمة تؤدي يف كثري من األحيان إىل هالك األرواح واألموال 

املتواجدة على منت الطائرة
(51)

، وقد يؤدي إلزام الناقل اجلوي بدف  كل 

وي وكذلك التعويعضات إىل إفالس الناقل وتعطل مشروع النقل اجل

اقتصادية للدولة خاصة الطائرات اليت فتقاده للطائرة اليت متثل ثروة ا

حتمل عدد كبري من املسافرين لو مت إلزام شركات الطريان لكان التعويض 

على كل املسافرين
(57)

 .، وهو ما يؤدي إىل افتقار الذمة املالية للناقل

شجيعا ولذلك بغية استمرار املرفق احليوي للنقل اجلوي وت

حدود قصوى  تدميومة وضعاللالستثمار فيه وحتقيق االستمرارية و

للتعويعضات، اليت يلتزم بها الناقل جتاه املعضرورين
(50)

. 

يستطي  الناقل اجلوي جتاوز خماطر املالحة اجلوية عن طريق التأمني  -5

ضد هذه املخاطر، ولكن يصعب على شركات التأمني أن تقبل حتمل 
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ما إذا كانت حمدودة أمكن للشركات أانت مطلقة مبالغ ضخمة إذا ك

خوض جمال التأمني ضد املخاطر اجلوية
(52)

. 

ويبقى حتديد املسؤولية وباألحرى حتديد التعويض هو الوسيلة املثلى 

.بهدف جتنب كوارث جتارية مرتبطة بالبعضائ  أو األشخاص
(01)

 

بصفة  إن حتديد املسؤولية هو مبدأ عام يهدف إىل محاية الناقل -0

خاصة
(00)

. 

 :مقدار احلد األقصى للتعويض -ب

نتطرق إىل احلد األقصى للتعويض يف االتفاقيات الدولية ثم نبني 

 .موقف املشرع اجلزائري

 .مقدار احلد األقصى للتعويض يف التشريع الدولي: أوال

لقد تصاعد احلد األقصى للتعويض يف نقل األشخاص بصفة 

ببني األول هو تعضاؤل خماطر الطريان مستمرة ويرج  هذا التصاعد لس

بالغ ملبسبب تقدم التكنولوجيا والثاني هو تعضاؤل القيمة احلقيقية 

التعويض نتيجة الخنفاض قيمة النفوذ بارتفاع األسعار
(05)

. 

ولذلك تطور احلد األقصى للتعويض تطورا بدءا من اتفاقية 

 .م0222م إىل غاية اتفاقية مونرتيال 0252وارسو لعام 

م وبروتوكول الهاي 3626احلد األقصى للتعويض يف اتفاقية وارسو  -1

 :م3644

احلد األقصى للتعويض  55م يف املادة 0252حددت اتفاقية وارسو 

فإذا تعلق األمر بنقل الركاب تكون مسؤولية الناقل اجتاه كل راكب حمدودة 

ألف فرنك أما فيما يتعلق بنقل األمتعة املسجلة والبعضائ   05: بـ

فرنك  521: حددت الفقرة الثانية من املادة املذكورة التعويض يكون بـف

 .عن كل كيلو غرام

أما األشياء اليت حيتفظ بها الراكب كاحلقائب فقررت االتفاقية حتديد 

فرنك فرنسي لكل راكب 2111: املسؤولية بـ
(00)
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اتفاقية وارسو مل تعض  حدودا قصوى عن أضرار التأخري مما يؤدي 

ق االتفاقية سواء عن أضرار التأخري يف نقل الركاب أو نقل إىل تطبي

البعضائ  واألمتعة املسجلة، ونظرا لتطور املرفق اجلوي وارتفاع األسعار 

األمر الذي أدى إىل تعديل االتفاقية مبقتعضى بروتوكول املوق  يف الهاي 

م فقرر التعديل معضاعفة احلد األقصى يف جمال نقل 50/12/0222

فرنك 521الركاب إىل 
(02)

، إال أن الواليات املتحدة رفعضت التصديق على 

(نقل الركاب: )الربوتوكول بالرغم من معضاعفة املبلغ يف
(02)

مما أدى إىل  

وض  اتفاقيات م  هيئة الطريان األمريكي فأصبح احلد األقصى 

مبا يف ذلك مصاريف التقاضي( ألف دوالر 72)للتعويض هو 
(01)

. 

م 3623يض يف بروتوكول جواتيماال لعام احلد األقصى للتعو -5

 :م3624وبروتوكول مونرتيال لعام 

احلدود القصوى اليت وضعها هذا الربوتوكول
(07)

، فيما يتعلق 

مبسؤولية الركاب جعل احلد األقصى للتعويض مبلغ مليون ونصف 

فرنك كما استحدث احلد األقصى للتعويض عن  0211111مليون 

فرنك لكل مسافر 5211عله التأخري يف نقل الركاب فج
(00)

. 

سواء اخلفية منها ( فقد، حتطيم، تأخري)أما التعويض عن األمتعة 

فرنك أما بالنسبة للحد األقصى  020111أو املسجلة فحدد مبلغ 

فرنك عن الكيلو غرام 521بالنسبة لنقل البعضائ  حدد مبلغ 
(02)

. 

 :3666احلد األقصى للتعويض يف اتفاقية موريال  -3

اتفاقية مونرتيال وأصبحت تنظر إىل األساس الذي تقام  ظهرت

عليه هذه املسؤولية
(21)

 

املتعلقة بتوحيد بعض القواعد  0252إن اتفاقية وارسو لعام 

م 0222اخلاصة بالنقل اجلوي، عدلت بربوتوكول الهاي لعام 
(20)

ثم  

 .م0210وضعت هلا اتفاقية معدلة يف جوادا الخارا باملكسيك عام 

( 55)ة وارسو قد حددت مسؤولية الناقل اجلوي باملادة واتفاقي

 :من بروتوكول الهاي على الشكل التالي( 00)املعدلة باملادة 
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فرنك  528.888حددت مسؤولية الناقل مببلغ  :حالة نقل األشخاص . أ

ذهب لكل مسافر عن األضرار اجلسدية اليت تصيبه مبا فيها الوفاة، وإذا 

عليها النزاع جييز التعويض على صورة كان قانون احملكمة املعروض 

مرتب فيجب أال يزيد هذا املرتب عن املبلغ املذكور، وم  ذلك جيوز 

 .للناقل واملسافر مبوجب اتفاق خاص أن حيددا املسؤولية مببلغ أكرب

حددت مسؤولية  : يف حالة نقل األمتعة املسجلة والبضائع . ب

م، ما مل يتقدم املرسل، فرنكا ذهبيا عن كل كيلوا غرا 528الناقل مببلغ 

عند تسليم الطرد إىل الناقل، بتصريح خاص يبني فيه قيمة الطرد 

احلقيقية ويدف  مقابل ذلك التكاليف اإلضافية، فعندئذ يكون على 

الناقل أن يدف  التعويض يف حدود املبلغ الذي ذكره املرسل يف تصرحيه، 

احلقيقية للطرد عند ما مل يقم الدليل على أن هذا املبلغ جياوز القيمة 

 .التسليم

أما فيما يتعلق باألمتعة غري املسجلة واليت حيتفظ بها املسافر معه، فقد  . ت

فرنك ذهب لكل  2888حددت مسؤولية الناقل عنها مببلغ إمجالي قدره 

 .مسافر

ونشري هنا إىل أن االتفاقية رتبت مسؤولية على الناقل بدون حتديد يف 

يؤدي حتديد مسؤولية الناقل اجلوي إىل حاالت معينة، وذلك خشية أن 

تشجيعه على اإلهمال وتعمد اخلطأ، وال جمال لذكر هذه احلاالت هنا 

 .خلروجها عن املوضوع

 

  امتةـــــــخ

األصل أن هناك تعويعضا على قدر العضرر لكن من املمكن أن 

يتدخل املشرع بنصوص صرحية لبعض املسؤوليات التطبيقية 

لتحديد هذه املسؤولية وحتديد ( ي، البحري، اجلويالرب)كمسؤولية الناقل 

ستمرار املالك أو الناقل يف تطوير الغ التعويض واهلدف من وراء ذلك مب

ة وجعله يستمر يف نشاطه ويتجنب افتقار ذمته البنية االقتصادية للدول

املالية، وتطبيق املعايري السابقة جنده يكرس التعويض العادل بني 

 . ذعانالطرفني من دون إ
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 دةاملعتمــــاهلوامش واملراجع 
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 .358:حممد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بني اخلطأ والعضرر، ص  -81

سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدني، الفعل العضار واملسؤولية املدنية،  -85

 .5، ط4، ح1882املنشورات احلقوقية صادر 

 .311دقوسي، تقدير التعويض بني اخلطا والعضرر، مرج  سابق، ص  حممد ابراهيم -83

الدكتور عبد الرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدني، مصادر االلتزام،  -86

 .815:ص

 .315حممد ابراهيم دقوسي، مرج  سابق، ص  -82

لتزام، الدكتور عبد الرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدني، مصادر اال -84

 .1880مرج  سابق، ص 

 .318حممد ابراهيم دقوسي، تقدير التعويض بني اخلطا والعضرر، مرج  سابق، ص  -82

 1، اهلامش 1884الدكتور عبد الرزاق امحد السنهوري، مرج  سابق، ص  -80

الدكتور سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدني، أحكام االلتزام، اجلزء السادس،  -88

 .122: ، ص 1885ملنشورات احلقوقية صادر، ببريوت لبنان، الطبعة الثانية، ا

حسن حنتوش رشيد احلسناوي، التعويض القعضائي يف نطاق املسؤولية العقدية  -18

 .143ص

يعد باطاًل وعديم املفعول كل شرط >>من القانون البحري اجلزائري  011تنص املادة  -11

 <<تعاقدي هدفه املباشر او اثره غري املباشر مايلي 

 223. 228او حتديد املسؤولية اخلاصة بالنقل والناجتة عن املواد  الغاء 

 .من القانون البحري اجلزائري  086.083.085.

من القانون البحري اجلزائري اال  082حتديد املسؤولية مببلغ يقل عن املبلغ احملدد يف املادة  -ب

مني على أالت ة منمنح االستفاد.من القانون البحري اجلزائري  080ما جاء يف املادة 

   .البعضاعة

، الطبعة العاشرة، منشورات جامعة (بري، حبري، جوي)الياس حداد، القانون التجاري  -15

 .680 – 682، ص 1880دمشق 

13- Bernard Josien : La RésponsabilitéDu Transporteur En Droit Anglais ,Sirey 

Paris , 1960, P33.  

 .612:الياس حداد مرج  سابق، ص  -16

ن توحيد بعض قواعد النقل اجلوي الدولي أزائر على اتفاقية وارسوا بشقة اجلمصاد -15

مبقتعضى  22سبتمرب  52واملعدلة بروتوكول الهاي املوق  يف  1858كتوبر أ 15املوقعة يف 

1846لسنة  54: اجلريدة الرمسية رقم  1846مارس  85املؤرخ يف  26 46املرسوم رقم   

(16) Y.KESKIM :; LA RESPNSABILITE DE L’ARMATEUR ET DU 

TRANSPORTEUR MARITI ME ، ETUDE TURC،THESE LOUSMME  

1969،P125 
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من القانون  544من القانون املدني تقابل املادة  105واملادة  131طبقا للمادة  (12)

 .من القانون املدني املصري 551/1األردني وتقابل املدني 

إذا جاوز العضرر قيمة التعويض فال "ائرياجلزمن القانون املدني  102املادة  (10)

 ."جيوز زيادة التعويض إال التعويض الذي يكون يف العقد

عليه ال يلتزم بدف  التعويض أكثر مما هو منصوص عليه  ىمبعنى أن املدع (18)

 .مهما يكن مقدار العضرر ما مل يكن هناك غش

 .يسأل يف حالة اخلطأ اجلسيم والغش (58)

وهي قاعدة خترج عن القاعدة  1858من اتفاقية وارسوا  53ادة وهي تقابل امل (51)

 (.من القانون املدني اجلزائري 120)العامة اليت جتيز للمدين إعفاءه من املسؤولية 

مان، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدني، ديوان املطبوعات يسل يعل يعل (55)

 .108، ص1800اجلامعية سنة 

الذي حدد مسؤولية الناقل اجلوي جتاه  1856ة اجلوية الفرنسية قانون املالح( 53)

   ،فرنك عن كل طرد واحد 1888الشاحنني بـ 

J.P tosi.op. cit .p114 

من القانون البحري  082عاجل املشرع اجلزائري حتديد املسؤولية يف املادة  (56)

 .1856اجلزائري ومعاهدة بروكسل لسنة 

 مسؤولية الناقل عرب السكك احلديديةيف  1808اتفاقية بارن ( 52)

)26( -R.Rodiere٬ droit de transports terrestres et aérien 2edition précis Dallaz٬ 

paris 1977. 

انظر . 5884راكب دخلت الطريان  800 (airbus)طائرة إربس ( 52)

www.léxaero.com 

(02) - Riese et J.T la cour٬ précis de droit aérien international et suisse٬ librairie 

génerale de droit de jurisprudence٬ Paris 1951٬p275. 

 :يف نفس املعنى انظر 312هاني دويدار، املرج  السابق، ص (29)

          Ruse et la cour٬ op٬ cit٬ p275.  

(38)-" est surtout le seul moyen pour donner au transporteur la possibilité de 

contracter des aussurances destimees à evuter pour lui une catastrophe 

commerciale dans le cas d'un simistre inportant" ruse et lzcour٬ op٬ cit٬ p275. 

 .326اريخ، مصر، صأبو زيد رضوان، القانون اجلوي، دار الفكر العربي، بال ت( 31)

 .322أ بو زيد رضوان، املرج  السابق، ص( 32)

 .154حممد فريد العريين، املرج  السابق، ص  (33)

 .154حممد فريد العريين، املرج  السابق، ص (36)

املعدلة للمادة  1822من بروتوكول الهاي  11اقتصر التعديل على الركاب فقط املادة  (32)

 .1858من اتفاقية وارسوا  55

(34)- R.Rodiere٬ op٬ cit٬ p135. 

http://www.léxaero.com/
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 .160أكرم ياملكي، القانون اجلوي، املرج  السابق، ص( 37)

 .1858من اتفاقية وارسوا  55املعدلة لنص املادة  0/81طبقا للمادة ( (38

من بروتوكول جوتيماال  510والفقرة األوىل من املادة  0/1املادة " ج"الفقرة ( (39

ري خالد، أحكام دعوة مسؤولية الناقل اجلوي يف أنظر عدلي أم 1821لعام 

 .516-513، ص ص 1884ضوء الطريان املدني، منشأة املعارف، اإلسكندرية 

(40)- lasd khechana "la responsabilité du transporteur aérien 
d'aprés la convention du 12 october 1929 et la convention de 
menterial du 28 mais 1999، mémoire dess transport aérien، 

institut de formation universitaire et de recherche du transport 
aérien université d'aix ، Marseille 2001،p109. 

(41)-ANTOINE VIALARD, DROIT MARITIME DALLOZ, P409.



 رزائــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (440) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 سلطات الضبــــــط اإلداري ووسائل 

 ي الجزائريممارسته في النظام القانون

 امة إبراهيمـــــي/ الباحث

 أدراروالية 

 :مقدمة

إن اهلدف الرئيسي من العضبط اإلداري هو احملافظة على النظام 

العام، إال أنه يف املقابل يشكل خطورة على احلقوق واحلريات العامة 

لألفراد، لذلك قام املشرع بتحديد سلطات العضبط اإلداري، وحتى ال 

اهليئات عاجزة عن القيام بعملها املتمثل يف تصبح هذه السلطات و

احلفاظ على النظام العام، فقد منحها العديد من الوسائل واألساليب اليت 

 .تتخذها من أجل احملافظة على النظام العام مبختلف عناصره

احلفاظ على  –إن قيام سلطات العضبط اإلداري بوظيفتيها وعملها 

دائما إىل القانون بسبب الظروف اليت  فيه قد ال تستند -النظام العام

ن اخلطر الذي يهدد النظام ألتتطلب ضرورة احملافظة على النظام العام، 

العام ال ميكن التنبؤ به مسبقا، إذ تتحكم ظروف مفاجئة ومتغرية ال 

يكون القانون يف مجي  األحوال مستعدا هلا، وبالتالي تكون سلطات 

على مواجهة خمتلف األخطار  العضبط اإلداري هي األقدر واألنسب

 .واملشكالت والظروف اليت تهدد النظام العام

وبناء على ما تقدم يتحدد موضوع هذه الورقة البحثية يف حتديد 

سلطات العضبط اإلداري يف النظام اإلداري اجلزائري، والوسائل القانونية 

 .اليت بواسطتها حتافظ بها على النظام العام

سلطات العضبط اإلداري يف اجلزائر، : حث األولحيث نتناول يف املب

وسائل ممارسة سلطات العضبط اإلداري يف : ونتناول يف املبحث الثاني

 .القانون اجلزائري



 يامة إبراهيم.الباحث  الجزائري.ق.ممارسته في نسلطات الضبـط اإلداري ووسائل  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (441) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .يف النظام اجلزائرياإلداري سلطات الضبط : املبحث األول

ن حتديد سلطات العضبط اإلداري ينتج عنه القعضاء على إن من شأ

لو تعددت السلطات ألدى ذلك إىل تنازع يف ظاهرة تداخل االختصاص، ف

 .جمال ممارسة هذا االختصاص

وعلى العموم ميكن تقسيم سلطات العضبط اإلداري إىل قسمني 

سلطات متارس اختصاص العضبط على املستوى الوطين املركزي، 

 .وسلطات متارس اختصاص العضبط يف حدود جغرافية وإقليمية حمددة

 إلداري املركزيةسلطات الضبط ا: املطلب األول

تتمثل سلطات العضبط اإلداري املركزية يف النظام اإلداري اجلزائري 

 .يف رئيس اجلمهورية والوزير األول والوزراء

 .رئيس اجلمهورية: الفرع األول

لرئيس  لقد اعرتفت ضمنيًا خمتلف الدساتري اليت عرفتها اجلزائر

مارسة سلطة العضبط اجلمهورية باعتباره السلطة العليا يف الدولة مب

اإلداري، فهو املكلف باحملافظة على كيان الدولة وأمنها وسالمتها، ومن 

أجل ذلك خوله الدستور اختاذ جمموعة من السلطات، فقد خوله دستور 

منه اليت نصت على  052/0سلطة التشري  بأوامر مبقتعضى املادة  0221

اجمللس الشعيب لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور :" إن

 ".الوطين أو بني دورتي الربملان

وخوله الدستور أيعضا سلطة ممارسة السلطة التنظيمية، حيث 

ميارس رئيس اجلمهورية السلطة :"على أن همن 052نصت املادة

 ...".التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون

ة مبقتعضى وإىل جانب هذه السلطات اليت ميارسها يف األحوال العادي

الوظيفة التنظيمية هناك سلطات أخرى ميارسها يف الظروف االستثنائية 

.هي إعالن حالة الطوارئ واحلصار واحلالة االستثنائية وحالة احلرب
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 .الوزير األول: الفرع الثاني

صراحة إىل سلطات الوزير األول يف  0221مل تشر أحكام دستور 

أساس الوظيفية التنظيمية اليت  جمال العضبط، لكن ميكن إقرارها على

من الدستور  052/5ميارسها الوزير األول، إذ ميلك مبقتعضى املادة 

 .يصالحيات يف اجملال التنظيم

 1/05/0220املؤرخ يف  20/50كما ميارسها استنادا إىل القانون رقم 

املتعلق مبساهمة اجليش الوطين الشعيب يف مهام محاية األمن العمومي 

املؤرخ يف  20/200، واملرسوم الرئاسي رقم االت االستثنائيةخارج احل

املتعلق مبساهمة  20/50املتعضمن تطبيق القانون رقم  50/05/0220

اجليش الوطين الشعيب يف مهام محاية األمن العمومي خارج احلاالت 

على ما  20/50حيث نصت املادة الثانية من القانون رقم  االستثنائية، 

من الدستور،  07و 01ن من دون املساس بأحكام املادتني ميك: "يلي

اللجوء إىل وحدات اجليش الوطين الشعيب وتشكيالته بناء على قرار 

بعد االستشارة املسبقة للسلطات  (الوزير األول)رئيس احلكومة 

 :املدنية والعسكرية املختصة لالستجابة إىل املتطلبات التالية

 .محاية السكان وجندتهم -

 .األمن اإلقليمي -

 ....".حفظ األمن -

على ما  20/200رقم كما نصت املادة الثانية من املرسوم الرئاسي 

أدناه املتعلقتني حباالت الطوارئ  05و 00حكام املادتني مراعاة أل: يلي

القصوى، يكون قرار استخدام وحدات اجليش الوطين الشعيب 

عمومي من اختصاص وتشكيالته للمساهمة يف مهام محاية األمن ال

رئيس احلكومة ويتخذ هذا القرار يف أعقاب استشارة مسبقة للسلطات 

 ".املدنية والعسكرية املعنية

الوزير )ومن القرارات اإلدارية العضبطية اليت اختذها رئيس احلكومة 

 :، نذكر على سبيل املثال القرارات التنظيمية التالية(األول
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  الذي  0220جوان  52ؤرخ يف امل 20/515املرسوم التنفيذي رقم

يعضبط حدود الوض  حتت اإلقامة اجلربية وشروطها تطبيقا للمادة 

جوان  2املؤرخ يف  20/021الرابعة من املرسوم الرئاسي رقم 

 .املتعضمن تقرير حالة احلصار 0220

  املتعلق 0220فرباير 50املؤرخ  20/20املرسوم التنفيذي رقم ،

ملية عرض األغذية بالشروط الصحية املطلوبة عند ع

 .لالستهالك

 .الوزراء: الفرع الثالث

ن ارسة مهام العضبط اإلداري العام ألاألصل أنه ليس للوزراء حق مم

هذه السلطة هي من اختصاص رئيس اجلمهورية والوزير األول، فهم ال 

 .يستطيعون اختاذ قرارات تنظيمية إال عندما يسمح القانون بذلك

ز لبعض الوزراء حبكم ممارسة بعض أنواع غري أن القانون قد جيي

العضبط حبكم مركزهم وكتبعية القطاع الذي يشرفون عليه، وهذا ما 

 .ميكن تسميته بالعضبط اخلاص

فوزير الداخلية مثال هو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة إلجراءات 

العضبط على املستوى الوطين سواء يف احلاالت العادية أو احلاالت 

 .االستثنائية

كما يستطي  اختاذ إجراء له صفة العضبط اإلداري العام ولكن 

فباعتباره الرئيس السلمي للوالة، يستطي  أن . بطريقة غري مباشرة

جراء كل واحد يف اإل مثل هذايأمرهم عن طريق التعليمات الختاذ 

 .واليته

وليس وزير الداخلية فقط هو من يباشر إجراءات العضبط بل 

ن، فوزير الثقافة مثال عندما يصدر قرارات حلماية هناك وزراء آخرو

اآلثار واملتاحف، ووزير الفالحة عندما يصدر إجراءات متن  صيد نوع 

معني من احلوت أو تنظيم مواقيت الصيد ومكانه، ووزير النقل عندما 
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يصدر قرارات تتعلق بتنظيم حركة املرور، ووزير التجارة، عندما حيظر 

 .ة التجارة على األرصفة والشوارع العامةمبوجب قرار منه ممارس

املفهوم اجلديد لفكرة النظام ومشوليته جنم عنه التوس  يف هيئات  إّن

العضبط اإلداري، حيث أصبح كل وزير ميارس إجراءات العضبط على 

.مستوى قطاعه مبا حيقق املقصد العام وهو احملافظة على النظام العام

 .إلداري احملليةسلطات الضبط ا: املطلب الثاني

إن السلطات املكلفة باحلفاظ على النظام العام على املستوى احمللي 

تتمثل يف كل من رئيس اجمللس الشعيب البلدي على مستوى إقليم البلدية 

 .والي على مستوى إقليم الواليةالو

 .الوالي: الفرع األول

مد كبري يف القيام بالعضبط اإلداري العام، حيث يست إن للوالي دور

سلطته هاته من قانون الوالية، والذي نظم سلطات الوالي باعتباره ممثال 

الوالي هو :"منه على ما يلي 25للدولة، وقد نصت يف هذا اإلطار املادة 

ممثل الدولة ومندوب احلكومة على مستوى الوالية، وينفذ قرارات 

 ".ءاحلكومة زيادة على التعليمات اليت يتلقاها من كل وزير من الوزرا

الوالي مسؤول عن احملافظة "منه أيعضا على أن  21ونصت املادة 

 ".على النظام واألمن والسكينة العامة

ن الوالي ميارس كذلك إوباإلضافة إىل سلطات العضبط اإلداري العام ف

سلطات العضبط اإلداري اخلاص باعتباره مندوب وممثل كل الوزراء على 

 .مستوى إقليم الوالية

افظة على النظام العام ميتلك الوالي امتيازات السلطة ومن أجل احمل

العمومية، واليت من بينها إمكانية استعمال القوة املادية إلجبار األفراد 

على تنفيذ التنظيمات، حبيث توض  حتت تصرفه كافة مصاحل األمن يف 

 .الشعيب الوالية أي أجهزة الشرطة والدرك الوطين واجليش الوطين
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لوالي أن حيل حمل رئيس اجمللس الشعيب البلدي الختاذ كما ميكن ل

اإلجراءات اخلاصة باحلفاظ على األمن والسالمة العموميني يف حاالت 

من قانون البلدية اليت تنص على  00معينة، وهذا حسب ما جاء يف املادة 

ميكن للوالي أن يتخذ كل اإلجراءات اخلاصة باحلفاظ على األمن :"أنه 

وميني بالنسبة جلمي  بلديات الوالية أو جزء منها عندما ال والسالمة العم

".تقوم السلطات البلدية بذلك

 .رئيس اجمللس الشعيب البلدي: الفرع الثاني

يعترب رئيس اجمللس الشعيب البلدي السلطة األساسية اليت متارس 

العضبط اإلداري العام على مستوى إقليم البلدية، إذ يسهر على احملافظة 

 .النظام العام بعناصره الثالثة على

وطبقا لقانون البلدية ميارس رئيس اجمللس الشعيب البلدي باعتباره 

ممثال للدولة، مجلة من الصالحيات ذات العالقة بالنظام العام ورد تعدادها 

يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف :" منه واليت جاء فيها 72يف املادة 

طنني وحرياتهم على اة واحرتاما حلقوق املوإطار أحكام املادة السابق

 :اخلصوص ما يأتي

 .احملافظة على النظام العام وسالمة األشخاص واألمالك -

احملافظة على حسن النظام يف مجي  األماكن العمومية اليت جيري فيها جتم   -

 .األشخاص

 .املعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية وكل األعمال املخلة بها -

لسهر على نظافة العمارات وسهولة السري يف الشوارع والساحات ا -

 .والطرق العمومية

اختاذ االحتياطات والتدابري العضرورية ملكافحة األمراض املعدية والوقاية  -

 .منها

 .القعضاء على احليوانات املؤذية واملعضرة -

 .السهر على النظافة للمواد االستهالكية املعروضة للبي  -

 .".ى احرتام املقاييس والتعليمات يف جمال التعمريالسهر عل -
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وقد مكنه قانون البلدية من القيام مبهامه يف جمال احلفاظ على  

النظام العام من االستعانة بالشرطة البلدية وطلب تدخل قوات 

.الشرطة والدرك املختصة إقليميا للتحكم خاصة يف املسائل األمنية

ة سلطات الضبط اإلداري يف القانون وسائل ممارس: املبحث الثاني

 .اجلزائري

إن وسائل العضبط اإلداري هي عبارة عن أعمال قانونية ومادية 

تصدر عن سلطات العضبط اإلداري عند ممارستها الختصاصاتها يف جمال 

 يف القرارات ةاحملافظة على النظام العام، حيث تتمثل الوسائل القانوني

العضبط العامة، والقرارات الفردية  حلوائالتنظيمية العامة أو ما يعرف ب

أو ما يعرف بتدابري العضبط الفردية واجلزاءات اإلدارية، أما الوسائل 

 .املادية فتتمثل يف أسلوب التنفيذ املباشر

وتتميز تلك الوسائل واألساليب على اختالف صورها وأنواعها يف أنها 

ه الثالثة تهدف إىل غرض خمصص وهو وقاية النظام العام يف عناصر

 .املتعارف عليها ال غري

 (.لوائح الضبط)القرارات اإلدارية التنظيمية العامة : املطلب األول

تعترب القرارات اإلدارية باعتبارها مظهر من مظاهر السيادة 

والسلطة العامة يف نطاق الوظيفة اإلدارية، من أهم الوسائل الناجعة 

 –ظيفة اإلدارية، وتنقسم والفعالة والسريعة للعمل اإلداري والو

إىل عدة أقسام وأنواع خمتلفة وفقا ملعايري خمتلفة  –القرارات اإلدارية 

ومتعددة أهمها معيار املدى والعمومية، حيث تنقسم القرارات اإلدارية 

حسب هذا املعيار إىل قرارات فردية أو ذاتية وقرارات تنظيمية أو 

 .الئحية

مية العامة بأنها تلك الطائفة من وتعرف القرارات اإلدارية التنظي

القرارات اإلدارية اليت تتعضمن قواعد عامة موضوعية وجمردة، تنطبق 

على عدد من احلاالت غري حمددة بذواتها، أو على عدد من األفراد غري 
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معينني بذواتهم وظيفتها خلق أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية 

 .عامة

ليت تعد تشريعا استثنائيا صادرا من وتسمى تلك القرارات باللوائح وا

السلطة التنفيذية يقوم إىل جوار التشري  العادي الذي يصدره 

 .الربملان

وتنقسم القرارات اإلدارية التنظيمية العامة إىل عدة أنواع وفقا 

العامة اليت  ةألسس ومعايري معينة، هي القرارات اإلدارية التنظيمي

تصدر يف الظروف  ةات تنظيميتصدر يف الظروف العادية وقرار

العامة اليت  ةقسم بدورها القرارات اإلدارية التنظيميواليت تاالستثنائية، 

تصدر يف الظروف العادية إىل قرارات تنظيمية عامة تنفيذية واىل 

قرارات إدارية تنظيمية عامة تنظيمية، وقرارات تنظيمية عامة 

فهذه األخرية اليت  بوليسية أو ضبطية، أو ما تعرف بلوائح العضبط،

 .تستعملها سلطات العضبط اإلداري يف ممارسة اختصاصها

 ةلذا؛ سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف القرارات التنظيمي

ىل حتديد شروطها والسلطة املختصة بإصدارها وإ، ةالعامة البوليسي

 .باإلضافة إىل صورها

تنظيمية القرارات اإلدارية ال)لوائح الضبط : الفرع األول

 (.العامة

تعترب لوائح العضبط أو ما يسمى بالقرارات اإلدارية العامة أهم 

وسائل ممارسة العضبط اإلداري، عن طريقها تعض  هيئات العضبط اإلداري 

قواعد عامة وجمردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي من أجل صيانة 

ياتهم النظام العام يف اجملتم ، وهي بذلك متس حقوق األفراد وتقيد حر

بالعضرورة ألنها تتعضمن نواهي وأوامر، كما تقرر يف الغالب عقوبات توق  

 .على خمالفيها

أو لوائح العضبط بأنها  ةوتعرف القرارات اإلدارية العامة العضبطي

جمموعة القرارات اإلدارية العامة اليت تصدرها السلطات اإلدارية 

سيم رئاسية أو مرا)املختصة بسلطة العضبط اإلداري يف شكل مراسيم 
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، بقصد احملافظة على (وزارية أو والئية أو بلدية)أو قرارات ( تنفيذية

النظام بطريقة وقائية وسابقة، بغرض دف  وإبعاد كافة املخاطر اليت 

 .تهدد النظام العامة بصوره املختلفة 

أو لوائح العضبط،  ةومن أمثلة القرارات اإلدارية العامة العضبطي

تعلقة بتنظيم املرور والقرارات العامة املتعلقة القرارات العامة امل

 .اخل....بتنظيم عمليات الدفن واملذابح واحملالت العامة

وعلى الرغم من أن الدستور اجلزائري مل ينص صراحة على حق 

السلطة التنفيذية يف إصدار هذا النوع من القرارات اإلدارية، فإنها 

نوني اجلزائري كقرارات إدارية حقيقة قانونية موجودة يف النظام القا

 .مستقلة

 .شروط مشروعية لوائح الضبط اإلداري: الفرع الثاني

يتفق الفقه والقعضاء اإلداريان على شروط عامة أساسية يتعني 

 :توافرها يف لوائح العضبط اإلداري، وهذه الشروط ميكن إمجاهلا فيما يلي

موضوعا للقواعد عدم خمالفة لوائح الضبط اإلداري شكال أو : أوال

 .القانونية العليا

أي الدستور والقانون، وإال كانت هذه اللوائح غري مشروعة ألنها يف 

مرتبة أدنى من هذه القواعد، فعضال عن أنها شرعت إلكمال النقص 

 .التشريعي

 .أن تصدر لوائح الضبط يف صورة قواعد عامة وجمردة: ثانيا

قيودا عليها، ولكن يالحظ وذلك ألنها تتعلق باحلريات العامة وتعض  

أن ارتباط الئحة العضبط بزمان معني ومكان معني أو حدود موضوعية 

معينة ال حيول دون اتسامها بصفيت العمومية والتجريد ومن كونها 

 .ختاطب أشخاصا بذواتهم

 .أن حتقق املساواة بني األفراد عند تطبيق الالئحة: ثالثا

ي عند تطبيق الئحة جيب على سلطات العضبط اإلداري أن تراع

العضبط املساواة بني األفراد طاملا تساوت مراكزهم القانونية، ومن ثم 

مين  على سلطات العضبط اإلداري أن تفرق يف املعاملة بني األفراد فتقوم 



 يامة إبراهيم.الباحث  الجزائري.ق.ممارسته في نسلطات الضبـط اإلداري ووسائل  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (422) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

بتطبيق أحكام الالئحة على بعض األفراد ومتن  تطبيقها على البعض 

مح بتطبيق أحكام اآلخر، طاملا أنهم يف مراكز قانونية متساوية تس

 .الالئحة عليهم مجيعا

 .صور التنظيم الضبطي للقرارات اإلدارية العامة: الفرع الثالث 

تتخذ لوائح العضبط اإلداري أو القرارات اإلدارية العامة العضبطية 

صور خمتلفة يف تقييدها للنشاط الفردي من أجل احملافظة على النظام 

خطار السابق، وتنظيم النشاط، العام، حيث تتمثل هذه الصور يف اإل

 .واإلذن السابق، واحلظر

 :اإلخطار السابق: أوال

اإلخطار معناه اإلخبار السابق عن ممارسة نشاط معني أو حرية 

معينة للحصول على اإلذن الالزم ملمارسته التصاله بالنظام العام، وهذا 

 اإلخطار خيول هيئات العضبط اإلداري إما االعرتاض على النشاط يف

حاالت معينة، أو اختاذ االحتياطات الالزمة اليت حتول دون تهديده للنظام 

 .املظاهرات والتجمعات العامة مالعام، ومثاله اإلخطار بتنظي

واإلخطار نوعان إما أن يكون جمرد إخبار عن ممارسة نشاط أو حرية 

ما دون أن يقرتن حبق اإلدارة يف االعرتاض على ذلك، وهنا يكون من حق 

شخص مباشرة النشاط أو احلرية مبجرد اإلخطار ودون انتظار ال

موافقة اإلدارة، فهو أقل الوسائل الوقائية إعاقة للحرية أو للنشاط، 

وإما أن يكون اإلخطار مقرتنا حبق اإلدارة يف االعرتاض على ممارسة 

النشاط أو احلرية، وهنا يكون لإلدارة حق االعرتاض على اإلخطار إذا مل 

توفيا للبيانات واألحكام اليت أرادها املشرع، وهنا ال ميكن يكون مس

 .للشخص مباشرة النشاط املخطر عنه قبل موافقة اإلدارة عليه

 .تنظيم النشاط: ثانيًا

قد ال تشتمل الالئحة على أحكام حتظر نشاطا معينا أو ختعضعه 

لشرط احلصول على إذن سابق، أو لعضرورة إخطار اإلدارة مسبقا، بل 

تصر على تنظيم نشاط األفراد وذلك بوض  لوائح تتعضمن تق

التوجيهات واإلرشادات اليت تبني كيفية ممارسة النشاط بهدف اخذ 
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االحتياطات الالزمة لتوقي اإلخالل بالنظام العام، ومن أمثلة ذلك لوائح 

.تنظيم املرور

 (.الرتخيص)اإلذن السابق : ثالثا

ية بالتحقيق من أن النشاط يعرف الرتخيص بأنه قيام جهة إدار

املطلوب الرتخيص به ال يتعضمن أي خمالفة للقانون أو ملقتعضياته، وأنه ال 

يرتتب عليه أية أضرار باجملتم ، فهو بذلك وسيلة من وسائل تدخل 

الدولة يف ممارسة النشاط الفردي للوقاية مما قد ينشأ عنه من ضرر، وذلك 

راه مالئما من االحتياطات اليت بتمكني اهليئات اإلدارية من فرض ما ت

من شأنها من  العضرر أو رفض اإلذن مبمارسة النشاط إذا كان ال يكفي 

للوقاية منه اختاذ االحتياطات املذكورة أو كان غري مستوف للشروط اليت 

 .قررها املشرع سلفا

 .احلظر: رابعا

ميكن تعريف احلظر بأنه املن  الكامل لنشاط معني من جانب سلطة 

لعضبط، وجيب أن يظل ذلك اإلجراء استثنائيا يف حال استحالة حفظ ا

 .النظام العام باستخدام اإلجراءات األخرى

وال شك أنه إذا كان احلظر كليا أو مطلقا وكان النشاط حمل احلظر 

جائزا قانونا فإن هذا احلظر يكون غري مشروع ألنه يعادل إلغاء احلرية 

 .ة العضبط اإلداريأو النشاط، وهو ما ال متلكه سلط

أما إذا كان احلظر الوارد يف الئحة العضبط جزئيا وال يصل إىل درجة 

إلغاء ممارسة احلرية بأن يكون حمددا من حيث الغرض والزمان واملكان، 

ففي هذه احلالة ميكن أن يكون احلظر مشروعا ألنه ال يعدو أن يكون 

ة العضبط اإلداري، تنظيما ملمارسة احلرية أو النشاط، وهو ما متلكه سلط

ومثال على ذلك أن تصدر الئحة حتظر مرور نوع معني من العربات يف 

 .الطرق العامة أو يف أوقات حمددة

 (.القرارات اإلدارية الفردية)تدابري الضبط الفردية : املطلب الثاني

متارس هيئات العضبط اإلداري سلطتها أيعضا عن طريق تدابري 

دارية الفردية أو ما تعرف بتدابري العضبط العضبط الفردية القرارات اإل
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الفردية أو قرارات العضبط الفردية، تصدر بقصد تطبيقها على فرد أو 

عدد من األفراد معينني بذواتهم أو حاالت معينة، هذا ما جيعلها وسيلة 

 .من وسائل احلفاظ على النظام العام

 .تعريف القرارات اإلدارية الفردية: الفرع األول

ارات اإلدارية الفردية أو ما يعرف بتدابري العضبط الفردية تعد القر

من أهم وسائل ممارسة العضبط اإلداري، فهي الصورة الغالبة ملعظم 

 .نشاط اإلدارة العضبطي

ويكون القرار اإلداري فرديا متى احنصر أثره يف التأثري على مركز  

رة استنادا فرد أو جمموعة من األفراد حمددين بذواتهم، تصدر عن اإلدا

لقانون أو الئحة تنظيمية بغرض معاجلة حاالت فردية لشخص أو 

أشخاص حمددين بذواتهم، وذلك من خالل إنشاء مركز قانوني جديد أو 

التأثري يف مركز قانوني قائم بإلغائه أو تعديله، وتنتهي اآلثار اليت تنشئها 

الغرض من تلك القرارات مبجرد تنفيذها حيث يكتمل بتمام هذا التنفيذ 

 .إصدارها

 .صور التدابري الفردية: الفرع الثاني

تأخذ التدابري العضبطية الفردية يف التطبيق العملي ثالث صور 

 :خمتلفة هي

 .األمر: أوال

قد تتعضمن هذه التدابري أمر بعمل شيء، كاألمر الصادر بهدم 

منزل آيل للسقوط أو مبقاومة أخطار الفيعضان أو اجلراد، أو مواجهة 

 . عض الكوارث الطبيعيةب

 .النهي: ثانيا

وقد تكون هذه التدابري يف صورة النهي، كأن تأمر سلطات العضبط 

االمتناع عن عمل شيء كاألمر الصادر مبن  عقد اجتماع عام أو 

مظاهرة، أو إيقاف عرض فيلم أو مسرحية أو من  التقاط الصور يف 

 .اممناطق معينة وحمددة الحتمال اإلخالل بالنظام الع
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قد يتعضمن التدبري العضبطي أيعضا صورة منح التصريح مبزاولة 

نشاط معني ختعضعه اإلدارة لكافة الشروط اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف 

العضبط اإلداري، كمنح تصريح ألحد األفراد بفتح حمل عام أو وض  

 .إخل...كراسي على جانيب الشارع أو تصريح بعرض فيلم معني

األصل العام أن تصدر هذه التدابري استنادا لقاعدة قانونية و

تنظيمية سواء أكانت هذه القاعدة واردة يف قانون أم الئحة، فالقانون 

والالئحة حيتوي كالهما على قواعد عامة، ومن أجل تطبيقها تقوم 

هيئات العضبط اإلداري بإصدار القرارات الفردية املستندة هلذه 

 .القواعد

 .شروط مشروعية تدابري الضبط الفردية: الثالثالفرع 

نظرا ملا يف تدابري العضبط الفردية من خطورة على احلقوق 

واحلريات العامة لألفراد، فقد اشرتط الفقه والقعضاء وجوب أن تتوفر 

فيها جمموعة من الشروط والعضوابط حتى تكون مشروعة، ومن ثم إذا 

 غري مشروعة وعرضة مل تتوافر هذه الشروط أصبحت هذه التدابري

للطعن فيها باإللغاء من جانب األفراد أمام القعضاء املختص، حيث 

 :تتلخص هذه الشروط فيما يلي

جيب أن يصدر التدبري الضبطي يف نطاق من الشرعية : أوال

 .القانونية

ومفاد هذا الشرط أن يكون التدبري العضبطي قد صدر يف حدود 

 .شاط موضوع التدبري العضبطيالقوانني أو اللوائح اليت تنظم الن

فهذا الشرط منطقي التفاقه والقواعد العامة اليت تقعضي بعدم 

خمالفة القاعدة األدنى للقاعدة األعلى منها يف السلم القانوني، وعلى ذلك 

إذا صدر التدبري الفردي على خالف هذه القواعد القانونية األعلى منه 

 .يف املرتبة فإنه يكون غري مشروع
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جيب أن يكون التدبري الضبطي الفردي مبنيا على وقائع  :ياثان

 .مادية حقيقية تستلزم صدوره

يعين هذا الشرط أن يكون التدبري العضبطي مستندا إىل وقائ  

حقيقية ال وهمية تطلبت صدوره، وإال كان معيبا، فالقرار العضبطي 

 .الفردي غرضه األساسي هو احملافظة على النظام العام

يصدر التدبري الضبطي من هيئة الضبط املختصة أن : ثالثا

 .بإصداره

حيث تعني لصحة التدبري العضبطي أن يصدر من السلطة 

املختصة بإصداره طبقا للقانون، أما إذا صدر من سلطة غري خمتصة 

بإصداره كان معيبا بعيب عدم االختصاص وغري مشروع، فمثال تدابري 

للمساكن ومالئمة البناء  العضبط الفردية املتعلقة بالشروط الصحية

للمكان املقام عليه جيب أن تصدر من هيئات العضبط املختصة بذلك، الن 

هذا يتفق وقدرة هذه اهليئات على تقدير الظروف املكانية والبيئية 

 .املختلفة موطبيعة السكان واحتياجاته

أن يكون التدبري الضبطي مستندا إىل سبب مشروع يربر : رابعا

 .صدوره 

مون هذا الشرط أن يكون التدبري العضبطي مستندا إىل سبب ومعض

صحيح يربر لسلطات العضبط اختاذه، وعلى ذلك إذا مل يكن التدبري 

العضبطي مستندا إىل سبب صحيح يربر صدوره كان جديرا باإللغاء يف 

 .حالة الطعن فيه من صاحب الشأن

والسبب قد يكون عبارة عن توافر ظروف معينة  كوجود جتم  

فراد يف الطريق العام يف صورة جتمهر، ففي مثل هذه الظروف جيوز لأل

لسلطات العضبط اإلداري أن تتدخل حلماية النظام العام وذلك باختاذ 

التدابري الالزمة لفض هذا التجمهر، أو إصدار قرار بإخالء منزل من 

 .السكان ألنه آيل للسقوط أو غري صحي

ن وض  معني يستوجب وقد يكون سبب التدبري العضبطي ناشئا ع

اختاذ تدبري ضبطي بسبب قيام صلة مباشرة بني ذلك الوض  وبني التدبري 

العضبطي، فحرية االجتماع أو التظاهر مكفولة كمبدأ عام، ولكن إذا 
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تبني لسلطات العضبط أن عقد االجتماع أو التظاهر سوف يؤدي إىل 

ط اختاذ اإلخالل بالنظام العام، ففي هذه احلالة جيوز لسلطات العضب

.التدابري واإلجراءات الالزمة ملن  عقد هذا االجتماع أو املظاهرة

أن يكون التدبري الضبطي متناسبا والزما لوقاية النظام : خامسا

 .العام

ويعين هذا الشرط أن يكون التدبري العضبطي متناسبا م  درجة 

تدبري جسامة أوجه اإلخالل بالنظام العام، وبناء على ذلك إذا مل يكن ال

العضبطي الزما حلفظ النظام العام، ففي هذه احلالة يكون التدبري 

العضبطي غري مشروع حيق لألفراد الطعن فيه أمام القعضاء املختص 

 .إللغائه

فهذه هي الشروط الواجب توافرها يف تدابري العضبط الفردية،  

حيث خيعض  تقدير توافرها من عدمه لرقابة القعضاء املختص، فهذه 

كل نوعا من القيود املفروضة على سلطات العضبط اإلداري الشروط تش

 . عند قيامها بإصدار هذه التدابري

 .أسلوب التنفيذ اجلربي أو املباشر: املطلب الثالث

تعترب هذه الوسيلة من أشد أساليب العضبط اإلداري وأكثرها عنفا، 

لك وبالتالي فهي أكثرها تهديدا حلريات األفراد واعتداء على حقوقهم، وذ

 .ملا تتعضمنه من أساليب القهر والقوة

ففي هذه الوسيلة ال تقوم هيئة العضبط اإلداري بعمل قانوني بل 

تقوم بعمل مادي يتمثل يف استخدام اجلربية من اجل إرغام األفراد على 

 .لوائح وقرارات العضبط محايًة للنظام العاملاالمتثال 

 اخاص اتطبيقويعترب التنفيذ اجلربي لقرارات العضبط اإلداري 

للنظرية العامة للتنفيذ املباشر للقرارات اإلدارية، وهي تلك النظرية اليت 

تعطي لإلدارة حق يف تنفيذ قراراتها اإلدارية تنفيذا مباشرا بالقوة 

اجلربية دون حاجة للجوء للقعضاء للحصول على إذن مسبق 

 .بالتنفيذ
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اءات العضبط وبناء على ما سبق فإن دراسة التنفيذ اجلربي إلجر

 .اإلداري تتطلب التعرض لتعريفه وحاالته وشروطه

 .تعريف التنفيذ اجلربي أو املباشر: الفرع األول

حق اإلدارة يف أن تنفذ أوامرها :"يعرف التنفيذ املباشر أو اجلربي بأنه

 ".على األفراد بالقوة اجلربية دون حاجة إىل إذن سابق من القعضاء

مقرر ملصلحة اإلدارة لتنفيذ قراراتها جربًا ويعرف أيعضا بأنه امتياز 

على األفراد بالقوة املادية، وذلك يف حال امتناع هؤالء األفراد عن 

االنصياع أو االمتثال ألمر اإلدارة، والقيام بالتنفيذ االختياري، فهنا يكون 

من حق اإلدارة أن تلجأ إىل استخدام القوة املادية لتنفيذ قراراتها وإرغام 

د على احرتامها دون حاجة للحصول على إذن مسبق من القعضاء األفرا

 .هلذا التنفيذ

وفقا هلذه الوسيلة يكون هليئة العضبط اإلداري أن تلجأ إىل استخدام 

ذلك دون أن القوة املادية عند االقتعضاء ملن  اإلخالل بالنظام العام و

 .ذن سابق من القعضاءتعضطر إىل احلصول على إ

لى التنفيذ اجلربي هدم عقار آيل للسقوط مملوك ومن األمثلة ع

ألحد األفراد، واجتثاث أشجار تعوق حركة املرور، وإتالف الفتات 

ونشرات ملصقة على جدران املباني ألغراض ضبطية، أو إبعاد أجنيب 

.اخل...تالف مواد غذائية تالفة معروضة للبي وإعن البالد، 

 .ي أو املباشرحاالت التنفيذ اجلرب: الفرع الثاني

نظرا ملا يسببه التنفيذ املباشر من قهر لألفراد واعتداء على 

حرياتهم الشخصية، وأيعضا خروجه عن القاعدة العامة اليت تقعضي 

من حتديد حاالت  ال بدبعدم اللجوء إىل القوة القتعضاء احلقوق، فانه 

 :اللجوء إليه، إذ تنحصر هذه احلاالت يف اآلتي

 .يف القوانني أو اللوائحوجود نص صريح : أوال

وجود نص صريح يف القوانني أو اللوائح جييز لسلطات العضبط 

استعمال هذا احلق، فقد خيول املشرع لإلدارة مبوجب القانون أو الئحة 

سلطة وحق تنفيذ قراراتها جربا دون أن تلجأ إىل القعضاء نظرا خلطورة 
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إلدارة يف إغالق بعض املوضوعات وضرورة اإلسراع بشأنها، ومثاهلا حق ا

 .احملل العام غري املرخص بها

رفض األفراد تنفيذ القانون أو الئحة مل ينص القانون على : ثانيا

 .جزاء ملن خيالفها

مبا أن اإلدارة هي املكلفة بتنفيذ القوانني فقد أباح القعضاء لسلطات 

العضبط اإلداري أن تلجأ للتنفيذ اجلربي يف هذه احلالة لتكفل احرتام 

 .لنصوص القانونية وإال تعطل تنفيذ القانونا

 .حالة الضرورة : ثالثا

ويقصد بها أن يكون هناك خطر داهم يهدد النظام العام يف أحد 

عناصره، ويتعذر تفاديه بالطرق القانونية العادية، األمر الذي جييز 

لإلدارة التدخل الختاذ اإلجراءات الالزمة لدف  هذا اخلطر واحملافظة على 

النظام العام، حتى ولو أن القانون مين  اختاذ مثل هذه اإلجراءات يف 

 .الظروف العادية

وبناء على ذلك جيوز لسلطات العضبط اإلداري يف حالة العضرورة 

ودون حاجة النتظار حكم من القعضاء أن تلجأ إىل استخدام القوة املادية 

نص صريح يف لدف  اخلطر الداهم الذي يهدد النظام العام ولو مل يوجد 

القانون يبيح هذه الوسيلة، بل حتى ولو كان القانون مينعها صراحة أو 

 .ضمنيا وذلك ألن العضرورات تبيح احملظورات

 .شروط مشروعية التنفيذ املباشر: الفرع الثالث

نظرا ألن التنفيذ املباشر إجراء استثنائيا، تلجأ إليه سلطات 

رى الفقه والقعضاء على حصر العضبط اإلداري يف حاالت حمددة، فقد ج

استعمال هذا احلق يف دائرة ضيقة، وذلك بوض  شروط وضوابط متن  

 :استعماله يف غري ما أعد له، وميكن حصر هذه الشروط فيما يلي

وجود خطر جسيم يهدد النظام العام مبدلوالته املعروفة  :أوال

 .ويتطلب من اإلدارة سرعة التدخل لتفاديه ومعاجلته
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يتعذر دف  هذا اخلطر بالطرق القانونية العادية، حبيث  أن :ثانيا

يكون العمل الصادر من جهة العضبط هو الوسيلة الوحيدة لدف  

 .اخلطر

أن يكون هدف سلطة العضبط من تدخلها حتقيق املصلحة  :ثالثا

العامة وحدها، فإذا ما اختذت من التنفيذ اجلربي وسيلة لتحقيق مآرب 

 .ب االحنرافخاصة كان عملها مشوبا بعي

أن ال تعضحي مبصلحة األفراد، وأن تقيد حرياتهم يف سبيل  :رابعا

املصلحة العامة إال بقدر ما تقعضي به العضرورة، وبناء على ذلك إذا كان 

أمام سلطة العضبط عدة وسائل لتحقيق ذات الغاية فعليها أن ختتار أقلها 

 .ضررا لألفراد ألن القاعدة تقول بأن العضرورة تقدر بقدرها

 .اجلزاءات اإلدارية: املطلب الرابع

اجلزاء اإلداري الوقائي هو وسيلة من وسائل ممارسة سلطات العضبط 

اإلداري من أجل صيانة النظام العام يف أحد نواحيه، وهو غالبا ما ميس 

املصاحل املادية واألدبية للشخص املخالف، لذلك هو إجراء شديد الوطء 

وز لسلطات العضبط اإلداري أن تتخذه دون ومن ثم ال جي على احلريات

سند قانوني من النصوص القانونية أو الالئحية، كما أن اإلدارة وهي 

تقوم بتوقي  هذه اجلزاءات ال تقوم بها بوصفها قائمة مقام السلطة 

القعضائية يف توقي  العقاب، بل باعتبارها قائمة على وظيفة العضبط 

 .اجملتم  اإلداري حلماية النظام العام داخل

وبناًء على ما سبق سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف اجلزاء 

 .اإلداري، وحتديد طبيعته وصوره

 .تعريف اجلزاء اإلداري: الفرع األول

يعرف اجلزاء اإلداري بأنه التدبري الشديد الوق  على الصاحل املادي أو 

ة من نواحي األدبي للفرد، وهذا اجلزاء تتخذه اإلدارة بغية محاية ناحي

 .النظام العام

ويعرف أيعضا بأنه اجلزاء الذي توقعه اإلدارة على األفراد دون تدخل 

القعضاء، وهو تدبري وقائي مؤقت غايته احملافظة على النظام العام أو 
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النظام االقتصادي، وتهدف اإلدارة من وراء توقي  اجلزاء إىل وض  

حداث العضرر أو الشخص مصدر التهديد يف حالة معينة متنعه من إ

 .اإلخالل بالنظام العام

وعليه؛ فإن اجلزاء اإلداري هو اجلزاء الذي تتخذه سلطات العضبط 

 .اإلداري حبق أحد األشخاص بهدف محاية النظام العام

واجلزاء اإلداري له طبيعة خاصة، فهو تدبري وقائي هدفه صون 

دون وقوع النظام العام يف أحد نواحيه، فهو تدبري مان  للحيلولة 

اإلخالل بالنظام العام، وهلذا يكون دائما مؤقتا ال نهائيا يراد به العضغط 

على إرادة الشخص الذي يوق  عليه إلزالة عوامل التهديد باإلخالل 

 .بالنظام العام

ويرى جانب من الفقه أن ليست كل اجلزاءات اإلدارية من أساليب 

ارية الوقائية اليت توقعها اإلدارة العضبط اإلداري، إذ هناك نوع من اجلزاءات اإلد

محاية للنظام االقتصادي للدولة، مثل إلغاء الرتاخيص يف إقامة مشروع 

صناعي أو جتاري واملصادرة اإلدارية للسل ، فهذا النوع من اجلزاءات اإلدارية ال 

تعد من قبيل أساليب العضبط اإلداري ألن الغرض منها ليس وقاية النظام 

 .ال ختعض  للقيود اليت ترد على أساليب العضبط اإلداريالعام، وبالتالي 

وعموما تعترب اجلزاءات اإلدارية الوقائية من اخطر أساليب العضبط 

 .اإلداري وأشدها وطأة على احلقوق واحلريات العامة لألفراد

 .خصائص اجلزاء اإلداري: الفرع الثاني

نستشف من خالل التعاريف السابقة للجزاء اإلداري نستطي  أن 

 :اخلصائص اليت يتميز بها اجلزاء اإلداري، نذكر منها ما يلي

اجلزاء اإلداري تدبري ضبطي وقائي غايته احملافظة على النظام  :أوال

العام يتم به العضغط على إرادة الشخص الذي أخل بالنظام العام 

 .لالنصياع حلكم القانون ومراعاة قواعد احملافظة على هذا النظام

زاء اإلداري تدبري وقائي مؤقت وليس نهائيا جيوز لإلدارة اجل :ثانيا

الرجوع فيه إذا أظهر الشخص استعداده للمحافظة على النظام العام 

 .وقام بإزالة األسباب اليت أدت إىل اإلخالل به
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اجلزاء اإلداري توقعه اإلدارة من تلقاء نفسها دون تدخل من  :ثالثا

زاءات تتقرر بنصوص قانونية أو جانب القعضاء، إذ يف الغالب هذه اجل

 .الئحية مسبقا، تقوم اإلدارة بتوقيعها دون تدخل من القعضاء

 .صور اجلزاءات اإلدارية: الفرع الثالث

تتخذ اجلزاءات اإلدارية صورا متعددة يف التطبيق العملي، فهذه 

اجلزاءات قد تكون مقيدة للحرية الشخصية كاالعتقال وإبعاد األجنيب، 

مالية كاملصادرة، وقد تكون مهنية كسحب ترخيص مزاولة  وقد تكون

 .مهنة معينة

وبالتالي فان أهم صور اجلزاءات اإلدارية اليت تستعمل من طرف سلطات 

 .العضبط اإلداري هي االعتقال، واملصادرة، وسحب الرتخيص

 .االعتقال اإلداري: أوال

وهو  يعترب االعتقال من أهم صور وتطبيقات اجلزاءات اإلدارية،

عبارة عن إجراء إداري وقائي يصدر ضد شخص مل يرتكب جرمية حمددة، 

تأمر به سلطة غري قعضائية استنادا إىل نصوص قانونية خاصة، تلجأ 

 .إليه سلطات العضبط للمحافظة على النظام العام يف اجملتم 

فاالعتقال يف معناه القانوني هو سلب مؤقت للحرية الشخصية 

 .ي صادر من السلطة القعضائية املختصةللمواطن دون أمر قعضائ

وقد طبقت فرنسا صورة االعتقال اإلداري أثناء ثورة الشعب 

، 0220أكتوبر  7اجلزائري ضد االحتالل مبقتعضى املرسوم الصادر يف 

ووفقا هلذا املرسوم جيوز اعتقال األشخاص الذين يقدمون عونا ماديا 

قرار من املديرين ملدة تقل مباشر أو غري مباشر لثورة اجلزائر، وذلك ب

عن مخسة عشر يوما، وبقرار من وزير الداخلية ملدة تزيد على املدة 

 .السابقة

أما يف اجلزائر فقد أجاز املشرع لسلطات العضبط اإلداري اللجوء إىل 

من املرسوم  2االعتقال اإلداري، وهو ما يتعضح من خالل نص املادة 

حالة الطوارئ اليت تنص على ما املتعضمن إعالن  25/22الرئاسي رقم 

ميكن لوزير الداخلية واجلماعات احمللية أن يأمر بوض  أي شخص :" يلي



(400) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

راشد يتعضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام واألمن العموميني 

أو على السري احلسن للمصاحل العمومية يف مركز أمن ويف مكان 

 ".حمدد

از لسلطات العضبط فمن خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع أج

اإلداري اللجوء إىل االعتقال اإلداري يف حالة الطوارئ من أجل احملافظة 

 .على النظام العام من غري اللجوء إىل السلطة القعضائية

 .املصادرة اإلدارية: ثانيا

تعترب املصادرة أحد الوسائل االستثنائية لسلطات العضبط اإلداري، 

ليها بناء على نص، ملا يرتتب عليها من واليت أجاز هلا القانون االلتجاء إ

 .نزع املال جربًا بغري مقابل، فهي متثل إحدى اجلزاءات العينية

واملصادرة غالبا ما ترد على أشياء حمرٌم على األفراد تداوهلا أو العمل 

 .بها، مثل مصادرة األسلحة غري املرخص بها

اإلداري  ومن أشهر تطبيقات املصادرة اإلدارية قيام سلطات العضبط

مبصادرة املطبوعات أو املنشورات املتعضمنة بيانات يكون من شانها تهديد 

، ومصادرة املواد الغذائية اليت ثبت من الفحص األمن أو األخالق

 .الصحي أنها غري صاحلة لالستهالك

 .سحب الرتخيص: ثالثا

جيوز لسلطات العضبط اإلداري أن تقوم بسحب الرتخيص اخلاص 

معني، وذلك يف حال تعرض النظام العام خلطر اإلخالل به  مبزاولة نشاط

 .من جراء ممارسة هذا النشاط

ومن تطبيقات ذلك يف اجلزائر ما تعضمنه قانون املرور، حيث أجاز 

املشرع اجلزائري لسلطات العضبط اإلداري سحب رخصة السياقة لفرتة 

.حمددة يف حال ارتكاب خمالفة من خمالفات قانون املرور

 

 :امتةـــــخ

بناء على ما سبق نستنتج أن اهلدف الرئيسي للعضبط اإلداري هو 

رئيس )احملافظة على النظام العام، متارسه سلطات خاصة مركزية 
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الوالي، ورئيس )، وأخرى حملية (اجلمهورية، والوزير األول، والوزراء

، مستعينة يف ذلك بعدد من الوسائل القانونية واملادية تتدخل (البلدية

على هذه احلريات  راد ونشاطاتهم من خالل وض  قيودبها يف حريات األف

 . واألنشطة

 ان هذه الوسائل اليت تستعني بها سلطات العضبط اإلداري ترتب آثارإ

وانعكاسات على احلقوق واحلريات العامة لألفراد، فهي تؤدي إىل هدم 

ض  من و ال بدحقوق وحريات األفراد وتعطيل نشاطاتهم، لذلك كان 

حدود لسلطات العضبط اإلداري تكفل ممارسة هذه السلطة بطريقة 

متوازنة، وال تشكل خطرا على حريات األفراد ونشاطاتهم، ويف الوقت 

 .   نفسه حتقق اهلدف املتوخى من العضبط، وهو احملافظة على النظام العام

وبطبيعة احلال فإن آثار وانعكاسات سلطات العضبط اإلداري على 

ريات العامة لألفراد ختتلف يف الظروف العادية عنه يف احلقوق واحل

الظروف االستثنائية اليت تتعرض هلا الدولة، فوطأة سلطات العضبط 

اإلداري على احلقوق واحلريات العامة يف الظروف العادية تكون أقل شدة 

 .منها يف الظروف االستثنائية

 

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

حممود سعد الدين الشريف، أساليب العضبط اإلداري والقيود الواردة عليه، مقال  -

 .2، ص0212منشور مبجلة جملس الدولة املصري، السنة الثانية عشر، سنة 

سعيد بن جعفر بن حممد الصارمي، دور سلطات العضبط اإلداري يف احملافظة  -

، رسالة ماجستري، كلية (دراسة مقارنة بني األردن وعمان)ام، على النظام الع

 .001، ص5110الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، كانون الثاني سنة 

 0221، ودستور 0202، ودستور 0271ودستور 0210دستور -

 0221من دستور  052/0انظر املادة  -

 0221من دستور   052انظر املادة -

 0221من الدستور اجلزائري لسنة  22إىل  20واد من انظر امل-

 0221من الدستور اجلزائري لسنة  052/5انظراملادة  -
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، املتعلق مبساهمة اجليش الوطين 1/05/0220املؤرخ يف  20/50القانون رقم  -

 .الشعيب يف مهام محاية األمن العمومي خارج احلاالت االستثنائية

املتعضمن تطبيق  0220، /50/05املؤرخ يف  20/200م املرسوم الرئاسي رق-

املتعلق مبساهمة اجليش الوطين الشعيب يف مهام محاية األمن  20/50القانون رقم 

 .العمومي خارج احلاالت االستثنائية

لقد استبدل املؤسس الدستوري تسمية رئيس احلكومة بتسمية الوزير األول  -

املؤرخ يف  10/02مبوجب القانون رقم  مبقتعضى التعديل الدستوري الذي مت

الصادرة  10، املتعضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية رقم 02/00/5110

 .02/00/5110بتاريخ 

أمحد حميو، ترمجة حممد عرب صاصيال، حمــاضرات يف املؤسسات اإلدارية، ديوان  -

 020 ، ص5111املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الرابعة، سنة 

عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، جسور للنشر والتوزي ، اجلزائر، -

 001، ص5117الطبعة الثانية، سنة 

 202أمحد حميو، املرج  السابق، ص -

 .000عمار بوضياف، املرج  السابق، ص-

، املتعضمن 0221ابريل  7، املؤرخ يف21/12من القانون رقم 25انظر املادة -

 انون الواليةق

دراسة مقارنة بني فرنسا )رويسات عبد اجمليد، حدود سلطات العضبط اإلداري -

، مذكرة ماجستري، معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركز (ومصر واجلزائر

 50، ص5111/5117اجلامعي بسعيدة، سنة 

انون ، املتعضمن ق0221ابريل  7يف 21/10من القانون رقم  00انظر املادة -

 .الوالية

 005عمار بوضياف، املرج  السابق، ص -

 .512و 510عادل السعيد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

عمار عوابدي، القرارات اإلدارية العامة يف النظام القانوني اجلزائري، مقال  -

منشور يف اجمللة اجلزائرية للعلوم اإلدارية واالقتصادية والسياسية، 

 ومايليها 712، ص 0/2/0201عدد

الصور والنفاذ ووقف )عبد العزيز عبد املنعم خليفة، القرارات اإلدارية،  -(

، دار حممود للنشر والتوزي ، (التنفيذ واإللغاء يف الفقه وقعضاء جملس الدولة

  .001، ص 5117القاهرة، بدون رقم طبعة، سنة 



 يامة إبراهيم.الباحث  الجزائري.ق.ممارسته في نسلطات الضبـط اإلداري ووسائل  
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نظام القانوني اجلزائري، املقالة عمار عوابدي، القرارات اإلدارية العامة  يف ال -

 770السابقة، ص

 .500عادل السعيد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

اجلزائري، املقالة  يعمار عوابدي، القرارات اإلدارية العامة يف النظام القانون-

 .ومايليها 715السابقة، ص 

 ومايليها 715عمار عوابدي، نفس املقالة، ص -

يم عبد اجمليد مشرف، دور سلطات العضبط اإلداري يف حتقيق النظام عبد العل-

، دار النهعضة العربية، مصر، (دراسة مقارنة)العام وآثره على احلريات العامة 

 .ومايليها 052، ص0220بدون رقم طبعة، سنة 

 .ومايليها 020عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص -

 .020مد الصارمي، الرسالة السابقة، ص سعيد بن جعفر بن حم-

 .550عادل السعيد حممد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

 001و 002عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص-

 .021سعيد بن جعفر بن حممد الصارمي، الرسالة السابقة، ص -

 .ومايليها 002عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرج  السابق، ص -

 021سعيد بن جعفر بن حممد الصارمي، الرسالة السابقة، ص  -

 015منيب حممد ربي  ، الرسالة السابقة، ص-

 .021و 022عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص -

 .021عبد العليم عبد اجمليد مشرف، نفس املرج ، ص -

 510املرج  السابق، ص عادل السعيد حممد أبو اخلري،-

 515عادل السعيد حممد أبو اخلري، نفس املرج ، ص-

 010عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص  -

 515عادل السعيد حممد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

 .021و 022سعيد بن جعفر بن حممد الصارمي، الرسالة السابقة، ص -

ر، احلريات العامــة واملعايري القانونية، رسالة ماجستري، كلية متدرتازا عم -

 .000، ص5110/5115احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، سنة 

 512عادل السعيد حممد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

 017عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص-

 .517، املرج  السابق، صعادل السعيد حممد أبو اخلري-

 072عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص-

 072عبد العليم عبد اجمليد مشرف، نفس املرج ، ص -
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حممد سعد الدين الشريف، أساليب العضبط اإلداري والقيود الواردة عليه،  -

 11املقالة السابقة، ص

 005  السابق، صعبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج -

 520عادل السعيد حممد أبو اخلري، املرج  السابق، ص -

 .002عبد العليم عبد اجمليد مشرف، املرج  السابق، ص -

، 2/5/0225املؤرخ يف  25/22: من املرسوم الرئاسي رقم 2انظر املادة  -

يخ ، الصادرة بتار01: املتعضمن إعالن حالة الطوارئ، اجلريدة الرمسية رقم

02/0/0225. 

صالح يوسف عبد العليم، أثر القعضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة،  -

 512، ص 5117دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، سنة 

 5112يوليو 55املؤرخ يف  12/00من األمر رقم  27إىل  22انظر املواد من  -

واملتعلق بتنظيم  5110غشت  02املؤرخ يف  10/02املعدل واملتمم للقانون رقم 

 52الصادرة بتاريخ  22املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها، اجلريدة الرمسية رقم 

 .5112 يوليو



 رزائــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (406) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 تـأديبية للموظـــف العام في الجزائراالجــراءات ال

 حورية أوراك. أ

 جامعة المــدية

 مقدمة  

يعترب موضوع االجراءات التأديبية للموظف العام يف اجلزائر من 

وهذا ملا هلا من قيمة وقوة  والدراسة، املواضي  اهلامة اليت تستلزم البحث 

وحق  قانونية تتطلب احرتام اجراءاتها حلفظ حق املوظف من جهة

 .االدارة يف االحرتام والسهر على مصاحلها من جهة أخرى

وإن كانت هناك عدة دراسات وحبوث تناولت موضوع التأديب من 

زوايا خمتلفة فإن اإلملام بكل جوانبه يبقى أمرا صعبا يف نظرنا، فموضوع 

  التأديب عامة واإلجراءات التأديبية خاصة ميس شرحية كبرية من اجملتم

 .العمومي والسيما قطاع الوظيفيف الدولة 

ونظرا ألهمية موضوع اإلجراءات التأديبية بالنسبة للقانون اإلداري 

وكمحاولة للتطرق واإلملام باإلجراءات كلها اليت إن استطعنا القول بأنها 

 .اجلنائية تشبه اإلجراءات يف قانون اإلجراءات

حلاح يف يت ميكن تصورها وهي تطرح نفسها بإولذلك فاالشكالية ال

 :الدراسة تتمثل يف التساؤل اآلتي هذه

ما مدى إمكانية وقدرة النصوص القانونية للوظيفة العامة احلالية 

يف توفري كافة اإلجراءات والعضمانات للموظف العام قبل وبعد تسليط 

مصلحة : العقوبة عليه وحتقيق احملافظة على مصلحتني متناقعضتني

افظة على ضمان حسن سري املرافق االدارة العامة يف الدولة يف احمل

بانتظام وباطراد من أجل حتقيق املصلحة العامة يف مفهوم كل من 

النظام اإلداري والعلوم اإلدارية، وبني مصلحة املوظف العام يف احملافظة 

على وظيفته اليت تعد مصدر عيشه وذلك وفقا لنصوص قانون 

 .الوظيفة العمومية؟
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لطة املختصة بالتأديب واإلجراءات وسوف حناول حتديد مفهوم الس

التأديبية من خالل التطرق إىل كافة املقومات والعناصرالعلمية القانونية 

: والتنظيمية يف ظل قانون الوظيفة العمومية الصادر يف

 :يف ثالث نقاط 02/17/5111

 .مفهوم املسؤولية التأديبية: النقطة األوىل - 0

غفاهلا من قبل انونية اليت ال ميكن إجراءات القاإل: النقطة الثانية - 5

 .السلطة املختصة بالتأديب

العضمانات اليت قررتها النصوص القانونية سواء : النقطة الثالثة - 0

 .  كانت ادارية أو قعضائية

 .مفهوم املسؤولية التأديبية: النقطة األوىل

يسأل املوظف عما يرتكبه من أخطاء أثناء ومبناسبة تأدية وظيفته 

دارة العامة باثبات أن م على خطأ واجب االثبات وتكلف اإلة تقومسؤولي

املوظف قد ارتكب فعال خطأ يف وظيفته، واملسؤولية التأديبية كغريها 

من املسؤوليات تقوم على أركان وبدون توافر مجي  هذه األركان ال أساس 

 .لقيامها

 ل علىخطاء اجلسيمة اليت يرتكبها وحياويسأل املوظف على كل األ

دارة اليت تقوم الفعل الذي قام به املوظف جلنة التأديب على مستوى اإل

فة بتعيني املوظفني على بناء على تقرير مقدم من قبل السلطة املكل

 .دارة العامةمستوى اإل

وختتلف املسؤولية التأديبية عن املسؤولية اجلنائية فلكل منها جماله 

لفة املوظف لواجبات وظيفته وأركانه، فاملسؤولية التأديبية أساسها خما

بينما املسؤولية اجلنائية أساسها خروج املتهم عن اجملتم  فيما تنهي عنه 

 .القوانني اجلنائية

ال جيب اخللط بينهما، ألن العقاب نهأما من الناحية العقابية فإ

عكس العقاب   اجلنائي عام ويسرى على مجي  األفراد مبا يف ذلك املوظفني

 .ال على املوظفنيينطبق إ التأدييب ال
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (410) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

واختالف العقابني يؤدي اىل استقالهلا ويظهر هذا االستقالل يف 

العديد من التصرفات اليت ميكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون 

 .جرائم و كذلك العكس

وال جيوز اخللط كذلك بني كل من السلطتني، على الرغم من أن كال 

قصد كفالة ائي نظامان للعقاب والردع بواجلن من النظامني التأدييب

احرتام قيم مجاعة معينة إال أن كال منهما مستقل يف غايته وجزائه، 

مستقلة عن املسؤولية اجلنائية  وهلذا السبب تعترب املسؤولية التأديبية

 .ن تولدت عن نفس الفعلوإ

تم اسقاط عته قعضائيا و يوقد يوقف املوظف عن العمل يف متاب

ه فة عنه اسقاطا مؤقتا فال يتوىل سلطة وال يباشر لوظيفتوالية الوظي

ىل قط  رابطة التوظيف بل تظل هذه عمال و م  ذلك اليؤدي التوقيف إ

 . الرابطة قائمة ولكن ينقط  املوظف بأعباء الوظيفة انقطاعا مؤقتا

لذلك يكون التوقيف عن العمل إما عقوبة ويف هذه احلالة يصدر 

التوقيف بقوة القانون بية املختصة، وقد يكون قرار من اللجنة التأدي

ىل قرار كما يف حالة احلبس االحتياطي أو تنفيذا حلكم بغري حاجة إ

املوظف من أداء عمله  ذ أن احلبس يف هذه احلالة حيول دون متكنّإ جنائي،

 . دارة يف خدمة اإل

داري حلني ء البت يف اجلزاء اإلن ترجىدارية أكما جيوز للجهة اإل

ن توق  ذا راج  لسلطتها التقديرية فلها أصل يف الدعوى اجلنائية، فهالف

قل منه دون انتظار احملاكمة اجلنائية مادام قد و مبا هو أاجلزاء بالفصل أ

ن توقف كما هلا أقام لديها السبب املربر هلذا اجلزاء واقتنعت بالدليل، 

 .ىل حني الفصل يف النزاع أمام احملكمةاملوظف إ

املسؤولية التأديبية عن املسؤولية املدنية حيث أن املتفق  كما ختتلف

عليه فقها وقعضاء أن املسؤولية املدنية ترتتب على كل خطأ مهما كان 

ولية التأديبية تقتعضي تافها متى ترتب على ذلك ضرر يف حني أن املسؤ

يف حالة منه همال فدرجة اخلطأ يف املسؤولية التأديبية أشد قدرا من اإل

 .ية املدنيةاملسؤول
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 .املوظف العام -اخلطأ  -: وتقوم املسؤولية التأديبية على أركان

 .اخلطأ: الركن األول 

سار املشرع اجلزائري على نهج غالبية التشريعات فلم يعرف اخلطأ 

تعريفا دقيقا بل استعمل عدة تعاريف منها التقصري واملس بالطاعة 

ح وهذا ما جاء يف مواد  القانون وعدم االنتباه وأخريا عدم مراعاة اللوائ

 .األساسي للوظيفة العمومية اجلزائري

ولقد تنازعت اآلراء يف حتديد معنى اخلطأ التأدييب يف املسؤولية 

التأديبية فرأي شائ  بني الفقهاء يقول أن اخلطأ التأدييب هو كل تصرف 

 وظيفته ويؤثر فيها بصورة قد حتول دونتأديته يصدر عن املوظف أثناء 

 .رادة  آمثةه وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إقيام املرفق بنشاط

املشرع إىل  تعريف اخلطأ التأدييب من قبل ويرج  السبب يف عدم

طبيعة نوع اخلطأ نفسه، والذي ال يقبل احلصروالتحديد خالفا للخطأ 

 .اجلنائي

ن هو أورد تعريفا ى إوقد يرج  السبب أيعضا إىل أن املشرع خيش

خطأ التأدييب أن يكون ناقصا، حبيث ال يشمل مجي  أنواع األخطاء لل

التأديبية، وهلذا اكتفى بوض  قاعدة عامة تقعضي بأن كل من خيالف 

يشكل : 011الواجبات الوظيفية يتعرض لعقوبة تأديبية فجاء يف املادة 

كل ختل عن الواجبات املهنية أومساس باالنعضباط وكل خطأ أوخمالفة من 

ظف أثناء أو مبناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه طرف املو

 .لعقوبة تأديبية دون املساس، عند االقتعضاء، باملتابعات اجلزائية

ويؤخذ القانون "نه اخالل بالتزام قانونيأ"كما عرف الفقه اخلطأ 

هنا باملعنى الواس  حبيث مشل القواعد القانونية أيا كان مصدرها، تشري ، 

 ."خالقية بل يشمل حتى القواعد األأو الئحة، 

وهذا التعريف يعترب أقرب إىل الصواب والدقة يف حتديد اخلطأ ألن 

 .املوظف العام ملزم على احرتام كل القواعد مكتوبة أوغري مكتوبة 

اخالل املوظف العام : "القعضاء تعريف اخلطأ التأدييب بأنه وحاول

عليه، فاذا خالف الواجبات اليت بواجباته الوظيفية، أوقيامه بعمل حمرم 
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ون فانه لذلك تنص عليها القوانني العامة، وأوامر الرؤساء يف حدود القان

 ."داريا فيسوغ آنئذ معاقبته تأديبيايكون قد ارتكب خطأ إ

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يكون كل خطأ تأدييب خطأ 

هذا اخلطأ شخصيا يقيم ويعقد مسؤولية املوظف الشخصية أم يعد 

مرفقيا ؟ فهناك من يرى بأن اخلطأ التأدييب ال يكون خطأ شخصيا أبدا 

على أساس أن اخلطأ التأدييب يكون يف الغالب خطأ بسيطا وهذا اخلطأ 

اليعد يف الغالبية العظمى من األحوال خطأ شخصيا واذا صارت القاعدة 

ن على أن كل خطأ تأدييب ال يعد خطأ شخصيا فالعكس صحيح حيث أ

 ة أوذا ما ارتكب أثناء الوظيفخطأ شخصي يعد فورا خطأ تأديبيا إ كل

مبناسبتها وسواء كان خطأ عمدي أو خطأ غري عمدي ولكنه جيب أن 

يكون على درجة كبرية من اجلسامة حبيث يعد بغري شك اخالال خطريا 

 . بواجبات الوظيفة مما جيعله يف نهاية األمر خطأ تأديبيا واضحا

الذي يتم بناء على أمر تساؤل حول طبيعة ونوعية اخلطأ  ولقد قام

داري للموظف املرؤوس املخطئ فهل يعد اخلطأ الذي يرتكبه الرئيس اإل

املوظف تنفيذا ألوامر رئيسه خطأ شخصيا يتحمله املوظف شخصيا 

 ؟أم جيب أن يعترب خطأ مصلحيا و ملاذا ؟وحده

أن : يز بني حالتنيلإلجابة على هذا التساؤل جيب التفرقة والتمي

ليه فينفذه على وجه غري الوجه جاوز املرؤوس حدود األمر الصادر إيت

املقصود به وهنا يتحمل املوظف املسؤولية الشخصية كاملة، كأن أمر 

داري هذه القاعدة يف عدة يس ال وجود له وقد طبق القعضاء اإلالرئ

 .أحكام

يذ األمر كما صدر أن يقتصر املوظف على تنف: ويف احلالة الثانية

إليه، فإذا نفذ املوظف املرؤوس األمر الذي صدر إليه من طرف رئيسه 

مصلحيا ذلك ما  أم خطأ شخصيا يعد ذلك اإلداري كما هو حبذافريه فهل

عليه واختالف القعضاء عن الفقه يف  اختالف الفقه حول اإلجابة إىل أدى

 :ذلك على النحو التالي



(410) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

اخلطأ الذي يرتكبه املوظف تنفيذا إىل أن "بارتلمي"ذهب الفقيه

ألمر رئيسه اإلداري يعد دائما ويف مجي  األحوال خطأ مصلحيا، ألن 

ىل ملرؤوس الطاب  اإلداري مما يؤدي إالرئيس هذا يعطي عمل املوظف ا

قلب األخطاء الشخصية للموظف اىل أخطاء مصلحية تسأل عنها 

خيالف جوزيف بارتلمي  فهو"دوجي "أما العالمة اإلدارة  مسؤولية إدارية

يف رأيه هذا حني يذهب دوجي اىل أن اخلطأ الذي يرتكبه املوظف تطبيقا 

وتنفيذا ألمر رئيسه اإلداري يعد خطأ شخصيا يعقد ويرتب مسؤولية 

املوظف الشخصية ويف ذمته املالية اخلاصة وتفسري ذلك عند دوجي أن 

در اليه من رئيسه اخلطأ الذي يرتكبه اجلندي تنفيذا أو تطبيقا ألمر ص

يعد خطأ مصلحيا أو مرفقيا أما ما عدا ذلك يعد اخلطأ الذي ارتكبه 

خطأ شخصيا يرتب مسؤولية  وتنفيذا له املوظف بناء على أمر رئيسه

املوظف الشخصية ألن املوظف العام هو رجل اإلدارة ملزم كسائر 

تيان بإ فاذا ما صدر اليه أمرالرجال باحرتام القانون ومراعاة أحكامه، 

ذا نفذ أمر غري مشروع ري مشروع وجب عليه عدم  تنفيذه وإعمل غ

 .ليه من رئيسه كان اخلطأ خطأ شخصياصدر إ

فقد حاول التوفيق بني الرأيني املتناقعضني  "البند "أما الفقيه

فريى انطالقا من أن شريعة املوظف : السابقني بتقريره الطريقة اآلتية

له حق مناقشة مشروعية األوامر الصادرة هي القيام بعمله وأن لو ترك 

أن واجب املوظف املرؤوس  "فريى البند"املرفق  اليـه ألختل سري

ليه شروعية الشكلية لألوامر الصادرة إينحصر يف التثبيت من ناحية امل

األمر قد : هي التأكيد من أنىل ثالثة نواحي ولذا فان واجبه ينصرف إ

نه يدخل يف اختصاص املوظف أو ليه من سلطة متلك إصداره،صدر إ

املأمور أن ينفذ مثل هذا األمر وأن األمر استوفى الشروط الشكلية 

 .التى جيب أن يصدر فيها؟

أما عدا ذلك فان املوظف ال ميلك التعرض له مبناقشة مشروعيته 

من أجل احرتام األوامر الرئاسية ومن ثم فإن اخلطأ الذي يرتكبه 
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ه غري املشروع من الناحية املوضوعية يعد بتنفيذ أمر رئسي املرؤوس

 .دارةأ مرفقيا مصلحيا يرتب مسؤولية اإلخط

أن الطاعة الواجبة على املرؤوس ال  إىل هذا وقد ذهب الفقه العربي

سؤوليات وهما عنصران أساسيان املجيب أن تكون طاعة عمياء ويتحمل 

ى املوظف ألداء العمل الوظيفي على الوجه األكمل، ولذا يتعني عل

الصادرة إليه كتابة واملتعلقة بوظفته  ركقاعدة عامة أن يناقش األوام

متى حتقق عدم مشروعيتها فإذا ما أصر الرئيس على تنفيذ األمر الذي 

 األخري تنفيذه على مسؤوليته منجي اعرتض املرؤوس عليه كان على

من املسؤولية الشخصية وتكون املسؤولية على الرئيس ال على 

 .وساملرؤ

بينما يرى الفقه األملاني ضرورة الطاعة العمياء فالطاعة املطلقة 

الشكل الرمسي من  هي الواجبة على املرؤوس ما دام األمر صادر يف

ىل املرؤوس وإذا كان تنفيذ هذا األمر خطأ فانه يعد الرئيس املختص إ

 ''مرفقيا ومصلحيا، وهي النظرية االملانية اليت استوحى منها

 .كما يبدو أن املشرع اجلزائري قد تأثر بالنظرية األملانية يهرأ''البند

 .املوظف العام: الركن الثاني

ن توضيح مفهوم املوظف العام الذي نريده وهو مفهوم املوظف إ

العام يف القانون اإلداري ولقد تعددت التعاريف واختلفت يف القانون 

 .اإلداري عنه يف فروع األنظمة القانونية األخرى

حتت  فإنه يعترب موظفا كل شخص يتوىل: تففي ظل قانون العقوبا

مهمة ولو مؤقتة ذات أجر أو  أية تسمية وبأي وض  كان أية وظيفة أو

بغري أجر ويؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة أو لإلدارات العمومية أو أية 

خدمة ذات مصلحة عمومية وتعيني وصفة املوظف يف يوم وقوع 

الصفة م  ذلك بعد انتهاء أعمال الوظيفة إذا كانت  اجلرمية وتستمر هذه

 ."سهلت أو مسحت بارتكاب اخلطأ 

حقا إن تعريف املوظف العام خيتلف من دولة ألخرى، ويف الدولة 

الواحدة من زمن إىل آخر، ويف نفس الوقت من تشري  إىل تشري  وذلك 
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 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ة أن الدول ختتلف يف فلسفتها السياسية واالجتماعية والثقافي

نظمة اإلدارية وخاصة القوانني واللوائح اليت ألوالتنظيمية ومن بينها ل

 .تنظم الوظيفة العامة يف الدولة

من األمر رقم  12وعرف املشرع اجلزائري املوظف العام يف املادة 

يعترب موظفا كل عون عني يف وظيفة : 02/17/5111املؤرخ يف  11/10

  ".اإلداريعمومية دائمة ورسم يف رتبته يف السلم 

إال أن التساؤالت طرحت فيما خيص طبيعة العالقة اليت تربط 

املوظف باالدارة فهناك نظريات تقول أن العالقة اليت تربط املوظف العام 

باالدارة هي عالقة تعاقدية، ينتج عليها التزامات متبادلة ينبغي لكل من 

 .الطرفني احرتامها، و االخالل بها يعد خطأ وظيفيا 

ن الفقهاء اختلفوا فيما خيص تكييف العقد املربم بني االدارة غري أ

واملوظف العام فمنهم من اعتربه عقدا من عقود القانون اخلاص، اذ أن 

اجلزاء التأدييب يتعلق بتنفيذ هذا العقد، ومنهم من اعترب هذا العقد من 

عقود القانون العام، حبيث أن طبيعة العقد تتحدد وفقا لطبيعة موضوع 

 .عقدال

ومنهم أيعضا من اعترب هذا العقد مدنيا، يرتتب عليه التزامات كل 

طرف إزاء الطرف اآلخر حيث إن االدارة ملزمة بتقديم األجر واحلوافز 

املادية األخرى بينما املوظف ملزم مبمارسة وظيفته والقيام بااللتزامات 

 .على أكمل وجه

العالقة بني االدارة  إال أن فريقا من أنصار هذه النظرية يقول بأن

 .واملوظف العام أساسها عقد وكالة

وفريقا آخر يرى بأن هذا العقد هو عقد الوظيفة العامة وهناك من 

اعترب هذا العقد من عقود املرفق العام يربم بني االدارة واملوظف العام 

 .الذي يصبح خاضعا لنظام التأديب
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 .السلطة املختصة بالتأديب: النقطة الثانية

دما يرتبط املوظف برابطة تنظيمية م  االدارة فانه يصبح عن

إخل كما يصبح عليه واجبات ...كاملرتب والرتقية: متمتعا بكامل حقوقه

يتحتم عليه القيام بها واحرتامها كأداء العمل على الوجه املطلوب 

ويف حالة عدم احرتام هذه ... باحرتام الوقت وعدم افشاء أسرار املهنة

لقاة على عاتقه فانه يعرض نفسه اىل عقوبات تأديبية اليت الواجبات امل

 .توقعها سلطة خمتصة

وتعترب سلطة التأديب يف الوظيفة العامة والية واختصاصها أصيال 

للسلطة االدارية الرئاسية، ولقد ختتلف القواعد اليت تنظم سلطة 

فا ىل آخر، وقد يكون اختال جمال الوظيفة العامة من تشري  إالتأديب يف

 .جزئيا

إال أن هناك أنظمة جتعل كل سلطة التأديب يف يد السلطة الرئاسية 

دون أي مشاركة أو مساعدة من أية هيئة مجاعية استشارية أي أن 

السلطة االدارية الرئاسية يف هذا النظام يكون هلا وحدها مهما كانت 

 .درجة العقوبة التأديبية وهذا ما عرف بالنظام الرئاسي

ظمة يشكل املشرع فيها حمكمة و ينشأ أمامها نيابة من وهناك أن

نوع حاص توازي النيابة فيكون شأن أجواء التأديب عندئذ شأن احلكم 

 .اجلنائي كالهما يصدرمن جهة قعضائية وهذا ما يعرف بالنظام القعضائي

أما النوع الثالث من النظام حاول األخذ مبزايا كال من النظام األول 

ذ حيفظ للسلطة الرئاسية سلطة ممارسة التأديب ويف ذات والنظام الثاني ا

زمة حلماية املوظف اال أنه اشرتط الالوقت يعض  جمموعة من العضمانات ال

أخذ رأي اللجنة املتساوية األععضاء يف العقوباب فيكون رأي اللجنة 

استشاري يف عقوبات الدرجة األوىل والثانية ويكون الزامي يف عقوبات 

 012والرابعة وهذا ما جاء به املشرع اجلزائري يف املادة  الدرجة الثالثة

 .11/10من األمر 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 .اإلجراءات التأديبية: النقطة الثالثة

عندما ينسب للموظف خطأ تأديبيا فإن مثة إجراءات جيب إتباعها 

قبل تربئته أو توقي  العقوبة عليه، ويقصد باإلجراءات هي مجي  

ة االتباع من قبل االدارة لتوقي  العقوبة اخلطوات املنظمة قانونا والواجب

وهي اخلطوات الواجبة على املوظف القيام بها للدفاع عن نفسه وعن 

التهم أو األفعال املنسوبة اليه، قبل التحقيق أو بعده أوحتى بعد صدور 

 .القرار التأديبيي ضده

وإذا كانت اإلجراءات التأديبية تبدأ بالتحقيق وتنتهي بصدور القرار 

احلكم فإنها تهدف إىل الوصول إىل احلقيقة وما هو صاحل لإلدارة  أو

دارة يف ضبط اخلطأ ام على حد السواء ويتمثل صاحل اإلوللموظف الع

ومعاقبة املخطئ أو جمازاته كفالة حلسن انتظام واطراد العمل باملرافق 

العمومية، أما صاحل املوظف فيتمثل يف كونها تتيح له الفرصة للدفاع 

فسه، فعضال على أن هذه االجراءات ال تقوم بها السلطة اليت هلا حق عن ن

 . التعيني مبفردها بل تشاركها يف ذلك اللجنة املتساوية األععضاء

فهي : وبالتالي فإن إجراءات التأديب تتميز خبصائص عامة منها

 .إجراءات كتابية وسريعة وبسيطة

ور القرار صد -احرتام حق الدفاع  -التحقيــق  -: وتتمثل يف

 التأدييب

 .التحقيق : أوال

داري على جمموعة اإلجراءات اليت تستهدف يطلق التحقيق اإل

املخالفات التأديبية واملسؤولني عنها وتبدأ عادة قبل معرفة املوظف العام 

ىل مبعنى آخر أن يوجه االتهام إاملسؤول عن اخلطأ على وجه اليقني، 

أنه ارتكب خطأ معينا، فتلجأ  موظف عام بينت الوقائ  أنه ممكن جدا

اخلطأ  اإلدارة املختصة بالتعيني بفتح حتقيق ضد املوظف العام عن هذا

 .وعن كل الظروف اليت ارتكب فيها

وملعرفة اجلهة اليت تتوىل التحقيق جيب حتديد طبيعة التحقيق وذلك 

إن كان إداريا أو قعضائيا، وخيتلف ذلك باختالف النظام التأدييب، ففي 
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ر وهي الدولة اليت تأخذ بالنظام التأدييب القعضائي فإنه يتوىل جهاز مص

مستقل يسمى بالنيابة اإلدارية التحقيق واحملاكمة باجراءات شبيهة 

 .باالجراءات القعضائية

ويف فرنسا جيري األمر على قيام هيئات استشارية أي جمالس تأديب 

وهي جلان التحكيم  على املوظف بابداء الرأي قبل توقي  اجلزاء التأدييب

وهي جلان تتشكل من ممثلي السلطة العليا وممثلي الوظيف  دارياإل

 .بالتساوي

قام به هل هذا يؤدي داري القيام بالتحقيق؟ وإن هل جيوز للرئيس اإل

إنه ال جيوز أن يتوىل : ذهب البعض للقول جراءات؟إىل بطالن اإل

  اجلزاء، إذ يف هذه الرئيس اإلداري بنفسه التحقيق واالتهام وتوقي

االتهام واإلدانة ويستطرد : الصورة جيم  بني يديه وبغري شبهة سلطيت

قائلني بأنه إذا قام أحد بالتحقيق فإنه يصبح وحده غري صاحل : هؤالء

للتصرف يف التحقيق وتوقي  اجلزاء ولكن العيب ال يلحق اجلهة اإلدارية 

ختصاص بتوقي  اجلزاء ألن اليت يتبعها بل جيوز لرئيس آخر أن ميارس اال

عدم الصالحية هو عيب شخصي يعلق مبن قام به سببه فيجعله وحده 

غري صاحل ملمارسة سلطة اإلدانة فيما حقق أو اتهم وال ميتد هذا العيب إىل 

 .اجلهة أو اهليئة اليت يتبعها

أما يف حالة ممارسة سلطة التأديب بواسطة الرئيس املختص فانه ال 

يوجد مان  قانوني من ممارسة الرئيس املختص الجراءات تأثري حبيث ال 

دارية املختصة ليس عمال قعضائيا تحقيق فالتأديب عن طريق اجلهة اإلال

بل هو جمرد امتداد للسلطة الرئاسية لتقويم اخلطأ ودف  عجلة العمل 

داري املختص مصلحة املرفق أن يشرف الرئيس اإل وقد تستدعي

ي يكون التأديب صحيحا مبنيا على هدى بنفسه على التحقيق وذلك لك

 .وبصرية

لسلطة أما املشرع اجلزائري كغريه من املشرعني يرى أنه تتخذ ا

عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مربر، اليت هلا صالحية التعيني 

وبعد أخذ الرأي امللزم من اللجنة اإلدارية املتساوية األععضاء وعلى 



(411) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

يه معلال العقوبة اليت يراها مناسبة وذلك يف خالل بداء رأتأدييب إاجمللس ال

ذا تبني وما من يوم تبليغ املوظف العام وإي 22قانونا أي  ةاملدة احملدد

للمجلس التأدييب أن الوقائ  املنسوبة للموظف العام أو الظروف اليت متت 

داري من السلطة اليت هلا افية فمن حقه أن يطلب فتح حتقيق إفيها غري ك

التعيني قبل البت يف القعضية وهنا نرى أن املشرع اجلزائري  صالحية

 .جعل السلطة التقديرية لفتح التحقيق للمجلس التأدييب

دارة كل املعطيات ه عندما تكتمل وتتجم  لدى جهة اإلنإوعموما ف

اليت تكون امللف التأدييب للموظف العام املتهم بارتكاب خطأ تأدييب، فان 

 .ئج سواء ملصلحة أو ضد مصلحة املوظف العامهذا قد يرتتب عليه نتا

داري إىل أن اخلطأ املرتكب من املوظف فإذا ما انتهى التحقيق اإل

العام ال يعدو إىل درجة اجلسامة اليت قدرتها السلطة اليت هلا حق التعيني، 

دارة بتسريح املوظف العام جنة املتساوية األععضاء اقرتاح اإلورفعضت الل

ة املعنية ملزمة باعادة املوظف العام إىل منصب عمله دارإلاملعين فإن ا

 .ودف  كافة مستحقاته وذلك طبقا للمادة السالفة الذكر

ذا أثبتت فعال أن اخلطأ املرتكب من قبل املوظف العام يعد إأما 

خطأ جسيما توق  عليه عقوبة جسيمة فتصدر قرارها النهائي واملربر 

ذا كان لجنة املتساوية األععضاء وإقرار الويبلغ املوظف العام املعين ب

 .القرار هو الفصل النهائي عن العمل فيفقد املوظف العام منصبه

 .احرتام حق الدفاع: ثانيا

حق الدفاع يعترب من احلقوق األساسية وضمانا رئيسيا للموظف 

ألنه يعترب من املبادئ العليا يف كل اجملتم  ولذلك جيب احرتام وافساح اجملال 

ميكن املوظف تقديم :" أنه على 012قد نصت املادة لتطبيقه و 

 ....".مالحظاته كتابية أو شفوية أو أن يستحعضر شهودا

تهم جماال كما يالحظ يف هذا الصدد أن املشرع اجلزائري قد منح امل

 مالزق له احلعضور بنفسه أوم  مدافعه وإذ حيواسعا للدفاع عن نفسه إ

تها لدى انعقاد اجمللس ويف مقابل ذلك دارة بقبول البيانات اخلطية وتالواإل
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منح للمجلس التأدييب حق طلب حعضور املوظف شخصيا إذا ارتأى يف 

 .ذلك ضرورة ومصلحة من شأنهما أن يسهال مهمته وأعماله

إن حق الدفاع هو حق مقدس يف مجي  احملاكمات السيما ما ينطوي 

هلذا فان القعضاء منها على معنى العقاب كاحملاكمات اجلنائية والتأديبية و

 .التأدييب يطبق يف هذا املقام ذات املبادئ املقررة يف احملاكمات اجلنائية

العمل به السرتجاع إن حق الدفاع هو حق مقدس وعلى املوظف 

دارة أن ختطر املوظف املخطئ بأنه سيمثل أمام اجمللس حقوقه وعلى اإل

قررة له واملنصوص خطار العضمانات املأدييب يف تاريخ معني وتبني يف اإلالت

من القانون االساسي للوظيفة العمومية وحياط علما  017عليها يف املادة 

رئيسه املباشر بتاريخ اجللسة واألفعال املنسوبة إليه ويعد من طرف 

ئ للدفاع عن نفسه يخطار مبثابة ضمان جوهري للموظف حيث يهاإل

خطار تفصل بني اإلاملدة اليت ليه خالل وحماولة إبعاد التهمة املنسوبة إ

واجتماع اجمللس التأدييب وحيق له االطالع على ملفه عند مباشرة الدعوى 

التأديبية لكن دون حتويله مبعنى أنه يطل  عليه يف املكان املوجود فيه كما 

أن ملدافعه حق االطالع على هذا امللف، ومما يزيد يف تقوية هذا العضمان 

ية املوظف له أن يطل  أيعضا على أن اجمللس التأدييب قبل البت يف وضع

ذ إنفس امللف مما يساعده على ممارسة مهامه بطريقة موضوعية 

 .بواسطته يستطي  أن يقيم مدى حسن أو سوء سرية املوظف

وحتقيقا حلقوق وضمانات املتهم من حيث حق االطالع على امللف 

خرى التأدييب ومجي  أوراق التحقيق وكذلك التقرير وكافة املستندات األ

 .وله تقديم ايعضاحاته وأوجه دفاعه بشأن األعمال اليت يأخذ عليها

من قانون  017وتطرق املشرع اجلزائري إىل هذه النقطة يف املادة 

دييب أن يبلغ جراء تأحيق للموظف الذي تعرض إل: لعموميةالوظيفة ا

ليه وأن يطل  على كامل ملفه التأدييب يف أجل مخسة باألخطاء املنسوبة إ

 .يوما ابتداء من حتريك الدعوى (02) عشر

يوقف املوظف الذي ارتكب خطأ جسيما يؤدي اىل عقوبة من 

الدرجة الرابعة فورا مبوجب قرار مسبب وخالل مدة التوقف يتقاضى 



(454) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

املوظف نصف راتبه وجممل املنح ذات الطاب  العائلي وهذا ما جاء 

 .بصريح املادة

تبليغ اللجنة املتساوية  دارة خالل فرتة التوقيفوينبغي على اإل

األععضاء بناء على التقرير املسبب م  ذكر األفعال املعاقب عليها وإن 

 .أمكن ظروف ارتكابها

 .احرتام حق االستعانة مبحام 

حق الدفاع من قبيل احلقوق املقدمة يف مجي  اجملاالت التأديبية، 

 .والتأديبيةوالسيما ما ينطوي منها على معنى العقاب كاحملاكمات اجلنائية 

حبيث أن للموظف أن حيعضر جلسات احملكمة بنفسه، أو أن يوكل عنه 

حماميا مقيدا أمام حماكم، وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة وللمجلس أن 

 .يقرر حعضور املتهم بنفسه

إذن فان االستعانة مبحام أو مداف  حق وضمان من العضمانات 

منح املوظف املتهم جماال  املقررة للموظف حبيث أن املشرع اجلزائري قد

واسعا للدفاع عن نفسه باحلعضور بنفسه أو يستعني مبداف ، وهذا ما 

وحيق له أن : "من نفس القانون السالف الذكر أنه 010جاءت به املادة 

 ". يستعني مبداف  خمول أو موظف خيتاره بنفسه

وقد ذهب املشرع اجلزائري إىل أبعد من ذلك إىل القول حبعضور 

العام أمام اللجنة املتساوية األععضاء شخصيا، إال اذا حالت قوة املوظف 

 .قاهرة دون ذلك

فهنا نرى أن املشرع منح فرصة للموظف العام للدفاع عن نفسه، 

ذا ختلف لسبب من األسباب أن يقدم التماسا من اللجنة، بأن ميثله وله إ

 .مدافعه

فى بالقول ن املشرع اجلزائري مل يشرتط شروط يف املداف  بل اكتإ

خمول أن يكون حمام مبداف  خمول و هنا ميكن االستنتاج من لفظ مداف  

ن كان حمام لدى اجمللس القعضائي أو لدى احملكمة العليا هذا ولكن مل يذكر إ

من جهة ومن جهة أخرى فان املشرع اجلزائري قد ساعد املوظف العام 
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تساؤل من وضمن له ضمانا آخر، وهو موظف خيتاره بنفسه هنا يق  ال

 .يكون ؟

هل يكون شخصا خبريا يف جمال االجراءات التأديبية أو يف جمال 

الوظيفة العمومية ويكون دفاعه مقنعا أمام اللجنة املتساوية األععضاء 

 .داريا أو نقابيا ؟ إاىل درجة أنه ميكن تربأة املوظف املتهم أو يكون 

ستعانة مبداف  سواء ولكن يف الواق  فإننا مل نر أن املوظف يلجأ اىل اال

دارة، أو لثقافة وهذا رمبا يرج  إىل طبيعة اإلكان حماميا أو موظفا، 

وان مداف  آخر  املوظف حبيث أنه يرى أن احملام ال يكون إال يف احملكمة،

نه غالبا غري ممكن ألن املوظف العام ال يلجأ إىل االستعانة يكون موظفا فإ

يب تكون نفسيته منهارة وال يرى مبوظف آخر ألنه يف حالة تعرضه للتأد

أمامه إال حقا ضائعا وال ميكن أن يسرتده إال بالدفاع عن نفسه، وإذا فشل 

  .فيفكر مباشرة يف اللجوء إىل احملكمة

 .صدور القرار التأدييب

بعد التحقيق واالطالع على امللف اإلداري واالستعانة مبحام، تأتي 

الذي  صدور القرار التأدييب املرحلة األخرية يف هذه اإلجراءات وهي

دارية املتساوية األععضاء اجملتمعة كمجلس يصدر بعد مداولة اللجنة اإل

 .تأديبيي

أن يعرف القرار التأدييب بأنه تعبري عن إرادة السلطة التأديبية بش

ليه اخلطأ التأدييب، وبصدوره ختتم مؤاخذة املوظف العام املنسوب إ

 . اإلجراءات التأديبية

أنه القرار الصادر عن هيئة إدارية أو : "لتعريف املتفق عليهإال أن ا

 ".تعبري آخر فهو تعبري عن إرادة السلطة التأديبية

نعقد ألجل دراسة امللف فيكون القرار التأدييب من جملس تأدييب م

جراء التحقيق وحتديد تاريخ ومكان، وساعة انعقاد اجمللس وذلك بعد إ

احملددة من تاريخ صدور قرار توقيف  وهذا مراعاة لآلجال القانونية

حمام أو مداف  عنه  املوظف العام والسماح له بتقديم شهاداته واحعضار

 .  لالطالع على ملفه التأدييب



(450) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وينعقد اجمللس يف التاريخ احملدد، وتكون جلساته مغلقة، وعند بلوغ 

 .النصاب القانوني من أععضائه يبدأ بدراسة امللف املطروح أمامه

استدعت العضرورة ميكن للمجلس السماع إىل شهود آخرين  وإذا

لصاحل فينتهي يف األخري إىل صدور قراره التأدييب وقد يكون القرار ضد أو 

اجمللس ليه االستجوابات والتحقيقات، واملوظف العام حسب ما وصلت إ

ذا ليط أية عقوبة على املوظف العام إدارة بتسغري ملزم ألخذ باقرتاح اإل

 . فاءهااجمللس متأكدا من استيمل يكن 

إال أنه مهما كان القرار املتخذ، جيب أن يبلغ إىل املوظف فورا وهذا ما 

يبلغ املوظف بالقرار املتعضمن العقوبة التأديبية، يف :"075جاء يف املادة 

  ."أجل ال يتعدى مثانية أيام ابتداء من تاريخ اختاذه و حيفظ يف ملفه

املقررة للموظف العام يف جمال  الضمانات: النقطة الثالثة

 .التأديب

العضمانات بوجه عام طبقا للنظام الرئاسي يكون للهيئات الرئاسية 

 .مبفردها احلق يف توقي  العقوبات دون استشارة جهات أخرى

رشاد والتوجيه املنفرد وامللزم لسلطة الرئاسية األمر والنهي واإلول

زم الاملهنية بالقدر الدارية واإلعلى أشخاص وموظفني يف الوظائف 

دارية يف املرافق واملؤسسات واملنظمات اإل والعضروري لعضمان حسن سري

 .الدولة بانتظام واطراد وبكفاية وفاعلية

داري حبكم سلطته أن يهيمن ويسيطر على كما أن للرئيس اإل

دارة ومراقبة س له فيما يتعلق بتنظيم وتسيري وإاملوظف العام املرؤو

داري يهيمن بواسطة التعيني وحتديد كذا إن الرئيس اإلفهسري املرافق، 

املركز الوظيفي والنقل والرتقية والتأديب كما ميلك سلطة التعديل 

 .وااللغاء

وكما هو معروف يف عالقة الرئيس واملرؤوس أن تكون له رقابة 

مكان الرئيس أن يعطي فبإسابقة ورقابة الحقة عن أعمال مرؤوسيه، 

راجعة نفسه وتصحيح أعماله والتعلم من للمرؤوس كل الفرص مل

أخطائه إن أراد ذلك، إن الرئيس يوجه وينهي قبل أن يعاقب وهذا طبعا 
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بالنسبة جملموع الرؤساء الذين يرتكون العقاب كآخر وسيلة من وسائل 

الردع، فهم يفعضلون نقل خرباتهم إىل مرؤوسيهم وهذا يساعد على 

 .السري احلسن للمرفق العام

فشلت كل احملاوالت والطرق فإن الرئيس جيد نفسه أمام  ولكن إذا

قرار واحد ال خيار له فيه وهو تسليط العقوبة واليت تكون يف غالب 

األحيان بالتدرج من البسيط إىل أكرب ردعا وعليه أحاط املشرع املوظف 

العام مبجموعة من العضمانات حلماية حقوقه وختتلف هذه العضمانات من 

 . خرى قانونية وقعضائيةدارية وأإضمانات 

 . الضمانات القانونية والتنظيمية لصحة اإلجراءات التأديبية -0

إن النظام القانوني للوظيفة العامة هو جمموعة القواعد اليت تنظم 

وحتكم الوظيفة العامة يف الدولة وتنظم العالقة القانونية بني الدولة 

دائهم ملهام الوظيفة دارة ونظام أملوظف من حيث حتديد عالقاتهم باإلوا

العامة بانتظام واطراد وفاعلية ومن حيث تنظيم التزاماتهم وحقوقهم 

الوظيفية ومن حيث تنظيم وحتديد مستقبلهم الوظيفي وسائر عناصر 

قرار العضمانات اإلدارية ر املراكز القانونية والوظيفية وإومظاه

 .والقعضائية والقانونية واالجتماعية والسياسية

 .و الطعون اإلداريةالتظلمات أ

لقد اعتمد املشرع اجلزائري التظلم أمام جلنة الطعن و ذلك يف املادة 

املؤرخ يف  11/10من القانون األساسي للوظيفة العمومية  072

ميكن للموظف الذي كان حمل عقوبة تأديبية من الدرجة : 01/17/5111

يف أجل الثالثة والرابعة أن يقدم تظلما أمام جلنة الطعن املختصة 

 .أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه

من األمر نفسه كيفية تشكيلها  17، 11، 12، 15وتناول يف املواد 

 .وطبيعة عملها

السالفة الذكر حتدثت عن العقوبات من  072وعليه؛ فإن املادة 

ا نقول أن العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة دون سواها مما جيعلن
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نية ال ميكن التظلم فيها أمام هذه اللجنة وال ندري أي وىل والثاالدرجة األ

 .جهة خمتصة بذلك

املوظف إذا مل تسعفه وتعد الرقابة القعضائية ضمان يلجأ اليه 

رى وإذا رفض مصدر القرار االعرتاف باخلطأ وقد جياريه العضمانات األخ

رئيسه، ولكن سعيا لتطبيق العدالة فال ميكن ترك اخلطأ بني اإلدارة 

فراد لتفصل فيه اإلدارة نفسها ألن من مقتعضيات العدالة أن ال واأل

يكون اخلصم حكما يف الوقت نفسه وهذا يزرع عدم الثقة يف أوساط 

 .املوظفني

واألصل يف رقابة القعضاء إنها رقابة مشروعة أو مطابقة بني الواق  

داري يراقب مدى سالمة ست رقابة مالئمة أي أن القاضي اإلوالقانون ولي

قرار التأدييب من العيوب اليت تؤدي إىل إلغائها وليس له أن يراقب مدى ال

مالئمة العقوبة التأديبية للخطأ التأدييب يف إطار عيب إساءة استعمال 

السلطة إذ إن السلطة اإلدارية تتمت  بكل صالحية يف تقدير واختيار 

 .العقوبة املالئمة

من األمر  12املادة أما يف مسألة حتديد االختصاص وبعد حتليل نص 

ٍل وكذا لدى كل مسؤول شأ جلنة الطعن لدى كل وزير وكل واتن: 11/10

 .....مؤهل

إذن هناك جلان على املستوى احمللي وعلى مستوى الوزارة وبالتالي 

ات احمللية يكون أمام احملاكم فإن الطعن يف القرارات الصادرة من اهليئ

 .دارية اإل

درة من اهليئات أو جلان الطعن الوزارية أما الطعن يف القرارات الصا

 .فيكون أمام جملس الدولة كأول درجة

ارية سواء الصادرة من دلطعن بالنقض يف مجي  القرارات اإلويكون ا

 .دارية أو من جملس الدولة أمام جملس الدولة كمحكمة نقضاحملاكم اإل



 حــــورية أوراك.أ  .لموظـــف العام في الجزائراالجــراءات التـأديبية ل 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (458) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 امتة ـــــــخ

أنه على الرغم  من خالل الدراسة والبحث يف املوضوع مت استنتاج

قانون األساسي للوظيفة العمومية اجلديد، فإنه يبقى المن صدور 

ناقصا ومل يأت بالكثري بالنسبة ملوضوع التأديب، وترك دائما السلطة 

واسعة أمام السلطة اليت هلا صالحية التعيني يف تكييف األخطاء 

 .والتصرف يف ملف املوظف العام التأدييب

أيعضا أن القانون األساسي للوظيفة  ومن النتائج املستخلصة

جراءات فبقيت فارغة من احلالي مل يعضف الكثري بالنسبة لإلالعمومية 

كل احملتويات، وبقي لإلدارة نفس اخلطوات اليت تقوم بها وهي اليت تقدم 

ملف املوظف إىل اجمللس التأدييب مرفقا بكامل الوثائق ومنها التقرير 

 .املعلل

لوظيفة العمومية الذي طال انتظاره لسنوات ساسي لاأل ن القانونإ

عديدة، كان من األجدر أن يلم بكل جوانب إجراءات التأديب اليت ختدم 

مصلحة املوظف العامة من جهة، ومن جهة أخرى ما يعضمن 

استمرارية املرفق العام واعطاء صالحيات أوس  للجنة املتساوية 

قيق أي أن ينص على األععضاء، كما جيب أن حتدد اجلهة املكلفة بالتح

ععضاء ونظرا لعدم جتاوب لها والشروط الواجب توفرها يف األتشكي

النصوص القانونية احلالية للوظيفة العامة م  التطور احلاصل يف 

دارية، على املنظومة االنعكاسات السلبية للمنظومة اإل اجملتم  بسبب

ملفقود بني القعضائية وعدم انسجامهما، فإن ذلك يف نظرنا حيدث التوازن ا

مصلحة اإلدارة العامة يف احملافظة على سري املرفق العام بانتظام 

واطراد، ومصلحة املوظف العام يف احملافظة على وظيفته اليت تعد 

 .مصدر رزقه وإعالة أسرته

ال ميكن ألحد أن ينكر اجملهودات اليت قامت بها الدولة يف إثراء  هإال أن

دارة البحث على وعلى املوظفني واإلالتطبيق  هذا القانون ووضعه حيز

إن القانون . دم مصلحة املوظفنقاط العضعف فيه واستبداهلا مبا خي

ساسي للوظيفة العمومية ورغم تغيريه عدة مرات إال أنه ما زال حيمل األ
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من القانون الفرنسي على الرغم من أنه هو عمل من الربملان  شيء

 .م هي من القانون الفرنسياجلزائري إال أننا جند العديد من األحكا

وعلى الرغم من كل ما سبق فإن على املوظف احملافظة على هذا 

 .املكسب وجيتهد دون هوادة لتطويره

اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

 .05الدكتور سعيد بوشعري، النظام التأدييب للموظف العمومي يف اجلزائر، ص ( )

 .027لعامة، ص أبو اليزيد علي املتيت، النظم السياسية و احلريات ا ( )

 .17أمحد بو ضياف، اجلرمية التأديبية للموظف العام، ص (  )

 .12حممد حممود ندا، انقعضاء الدعوى املدنية دراسة مقارنة، ص  ( )

زكي حممد النجار، أسباب انتهاء اخلدمة للعامليني باحلكومة و القطاع العام، (  )

 .512ص

لعام، رسالة ماجستري كلية احلقوق بن الياس سليم، الفصل التأدييب للموظف ا( 6)

 .27عكنون، ص

حممد خمتار حممد، اجلرمية التأديبية بني القانون االداري و علم االدارات العامة، ( )

 .15ص

عمار عوابدي، األساس القانوني ملسؤولية االدارة عن أعمال موظفيها، ص  ( )

050. 

 .21حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري، ص  ( )

 .717فؤاد العطار، املطول يف القانون اإلداري، ص ( )

 .002قصري مزياني فريدة، مبادئ القانون اإلداري اجلزائري، ص ( )

حممد صاحل عبد البدي ، النظام القانوني للموظف العام يف مصر تشريعا وفقها، ( )

 .25اىل  10ص 

 .01حممد أنس قاسم، مذكرات يف الوظيفة العامة، ص ( )

 .20حمسن حسني محزة، القانون التأدييب العام، ص  ()

 .507محدي أمني عبد اهلادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، ص ( )

 .217حممد ابر اهيم، شرح نظام العامليني املدنيني بالدولة، ص ( )

 .020سعيد مقدم، أخالقيات الوظيفة العمومية، ص ( )

ات االدارية يف النظام القعضائي اجلزائري، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازع( )

 .211ص 



 رزائــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (456) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 .المكافحة والعوائق: جريمة تبييض األموال

 دريس باخوية.أ

 ة أدرارـــــــــجامع

 مةمقّد

كة اجلرمية املنظمة على نطاق واس  عامليًا، تنامت يف اآلونة األخرية حر

وكنتيجة لذلك تزايدت حركة تداول األموال غري املشروعة ذات املصدر 

اإلجرامي، األمر الذي أّدى إىل تنامي ظاهرة تبييض األموال واليت تعترب من 

وم  . أكرب التحديات احلقيقية أمام املؤسسات املالية واملصرفية على اإلطالق

رة العوملة والتطور التكنولوجي اهلائل يف جمال املعلوماتية شاع بروز ظاه

استخدام شبكة اإلنرتنيت يف املعامالت املالية، األمر الذي استفاد منه القائمون 

 . جبرائم تبييض األموال يف تطوير وسائلهم وعملياتهم غري املشروعة

 رئيسي بشكل اعتمدت اليت التقليدية الطرق على االعتماد فبعد

 أفرز، الصرافة ومكاتب املوازية السوق واستخدام األموال تهريب على

 جبرائم القيام تسهل مستحدثة طرقًا ذلك بعد اهلائل التكنولوجي التطور

 وأنظمة بطاقات استخدام على تعتمد الطرق هذه أبرز، األموال تبييض

ت والشيكات وبطاقا النقود غرار على اإللكرتونية الدف  ووسائل التحويل

 .اإللكرتونية الدف 

هذا األمر أدى إىل عجز أجهزة املكافحة عن احتواء الظاهرة 

خصوصًا م  حمدودية اآلليات اليت تقرها خمتلف األنظمة املصرفية مبا يف 

ذلك النظام املصريف اجلزائري، والعوائق املصرفية املختلفة ال سيما ما 

فاعلية هيئات يتعلق بعضعف تأهيل العاملني بالقطاع البنكي وعدم 

الرقابة املصرفية منها وغري املصرفية بالرغم من فاعلية التشريعات اليت 

أقرت من قبل السلطة التشريعية يف اجلزائر يف إطار مكافحة جرائم 

فيا ترى ما هي أبرز اآلليات اليت أقرها املشرع اجلزائري . تبييض األموال

ت من ئق اليت حّدللتكفل مبحاربة جرمية تبييض األموال؟ وما العوا

 الية مكافحة هذه الظاهرة ؟فّع
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جرمية " :هذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذا املوضوع املعنون بـ

، وقد قسمت هذه الدراسة إىل "(املكافحة والعوائق) تبييض األموال

مبحثني مسبوقني مببحث متهيدي معنون باإلطار املفاهيمي جلرمية تبييض 

مكافحة جرمية تبييض بحث األول لسبل التعرض يف امل األموال، مّت

 ليات من  جرائم تبييض األموالآل، وذلك من خالل التطرق األموال

، (املطلب الثاني) ، وآلليات كشف جرائم تبييض األموال(املطلب األول)

عوائق مكافحة جرمية تبييض التعرض فيه ل أما املبحث الثاني فتّم

، وملعوقات (املطلب األول)ة لسرية املصرفيل، وذلك بالتطرق األموال

وبيان ذلك (. املطلب الثاني)أخرى يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال 

 :كاآلتي

 .اإلطار املفاهيمي جلرمية تبييض األموال: املبحث التمهيدي

نسبيًا، وإذا كانت جريـمة  ايعترب مصطلح تبييض األموال حديث

قيام رجعها البعض إىل تبييض األمـوال كظـاهرة على خالف ذلك، إذ ي

أحد أععضاء املافيا األمريكية بشراء مغسلة عامة لغسيل املالبس يف 

ضافة جانب من أرباح جتارة املخدرات إىل إمدينة شيكاغو، وكان يقوم ب

، ويقوم بإيداعه يف فرع أحد البنوك القريبة، ائد غسل املالبس يوميًاوع

تسمية األموال غري  وبالتالي أصبحت. ذلكدون أن يرتاب أحد يف 

، واليت سنقوم بتحديد "غسيل األموال، أو تبييض األموال"املشروعة 

 (.املطلب الثاني)، ثم نقوم بتحديد مراحلها (املطلب األول)تعريف هلا 

 : تعريف جرمية تبييض األموال. املطلب األول

جرم قومه، أي : يف اللغة جرم جرمًا مبعنى أذنب، ويقال :اجلرمية

 .أي ارتكب جرمًا: هم، وأجرمجنى علي

واجلرمية اصطالحًا مجعها جرائم وهي حمظورات شرعية زجر اهلل 

 .تعاىل عنها باحلد والتعذير

غسل الشيء يغسله غساًل، وقيل الغسل املصدر من  :الغسل

وجاء يف منجد اللغة . غسلت، والُغسل بالعضم االسم من االغتسال



 ويةــدريس باخ.أ  .قــالمكافحة والعوائ: جريمة تبييض األموال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (480) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ُغساًل الشيء طهره باملاء وأزال غسل غساًل و: "واإلعالم يف باب غسل

 .وسخه

كثر ماله، فهو مال، وهي ماله، : لغة مال مواًل ومؤواًل :األموال

 .وفالنًا أعطاه املال

اسم جلمي  ما ميلكه اإلنسان، وأصله ما مييل إليه  :واصطالحًا

 .الطب  وميكن ادخاره كالنقد، وما ميكن أن يقوم مقامه

تعددت تعاريف جرمية تبييض األموال  وعلى مستوى الفقه القانوني

بسبب صعوبة ضبط األفعال واألنشطة املكونة لألموال غري املشروعة، 

كل فعل يقصد به متويه : "ويرى جانب من الفقه أن تبييض األموال هو

أو إخفاء مصدر املداخيل الناجتة بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن 

 . "ارتكاب إحدى اجلرائم

جمموعة : "تبييض األموال بأنه ستاذ كما يرى األ

من عمليات حتويل املال الذي يكون مصدره من اقتصاد غري مشروع 

حبيث عند إدماجه يف اقتصاد شرعي ال ميكن متييزه من بني املصادر 

 . "الشرعية األخرى

األموال بأنه سلسلة من التصرفات تبييض  كما عرف آخرون

قوم بها صاحب الدخل غري املشروع بقصد إخفاء واإلجراءات اليت ي

مصدر هذه األموال ومن ثم إدخاهلا يف الدورة االقتصادية والتداول بها 

ودخوهلا يف جمال االستثمار، واهلدف من هذه العملية هو حماولة لتغيري هوية 

األموال غري املشروعة والناجتة عن املخدرات واجلرمية والفساد والتهرب 

مشروعة يصح تداوهلا يف السوق دون أن  ريها، لتبدو أمواالالعضرييب وغ

 .يكون هناك أي شبهات عليها

أما تشريعيًا فاملشرع الفرنسي مل يعرف جرمية تبييض األموال يف 

املتعلق مبشاركة  05/17/0221املؤرخ يف  21/102القانون رقم 

ة عن ومساهمة املنظمات املالية يف مكافحة تبييض األموال الناجت

املخدرات، بل اكتفى يف مادته الثانية بإلزامية كل شخص مبناسبة 

ممارسته لوظيفته أو إجنازها أو مراقبتها، وحني يقدم استشارات خبصوص 
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عمليات ينتج عنها حركة يف رؤوس األموال، أن يصرح لدى وكيل 

 اجلمهورية بالعمليات اليت يعلم بها واليت تتعضمن مبالغ يعلم بأنها متأتية

من  752من املخدرات أو جرائم أخرى منصوص عليها يف املادتني 

كما نص املشرع . من قانون اجلمارك 202قانون الصحة العمومية، و

من قانون  5و0فقرة  052الفرنسي على جرمية تبييض األموال يف املادة 

ماي  00الصادر يف  21/025العقوبات الفرنسي اجلديد املعضافة إىل قانون 

تبييض األموال هو تسهيل التربير الكاذب بـأي طريقة : "قولهب 0221

ل منها على كانت ملصدر أموال أو دخول لفاعل جناية أو جنحة حتّص

 ."فائدة مباشرة أو غري مباشرة

مما يالحظ على املشرع الفرنسي من خالل ما ورد يف التشريعات 

جلرمية تبييض اخلاصة بتبييض األموال أنه أخذ مبفهوم ضيق يف تعريفه 

األموال نتيجة حلصرها يف املتاجرة باملخدرات، ثم توس  بعد ذلك يف 

تعريفه ليشمل مجي  األموال الناجتة عن كل أنواع األنشطة اإلجرامية 

 .األخرى

أما املشرع اجلزائري وقصد التكفل باألمناط اإلجرامية املستحدثة يف 

تفاقيات اإلقليمية اجلزائر، وقصد موائمة التشريعات الوطنية م  اال

والدولية، فقد أصدرت اجلزائر عدة نصوص قانونية خاصة مبكافحة 

ف املشرع اجلزائري نشاط تبييض جرمية تبييض األموال، وإن مل يعّر

األموال يف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة يف هذا اجملال، إال 

وآليات أنه قام بتحديد األفعال املشكلة جلرمية تبييض األموال 

مكافحتها، فاعترب كل العائدات اإلجرامية الناجتة عن جناية أو جنحة 

بغرض إخفاء أو متويه ذلك املصدر غري املشروع جرمية تبييض األموال، 

بشرط العلم عن وقوع اجلرمية األصلية وأن تكون اجلرمية األصلية جناية 

غري  ل بغرض إخفاء ذلك املصدرأو جنحة وعائدات هذه اجلرمية حتّو

لى غرار التشري  مما يدل على أن املشرع اجلزائري ع. املشروع

 . جتاه الذي أخذ بالتعريف الواس  جلرمية تبييض األموالالفرنسي ساير اال
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من جهتنا وانطالقًا من التعريفات السابقة ميكننا اعتبار جرمية 

 أنشطةمن  املتحصل عليها األموالعملية حتويل بأنها  تبييض األموال

املصدر غري الشرعي واحملظور هلذه  إنكار أو إخفاءبهدف  ،ميةاجرإ

ليتجنب املسؤولية  مساعدة أي شخص ارتكب جرمًا أو األموال

 .القانونية عن االحتفاظ مبتحصالت هذا اجلرم

 .مراحل جرمية تبييض األموال: املطلب الثاني

إال أن  بالرغم من تعدد املراحل اليت متر بها عملية تبييض األموال،

، إذ ليس من هذه املراحل ما هي إال جمرد تقسيم أكادميي ليس إال

العضروري أن متر عملية تبييض األموال جبمي  املراحل املتعاقبة، وعلى 

ذلك سنتعرض ملراحل تبييض األموال يف احلاالت العادية بدءًا من 

، (الفرع الثاني)، ثم مرحلة التغطية (ولالفرع األ)مرحلة اإليداع 

 (.الفرع الثالث)فمرحلة الدمج 

 .مرحلة اإليداع :ولالفرع األ

تعد مرحلة اإليداع أو كما يسميها البعض مرحلة التوظيف أو 

األموال إذ يتم فيها التخلص املادي  تبييض، من أبرز مراحل اإلحالل

من األموال وذلك بإيداعها يف دورات مالية بغية متويه حقيقة مصدرها 

لك تعترب من أكثر املراحل تعرضًا خلطر الكشف من قبل اإلجرامي، لذ

الطرق املستخدمة يف  كثرومن أ. األموال تبييضسلطات مكافحة 

هذه املرحلة، جتزئة األموال غري املشروعة وإيداعها يف حسابات 

مصرفية، على غرار ما يقوم به جتار املخدرات يف الواليات املتحدة 

جتارتهم غري املشروعة إىل أقسام أقل من األمريكية عند جتزئة عوائد 

دوالر لكل إيداع، بغية التحايل على قانون السرية املصرفية  010111

الذي يلزم البنوك باإلبالغ عن العمليات املالية اليت تزيد قيمتها عن 

، ولذلك تلعب املصارف واملؤسسات املالية دورًا هامًا يف دوالر 010111

إلزام العاملني فيها ضرورة اإلخطار عن  هذه املرحلة، من خالل

 .FATFمن توصيات  02العمليات املالية املشبوهة تطبيقًا للتوصية 
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 .مرحلة التغطية. الفرع الثاني

، كما يسميها البعض مرحلة تسمى مبرحلة التمويه عند البعض

، ويقصد بها إتيان اجلاني ملعامالت مالية معقدة غري مشروعة التعتيم

باستخدام وسائل فنية متطورة وتقنيات إلكرتونية حديثة، كاستخدام 

التحويل اإللكرتوني للنقود نظرًا لسرعته الفائقة يف حتويل األموال إىل 

بنوك خارجية، ثم القيام مبجموعة من التحويالت عرب بنوك أخرى يف 

دول خمتلفة، مما يصعب معه مالحقة هذه األموال وتعقب مصدرها، 

ذا ما مت حتويلها إىل بنوك تأخذ بقواعد السرية املصرفية خصوصًا إ

. وتنعدم فيها الرقابة على النقد األجنيب كبنما وجزر كامين وسويسرا

ومن الطرق اليت تستخدم يف عمليات تبييض األموال يف هذه املرحلة 

نظرًا لقيامها بدور الوسيط يف حتويل عوائد األنشطة  شركات الواجهة

ة إىل أموال مشروعة، من خالل تزوير املستندات إلثبات أن اإلجرامي

إضافة إىل استخدام . األموال دخلت الشركة عن طريق صفقة جتارية

بغية إخفاء اهلوية احلقيقية للجناة الذين يتلقون  الشركات الوهمية

 . العوائد اإلجرامية غري املشروعة

 .مرحلة الدمج: الفرع الثالث

ملرحلة النهائية من مراحل تبييض األموال اليت تهدف يعد الدمج ا

إىل إضفاء طاب  الشرعية على األموال اليت يتم تبييعضها، وذلك بتقديم 

، لتبدو يف نهاية األمر وكأنها مربر غري قابل للجدل عن أصل األموال

عوائد طبيعية لصفقة جتارية، حبيث يصعب فصلها عن مصدرها األصلي 

كون قد بلغت بر األمان حيث يكون مبقدور اجملرم إعادة غري املشروع، وت

وأبرز مثال لذلك . استثمارها يف أنشطة أخرى مشروعة أو غري مشروعة

حالة تواطؤ البنوك األجنبية، حيث تصدر هذه البنوك وبتواطؤ م  

مبيعضي األموال سندات شرعية تدل على قانونية الصفقة اليت يقومون 

.اء املصدر اإلجرامي لألموالبها، مما يسهل عملية إخف
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 .مكافحة جرمية تبييض األموال: املبحث األول

تقتعضي مكافحة جرمية تبييض األموال ضرورة القيام بإجراءات 

احرتازية مسبقة من شأنها أن تؤدي إىل تفادي القيام جبرائم تبييض 

ام ، ويف حالة قي(املطلب األول)األموال عرب النظام املصريف بالدرجة األول 

جرائم تبييض األموال وجب على السلطات املصرفية وأجهزة املكافحة 

، (املطلب الثاني)حينها اتباع آليات الكشف عن جرائم تبييض األموال  

وذلك من خالل إنشاء وحدات للتحريات املالية واإللتزام باإلبالغ عن 

 .هاتالعمليات املالية املشتبه يف مشروعي

 .جرائم تبييض األموالآليات منع : املطلب األول

لتزام بتوخي احليطة واحلذر سنتطرق يف هذا املطلب لعضرورة اال

الفرع )لتزامات الواجب اختاذها ملن  جرائم تبييض األموال كأحد أهم اال

 (.الفرع الثاني)ل ، ثم للرقابة على املؤسسات املالية وحركة األموا(األول

 . لتزام بتوخي احليطة واحلذراال :الفرع األول

يتعضمن مبدأ توخي احليطة واحلذر التزام مجي  املصارف 

واملؤسسات املالية اختاذ اإلجراءات الالزمة والوقائية اليت يتعني عليها 

االلتزامات يف ضرورة التحقق من هوية  وتتمثل أهم هذه ،الوفاء بها

العمالء باملستندات الرمسية وعدم االحتفاظ بأية حسابات لشخصيات 

، كما جيب عليها اختاذ اإلجراءات املناسبة و بأمساء وهميةجمهولة أ

للحصول على معلومات كافية عن الشخصية احلقيقية للعميل الذي 

، وااللتزام حبفظ يطلب فتح حساب له أو تنفيذ عملية مالية حلسابه

من القانون  02املستندات األمر الذي أكده املشرع اجلزائري يف نص املادة 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  10-12: رقم

ومكافحتهما، واليت أوجبت على البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات 

املالية األخرى، االحتفاظ بالوثائق اآلتي ذكرها وجعلها يف متناول 

 :السلطات املختصة

  الوثائق املتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خالل فرتة مخس سنوات

 .على األقل بعد غلق احلسابات أو وقف عالقة التعامل
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  الوثائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها الزبائن خالل فرتة مخس

 .سنوات على األقل بعد تنفيذ العملية

، حيث 12-12: من النظام رقم 10كما أشارت إىل ذلك املادة رقم 

ربيد اجلزائر أوجبت على البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية ل

إضافة إىل ما سبق ذكره، إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملية حتدد 

مبوجبها املعطيات اليت ينبغي اإلحتفاظ بها خبصوص إثبات هوية الزبائن 

 . حتفاظة القانونية والنظامية لعملية االوالعمليات الفردية واملد

صرفية من خالل امل ناهيك عن تطوير املمارسات والربامج الداخلية

عتماد على خصائص ارتقائية يف جمال السرعة اليت ال تتعضمن أي اال

تأخري، والدقة الكاملة اليت ال تسمح باحتمال ضئيل حلدوث اخلطأ، 

والفاعلية اليت تتعضمن حتقيق كامل احتياجات ورغبات املتعاملني 

 وطموحاتهم، من شأنه أن يؤدي بالعضرورة إىل توس  املعامالت البنكية

اليت حتد من عمليات تبييض األموال كاستخدام بطاقات الدف  

 . اإللكرتونية

 .لالرقابة على املؤسسات املالية وحركة األموا: الفرع الثاني

وهو ما تبناه املشرع اجلزائري فلقد أورد العديد من األحكام 

د املتعلقة بإلزامية الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية، أهمها ما ور

واملتعلق بالنقد والقرض، حيث نصت املادة مائة  10/00: يف األمر رقم

، تكلف مبراقبة منه على ضرورة إنشاء جلنة مصرفية( 012)ومخسة 

مدى احرتام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشريعية والتنظيمية 

خول هلا املطبقة عليها، بناء على الوثائق ويف عني املكان، ويف هذا الصدد ُي

املالية مجي  املعلومات واإليعضاحات  واملؤسساتأن تطلب من البنوك 

 .حتج بالسر املهين اجتاههاواإلثباتات الالزمة ملمارسة مهمتها، وال ُي

 .آليات كشف جرائم تبييض األموال:  املطلب الثاني

ختتلف آليات كشف جرائم غسل األموال على حسب جسامة اجلرمية 

حسب الوسائل واآلليات املعتمدة من قبل أجهزة من جهة، وعلى 

املكافحة من جهة أخرى، لذلك تعتمد غالبية الدول أسلوب إنشاء هيئة 
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، وتفرض ضرورة إبالغ (الفرع األول)خاصة ملكافحة الظاهرة 

 (. الفرع الثاني)املؤسسات املالية عن العمليات املشبوهة كذلك 

 .تحريات املاليةاإللتزام بإنشاء وحدة لل -الفرع األول

تتعدد مفاهيم وحدات التحريات املالية وذلك باختالف الوظائف 

وحسب ما . املمنوحة هلا والنموذج املعمول به يف كل دولة من دول العامل

فإن وحدة  0221يف نوفمرب  Egmont Groupورد يف جمموعة إمجونت 

ل وتوزي  وحدة مركزية وطنية تقوم بتلقي وحتلي:"التحريات املالية تعترب

املعلومات املالية على السلطات املختصة بهدف مكافحة غسل األموال 

أو متويل اإلرهاب، سواء أكانت هذه املعلومات متعلقة باملتحصالت املشتبه 

يف كونها ناجتة عن اجلرائم، أو كانت هذه املعلومات مطلوبة مبوجب 

 . "القوانني والتشريعات الوطنية ملكافحة اجلرائم

بوحدات التحريات املالية جمموعة من املهام األساسية اليت  يناط

تتوافق م  املفاهيم واألسس اليت تقوم عليها جمموعة العمل املالي 

 :يف توصياتها األربعون، أهم هذه الوظائف تتمثل يف FATFالدولية 

تلقي اإلخطارات والبالغات اخلاصة بعمليات غسل األموال املشتبه  -

 فيها،

 نات الواردة يف هذه البالغات واإلخطارات،حتليل البيا -

 تبادل املعلومات م  األجهزة األمنية وسلطات الرقابة األخرى، -

 .تبادل املعلومات ذات الطاب  الدولي م  السلطات املعنية -

ونظرًا للدور اهلام الذي تقوم به وحدات التحريات املالية يف مج  

، ونظرًا لكونها متثل املورد املعلومات عن العمليات املالية املشتبه فيها

الرئيسي الذي يقوم بإمداد جهات إنفاذ القانون مبا حتتاجه من معلومات 

خبصوص هذه العمليات فإنه يتعني أن يتوافر فيها جمموعة من الشروط 

 : حتى تستطي  القيام بالدور املنوط بها على أحسن وجه تتمثل يف

 .نيمنطق الكفاءة والتخصص يف اختيار املوظف -

 .مبدأ السرية يف عمل وحدات التحريات املالية -

 .مبدأ التخصص يف عمل وحدات التحريات املالية -
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 .االستقاللية واملساءلة -

ستعالم املالي يف اجلزائر مبثابة اهليئة الرئيسية وتعترب خلية معاجلة اال

املكلفة مبكافحة جرائم تبييض األموال، وهي مؤسسة عمومية تتمت  

، يق  مقرها مبدينة اجلزائر نوية واالستقالل املاليبالشخصية املع

تعترب من أبرز اجلهات املكلفة مبكافحة جرائم تبييض . العاصمة

 057-15: األموال يف اجلزائر، أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

أععضاء من بينهم ( 11)، تتكون من ستة 5115أفريل  17املؤرخ يف 

يدير . ءتهم يف اجملالني القانوني واملاليختارون بسبب كفاالرئيس ُي

يعني رئيس اجمللس وأععضاؤه مبوجب . اخللية جملس ويسريها أمني عام

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتخذ ( 12)مرسوم رئاسي ملدة أرب  

 .اجمللس قراراته باإلمجاع

تعلق ستعالم املالي جمموعة من الصالحيات تومتارس خلية معاجلة اال

ى وجه اخلصوص مبكافحة متويل اإلرهاب و تبييض األموال، وتتمثل عل

شتباه املتعلقة بكل عمليات متويل اإلرهاب وتبييض يف تسلم تصرحيات اال

ثم . األموال املرسلة إليها من قبل اهليئات واألشخاص احملددون قانونًا

عضاء تقوم قتالوعند ا، تقوم مبعاجلتها بكل الوسائل والطرق املناسبة

بإرسال امللف املتعلق بذلك لوكيل اجلمهورية املختص إقليميًا يف حالة ما 

 .إذا كانت الواقعة قابلة للمتابعة اجلزائية

ستعالم املالي اقرتاح صعيد آخر بإمكان خلية معاجلة اال وعلى

النصوص التشريعية أو التنظيمية اليت يكون موضوعها مكافحة متويل 

موال، وتعض  اإلجراءات العضرورية الالزمة للوقاية اإلرهاب و تبييض األ

كما ميكن هلا طلب أية وثيقة أو معلومة ضرورية . من هذه اجلرائم

لتزام ات واألشخاص اخلاضعون قانونًا لالإلجناز املهام املسندة إليها من اهليئ

 كما هلا حق تبادل املعلومات م  اهليئات األجنبية املعنية. باإلخطار بالشبهة

 .مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب يف إطار املعاملة باملثل
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 .عن العمليات املشبوهة اإلبالغ -الفرع الثاني

الشيء يبلغ بلوغًا  َغَلاإلبالغ هو اإليصال، واالسم منه البالغ، من َب

غ بالشيء بّلغه تبليغًا، وَته هو إبالغًا، وبّلَغوبالغًا، وصل وانتهى، وأبَل

 .ىل مرادهوصل إ

أما يف الفقه القانوني فيقصد باإلبالغ إفصاح البنوك وغريها من 

املؤسسات املالية اليت حددها القانون عما يكون لديها من معلومات 

متعلقة بعملية مالية يبدو من قيمتها أو الظروف اليت تتم فيها بأنها 

 .متعلقة بتبييض أموال غري مشروعة

لية اهتمامًا بالغًا بواجب اإلبالغ من خالل حتديدها وقد أولت الوثائق الدو

لتزام، واآلثار القانونية املرتتبة عنه، الجهات اليت يق  على عاتقها هذا الل

ضرورة اإلخطار عن املعامالت املالية املشتبه فيها، فنصت  فأوصت 

ي  على أن تعين املؤسسات املالية انتباه خاص جبم ()التوصية الرابعة عشر 

الصفقات غري العادية اخلاصة بالعمليات التجارية واليت ال يكون هلا غرض 

اقتصادي واضح، كما جيب التحري عن اخللفية احلقيقية للصفقة والغرض 

 .منها

رهاب ويف اجلزائر فلقد أعطى قانون حماربة تبييض األموال ومتويل اإل

خطارات من إلا تلقيستعالم املالي صالحية الومكافحتهما خللية معاجلة ا

املصارف واملؤسسات املالية وسائر اجلهات اليت خوهلا القانون ذلك مبقتعضى املادة 

الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  من قانون( )التاسعة عشر 

يل املعلومات املتعضمنة يف هذه ، كما تقوم مبعاجلة وحتل ومكافحتهما

بيعة اليت تقوم الشبهة بشأنها أو الط خطارات بغية اكتشاف مصدر األموالإلا

 .خطارإلاحلقيقية للعمليات موضوع ا

 .عوائق مكافحة جرمية تبييض األموال: املبحث الثاني

غالبًا ما تصطدم اجملهودات اليت تقوم بها خمتلف السلطات واألنظمة 

املصرفية بعوائق حتول دون املعاجلة الفعالة واحلقيقية لظاهرة تبييض 

بالرغم من اإلمكانيات املادية اجلبارة اليت يتم تسخريها من أجل  األموال

تعترب مبثابة العائق ( املطلب األول)ذلك، ولعل عقبة السرية املصرفية 
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األكرب الذي حيول دون مكافحة جرمية تبييض األموال يف ظل التكتم عن 

 العمليات املالية املشتبه يف كونها تنطوي على جرائم تبييض األموال،

ختتلف من نظام آلخر ومن دولة ( املطلب الثاني)إضافة إىل عقبات أخرى 

ألخرى أبرزها ما يتعلق بعضعف تأهيل العاملني بالقطاع املصريف وضعف 

 .أجهزة الرقابة

 .السرية املصرفية. املطلب األول

، وهو ما السر لغة ومجعه أسرار هو ما يكتمه املرء يف نفسه

، والسر يف جوهره واقعة غري ظاهرة وغري سره اإلنسان من أمرُي

طالع الغري عليه، ويقال يف السر وإفشاء السر يكون با معلومة للناس،

أيعضًا أنه أمر يتعلق بشيء أو بشخص، وخاصيته أن يظل حمجوبًا عن 

كل أحد غري من هو مكلف قانونًا حبفظه، أما استخدامه حبيث يكون 

اد الذين رخص هلم دون سواهم أن العلم به غري متجاوز عددًا من األفر

 .يعلموه أو يتناقلوه فيما بينهم فال يؤثر على كونه سرًا

ولقد عرف جانب من الفقه السرية املصرفية بأنها الواجب امللقى 

على عاتق املصارف حبفظ القعضايا املالية واالقتصادية والشخصية 

آلت إىل علمهم املتعلقة بالزبائن وباألشخاص اآلخرين، واليت تكون قد 

أثناء ممارستهم ملهنتهم أو يف معرض هذه املمارسة، م  التسليم بوجود 

 ."قرينة على حفظ التكتم ملصلحة هؤالء الزبائن

وسنقوم بدراسة السرية املصرفية من خالل التطرق للملزمني 

، ثم لالعتبارات اليت تقوم عليها (الفرع األول)بكتمان السر املصريف 

 (.الفرع الثاني)رفية السرية املص

 .امللزمون بكتمان السر املصريف -الفرع األول

ألن حرصه  ،(أواًل)املصرف ُتفرض السرية املصرفية غالبًا على 

على حفظ السر املصريف إمنا هو لتدعيم الثقة فيه، غري أن نطاق 

 (.ثانيًا)الزبون السرية املصرفية ميتد ليشمل 
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 :املصرف -أواًل

ثابة هيئة ذات طاب  مالي ختتص باخلدمات النقدية يعترب املصرف مب

واملالية وتقدم خدمات متنوعة لعمالئها وحتصل على عوائد هذه اخلدمات 

 . من خالل العموالت وهوامش الربح

وعليه فإن واجب السرية املصرفية يق  بالدرجة األوىل على عاتق 

 بنكال ألن حرص. املصارف من بنوك مركزية وجتارية على حد سواء

على حفظ السر املصريف إمنا هو لتدعيم الثقة فيه األمر الذي يؤدي إىل 

 .ازدهار نشاطاته بزيادة عدد املتعاملني معه وكرب حجم التعامل

املتعلق بالنقد ، 10/00من األمر رقم  007ألزمت املادة ولذلك 

ظي مجي  البنوك واملؤسسات املالية، وأععضاء جملس إدارتها وحمافوالقرض 

احلسابات فيها، ومسرييها وكل شخص يشارك أو شارك يف رقابتها وفقًا 

 .للشروط املنصوص عليها أن يلتزم بالسر املصريف

 .الزبون: ثانيًا

أي شخص لديه حساب "بأنه  الزبونعرفت العديد من التشريعات 

، أو الشخص الذي وافق املصرف على حتصيل حقوق "م  املصرف

 . شخاص الطبيعيني واملعنوينيلصاحله، ويشمل ذلك األ

بفتح حساب إال بعد التأكد من  وحترص غالبية املصارف على أال تقوم

شخصية طالبه وحمل إقامته، وبذلك يصبح معروفًا للمصرف فيطمئن للوفاء 

 -، وهو املبدأ الذي أقرته املادة السابعة من القانون رقم احلاصل له

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل و فرباير  املؤرخ يف 

جيب على البنوك واملؤسسات املالية : "اإلرهاب ومكافحتهما، حيث نصت املادة

واملؤسسات املالية املشابهة األخرى أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح 

حساب أو دفرت أو حفظ سندات أو قيم أو إيصاالت أو تأجري صندوق أو ربط 

 ".قة عمل أخرىأي عال

 .االعتبارات اليت تقوم عليها السرية املصرفية: الفرع الثاني

االعتبارات اليت تقوم عليها السرية املصرفية يف القوانني إن 

باحملافظة على أسرار عمالئه املعهودة  ملصرفالتزام ا تتمثل يف اجلزائرية

وختتلف . ئيةإليه وعدم إفشائها، ألن ذلك يعرضه للجزاءات املدنية واجلزا
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تبعًا الختالف السياسة التشريعية للدولة، واليت غالبًا ما هذه االعتبارات 

يف  ملصرفتستند إىل محاية احلرية الشخصية للفرد ومحاية مصلحة ا

 .اجملتم  مصلحةكتمان أعماله، إضافة حلماية 

 .محاية احلرية الشخصية . أ

احلريات : "05بالرجوع لنص الدستور اجلزائري جنده ينص يف املادة 

، لذلك فالدستور كفل "األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن معضمونة

احلرية الشخصية وما يتبعها من احرتام احلياة اخلاصة للمواطن وصون 

اإلنسان حبكم طبيعته له أسراره الشخصية ومشاعره الذاتية وكرامته، 

مغلق وصالته اخلاصة، وال ميكنه أن يتمت  بهذه األسرار إال يف إطار 

 .حيفظها ويهيئ هلا سبل البقاء

وتقتعضي حرمة احلياة اخلاصة أن يكون لإلنسان احلق يف إضفاء 

السرية على مظاهرها وآثارها، لذا فإن كتمان السر املصريف مظهر من 

مظاهر محاية احلرية الشخصية لألفراد مبناسبة نشاطهم االقتصادي، 

بارات سياسية واقتصادية وهي محاية تقوم على أسس قانونية ومتليها اعت

أن ميارس  -يف حدود القانون –واجتماعية، ذلك أن للفرد مطلق احلرية 

نشاطه االقتصادي املشروع وأن حيتفظ لنفسه بذمته املالية وتفصيالتها 

 .دون أن يتعرض له أحد إال وفق أحكام القانون

 .محاية مصلحة املصرف يف كتمان أعماله . ب

يتوقف على ازدياد عدد املتعاملني معه ومنائه  مصرفإن ازدهار أي 

أن تبقى أعماله  ملصرفوحركة تعامالتهم، لذلك كان من مصلحة ا

مكتومة الرتباط ذلك مبصلحة العمالء الذين يأمتنونه على أسرارهم 

والذي يتوجب عليه أن حيافظ عليها، ليس من منطلق احلماية  ،املالية

ق احلرص على مصلحته القانونية للسر املصريف فحسب، بل من منطل

: أضف إىل ذلك أن ممارسة أي مهنة تقوم على جانبني .يف تدعيم الثقة فيه

جانب مادي هو األفعال اليت يقوم بها صاحب املهنة، وجانب معنوي هو 

أخالقيات املهنة، واليت يقصد بها جمموعة الواجبات األدبية واإلنسانية اليت 

عض هذه الواجبات األدبية تصبح من وب. متليها املهنة على املشتغلني بها
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سلوكيات وآداب املهنة الثابتة، فمخالفة هذه الواجبات تؤدي لقيام 

، أما املسؤولية اليت قد تتحقق أحيانًا حتى دون إحلاق العضرر باآلخرين

البعض اآلخر فيكتسب محاية القانون الذي يعضفي عليها إلزام قانوني 

يعترب مؤمتنًا على أساس الثقة  صرفملكعدم إفشاء السر املصريف، ألن ا

 .املفرتضة فيه، ومن ثم يتعني عليه أن ال خيون هذه الثقة

 .املصلحة العامة . ت

يف الواق  يصعب إعطاء تعريف دقيق وواضح للمصلحة العامة، 

لذلك تعد من . لكونها فكرة ختتلف باختالف الزمن وتتغري بتغري الظروف

ام املصارف بسر املهنة، فالفرد جزء أهم االعتبارات اليت تكمن خلف التز

 .من اجلماعة، ومبراعاة مصلحة اجلماعة تتحقق مصلحة الفرد

إضافة إىل أن كتمان السر املصريف يؤثر اجيابيا على االقتصاد الوطين 

مبا يوفره من ثقة ودعم االئتمان الوطين، وبالتالي يف املصارف الوطنية، 

ا وإيداع األموال مبا يف ذلك جذب األمر الذي يؤدي الزدياد التعامل معه

رؤوس األموال األجنبية واستقرارها يف البلد، ونظرًا لكون عملية جذب 

رؤوس األموال تلعب دورًا كبريًا يف دعم عجلة االقتصاد الوطين وازدهار 

النشاط االقتصادي والرخاء االجتماعي، فإن ذلك يعود بالنف  والفائدة 

 .على اجملتم  ككل

معوقات أخرى يف جمال مكافحة جرمية تبييض . انياملطلب الث

 .األموال

تتعدد معوقات مكافحة جرائم تبييض األموال وختتلف من دولة 

ألخرى حبسب طبيعة النظام املصريف لديها، لذا سنقتصر على أهم 

معوقات مكافحة تبييض األموال واليت غالبًا ما تنحصر يف ضعف أجهزة 

بالقطاع  برنامج تدرييب للعاملنيعدم وجود  ، وكذا(الفرع األول)الرقابة 

 (.الفرع الثاني)واملالي  املصريف

 .ضعف أجهزة الرقابة :الفرع األول

 0200من اتفاقية فينا لسنة  05نصت الفقرة التاسعة من املادة 

على ضرورة إنشاء نظام ملراقبة التجارة الدولية تسهياًل لكشف 
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طات املختصة عن هذه الصفقات املشبوهة، ومن ثم إبالغ السل

ومن أجل . الصفقات من أجل القيام باملالحقة والتحري والتحقيق

ذلك قامت الدول املهتمة مبكافحة عمليات تبييض األموال بإنشاء أجهزة 

متخصصة أبرزها نذكر هيئة إدارة خدمة الدخول احمللية يف الواليات 

يف Trac Fin  وهيئة Internal Revenue Servicesاملتحدة األمريكية 

 .ستعالم املالي يف اجلزائروخلية معاجلة اال فرنسا،

وبالرغم من ذلك فإن هذه األجهزة تعاني من عدة نقائص حتد من 

فعاليتها خاصة ما يتعلق بتنوع القوانني املنظمة هلا والغموض الذي 

يشوب املهام املوكلة هلا، وحمدودية الصالحيات املنوطة بها، وضعف 

ستفادة من خربة عدد من لذلك ال بد من اال. صص هلايل املخالتمو

اهليئات واملصارف ذات السبق يف هذا اجملال وتعزيز أنظمة املراقبة وتفعيل 

أدوارها والعمل على إجياد آلية تنسيق وتعاون دولي وتوسي  دائرة 

 .الصالحيات املنوطة بها بغية املكافحة الفعالة لظاهرة تبييض األموال

بالقطاع  برنامج تدرييب للعاملنيعدم وجود : الفرع الثاني

 .واملالي املصريف

بغية أداء أجهزة الرقابة ألدائها على أكمل وجه، ال بد من وجود 

نظام معلوماتية متطور يساعدها يف احلصول على املعلومات وحتليلها 

للوصول إىل اهلدف املنشود وهو مكافحة جرمية تبييض األموال، حيث 

الدول ما تزال غري قادرة على ضبط كل عمليات تبييض جند أن غالبية 

األموال مبا يف ذلك الدول اليت أنشأت أحدث أنظمة الرقابة على التحويالت 

ويرج  السبب وراء ذلك لعدم وجود نظام معلوماتية متطور  ،املالية

 . يسمح بالتحقق من مصدر األموال بشكل سري وسري 

صرفية يف خمتلف الدول من انعدام األنظمة املمن عديد التعاني 

اخلربة لدى العاملني بالقطاع املصريف واملالي خصوصًا يف جمال الكشف 

عن جرائم تبييض األموال، وهو ما يشكل عقبة حقيقية يف مواجهة 

هذه الظاهرة، األمر الذي يسمح ألصحاب األموال املشبوهة من إجراء 

للقصور العلمي والعملي  عمليات تبييض أموال بكل يسر وسهولة نظرًا
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وضعف قدرات املوظفني يف التعرف على الصفقات اليت يقوم بها أصحاب 

ولذلك وجب تدريب وتنمية قدرات العاملني . األموال غري املشروعة

واملوظفني بالقطاع املصريف واملالي بطرق متكنهم من التعرف على 

كافحة جرائم العمليات املالية املشبوهة، ومن ثم تسهيل عمليات م

 .تبييض األموال

وال يقتصر األمر على العقبات املذكورة أعاله، بل هناك عقبات 

أخرى خمتلفة تقف يف وجه املكافحة الفعالة جلرائم تبييض األموال، 

كتداخل صالحيات أجهزة الرقابة سواء املصرفية أو املالية أو القعضائية 

ىل ذلك اختالف التشريعات أو اجلمركية، مما يؤدي لعضالة فعاليتها، أضف إ

بني الدول، فما يعتب جرمية يف دولة ما قد ال يعترب كذلك يف دولة أخرى 

يعضاف إىل هذه . ويتبعه نفس احلكم بالنسبة لعوائد اجلرمية أو الفعل

العقبات كذلك ضعف التنسيق الدولي يف جمال مكافحة جرائم تبييض 

تبييض أو "مصطلح  األموال خصوصًا م  وجود اختالف كبري يف حتديد

، إضافة إىل التطور اإللكرتوني اهلائل والذي أفرز طرقًا "غسل األموال

خصوصًا م  تنامي ظاهرة اخرتاق . مستحدثة يف جمال تبييض األموال

احلواسيب املصرفية واملالية حبيث مل تستط  هيئات املكافحة مواكبة هذا 

 .التطور، ما صعب من مهام هذه اهليئات

وجب إنشاء هيئات تستخدم تقنيات متطورة للرقابة على لذلك      

التحويالت املالية وربط الوكاالت وحمالت الصرافة وسائر املؤسسات 

املصرفية واملالية بهيئة مركزية إلكرتونيًا يتم من خالهلا إخطار هذه 

 .   اهليئة جبمي  العمليات املالية املشبوهة بطريقة إلكرتونية

 

 امتةـــــخ

ليات تبييض األموال مععضلة حقيقية تزداد خطورتها تشكل عم

من وقت آلخر نظرًا التساع نطاقها اإلقليمي من جهة، ونظرًا الزدياد 

حجم األموال اليت يتم تبييعضها من جهة أخرى، األمر الذي يرتتب عنه 
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جتماعية، ناهيك عن زعزعة السوق املالية واإلسهام اختالاًل يف البنية اال

 .احمللية، وغريها من اإلختالالت األخرىيف خفض العملة 

ولئن كانت جرائم غسل األموال اليت تتم من خالل األنظمة 

املصرفية هي ظاهرة قدمية، إال أن اجلديد فيها هو تطور أساليبها نظرا 

للتطور التكنولوجي اهلائل، والذي ساعد وبشكل كبري يف زيادة جرائم 

ملكافحة على التخفيف من غسل األموال بشكل أدى إىل عجز أجهزة ا

، خصوصًا يف ظل األخذ مببدأ السرية املصرفية اليت حدة هذه اجلرائم

تفرض على املصارف واملؤسسات املالية ضرورة التكتم عن العمليات اليت 

جيريها الزبائن حفاظًا على الثقة املتبادلة بينها وبني الزبون، أضف إىل 

ي واملالي مما يعرقل آليات ذلك ضعف تأهيل العاملني بالقطاع البنك

 .مكافحة جرائم تبييض األموال

ومن أجل ذلك، ومن خالل هذه الدراسة املقتعضبة ارتأينا تقديم 

جمموعة من التوصيات، واليت من شأنها التخفيف من حدة وجسامة 

 :تأثريات جرائم غسل األموال، تتمثل يف

ات التجارية إعادة النظر يف التشريعات والتنظيمات اليت حتكم الشرك -

يف اجلزائر بغية التحقق من الوجود الفعلي للشركات، والنشاط 

الذي تقوم به، والتأكد من أنه مطابق ملا مت التصريح به للشركة 

.مبوجب عقد تأسيسها

ضرورة تشديد الرقابة على املنافذ املالية، إضافة إىل احملافظة على  -

قابة على خمتلف استقرار السياسة النقدية، ويف نفس الوقت فرض ر

.املصارف واملؤسسات املالية

وض  آليات ملراقبة األموال غري املشروعة، مبا فيها تلك اليت ميكن أن  -

متر من خالل أماكن الصرف املسموح بها قانونًا بغية احلد من تنامي 

 . السوق السوداء للعمالت األجنبية يف اجلزائر

سائل الدف  إخعضاع التعامل بالبطاقات وأنظمة التحويل وو -

اإللكرتونية إىل رقابة خاصة بغية تتب  أصول األموال ذات املصدر 

 .اإلجرامي
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حماولة التخفيف من حدة سرية احلسابات املصرفية للتوفيق بينها  -

.وبني سبل مكافحة جرمية تبييض األموال

إقامة دورات تكوينية تأهيلية بصفة دورية للعاملني بالقطاع  -

.املصريف واملالي

 

 امش واملراجع املعتمــــــــدةاهلو

                                                 

 .02، ص5110جمموعة النيل العربية، مصر، حمسن أمحد الفصري، غسيل األموال، ( )

  .، بريوت لبنان5الثاني، دار صادر، ط ابن منظور، لسان العرب، اجمللد: انظر ()

  .ابن منظور، نفس املرج  ()

لعشب : نقاًل عن. تبييض األموال، دراسة مقارنة نادر عبد العزيز شايف،: انظر ()

علي، اإلطار القانوني ملكافحة غسل األموال، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن 

 .51:عكنون، اجلزائر، ص

أنور إمساعيل اهلواري، ظاهرة غسيل األموال والتدخل التشريعي، جملة : انظر ()

  .00: ، ص5111، سنة 00األمن واحلياة، العدد 

هيام اجلرد، املد واجلزر بني السرية املصرفية وتبييض األموال، منشورات : انظر ()

 .27:، ص0222احلليب احلقوقية، 

 .0221جويلية  05الصادر يف  21/ 102راج  املادة الثانية من القانون رقم ( )

نبيه صاحل، جرمية غسل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم واملخاطر : انظر كذلك

 .02: ص، 5111بة عنها، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، املرتت

من قانون الصحة العمومية الفرنسي يف فقرتها األوىل على  752تنص املادة  ()

أما املادة . معاقبة كل عملية جلب املواد املخدرة، إنتاجها، صناعتها، وتصديرها

بطريق  من قانون اجلمارك الفرنسي فهي ختص معاقبة كل من أجرى، 202

التصدير أو اجللب أو التحويل أو املقاصة أو شرع يف عملية مالية بني فرنسا 

واخلارج موضوعها أصول يعلم بكونها حمصلة من إحدى اجلرائم املنصوص عليها 

  .يف تشري  املخدرات

جالل وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسل األموال، اإلسكندرية، : انظر( )

 .72: ، ص5115ديدة للنشر، دار اجلامعة اجل

من قانون العقوبات اجلزائري، واملقابلة  002من املادة  5و0الفقرة : راج  ()

 .GAFI من 15للتوصية 
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حممد أمني الرومي، غسل األموال يف التشري  املصري والعربي، دار الكتب ( )

 .20: ، ص5110القانونية، مصر، 

غسل األموال يف ضوء الفقه والقعضاء حممد علي سويلم، التعليق على قانون ( )

 .20: ، ص5110واالتفاقيات الدولية، دار النهعضة العربية، القاهرة، 

، 5110خالد حامد مصطفى، جرمية غسل األموال دراسة مقارنة، مصر، ( )

 .017ص

( ) Robert E. Grosse، Drugs and Money Laundering، Latin 

America's Cocaine Dollars Praeger، Westport، CT، 2001. P: 4. 

 من التوصيات األربعون جملموعة العمل الدولي املالي 02تنص التوصية  ()

FATF:"  يف حال هناك شك لدى املصارف واملؤسسات املالية يف عملية ما، جيب

 ."عليها إعالم السلطات املختصة بها ليصار إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة

 .070: رج  السابق، صخالد حامد مصطفى، امل( )

صفوت عبد السالم عوض اهلل، اآلثار اإلقتصادية لعمليات غسل األموال ودور  ()

البنوك يف مكافحة هذه العمليات، جملة احلقوق، العدد الثاني، السنة التاسعة 

 .22: ، ص5112والعشرون، الكويت، ماي، 

 .22: صفوت عبد السالم عوض اهلل، نفس املرج ، ص ()

شركات واقعية تنشأ بصورة قانونية ومتارس أنشطة جتارية كات الواجهة هي شر ()

مشروعة، كما تعضطل  مبمارسة أفعال غسل أموال غري مشروعة يف اخلفاء مستغلة 

 .072: خالد حامد مصطفى، املرج  السابق، ص: انظر يف ذلك ،وجودها القانوني

موال املتحصلة من مصطفى طاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األ ()

 .00: ، ص5115جرائم املخدرات، مطاب  الشرطة للنشر والتوزي ، القاهرة، 

الشركات الوهمية هي شركات صورية ال وجود هلا يف الواق ، وتظهر يف الوثائق  ()

كمرسل إليها أو وكيلة شحن، تقوم بإخفاء هوية األشخاص احلقيقيني الذين 

خالد حامد مصطفى، املرج  : نظر يف ذلكا، يتلقون األموال غري املشروعة

 .072: السابق، ص

سعيد عبد اخلالق، اإلقتصاد اخلفي وظاهرة غسل األموال، ندوة غسل األموال  ()

مبركز الدراسات القانونية واإلقتصادية بكلية احلقوق، جامعة عني مشس، جوان 

 .22: ، ص0222

غسيل األموال، دار النهعضة  حممد سامي الشوا، السياسة اجلنائية يف مواجهة ()

 .001: ، ص5110العربية، القاهرة، 

 .020: ، صاملرج  السابقمصطفى طاهر، ( )
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 .FATF من توصيات جمموعة العمل املالي الدولية( 05)التوصية الثانية عشر  ()

من التوصيات األربعني جملموعة العمل املالي  05إىل التوصية  12من التوصية  ()

 .FATF الدولية

واملتعلق بالوقاية من  5112ديسمرب  02املؤرخ يف  12-12: النظام رقم( )

السنة الثالثة  51تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، ج ر العدد 

 .5111أفريل  50واألربعون، املؤرخة يف 

 .010: حمسن أمحد اخلعضريي، املرج  السابق، ص( )

أععضاء ( 10)فظ بنك اجلزائر رئيسًا، ثالثة حما :تتكون اللجنة املصرفية من ( )

ينتدبان من ( 15)خيتارون حبكم كفاءتهم يف اجملال املصريف واملالي واحملاسيب، قاضيني 

احملكمة العليا، خيتارهما الرئيس األول هلذه احملكمة بعد استشارة اجمللس األعلى 

ات، وتزود بأمانة سنو( 12)يعني رئيس اجلمهورية أععضاء اللجنة ملدة مخس للقعضاء، 

عامة حيدد جملس إدارة البنك صالحياتها وكيفية تنظيمها وعملها بناءًا على اقرتاح من 

وتتخذ قراراتها باألغلبية ويف حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس اللجنة، 

غشت  51 :املؤرخ يف 10/00: من األمر رقم 017و 011راج  املادتني  .مرجحًا

  .واملتعلق بالنقد والقرض 5110غشت  57 :واملؤرخة يف 25، ج ر العدد 5110

: " على أنه ، واملتعلق بالنقد والقرض10/00: من األمر رقم 012تنص املادة ( )

تنظم اللجنة برنامج عمليات املراقبة اليت تقوم بها، وحتدد قائمة التقديم وصيغته 

هلا أن تطلب من البنوك  وخيول. وآجال تبليغ الوثائق واملعلومات اليت تراها مفيدة

. واملؤسسات املالية مجي  املعلومات واإليعضاحات واإلثباتات الالزمة ملمارسة مهمتها

ال حيتج . وميكن أن تطلب من كل شخص معين تبليغها بأي مستند وأية معلومة

 ."بالسر املهين اجتاه اللجنة

لتحريات منظمة غري رمسية تعضم وحدات ا Egmont Group جمموعة إمجونت ()

املالية، مسيت باسم املكان الذي عقدت فيه أول اجتماع هلا وذلك يف قصر إمجونت 

أرينبريغ يف بروكسل، هدف هذه اجملموعة هو إتاحة منتدى لوحدات التحريات 

عادل أمحد : انظر يف ذلك، املالية لتحسني مساندة برامج مكافحة غسل األموال

 .120: جابر السيوى، املرج  السابق، ص

 () The Egmont Group٬ Principles of Information Exchange 

between Financial Intelligence Units for Money Laundering 

Cases (June 13٬ 2001)٬ Principle 07. 

 .112: عادل حممد أمحد جابر السيوي، املرج  السابق، ص: نقاًل عن

، 5115أفريل  17املؤرخ يف  057-15: املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم( )

 .واملتعضمن إنشاء خلية معاجلة اإلستعالم املالي وتنظيمها وعملها



(471) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
 .املادة الثالثة من نفس املرسوم التنفيذي ()

 .الفقرة األوىل  من نفس املرسوم( 01)املادة العاشرة  ()

 .لنفس املرسوم( 12)املادة التاسعة ( )

 .الفقرة الثانية من نفس املرسوم( 01)املادة العاشرة  ()

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  10-12من القانون رقم  02نصت املادة  ()

 :خيعض  لواجب اإلخطار بالشبهة: "ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما على أن

 البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر واملؤسسات املالية املشابهة األخرى

كل   .وشركات التأمني ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات واأللعاب والكازينوهات

أو بإجراء عمليات إيداع أو /شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف إطار مهنته باإلستشارة و

مبادالت أو توظيفات أو حتويالت أو أية حركة لرؤوس األموال ال سيما على مستوى املهن 

مهن احملامني وحمافظي البي  باملزايدة وخرباء احملاسبة وحمافظي  احلرة املنظمة وخصوصًا

احلسابات والسماسرة والوكالء اجلمركيني وأعوان الصرف والوسطاء يف عمليات البورصة 

واألعوان العقاريني ومؤسسات الفوترة وكذا جتار األحجار الكرمية واملعادن الثمينة 

  ."واألشياء األثرية والتحف الفنية

 .12: لعشب علي، اإلطار القانوني ملكافحة غسل األموال، املرج  السابق، ص () 

أفريل  17املؤرخ يف  057-15: من املرسوم التنفيذي رقم( 10)املادة الثامنة  ()

 .، واملتعضمن إنشاء خلية معاجلة اإلستعالم املالي وتنظيمها وعملها5115

، 0، ج0210والنشر، بريوت،  ابن منظور، لسان العرب، دار بريوت للطباعة ()

 .202: ص

عزت حممد العمري، جرمية غسل األموال، دار النهعضة العربية، القاهرة، ( )

 .527: ، ص5111

املتعلق بالوقاية  10-12من القانون رقم  02هذه اجلهات حسب ما ورد يف املادة  ()

 :من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما هي

ت املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر واملؤسسات املالية املشابهة البنوك واملؤسسا

األخرى وشركات التأمني ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات واأللعاب 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف إطار مهنته باإلستشارة  .والكازينوهات

ت أو أية حركة أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو حتويال/و

لرؤوس األموال ال سيما على مستوى املهن احلرة املنظمة وخصوصًا مهن 

احملامني وحمافظي البي  باملزايدة وخرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات والسماسرة 

والوكالء اجلمركيني وأعوان الصرف والوسطاء يف عمليات البورصة واألعوان 

ر األحجار الكرمية واملعادن الثمينة واألشياء العقاريني ومؤسسات الفوترة وكذا جتا

 .األثرية والتحف الفنية



 ويةــدريس باخ.أ  .قــالمكافحة والعوائ: جريمة تبييض األموال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (460) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
عياد عبد العزيز، تبييض األموال والقوانني واإلجراءات املتعلقة بالوقاية منها  ()

 .20: ، ص5117ومكافحتها يف اجلزائر، دار اخللدونية، اجلزائر، 

ة لشؤون املطاب  األمريية، املعجم الوجيز، جمم  اللغة العربية، اهليئة العام ()

 .010: ، ص(س)حرف 

 .050: معجم املنجد يف اللغة واإلعالم، دار املشرق، بريوت، لبنان، ص ( )

حممد عبد اهلل الشلتاوي، سرية احلسابات بالبنوك ودورها يف مكافحة جرائم  ( )

، يوليه 01، السنة (اجمللة العربية لعلوم الشرطة)غسيل األموال، جملة األمن العام 

حمي الدين إمساعيل علي الدين، شرح  :وقريب من هذا املعنى، 00: ، ص0222

قانون سرية احلسابات بالبنوك واملشاكل الناشئة عن تطبيقه، األهرام اإلقتصادي، 

 .50-55: ، ص0220، نوفمرب 22العدد 

، منشورات احلليب (دراسة مقارنة)نادر عبد العزيز شايف، تبييض األموال ( )

 .502: حلقوقية، بريون، صا

هيام اجلرد، املد واجلزر بني السرية املصرفية وتبييض األموال، منشورات  ()

 .07: ، ص5112احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت، 

أبو عمر حممد عبد الودود، املسؤولية اجلزائية عن إفشاء السرية املصرفية،  ()

 .02:، ص0222

سر املهنة املصرفية يف التشري  األردني، دار الثقافة للنشر  العطري عبد القادر، ()

 .010: ، ص0221والتوزي ، عمان، 

: ، ص0215، دالوز  0215فرباير  17حكم حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ  ()

 .202: ، ص0210جملة املصرف، . 011

 وء الفقهعز الدين الدناصوري، وعبد احلميد الشواربي، املسؤولية املدنية يف ض ()

 .12: ص ،5111والقعضاء، الفنية للتجليد الفين، اإلسكندرية، 

 .000: نبيه صاحل، املرج  السابق، ص( )

تعترب الواليات املتحدة األمريكية واسرتاليا من أبرز الدول اليت أنشأت أنظمة  ()

نادر عبد العزيز شايف، املرج  : انظر يف ذلك، الرقابة على التحويالت املالية

 .017: سابق، صال

خالد محد حممد احلمادي، غسيل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم، ، رسالة لنيل  ()

 .211: ، ص5115درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

 .005: نادر عبد العزيز شايف، املرج  السابق، ص ()



 رزائــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (464) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 مدى التـــزام الطبيب في الجراحة التجميلية

 بحمــــــــــــــاوي الشريف. أ

 المركز الجامعي لتامنغست

 مقدمة

يعترب موضوع املسؤولية املدنية من أهم املواضي  الشائكة يف 

ة القانون املدني، وعلى اخلصوص املسؤولية املدنية لألطباء، هذه األخري

العصر احلديث، حيث اتس  نطاقها  ءحظيت باهتمام بالغ من طرف فقها

نظرا للتوس  العلمي والتطور الذي شهده الطب من حيث اكتشاف 

أجهزة دقيقة ساهمت يف عالج الكثري من األمراض، وهو ما زاد يف 

 .تعقيد وتنوع األخطاء اليت تق  من األطباء

األعمال الطبية املختلفة ونظرا للنتائج العضارة اليت قد تنجم عن 

 .فقد ذهبت الكثري من التشريعات إىل التشدد يف هذه املسؤولية 

وإذا كان األصل العام يف األعمال الطبية أن تكون لغرض العالج 

وختليص املرضى من اآلالم وحماولة شفائهم، فقد برزت يف اآلونة األخرية 

 .راحية التجميليةأعمال ال تهدف إىل هذا الغرض أال وهي األعمال اجل

ونتيجة لذلك كان الفقه ومن وراءه القعضاء ينظران إىل هذا النوع 

، وبعد احلرب ة مشروعالمن األعمال الطبية نظرة عدائية ووصفوها بال

العاملية ونظرا لكثرة التشوهات عدلت نظرتهما حول اجلراحة 

 . التجميلية لتصبح عمال مشروعا

احة يف الوقت احلالي، باملوازاة م  هذا وقد انتشر هذا النوع من اجلر

ظهور مهن جديدة تعتمد أساسا على املظهر اجلمالي لإلنسان، كاملغنني 

 .  واملمثلني وعارضي األزياء وغريهم

 فما املقصود باجلراحة التجميلية، وما مدى التزام الطبيب فيها؟



 بحماوي الشريف.أ   مدى التـــزام الطبيب في الجراحة التجميلية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (462) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وملعاجلة هذه اإلشكالية ارتأيت تناول هذا املوضوع يف مبحثني، 

ق يف األول إىل ماهية اجلراحة التجميلية، ويف الثاني لطبيعة التزام أتطر

 . الطبيب فيها

 .ماهية اجلراحة التجميلية -املبحث األول

ختتلف عمليات التجميل عن غريها يف العلة، حيث ال يهدف املريض 

من إجراءها العالج، بل إىل جتاوز عيوب خلقية أو مكتسبة من شأنها أن 

الشخصية أو االجتماعية للشخص، وعليه نتطرق إىل  تؤثر يف القيمة

املطلب )، ثم إىل أسبابها (املطلب األول)تعريف اجلراحة التجميلية 

 (.املطلب الثالث)، ثم إىل أنواعها (الثاني

 .تعريف اجلراحة التجميلية -املطلب األول

يقصد بعمليات التجميل العمليات اليت ال يكون الغرض منها العالج 

رض عن طريق التدخل اجلراحي، بل إزالة تشويه حدث يف جسم من امل

 .املريض، قد يكون خلقيا أو وظيفيا أو بفعل مكتسب

وميكن تعريفها أيعضا، بأنها ذلك النوع من اجلراحة الذي ال يستهدف 

شفاء املريض من علة ما، وإمنا إصالح خلقي أو مكتسب ال يؤذي صحة 

يات تتعلق بالشكل يكون الغرض األجسام يف شيء، فهي جمموعة عمل

منها عالج عيوب خلقية يف ظاهر اجلسم البشري، تؤثر يف القيمة 

 .الشخصية واالجتماعية للفرد

وقد انتشر هذا النوع من اجلراحة بكثرة بعد احلرب العاملية الثانية، 

حيث وجدت تطبيقات قعضائية كثرية له يف فرنسا، حيث كانت نظرة 

ه يف البداية مفعمة بالشك وعدم القبول، لذلك كانت القعضاء الفرنسي إلي

 .تعترب هذا النوع من اجلراحة يف البداية عمال غري مشروع

بأنه جمرد  وبناء عليه قد قعضت حمكمة باريس االبتدائية يف حكم هلا

إقدام اجلراح على عملية ال يقصد منها إال التجميل، يكون قد أخطأ 

 .شأ عن العمليةويتحمل مجي  األضرار اليت تن

ومن التطبيقات القعضائية أيعضا، أن جراحا حاول إصالح ساق 

سيدة، فانتهى ببرتها، م  أن الساق كانت سليمة من أي علة قبل إجراء 



(460) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

قعضت بأنه ال جيوز خلق  العملية، غري أن حمكمة استئناف باريس

افرتاض خطأ مل ينص عليه القانون، ولذلك جيب أن خيعض  هذا النوع من 

جلراحة للقواعد العامة، بشرط أن ينبه اجلراح من يريد إجراء العملية ا

 .جبمي  املخاطر احملتملة، وحيصل منه على قبول صريح بها

إىل أن الطبيب الذي يتعامل م  ععضو سليم  وذهب بعض الفقه

حبجة التجميل، خيرج عن حدود املهنة اليت جتيزها له الشهادة العلمية، 

 .ج من قبيل األعمال الشائنة وغري املقبولةويعترب هذا اخلرو

والواق  أن القواعد العامة يف املسؤولية تقتعضي أن يكون التدخل 

اجلراحي لغرض عالجي، كتخليص املريض من علة، أما الغرض 

 .العالجي فيتعارض م  هذا املبدأ

ومل يلبث الفقه والقعضاء رويدا رويدا حتى غري نظرته للجراحة 

احلرب العاملية كثرت حاالت التشوه الناجتة عن احلرب،  التجميلية، فبعد

ما أدى ببعض الدول إىل إخفاء هؤالء الناس بعيدا عن أنظار الناس، 

 .خوفا من سخطهم على السلطات

وإزاء هذه النتائج عدل الفقه عن نظرته التقليدية املتشددة بشأن 

تلك  جراحة التجميل، وتبعه بعد ذلك القعضاء، فميز بني نوعني من

 .اجلراحة

 .حاالت التشويه اجلسيمة اليت ترقى إىل مقام العلة املرضية

احلاالت العادية، وتشمل العمليات املراد منها اجلمال فقط، كعمليات 

 ...شد الوجه والبطن وتصغري حجم األنف

بأن الناس وباألخص النساء ال يرضون مبا قسم  فريى بعض الفقه

تصبح شابة، والسمينة تريد أن تصبح هيفاء، اهلل هلم، فالعجوز تريد أن 

وتود القصرية لو طالت والطويلة لو قصرت، والسمراء لو ابيعضت 

 .والعكس، وهكذا



 بحماوي الشريف.أ   مدى التـــزام الطبيب في الجراحة التجميلية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (461) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .أسباب اجلراحة التجميلية -املطلب الثاني

غين عن البيان أن األشخاص الذين يلجؤون إىل هذا النوع من 

( الفرع األول) نفسية اجلراحة، إمنا يلجؤون إليها بداف  أسباب، قد تكون 

 (.الفرع الثاني) أو مهنية 

 .األسباب النفسية -الفرع األول

إن األعمال الطبية ذات صلة وثيقة بعلم النفس، إذ كثريا ما تؤدي 

التشوهات وقبح الشكل إىل أمراض نفسية كالكآبة واالنطواء والقنوط، 

خص إىل وبالتالي الشعور بالعزلة االجتماعية، ما قد يدف  بهذا الش

االنتحار، فلكل إنسان صورة لشكله يف عقله، قد تتشوه هذه الصورة 

 ...بسبب مرض أو حادث أو

وغين عن البيان أن إجراء العملية اجلراحية التجميلية إلزالة هذه 

التشوهات من شأنها أن تفتح لصاحبها أبواب كانت مغلقة عليه، كالزواج 

 .والراحة النفسية

 .اب املهنيةاألسب -الفرع األول

قد يعوق عمل بعض الفنانني وعارضات األزياء والراقصات 

ات اإلدارية والعبات السريك تشوهات قد تكون بسيطة، قد ريوالسكريت

تؤدي بها إىل الطرد من املهنة، ولذلك يلجأ الكثري من هؤالء إىل إجراء 

 .دون ذلك لحيلولةعمليات جراحية جتميلية ل

ئري من عمليات التجميل، فال نكاد فبخصوص موقف املشرع اجلزا

جند غري القواعد العامة يف املسؤولية الطبية خاصة، واملسؤولية املدنية 

 07-21عامة، وميكن تطبيق بعض النصوص يف هذا اجملال كالقانون رقم 

، والذي مسح من خالله املشرع املعدل واملتمم لقانون الصحة وترقيتها

قد تكون اجلراحة التجميلية عن طريق التجارب الطبية العلمية، إذ 

 .زرع ععضو مبتور، ال تظهر آثار برته إال من الناحية اجلمالية

 .أنواع جراحة التجميل -املطلب الثالث

، (الفرع األول) اجلراحة التجميلية نوعان، جراحة جتميلية حاجية 

 (.الفرع الثاني)وجراحة جتميلية حتسينية 
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 .جميلية احلاجيةاجلراحة الت -الفرع األول

وتكون هذه اجلراحة لتجميل العيوب اخللقية، أو لتجميل العيوب 

، املكتسبة أو الطارئة، فيقصد باألوىل تلك العيوب اليت ولد بها األنسان

 :وهي عيوب كثرية نذكر منها

 .جراحة جتميل األعضاء بقطع الزوائد: أ

 إخل...طويلة كالشخص الذي يولد بأصاب  زائدة، أو أسنان زائدة أو

 .تفليج األسنان: ب

ويقصد به التباعد بينها، كأن تربد املرأة ما بني أسنانها الثنايا 

والرباعيات باملربد أو بشيء آخر حمله، وعادة ما تلجأ النساء إليه، من 

 .أجل أن تصبح لطيفة حسنة املظهر

أما النوع الثاني من اجلراحة فيتمثل يف جراحة جتميل العيوب 

ة أو الطارئة، ويقصد بها العيوب الناشئة بسبب خارج اجلسم، املكتسب

كالتشوهات الناجتة عن احلوادث واحلروق واألمراض، ككسور يف الوجه 

 .وتشوه اجللد بسبب احلروق أو حوادث اآلالت

 .اجلراحة التجميلية التحسينية -الفرع الثاني

ويقصد بها جراحة حتسني املظهر، ويطلق عليها أيعضا جراحة 

لشكل، وهذه اجلراحة يلجأ إليها دون وجود علل أو أمراض حاجية ا

تستلزم إجراء اجلراحة، كما يطلق عليها أيعضا جراحة جتديد الشباب 

وإزالة الشيخوخة، فيبدو املسن بعدها وكأنه يف مقتبل العمر وعنفوان 

 . الشباب

 :وتشمل هذه اجلراحة نوعني

 .عمليات الشكل: أ

األنف بتصغريه، وجتميل الثديني  ومن أهم صورها جتميل

 إخل...بتصغريهما إن كان كبريين والعكس، والشفتني بتغليظهما

 .عمليات التشبيب: ب

وهي العمليات اليت جترى لألشخاص املسنني، ويقصد منها إزالة آثار 

صاحبها  شد جتاعيده، وجتميل اليدين ليبدوالشيخوخة كتجميل الوجه ب

 .شعر وغريهاأكثر صغرا، وعمليات زرع ال
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جدير باإلشارة إليه أن هذا النوع من اجلراحة غري جائز شرعا ألنه 

وآلمرنهم  " ...ال توجد دواعي ضرورية للتدخل الطبية، لقوله تعاىل 

فليغرين خلق اهلل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهلل فقد خسر 

 ."خسرانا مبينا

ن اهلل الوامشات لع: " وقد  صح عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال

واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهلل، مالي ال 

ويف  ..."ألعن من لعن النيب وهو يف كتاب اهلل وما أتاكم الرسول فخذوه

مسعت رسول اهلل يلعن املتنمصات واملتفلجات الالتي يغرين : "رواية قال

 ."خلق اهلل عز وجل

عة اخلاصة اليت تتميز بها جراحة التجميل، حيث وبالنظر إىل الطبي

أنها ال متارس ألغراض عالجية، كما أنها جترى يف ظروف متأنية، فإن 

الفقه اختلف حول طبيعة التزام الطبيب، هل يلزم الطبيب بتحقيق 

 . نتيجة أم ببذل عناية؟ وهو ما سأتطرق له من خالل املبحث الثاني

 .ية يف اجلراحة التجميليةطبيعة املسؤول -املبحث الثاني

، نتطرق إىل (املطلب الثاني)قبل التطرق إىل طبيعة التزام الطبيب 

، أي هل (املطلب األول)طبيعة املسؤولية يف اجلراحة التجميلية 

مسؤولية الطبيب يف اجلراحة التجميلية مسؤولية عقدية أم 

 .تقصريية؟

 .ليةطبيعة املسؤولية يف اجلراحة التجمي -املطلب األول

على رأي واحد بني نظرييت املسؤولية التقصريية  مل يستقر الفقه

هو أن  وقعضاء واملسؤولية العقدية، غري أن الرأي الغالب فقها

مسؤولية الطبيب تكون عقدية كأصل عام، وأن العضرر ينشأ عن 

 .اإلخالل بالعقد الطيب

طبيب  ومن املنطقي أن هذه الرابطة العقدية متوفرة أكثر بني

التجميل ومريعضه، سواء أجريت العملية باجملان أو مبقابل، وسواء أجريت 

العملية يف عيادة خاصة أو يف مستشفى عام، ما دام اإلجياب والقبول 

 .موجود الصادر من الطبيب
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ولقد كان االعتقاد السائد يف بادئ األمر على اعتبار مسؤولية 

، 0005إىل نص املادتني الطبيب مسؤولية تقصريية تستند يف وجودها 

من التقنني املدني الفرنسي، وظل هذا التصور قائما إىل غاية  0000

، ثم بعد ذلك بدأ القعضاء يغري من نظرته شيئا فشيئا حتى أصبح 0201

 .ينظر إليها بأنها عقدية

وقد تأثر القعضاء املصري بهذا التغري، فأصدرت حمكمة النقض 

ت فيه بأن مسؤولية الطبيب الذي ، قعض0212يف  املصرية حكمها

أختاره املريض أو نائبه هي مسؤولية عقدية، وإن كان ال يلتزم مبقتعضى 

العقد الذي يربم بينه وبني مريعضه بشفائه أو جناح العملية اليت جيريها له، 

 .على أساس أن التزام الطبيب جمرد التزام ببذل عناية

ية، وإىل غاية وبعد تردد طويل من طرف حمكمة النقض الفرنس

حيث قعضت  51/12/0201ومبوجب قرارها الشهري الصادر يف  0201

يتشكل بني الطبيب ومريعضه عقد حقيقي يرتب على الطبيب إن " بأنه 

فعلى األقل أن يسدي له سبل العناية،  –مل يكن االلتزام بشفاء املريض 

 ما يف -ال كيفما اتفقا ومن أي نوع كان، بل العناية الوجدانية اليقظة

عدا حاالت الظروف االستثنائية املطابقة ملا توصل إليه العلم من حقائق 

 ."ثابتة

ولكي تعترب مسؤولية الطبيب عقدية وجب توافر شروط إذا ختلف 

 : أحدها حتولت إىل مسؤولية تقصريية، وهذه الشروط هي

 .جيب ان يكون اجملين عليه هو املريض .0

 .جيب أن يكون هناك عقد .5

 .ن العقد صحيحاجيب ان يكو .0

 .أن يكون اخلطأ نتيجة لعدم تنفيذ التزام عقدي .2

 .جيب أن يكون املدعي صاحب حق يف االستناد على العقد .2

على أن هناك حاالت ما زالت حمل خالف يف الفقه، حيث يرى البعض 

بأن الطبيب يكون مسؤوال إزاءها مسؤولية تقصريية وهذه احلاالت ميكن 

 :حصرها يف ما يلي
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 .الطبيب الذي يعمل يف مستشفى عام حالة .0

 .حالة تقديم الطبيب خلدماته جمانا .5

 .حالة تدخل الطبيب من تلقاء نفسه .0

 .حالة امتناع الطبيب عن العالج .2

 .حالة إصابة الغري بعضرر ناجم عن تدخل املريض .2

 .حالة خمالفة الطبيب اللتزامه املرتب للمسؤولية اجلنائية .1

 .لطبيبطبيعة التزام ا -املطلب الثاني

األصل أن الطبيب ملزم ببذل عناية، وهذا هو الرأي الغالب يف 

الفقه، حيث أن العقد الطيب يتعضمن التزام الطبيب ببذل العناية اليت 

تقتعضيها الظروف وتتفق م  األصول العلمية، وهو ما قرره املشرع 

الفرنسي يف قانون الصحة العامة من أن نظام مبدأ التزام الطبيب هو 

باستثناء احلالة اليت تقوم " نه لتزام ببذل عناية، حيث نص على أا نظام

فيها املسؤولية بسبب عيب يف منتوج الصحة، فإن حمرتيف الصحة ليسوا 

 ."مسؤولني عن النتائج العضارة للعمل الطيب إال يف حالة اخلطا

ن القعضاء يف فرنسا على الرغم من تشدده بصدد عمليات أوالواق  

نه متفق على أن التزام الطبيب يف عمليات التجميل هو أجميل، إال الت

التزام ببذل عناية، سواء يف جراحة إعادة التكوين أو اجلراحة التجميلية 

 .احملعضة

ومن املالحظ أن بعض أحكام القعضاء الفرنسي تستعمل عبارات 

تقرب التزام جراح التجميل من االلتزام بتحقيق نتيجة، فقد قعضت 

ريس بأن النتيجة فقط هي اليت تربر التدخل اجلراحي حمكمة استئناف با

بهدف التجميل، وحيث أن تلك اجلراحة ال تستلزمها صحة املريض، 

فإن على الطبيب أن ميتن  عن التدخل إذا ما قامت هناك خماطر حادة 

للفشل، ومل يتم حتذير املريض منها، فينبغي على الطبيب عدم القيام 

ا من جناحها، نظرا ألن األمر ليس على درجة بالعملية إال إذا كان واثق

 .من احليوية اليت تتعلق بها حياة املريض وصحته
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فقد قررت احملكمة مسؤولية هذا الطبيب ألنه مل يقدم ما يربر فشل 

 .العملية

ويفهم من خالل هذا احلكم أن القعضاء قد تشدد يف مثل هذه 

ا املريض رضاء العمليات، ال سيما من حيث ضرورة احلصول على رض

حرا واضحا، ومن حيث ضرورة اإلعالم، أي تبصري الطبيب للمريض 

 .بكافة املخاطر اليت ميكن أن ترتتب على التدخل اجلراحي

مقتعضاها، أن الطبيب  ءهذا وقد أقام القعضاء قرينة لصاحل األطبا

 .قام بالتزامه وعلى املريض إثبات العكس

ية طبيب أجرى عملية وقد قعضت حمكمة النقض الفرنسية مبسؤول

سنة، بقصد إزالة الورم والتجاعيد  11جتميل المرأة تبلغ من العمر 

املوجودة أسفل عينها، إثر فشل العملية اليت انتهت بعمى عينها اليسرى، 

 .بالرغم من إتباع الطبيب كافة األصول العلمية

ومسؤولية هذا الطبيب تقررت على أساس عدم تبصري املريض 

اخلطرية للتدخل الطيب، حتى لو كانت هذه االحتماالت نادرة باالحتماالت 

احلدوث، وذلك حتى يكون املريض على علم جبمي  العناصر اليت يبين 

عليها قبوله، خاصة أن وجود الورم والتجاعيد حتت العينني ال يسبب 

 .إزعاجا كبريا المرأة بلغت هذا العمر

متناع الطبيب عن مر أن القعضاء يتجه إىل ضرورة اوحقيقة األ

القيام بعمليات التجميل إذا مل يكن واثقا من أن هناك قدرا من التناسب 

بني خطورة العملية والغاية املرجوة من طرف املريض، وأن يستخدم 

 .الطرق العالجية املتعارف عليها، ودون أن تكون ألغراض التجارب

وعلى إثر ذلك قعضت حمكمة باريس مبسؤولية طبيب عن عملية 

جراها لفتاة كانت تعاني من ظهور شعر كثيف يف منطقة الذقن، أ

مستعمال يف ذلك أشعة خاصة إلزالة الشعر، فأصيبت الفتاة بتشويه 

 .مستديم يف وجهها

ميكن القول أن اجلراحة التجميلية وإن كانت تبقى خاضعة لنظام 

  االلتزام ببذل عناية، لكونها تتعضمن عنصر االحتمال الذي يسود مجي
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نه جيب التمييز بني العمل الطيب اجلراحي عمال الطبية اجلراحية، إال أاأل

وبني النتيجة اجلراحية التجميلية، فتخعض  األوىل إىل مبدأ االلتزام ببذل 

فيجوز . عناية، أما الثانية فتخعض  ملبدأ االلتزام بتحقيق نتيجة

للطرفني أن يتفقا يف العقد على أن يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة، 

 .فالعقد شريعة املتعاقدين، ما مل يكن االتفاق خمالف للنظام العام

 

 خـــــــــامتة

خنلص من خالل دراستنا هلذا املوضوع، أن التطور الذي حلق علم 

اجلراحة أدى إىل ظهور ما يسمى باجلراحة الدقيقة التجميلية اليت 

 ساهمت يف مكافحة املرض وجلب السرور والسعادة للمرضى، باعتبار

أنها جتدد الشباب وأنها من العالج، ومن أجل املوازنة بني املعادلة الصعبة 

اليت تقتعضي رغبة املريض يف إزالة التشوه وبالتالي راحته النفسية، وبني 

العمل الطيب الذي يتميز باالحتمال واملخاطر، تدخل القعضاء ومن وراءه 

االقدام الفقه لفرض شروط على الطبيب أن يتحقق من توافرها قبل 

على العمل الطيب التجميلي، منها احلصول على رضا املريض وإعالمه 

بطبيعة العملية واملخاطر النامجة عنه، ضف إىل ذلك بأن يكون الطبيب 

 .مؤهال للقيام بالعمل

وعلى الرغم من أن املشرع والقعضاء الفرنسيني قد أوجدوا 

ال أننا مازلنا نصوصا قانونية تشريعية متعلقة باجلراحة التجميلية، إ

ننتظر من املشرع اجلزائري إصدار نصوصا مواكبة للتطور الذي شهده 

 .هذا النوع من اجلراحة

 

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

ة اإلسالمية، اجمللة النقدية انظر، مجال الذيب، اجلراحة التجميلية يف الشريع( 1)

 . 517. ، ص5110، 5للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، عدد خاص

انظر، منذر الفعضل، املسؤولية الطبية يف اجلراحة التجميلية، دار الثقافة، ( 2)

 .10.، ص5111عمان األردن، 
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املدنية  ، مقتبس عن منري رياض حنا، املسؤولية52/15/0252انظر، حكم يف ( 3)

 .201.، ص5110، 0لألطباء واجلراحني، دار الفكر اجلامعي،  االسكندرية، ط
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 رزائــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (410) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 اية البيئة في ـــــرع  وجه التعبد في

 (رعاية الحيوان أنموذجًا )  اإلسالم

 رقـــــــــــــادي أحمــــــــد . أ

 ي لتامنغستالمركز الجامع

 : ةمقدم

تعبدنا بطاعته وعدم معصيته، وقد جعل  دإن اهلل تبارك وتعاىل ق

وما خلقت اجلن : ))طاعته متعضمنة يف أصناف عباداته، وقد قال

فقد حصر جل شأنه يف هاته اآلية الكرمية غاية (( واإلنس إال ليعبدون

أتيهما خلق عاملي اجلن واإلنس يف حتقيق عبادته، فما من قول أو فعل ي

 .يف حتقيق هذا املعنى نيداخل ااملسلم إال وجيب أن يكون

 ؛وقد رتب الفقهاء املسلمون على هذا املفهوم أحكامًا شرعية منها

أنه ال جيوز للمسلم أن يأتي قواًل أو فعاًل حتى يعلم حكم اهلل تعاىل فيه، 

هل تعترب محاية البيئة : وعليه جيب على كل مسلم عاقل أن يسأل

ها واحملافظة عليها فعاًل تعبديًا؟ وإن كانت كذلك فما وجه التعبد يف ورعايت

رعايتها؟ وهل من أحكام شرعية تثبت ذلك؟ هذا ما سأجيب عنه حبول 

 .اهلل تعاىل من خالل هذه املداخلة

 :املفهوم اإلسالمي للبيئة: أوال

م  كثرة احملاوالت احلديثة يف صياغة مفهوم حمدد للبيئة، ال يكاد 

حث يقف على مفهوم دقيق هلا، حيدد جماالتها وحيدد عالقاتها، ويرسم البا

الرؤية الصحيحة يف التعامل معها، وحتى حندد مفهوم البيئة يف اإلسالم، 

شتقت منه لفظة اًل من حتديد األصل اللغوي الذي اال بد أن ننطلق أو

دلول يف البيئة يف اللغة، ثم نبحث تبعًا لذلك عن املصطلح املرادف هلذا امل

الرتاث اإلسالمي، ثم نورد املفاهيم احلديثة للبيئة، ثم نقارنها باملفهوم 

 .اإلسالمي
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 .البيئة يف اللغة/ 0

يعود األصل اللغوي للفظة البيئة يف العربية إىل املصدر الثالثي باء 

والذي معضارعه يبوء أي حل ونزل وأقام، واالسم منه البيئة مبعنى املنزل، 

ن بيتًا أي اختذ منزاًل، وذلك بالنظر إىل ما يراه وأكثره تقول تبّوء فال

لكلمة  ، وقد حدد صاحب اللساناستواًء وأمكنه ملبيته فاختذه منزاًل

 :تبوأ معنيني اثنني

مبعنى إصالح املكان وتهيئته للمبيت فيه، يقال تبوأه أي : األول

 .أصلحه وهيأه، وجعله مالئمًا ملبيته، ثم اختذه منزاًل

مبعنى النزول واإلقامة، كأن تقول تبّوأ املكان؛ أي نزل فيه : الثانيو

 .وأقام

على أن املنزل املقصود يف هذا اإلطالق اللغوي أوس  من املعنى 

العّضِيق للمنزل مبعنى املسكن، لكونه يشمل ما حوله من املكان أيعضًا، 

 فبيئة القوم هي موض  نزوهلم؛ من واد، أو من سفح جبل، يقول اهلل

والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر : ))تعاىل

منزاًل، واملدينة املنورة  –أي املدينة املنورة  -أي اختذوا الدار ...((إليهم

 .من املنازل اليت يسكنها الناس -كما هو معلوم–أوس  نطاقًا 

ط املكان الذي تتوافر فيه الشرو: ))كما عرفها صاحب احمليط بأنها

 .((املالئمة ملعيشة كائن حي

 :البيئة وإطالقاتها يف الرتاث اإلسالمي/ 0

إن املتتب  للرتاث اإلسالمي كتابًا وسنة وكتابات علمية من غري 

الوحيني ليقف على حقيقة مفادها أن إطالق مسمى البيئة يف الرتاث 

 .اإلسالمي ال يبعد عن اإلطالق اللغوي هلا كما بينته سلفًا

والذين تبوءوا الدار واإلميان من : ))قوله تعاىل من ذلك

املدينة  -أي سكنوا دار اهلجرة: )) يقول ابن كثري يف تفسريها...(( .قبلهم

 .....((من قبل املهاجرين وآمنوا قبل كثري منهم –املنورة 
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إن كذبًا : ))صلى اهلل عليه وسلم-كما ورد يف احلديث النبوي قوله

د، ومن كذب علّي متعمدًا فليتبوأ مقعده من علّي ليس ككذب على أح

 .أي لينزل منزله من النار. ((النار

غري أن املالحظ يف القرآن الكريم أنه مل يستخدم كلمة البيئة 

للداللة على احمليط الذي يعيش فيه  -للتعبري عن معناها اللغوي الصرف

احلق جلت  ومشتقاته؛ من ذلك يقول( بوأ)وإمنا استخدم الفعل  -اإلنسان

وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا قصورًا وتنحتون اجلبال : ))قدرته

، وقوله جلت ((بيوتًا فاذكروا آالء اهلل وال تعثوا يف األرض مفسدين

والذين هاجروا يف اهلل من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا : ))قدرته

وكذلك : ))تعاىل وقوله ((حسنة وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون

مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من نشاء 

، فإذا أمعّنا النظر يف هذه املعاني القرآنية ((وال نعضي  أجر احملسنني

 :وجدناها تنري حبقيقتني اثنتني

أن اإلطالق القرآني ملسمى البيئة أكثر مشواًل واتساعًا من : األوىل

ذه الكلمة، وال أدل على ذلك من استخدام القرآن لكلمة املعنى اللغوي هل

األرض بداًل من البيئة، للداللة على ما تشمله من جبال وحبار وسهول، 

وحيوان ونبات، وما حوهلا؛ من كواكب وأجرام، ثم إن كلمة األرض 

وردت يف القرآن الكريم يف مائتني وسبعًا ومثانني موضعًا بسياقات 

 .خمتلفة

، أن صان  هذه البيئة ومبدعها هو اهلل سبحانه وتعاىل: الثانية

فهو الذي خلق اإلنسان واستخلفه يف األرض، بعدما هيأها لعيشه، 

 .وسخرها له ملبية حلاجياته؛ مهما تنوعت واختلفت

ثم أن ملكية هذه األرض وما فيها عائدة هلل سبحانه وتعاىل، يقول 

ويقول  ...((ات وما يف األرضاهلل الذي له ما يف السماو: ))عز وجل

قل هلل الشفاعة مجيعًا له ملك السماوات واألرض ثم إليه : ))جلت قدرته

هلل ما يف السماوات وما يف : ))، كما يقول جل شأنه((ترجعون
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، فاإلنسان خليفة اهلل تعاىل يف هذه األرض، ووصيه عليها، ...((األرض

ع أوامر وتعليمات مستخلفه، ومن واخلليفة مأمور شرعًا وعقاًل باتبا

هذا املنطلق وجب على اإلنسان أن يتعامل م  البيئة على أنها ملكية 

عامة، يشرتك فيها م  اإلنسانية مجعاء على مر العصور، ومنه وجب 

عليه االقتصاد يف التعامل معها، وشكر املنعم على نعمه؛ ضمانًا 

تأذن ربكم لئن شكرمت وإذ : ))الستمراريتها ودميومتها، يقول سبحانه

 ((ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذابي لشديد

ثم إن اهلل سبحانه خلق هذه البيئة بتقدير وإحكام، فجعل هلا اجلبال 

واألرض مددناها وألقينا فيها : ))رواسي حتى حتفظ ثباتها، قال تعاىل

: )) وقوله جلت قدرته ((رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون

يفهم من هاتني اآليتني أن البيئة ويف  ((شيء فقدره تقديرًاوخلق كل 

حالتها العادية تكون متوازنة، حبيث جند أن كل عنصر من عناصرها قد 

، العام  -البيئي -خلق بصفات معينة وحبجم معني يعضمن التوازن

أنه  ((وأنبتنا فيها من كل شيء موزون: ))...كما يفهم من قوله تعاىل

خيرج من النبات ما يسّد احتياجات الكائنات احلية مما تتغذى سبحانه 

 .عليه، وال يكون ذلك إال بالكم والكيف الذي ال خيل بتوازن البيئة وبقائها

فاهلل سبحانه وتعاىل صان  هذا النظام ومقدره بهذا الشكل، ومن ثم 

 .حتفظ البيئة وتستمر احلياة اإلنسانية بتوازن وإحكام

هذا املعنى  -رمحة اهلل تعاىل عليهم أمجعني -اوقد أدرك علماؤن

الشامل للبيئة، وقد استعملوه يف كتاباتهم، منهم مسلمة بن أمحد 

اجملريطي؛ وهو من أول من استعمل البيئة بهذا املعنى الواس ، وأثبت 

الطبيعيات وتأثري النشأة والبيئة : ))تأثريها على األحياء، وذلك يف كتابه

 ((.على الكائنات احلية

بنفس املعنى يف كتابه  كما استخدمها ابن عبد ربه األندلسي

عندما حتّدث عن الوسط الطبيعي واإلحيائي الذي يعيش فيه " اجلمانة"

 .اإلنسان
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وخالصة القول إن البيئة يف املفهوم اإلسالمي تعين الكون مجيعًا، 

إمنا يف نصوص القرآن الكريم بلفظ البيئة، و –كما ذكرنا –فهي مل ترد 

الذي ميثل " الكون عمومًا " وبلفظ " السماء"و" األرض" وردت بلفظ 

املنزل الكبري لإلنسان، الذي يشمل كل ما له عالقة مبمارسة " ذلك 

نشاطه، بل كل ما له عالقة حبياته من موجودات أرضية وفعضائية؛ 

وال شك أن  "سواء أكانت متمثلة يف أفراد وأنواع، أو أنظمة وأوضاع

املنزل مطالب برعاية شؤونه، وتفقد مكوناته، وإصالح ما حيتاج  صاحب

 .منها إىل إصالح

 :املفاهيم احلديثة للبيئة

لقد كثرت تعريفات البيئة حديثًا، واختلفت فيما بينها حبسب نظرة 

كل باحث إليها، وتغليبه لعنصر من عناصرها على العناصر األخرى، 

ية؛ حاولت الرجوع إىل تعريفات وحتى يكون البحث مفيدًا يف هذه اجلزئ

البيئة وفقًا ملا أقرته املؤمترات الدولية يف وثائقها، باعتباره حمصلة لبحوث 

متخصصة حول العامل، وباعتباره أيعضًا ميثل نظرة موحدة للقعضية، ثم 

أردفت ذلك ببعض التعريفات اليت انتهى إليها بعض الباحثني 

جيه النقد إليها، ومقارنتها املتخصصني يف هذا الشأن، م  حماولة تو

 .باملفهوم اإلسالمي للبيئة، كما وضحناه سلفًا

 :التعريف بالبيئة يف وثائق املؤمترات الدولية/ أ

البيئة "الذي عقد لدراسة أوضاع  -عّرف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة

: البيئة بأنها –" استكهومل"بعاصمة السويد  0275البشرية سنة 

ادية، واالجتماعية املتاحة يف وقت ما، ويف مكان ما، رصيد املوارد امل))

 .((إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته

لدراسة الرتبية  0272املنعقد سنة " بلغراد"كما عرفها مؤمتر 

تلك العالقات األساسية القائمة بني العامل الفيزيائي والعامل : ))البيئية بأنها

 .((نساناالجتماعي السياسي الذي هو من صن  اإل

 :نقد التعريفني



 أحمد رقادي.أ (رعاية الحيوان أنموذجًا) رعاية البيئة في اإلسالم  وجه التعبد في 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (416) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 :ميكن أن يوجه إىل هذين التعريفني االنتقادات التالية

رصيد املوارد املادية :" وصف مؤمتر استوكهومل البيئة بأنها .0

وهذا يعكس النظرة املادية البحتة للبيئة والكون ..." واالجتماعية

 .مجيعًا

ملادية، يف حني االجتماعية يف مقابل املوارد ا" عّبر التعريف باملوارد .5

كان األوىل أن يستعمل لفظ املعنوية، ألن لفظ االجتماعية ال يشمل 

العقائد، والشرائ  التعبدية، واملبادئ اإلميانية اليت يشملها لفظ 

 .املعنوية

قصر التعريف وظيفة البيئة على إشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته،  .0

من جهة، وفيه  ويف ذلك إغفال لواجبات اإلنسان ومسؤولياته

إهمال ألبعاد البيئة املختلفة، وعلى رأسها الُبعد العقدي هلا، 

وشهادتها على وجود اهلل تبارك وتعاىل، وداللتها على ألوهيته 

 .ووحدانيته من جهة أخرى

العالقات القائمة بني العاملني : عّرف مؤمتر بلغراد البيئة بأنها .2

العالقات بني األشياء الفيزيائي واالجتماعي السياسي، ومعلوم أن 

-ليست هي األشياء يف حّد ذاتها، فالعالقة بني اإلنسان واحليوان 

غري اإلنسان واحليوان، ولكن ملا نستصحب موضوع مؤمتر  -مثاًل

ندرك أن التعريف بالبيئة بهذا الشكل  -وهو الرتبية البيئية-بلغراد 

 .موظف خلدمة أهداف املؤمتر الرتبوية

 :يف البحوث العلمية املتخصصة التعريف بالبيئة/ ب

سأورد هنا أكثر من تعريف للبيئة، وذلك حبسب املفاهيم اليت اختارها 

 :أصحابها يف هذا الشأن

الذي يعيش فيه  هي جمموع العوامل اليت تؤثر يف الوسط:" البيئة .0

 ."اإلنسان

هي الوسط أو اجملال الكايف الذي يعيش فيه اإلنسان، فيتأثر :" البيئة .5

 "ه ويؤثر فيهب



(411) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

هي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان والكائنات :" البيئة .0

احلية األخرى، وميارس فيه أنشطته املختلفة اإلنتاجية 

 ."واالجتماعية

هي كل ما حييط باإلنسان، فهي تشمل األرض اليت نعيش :" البيئة .2

وكل  عليها واهلواء الذي نتنفسه، واملاء الذي هو أصل كل شيء حي،

 ."ما حييط بنا من موجودات، سواء كانت كائنات حية أو مجاد

يتعضح من هذه التعريفات أنها أخرجت اإلنسان من مفهوم البيئة، 

وهو ما ذهب إليه غالبية الفقهاء يف تعريفاتهم، م  أنه ال ميكن جتاهل 

الدور املركزي والرئيس لإلنسان يف البيئة، ذلك الدور الذي استطاع 

ن من خالله أن يكون عنصرًا مهمًا من عناصر البيئة، أال وهو اإلنسا

 .البيئة املشيدة

وإذا ما قارنا هذه املفاهيم للبيئة باملفهوم اإلسالمي هلا جندها  

 :تفتقر إىل جوانب عديدة، من بينها

أهملت هذه التعريفات جوانب محاية البيئة، وكيفية احلفاظ  -0

عدم وجود أساس معريف سليم،  ، وهذا يرج  يف األساس إىلعليها

 .يوجه هذه النظرات املعرفية

النظر إىل العالقة بني عناصر البيئة، على أنها عالقة سببية،  -5

باملفهوم املادي الصرف هلذه العالقة، وإهمال بذلك السنن الكونية 

اليت حتكم هذه العالقة، واليت يظهر اليوم ما يصيب البيئة من دمار 

وعدم حماولة فهمها؛ تلك السنن الكونية اليت بسبب اخلروج عليها، 

:  وردت اإلشارة إليها يف كثري من آي القرآن الكريم، منها قوله تعاىل

خلق السماوات واألرض باحلق يكور الليل على النهار ويكور النهار ))

على الليل وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى أال وهو 

ال الشمس ينبغي هلا أن : ))لت قدرتهوكذا  قوله ج ((العزيز الغفار

وقوله  ((تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون

واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل : )) تعاىل

. ((شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني



 أحمد رقادي.أ (رعاية الحيوان أنموذجًا) رعاية البيئة في اإلسالم  وجه التعبد في 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (200) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

كونية هو العلم مبختلف وال ريب أن السبيل يف تعّرف هذه السنن ال

أي ضرورة معرفة السنن  -ختصصاته وجماالته، وهذه احلقيقة

أصبح يدركها مفكروا –الكونية والتعامل م  الكون من خالهلا 

:" كتابه الذي عنونه بـ" جان ماري بليت" الغرب اليوم، فقد ألف

كتابه " آل قور" كما ألف " عودة الوفاق بني الطبيعة واإلنسان

 ". األرض يف امليزان:" ملوسوم بـالشهري ا

، أو النظر إىل البيئة نظرة جمردة عن البعد التارخيي والزمين هلا  -

مبعنى آخر إغفال جتارب األمم السابقة م  البيئة، تلك التجارب اليت 

دلت آي القرآن الكريم على أنها تنطوي على جانب كبري من العربة 

ج اهلل تعاىل يف الكون، ثم إنه والعظة، ودليل على نتائج خمالفة منه

من خالل هذا البعد الزمين للبيئة ميكن أن نرسم الرؤية الصحيحة 

.يف التعامل الرشيد م  البيئة

 .مكونات البيئة: ثانيًا

من  -وفق كتابات املتخصصني يف البحوث البيئية–تتكون البيئة 

افية، مكونات طبيعية، مكونات اصطناعية، مكونات ثق: ثالثة أقسام

 :ونوجز كاًل منها فيما يلي

 :املكونات الطبيعية

مكونات حية، وتشمل النباتات : وتنقسم هي األخرى إىل قسمني

 .واحليوانات، ومكونات غري حية، وتشمل املاء واهلواء والرتبة

 :املكونات االصطناعية -

وتتمثل فيما ينشئه اإلنسان من منشآت ومبان ختتلف أنواعها 

يأتي على رأسها املسكن، واملؤسسات باختالف أنواعها  ووظائفها، ولعله

 .ووظائفها، فمنها الزراعية والتجارية واالستشفائية

كما تشمل الطرق واملوانئ والسدود واملطارات، وغريها مما أنشأه 

 .اإلنسان معتمدًا على التطور التكنولوجي والعلمي املتزايد

أمل تر : ))قوله تعاىل وقد يكون من قبيل اإلشارة إىل هذا العنصر

كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد 



(204) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

الذين طغوا  دومثود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي األوتا

 ((يف البالد فأكثروا فيها الفساد  فصب عليهم ربك سوط عذاب

اد ومثود وفرعون، ففي هذه اآليات ِذْكٌر للمباني الفخمة اليت بناها قوم ع

وقد اقرتنت هذه البيئة املشيدة بفساد الذين بنوها وطغيانهم، وأمثر ذلك 

 .فسادًا يف البيئة ذاتها

 :املكّونات الثقافية

لقد أشار مؤمتر البيئة البشرية الذي نظمته األمم املتحدة يف 

إىل اجلزء الثقايف من مكونات البيئة، عند ما نص  0275أستوكهلم سنة 

ريفها على أنها رصيد املوارد االجتماعية، واملكونات الثقافية؛ منها يف تع

ما هو إهلي املصدر كالدين، ومنها ما هو نتاج الفكر اإلنساني عرب األزمنة 

املتالحقة؛ كالعادات والثقافات الشعبية، واجلانب الثقايف يف البيئة مهمل 

برعاية البيئة، وإذا  ومغيب اليوم يف امللتقيات والندوات العلمية اليت تعنى

 .ما رجعنا إىل القرآن الكريم وجدنا الفساد املادي مقرتنًا بالفساد الثقايف

وقد رعت الشريعة اإلسالمية هذا اجلانب، فنّصت على وجوب حفظ 

الّنفس وحفظ الدين من بني املقاصد اخلمس اليت جاءت الشريعة 

عقل والفكر البشري اإلسالمية حلفظها ورعايتها، كما دعت إىل ما ينمي ال

 .ويقويه، فندبت بذلك إىل ممارسة األلعاب الذهنية بعضوابطها الشرعية

 .املفهوم الشمولي للعبادة يف اإلسالم: املطلب األول

قبل أن نتساءل عن مدى مشولية العبادة يف اإلسالم ينبغي أن نوضح 

 .معنى هذا اللفظ يف اللغة واالصطالح الشرعي

 .غةالعبادة يف الل: أواًل

: والعبادة ...وأصل العبودية اخلعضوع والتذلل: ))ورد يف اللسان

وهو اخلاض  لربه املستسلم املنقاد : فالن عابد: الطاعة قال ابن األنباري

 .((املكرم املعظم، كأنه يعبد: واملعبد...ألمره

وكذلك الطريق إذا ...املذلل بالعمل: املعبد: ))ويقول صاحب احمليط

: أنكرتك، منه قوله تعاىل: وعبدتك...معبد: باألرجل قل حصاه أو وطئ

 .(.((قل إن كان للرمحان ولد فأنا أول العابدين)



 أحمد رقادي.أ (رعاية الحيوان أنموذجًا) رعاية البيئة في اإلسالم  وجه التعبد في 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (202) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وأهل اللغة مييزون العبادة عن غريها من ألوان اخلعضوع واالنقياد 

بدرجة هذا اخلعضوع، فكلما كان اخلعضوع يف أقصاه اعترب صاحبه يف 

ومعنى العبادة الطاعة : ))يعبادة، يف اصطالح اللغويني؛ يقول اجلوهر

م  اخلعضوع والتذلل، وهو جنس من اخلعضوع ال يستحقه إال اهلل 

 .((تعاىل

وهذا التمييز ال يسلم، باعتبار ما أشار إليه حممد عبده عند تفسريه 

يغلو العاشق يف : يقول((  إياك نعبد وإياك نستعني: )) قوله تعاىل

، حتى يفنى هواه يف هواه، تعظيم معشوقه، واخلعضوع له غلوًا كبريًا

وتذوب إرادته يف إرادته، وم  ذلك ال يسمى خعضوعه هذا عبادة 

 .باحلقيقة

ويف تفسريه هذا جنده يعض  ضابطًا لتمييز العبادة عن غريها من 

صنوف اخلعضوع والتذلل، يتمثل يف استشعار القلب لعظمة املعبود، أو 

بة كاملة يستشعرها مبعنى آخر أن يكون اخلعضوع والتذلل ناشئًا عن حم

 .قلب العابد، وال يعرف هلا منشئًا

وهذا العضابط أشار إليه ابن تيمية عند تعريفه للعبادة، حيث 

أضاف إىل معنى اخلعضوع معنى جديدًا، يتمثل يف عنصر احلب هلل تعاىل، 

 .وهذا املعنى سنبينه عند شرحنا لتعريف العبادة يف الشرع

 .الح الشرعيتعريف العبادة يف االصط: ثانيًا

العبادة فعل املكلف على خالف هوى : ))تعريفها  يقول املناوي يف

هي : تعظيم اهلل وامتثال أوامره، وقيل: نفسه تعظيمًا لربه، وقيل

 ....((األفعال الواقعة على نهاية ما ميكن من التذلل واخلعضوع

 لكن العبادة املأمور بها تتعضمن: ))...وعرفها صاحب العبودية بقوله

معنى الذل ومعنى احلب، فهي تتعضمن غاية الذل هلل تعاىل بغاية احملبة 

اثنني ال يتحقق  فقد قرن ابن تيمية يف هذا التعريف بني معنيني .((له

 :معنى العبادة يف الشرع إال حبصوهلما معًا

ويتمثل يف عنصر الطاعة واخلعضوع هلل تعاىل، وهو ال يتحصل : األول

 .عه اهلل تعاىل، ودعا إليه أنبياؤه ورسلهإال بااللتزام مبا شر



(200) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ويتمثل يف صدور هذا االلتزام من قلب حيب اهلل تعاىل، وهذا : الثاني

األخري ال يتحصل إال مبعرفة اهلل تعاىل، فأشد الناس حبًا هلل أكثرهم معرفة 

 .به

مب نعبد اهلل عز وجل؟ أو ما هي جماالت العبادة ؟ هل هي : وهنا نتساءل

؟ وإذا كانت ...الشعائر التعبدية من صالة وصيام وحج وحمصورة يف 

وما خلقت اجلن واالنس إال : ))كذلك فكيف يفسر قوله تعاىل

 .؟ ((ليعبدون

العبادة اسم جام  لكل ما حيبه : ))جييبنا عن هذا شيخ اإلسالم بقوله

اهلل تعاىل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة، فالصالة 

واحلج، وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام  والصيام

والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد للكفار 

واملنافقني واإلحسان إىل اجلار واليتيم واملسكني وابن السبيل، واململوك 

من اآلدميني والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 

 .((بادةالع

فالدين كله عبادة، وقد جاء يرسم لإلنسان منهج حياته الظاهرة 

والباطنة، وحيدد سلوكه وعالقاته وفقًا هلدي املنهج اإلهلي، فتصبح بذلك 

أعمال الغريزة من أكل وشرب ونوم عبادة، بشرط واحد وهو أن 

 تصحبها نية التقوي على عبادة اهلل عز وجل، كما يصبح عمل اإلنسان يف

 :معاشه عبادة أيعضًا إذا ما توفرت الشروط التالية

 .أن يكون العمل مشروعًا يف نظر اإلسالم -0

 .أن تصحبه نية صاحلة -5

 .اإلتقان واإلحسان -0

 .أن يلتزم فيه حدود اهلل فال يظلم وال خيون -2

 .أال يشغله عمله الدنيوي عن واجباته الدينية -2

عله اخلري كما يصري كل عمل اجتماعي عبادة أيعضًا، إذا قصد فا

والنف  للمسلمني، وصحت فيه نية نف  األمة، وبهذا املعنى يتحقق قول 

وقوله جل (( وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون: ))احلق تبارك وتعاىل



 أحمد رقادي.أ (رعاية الحيوان أنموذجًا) رعاية البيئة في اإلسالم  وجه التعبد في 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (201) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

قل إن صالتي ونسكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني ال شريك له :" جالله

 ."وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني

ورعاية )يان وجه التعبد يف رعاية البيئة ب: املطلب الثاني

 (احليوان خصوصًا

إن العضابط يف كون اإلنسان متعبدًا هلل تعاىل أن يكون منقادًا ملنهجه 

كما بينا -ملتزمًا بأوامره، جمتنبًا لنواهيه، وهذا املنهج يعم احلياة مجيعًا

بني واملسلم يف هذا املنهج ال يفاضل بني املفروض واملندوب، أو -سلفًا

 .الواجبات واآلداب الشرعية، إذ مجي  األعمال عبادة

ومن مجلة اآلداب الشرعية اليت تعبدنا بها اهلل عز وجل ما تعلق 

 : ما يلي -على سبيل التمثل–برعاية البيئة، ونذكر من تلك اآلداب 

 :األمر باإلحسان إىل البيئة وعناصرها -

، فعن معاوية بن فقد أمر اإلسالم بالرفق باحليوان واإلحسان إليه

يا رسول اهلل إني ألرحم : أن رجاًل قال -رضي اهلل عنه -قرة عن أبيه

: ، ويف صحيح البخاري.((إن رمحتها رمحك اهلل: الشاة أن أذحبها، فقال

عذبت امرأة يف هرة سجنتها حتى ماتت؛ ال هي أطعمتها وسقتها إذ ))

 .((هي حبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض

ومن اإلحسان بنباتات األرض وأشجارها ما ورد يف احملافظة على 

نباتات احلرمني، فال تقط  مهما كان الداف  إىل ذلك، باستثناء اإلذخر، 

حلاجة الناس إليه، بل وتكوين حمكمة حملاكمة من خيالف هذه األوامر، 

–والقاضي عبد الرمحان بن عوف -رمحه اهلل-برئاسة عمر بن اخلطاب

 .اهللرمحه 

ومن ذلك أيعضًا متُلك اإلنسان األرض امليتة بعد إحيائها، دون توقف 

 .على إذن اإلمام
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 :اعتبار محاية البيئة من شعب اإلميان

اإلميان بعض  : يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))ففي صحيح مسلم

وسبعون أو بعض  وستون شعبة، أعالها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة 

 .((عن الطريق واحلياء شعبة من اإلمياناألذى 

: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: وحديث أبي ذر عند مسلم قال

عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها، فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى ))

 .((مياط عن الطريق

ترتيب األجر واملثوبة ملن حيسن إىل عناصر البيئـة، ويف املقابـل    -

 :ملن يسيء إليها الويل والوعيد

ُغِفر المرأة مومس : أنه قال -رضي اهلل عنه–فعن أبي هريرة 

يكاد يقتله العطش، فنزعت  -على رأس ركي يلهث-مرت بكلب( زانية)

 .خفها فأوثقته خبمارها، فنزعت له من املاء، فغفر هلا بذلك

من قتل عصفورًا عبثًا عج إىل : -صلى اهلل عليه وسلم–يقول النيب 

 ..((يا رب إن فالنًا قتلين ظلمًا ومل يقتلين منفعة: م القيامة يقولاهلل يو

 :(الرمحة باحليوان)رعاية احليوان أمنوذجُا : املطلب الثاني

بها يف رعاية  -عز وجل–ومن أهم اآلداب الشرعية اليت تعبدنا اهلل 

 :احليوان نذكر

اقف؛ وهو و احليوان املْكث طوياًل على ظهر حرمت شريعة اإلسالم-

ال َتَتِخذوا ظهور دوابكم : ))-عليه الَصالة والسالم  -فقد قال 

 .((كراسي

عليه  -إجاعته وتعريعضه للعَضعف واهُلَزال؛ فقد مَر  تحرمقد و -

اَتقوا اهلل يف هذه البهائم : ))ِبَبِعرٍي قد لصق ظهره ببطنه، فقال -السالم 

 .((املعجمة، فاركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة

صلى  -كما حترم إرهاقه بالعمل فوق ما َيَتَحَمل؛ دخل رسول اهلل  -

بستاًنا لرجٍل مَن األنصار فإذا فيه مجل، فلما رأى النيَب  - اهلل عليه وسلم
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صلى اهلل  -حَن وذرفت عيناه، فأتاه رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -

، فقال ((اجلمل؟ َمن صاِحب هذا: ))فمسح دموعه، ثم قال -عليه وسلم 

أفال َتَتقي : ))-عليه الَصالة والسالم  -أنا يا رسول اهلل، فقال له : صاحبه

اهلل يف هذه البهيمة اليت َمَلَكَك اهلل إياها، فإَنه شكا إلَي أنك جتيعه 

 .((وُتْدِئُبه

َمن قتل عصفـوًرا عبًثا، َعَج إىل ))كما حيرم الَتَلِهي به يف الصيد؛  -

 ((.يا رِب، إَن فالًنا َقَتَلين عبًثا، ومل يقتلين منفعة:  يوم القيامة، يقولاهلل

صلى اهلل عليه  -واختاذه هدًفا لتعليم اإلصابة؛ فقد َلَعن رسول اهلل  -

: رواه البخاري ومسلم؛ أي َمِن اَتَخذ شيًئا فيه الُروح غرًضا؛ -وسلم 

 .هدًفا

ات وومسها يف وجوهها بالَكي وتنهى عِن الَتحريش بني احليوان -

 -كِيها لتعلم من بني احليوانات األخرى؛ فقد مَر الرسول : والنار، أي

َلَعَن اهلل )) :على محار قد ُوِسم يف وجهه، فقال -صلى اهلل عليه وسلم 

 .؛ رواه الَطَبراني((الذي ومسه

َشفرة، أَما إذا كان احليوان مما ُيْؤكل، فإَن الرمحة به أن ُتحَد ال

إَن اهلل كتب اإلحسان على ))وُيسَقى املاء، وُيراَح بعد الذبح قبل السلخ؛ 

كل شيٍء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحَد 

؛ رواه مسلم، وأبو داود، ومالك، ((أحدكم َشْفرته، ولُيِرح ذبيحته

إحداد الشفرة قسوٌة ال  والِترمذي؛ بل إَن إضجاع احليوان للذبح قبل

: -عليه السالم -جتوز؛ أضج  رجل شاة للذبح، وهو حيد شفرته، فقال له 

 .((هاَل أحددت شفرتك قبل أن تعضجعها! أتريد أن متيتها موتتان؟))

َحعَضارتنا؛ يف ما أرَوع هذه الَرمحَة باحليوان وأبلغ داللتها  انظرواو

كنا م  رسول اهلل يف َسَفر، : "-نهرضي اهلل ع-قال عبداهلل بن مسعودفقد 

معها فرخان هلا، فأخذناهما فجاءت  -طري يشبه العصفور  -فرأينا محرًة 

صلى اهلل عليه  -فلما جاء رسول اهلل  -ترفرف جبناحيها  -احلمرة تعِرش 

، ورأى قرية منل ((َمن فج  هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها: ))قال -وسلم 
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إنه ال ينبغي أن : ))حنن، قال: ، قلنا((ن أحرق هذه؟َم: ))قد أحرقناها فقال

  .((ُيعِذب بالنار إاَل رُب النار

وعلى ضوء هذه التعاليم ُيَقِرر الفقهاء املسلمون من أحكام الرمحة 

باحليوان ما ال خيطر على البال؛ فهم ُيَقِررون أن النفقة على احليوان 

على بيعه أو اإلنفاق عليه، أو  واجبٌة على مالكه، فإِن امتن  ُأجِبر

 .تسِييبه إىل مكاٍن جِيد فيه رزقه ومأَمنه، أو ذحبه إذا كان مما ُيؤَكل

هذه هي مبادئ الِرفق باحليوان يف َحعَضارتنا وتشريعنا، فكيف كان 

 الواق  التطبيقي هلا؟

يف بعض سفره، إْذ َسِم   -صلى اهلل عليه وسلم  -بينما رسول اهلل 

: نصار تلَعن ناقًة هلا، وهي تركبها، فأنكر ذلك عليها وقالامرأة مَن األ

، وأخذت الناقة وتركت متشي ((خذوا ما عليها، ودعوها فإنها ملعونة))

 .يف الناس ال يعرض هلا أحٌد

ويلك، : "مَر عمُر برجل يسَحب شاًة برجلها ليذحبها، فقال لهكما 

رفًقا باحليوان، : اَب  َحعَضارتناهكذا كان طف. "ُقْدها إىل املوت قوًدا مجياًل

 .وعناية به من قبل الدولة واملؤسسات االجتماعية

وهي وظيفة تشبه يف بعض صالحياتها  -وكان ِمن وظيفة احملتِسب 

أن مينَ  الناس يف حعضارة األندلس : -وظيفَة الشرطي يف عصرنا احلاضر 

ء الَسْير، فَمن من حتميل الدواِب فوق ما تطيق، أو تعذيبها وَضْربها أثنا

 .رآه يفعل ذلك أَدبه وعاَقبه

أن ترى صحابًيا جلياًل كأبي من أفعضل أمثلة القدوة يف هذا و

يا أيها : "يكون له بعرٌي، فيقول له عند املوت -رضي اهلل عنه –الَدرداء 

، وأن صحابًيا "البعري، ال ختاصمين إىل رِبك؛ فإِني مل أكن أمحلك فوق طاقتَك

إنهن جارات لنا، وهلَن : "حامت كان يفُت اخلبز للنمل، ويقول كعدي بن

، وأن إماًما كبرًيا كأبي إسحاق الِشريازي كان ميشي يف طريق "علينا حٌق

ومعه بعض أصحابه، فعرض له كلب فزجره صاحبه، فَنهاه الشيخ، 

 !".أما علمت أَن الطريق مشرتك بيننا وبينه؟: "وقال له
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 :امتةــخ

: ن خليفة اهلل تعاىل يف األرض، ومعنى ذلك وجود ثالثة أطرافاإلنسا

مستخِلف ومستخَلف ومستخَلف فيه، ومعنى ذلك أيعضًا وجود ضوابط 

وقواعد منظمة وضابطة لعملية االستخالف، فعادة ما ال يعطى املوكل 

سلطات مطلقة للوكيل فيما وكله عليه، وإمنا هناك قيود وأحكام، 

 .ىل اإلنسان يف األرضوهكذا خالفة اهلل تعا

وإذ قال : ))ولعل هذا املعنى كان من وراء الصياغة القرآنية يف قوله تعاىل

ومل " يف " حيث عرب بـ ...((ربك للمالئكة إني جاعل يف األرض خليفة

، فاإلنسان خليفة يف األرض، وليس خليفة عليها، "على: "يعرب بـ

 .ظه ورعايتهواخلليفة يف الشيء مأمور شرعًا وعقاًل حبف

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

مادة بوأ، ( ش-أ) ، ج 0، ط0220ابن منظور، لسان العرب، دار بريوت، بريوت،  (1)

 .002ص

 .مادة بوأ( ش-أ) ابن منظور، املرج  نفسه، ج  (2)

 .12: احلشر (3)

 .552/ون، احمليط، اللجمي وآخر (4)

حممد علي الصابوني، خمتصر تفسري ابن كثري، دار القرآن الكريم، بريوت،  (5)

 .0/272م، الطبعة السابعة، ج0200

، وأخرجه مسلم يف 012أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، حديث رقم  (6)

 .2051صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم 

 .72:األعراف (7)

 20: لالنح(8) 

 .21: يوسف (9)

كمال سليماني، البعد العقدي للبيئة من خالل القرآن الكريم وأثره يف احملافظة  (10)

 .17، ص  5110-5111عليها، مذكرة ليسانس، جامعة قسنطينة، 

وجدت  -الطبيعة -وهذا عكس ما ختيله املاديون، الذين يعتقدون أن البيئة (11)

 .اهكذا صدفة بدن فعل فاعل أو مقدر هل

 .15:إبراهيم (12)
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 .22: الزمر (13)

 .502: البقرة(14)

 .17: إبراهيم (15)

 .02: احلجر (16)

 .15: الفرقان (17)

 50الطبعة ( 0220دار الشروق، القاهرة، )سيد قطب، يف ظالل القرآن  (18)

 .5002-2/5000ج

 .02: احلجر  (19)

ب كتاب العقد وهو أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب األندلسي، صاح (20)

الفريد، موىل أمري األندلس هشام بن الداخل، كان موثقًا شاعرًا نبياًل، عاش 

الذهيب، سري : اثنتني ومثانني سنة وتويف سنة مثان وعشرين وثالمثائة للهجرة، ينظر 

 0200دار الرسالة ، بريوت، )  -حققه الذهيب وحممد نعيم العرقوسي-أعالم النبالء

 .02/500، جالطبعة التاسعة( هـ

عبد اجمليد عمر النجار، قعضايا البيئة من منظور إسالمي، وزارة األوقاف  (21)

 .02-00، الطبعة األوىل، ص0222والشئون األسالمية قطر، 

علي العربي، مدى سلطة الدولة يف رعاية البيئة من منظور إسالمي، رسالة  (22)

 .57بيئة، ص ، نقاًل عن احلمد، ال0222دكتوراه، اجلامعة األردنية، 

 .02أرناؤوط السيد، اإلنسان والبيئة، مرج  سابق ص  (23)

 .00علي العربي، املرج  السابق، ص (24)

 .02-00املرج  نفسه ص  (25)

هذا املفهوم لكلمة الوسط مل يرد يف قواميس ومعاجم اللغة العربية القدمية،  (26)

 :دت هلذه الكلمةومل تستعمله العرب يف أشعارها قدميًا، ومن املعاني اليت ور

 .العدل -5 .متر وسط بني اجليد والرديء: املعتدل من كل شيء يقال-0

أي خيارًا ...(( وكذلك جعلناكم أمة وسطًا : )) اخلري، كما يف قوله تعاىل-0

وابن فارس يف  7/257ابن منظور، اللسان ج: وعدواًل؛ ينظر يف هذه املعاني

م حمدث، تسرب إىل العربية بسبب فهو إذن مفهو .1/010معجم مقاييس اللغة ج

 .الرتمجة، والتواصل العلمي بني الثقافات واحلعضارات األخرى

(1)- Michel Prieur،Droit de lènvironnement، 4 édition- 2001-

DALLOZ-P03  
املعارف  -عالقات ومشكالت-زين الدين عبد املقصود، البيئة واإلنسان (28)

 .17ص 0220اإلسكندرية، 

 .00جلواد، التشريعات البيئية، ص عبد ا (29)
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 -خماطر احلاضر وحتديات املستقبل–عبد القادر رزيق املخادمي، التلوث البيئي  (30)

 .00، الطبعة األوىل، ص5111اجلزائر، –ديوان املطبوعات اجلامعية 

 .01كمال سليماني، املرج  السابق، ص (31)

 .12: الزمر  (32)

 .21: يس (33)

 .51-02: احلجر  (34)

 .01كمال سليمان، مرج  سابق، ص (35)

الفقي، البيئة مشاكلها وقعضاياها ومحايتها من التلوث، : ينظر يف هذا العنصر  (36)

وعلي العربي، مدى سلطة الدولة يف رعاية البيئة من منظور  22-02ص

 .50-07إسالمي، مرج  سابق، ص

 .02-00ق، صعبد اجمليد النجار، قعضايا البيئة من منظور إسالمي، مرج  ساب (37)

 .00-11: الفجر (38)

 .572-570ابن منظور، لسان العرب، مرج  سابق، ص (39)

حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، :امساعيل بن عباد، احمليط يف اللغة، حتقيق (40)

 .0/201، ج0222-هـ 0202بريوت، 

ب حممد ابن أبي الفتح البعلي، املطل ، حتقيق حممد البشري األدليب، دار املكت (41)

 .20، 0200-هـ 0212اإلسالمي، بريوت، 

حممد عبد الرؤف املناوي، التعاري، حققه حممد رضوان الداي، دار الفكر املعاصر  (42)

 .222هـ، الطبعة األوىل، ص 0201دمشق،  -ودار الفكر، بريوت

 .52ابن تيمية، العبودية، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، ص (43)

 .22: الذاريات (44)

 .00ابن تيمية، العبودية، مرج  سابق، ص (45)

 .010-015: األنعام (46)

 (2/500) رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب  (47)

 .0205رواه البخاري يف صحيحه، احلديث رقم  (48)

باب بيان عدد شعب اإلميان وأفعضلها رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان،  (49)

 .02احلديث رقم  من اإلميان  ياء وكونهوأدناها وفعضيلة احل

حممد ناصر الدين األلباني، صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند، مكتب  (50)

 .520، ص 0200الرتبية العربي لدول اخلليج، الرياض، الطبعة الثالثة، 

، ينظر حممد ناصر الدين األلباني، غاية املرام يف ختريج رواه النسائي، وابن حَبان (51)

 .27ص 0202ديث احلالل واحلرام، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، أحا
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وصححه، ينظر حممد ناصر الدين األلباني، سلسلة األحاديث  رواه أمحد، واحلاكم (52)

 .22، ص0222الصحيحة، مكتبة املعارف، طبعة جديدة، 

 .15حديث صحيح، املرج  نفسه ، ص (53)

 .هُتْتِعُبه بكثـرة استعمال: أي:دئبهوت، 20حديث صحيح ، املرج  نفسه، ص (54)

وهو حديث صحيح، ينظر أأللباني ، غاية املرام يف  رواه الطرباني، واحلاكم (55)

 .20ختريخ أحاديث احلالل واحلرام، املرج  السابق، ص

يف سننه، وهو حديث صحيح، ينظر األلباني، سلسلة األحاديث  أخرجه أبو داود (56)

 .21الصحيحة، املرج  السابق، ص

يف صحيحه، ينظر حممد ناصر الدين األلباني، صحيح سنن أبي  رواه مسلم (57)

داود باختصار السند، مكتب الرتبية لدول اخلليج، الرياض، الطبعة األوىل، 

 .207، ص0202

 .01: البقرة (58)



 

 

 

 

 

 

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (240) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 ( التوجه الجديد للمصارف الجزائرية) بنـــــوك  التأمين 

 عبد الرحيـــم نــادية / الباحثة

 انغستوالية تم

 مقدمة

اجلزائرية  مصارفتبين مفهوم العمل املصريف الشامل بالنسبة لل إن

يف إعطاء  ، وشرط هامصرفيةخل أساسي يف إصالح املنظومة املمد

حركية كبرية للقطاع املصريف واالقتصاد بشكل عام، وتعضمن قانون 

الذي ألغى مبدأ التخصص " الشامل صرفامل" النقد والقرض مفهوم

دفعا جديدا حنو التنوي  يف األنشطة  مصارفالوظيفي، وأعطى لل

أثبت استمرارها  صارفلي لنشاط هذه املاملصرفية، غري أن الواق  العم

يف إتباع نفس السياسات والتوجهات السابقة وهو ما حال دون تطورها 

  .ومواكبتها ملفهوم الصريفة الشاملة

لكن يف املقابل مت فتح اجملال أمام نوع آخر من أعمال املصارف 

 يةصرفاخلدمات امل إحدىتعترب  ، واليت"بنوك التأمني"الشاملة، أال وهو 

التجارية  مصارفاليت تدخل ضمن منظومة اخلدمات املتطورة لل

 .كل القطاعاتشاملة ختدم  مصرفيةمبفهومها احلديث، وهى خدمات 

أحد  وهو، ظاهرة عاملية حعضارية صارفيعترب التأمني عرب املو

االسرتاتيجيات اهلامة اليت تسعي إلي تطبيقها كافة أسواق التأمني يف 

جم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق العامل بهدف زيادة ح

 .باإلضافة إلي خفض التكلفة التسويقية وأسعار املنتجات التأمينية

ويف املقابل فإن املصارف وعن طريق هذه اخلدمة اجلديدة سيكون هلا 

من االستفادة الشيء الكثري، لذا جاء مقالنا هذا لتسليط العضوء على 

هذا املوضوع ى املصارف تقدميها، ولإلحاطة بهذه اخلدمة واليت مل يعهد عل

 :يةسنتطرق للمحاور اآلت



 عبــد الرحيم نــادية .الباحثة  (التوجه الجديد للمصارف الجزائرية ) بنـــــوك  التأمين  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (241) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .ماهية بنوك التأمني ومربرات ظهورها -أ

 .املزايا، عوامل النجاح والعوائق أمام بنوك التأمني -ب

 .واق  بنوك التأمني يف اجلزائر -ج

 .آفاق بنوك التأمني يف اجلزائر -د

 .هاماهية بنوك التأمني ومربرات ظهور -أ

إن الصورة العملية الندماج املصارف م  شركات التأمني، هو 

أال وهو صريفة التأمني  ؛احلصول على منتج جديد يف األسواق

"Bancassurance" ا بــــــأو ما يطلق عليه أيعض: 

"l'assurbanque"بي  "تهدف اىل  ، وهي إسرتاتيجية مصرفية

 ".ملصارفالتأمني من خالل قنوات التوزي  يف ا

، هو "التأمني املصريف"كما يعرف أحيانا باسم ولتأمني، ا وبنك

وشركة  صرفأو العالقة بني امل مصطلح يستخدم لوصف الشراكة

قناة مبيعات من أجل كستخدم شركة التأمني املصرف ت ، أينالتأمني

 .يةالتأمين هابي  منتجات

و شركة تابعة إن عملية التأمني هذه تقدم من طرف شركة تأمني أ

   .، لصاحل عمالء هم يف األصل عمالء املصرف(Filiale)ملصرف 

وبصفة عامة، يتفق على أن بنوك التأمني ولدت يف فرنسا، عندما 

 Banque de crédit)قام مصرف القروض التعاونية للشرق 

mutuelle de l'est ) 0270بتطبيق هذه الفكرة يف الفرتة مابني-

0275.  

أن لبعض الدول جتارب يف هذا اجملال، حيث انتشرت هذه  دلذا جن

اخلدمة يف فرنسا يف الثمانينات، إذ تصل نسبة تسويق وثائق التأمني على 

من إمجالي السوق الفرنسية % 21احلياة عرب املصارف يف فرنسا إىل 

للتأمني على احلياة، كما انتشرت هذه اخلدمة يف الواليات املتحدة 

يف التسعينات، إذ أصبح بإمكان املصارف بي  وثائق التأمني األمريكية، 

على احلياة، ويف كندا كذلك، إذ مسح للمصارف بامتالك شركات للتأمني يف 
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م، والشكل املوالي يبني لنا مدى اتساع بنوك التأمني يف بعض 0225عام 

 :الدول األوربية، أين وجدت هذه اخلدمة رواجا كبريا

 

سيتعضح له أنها ال تنحصر يف " مصرف التأمني"واملتمعن يف ظاهرة 

ىل عرب املصارف فقط، بل تتعدى ذلك إ قعضية توزي  للمنتجات التأمينية

كونها وسيلة عن طريقها يقوم املصرف بتحقيق مبيعات متقاطعة، أي 

 .بي  التأمينات وملا ال خدمات مصرفية أخرى

ارف وشركات ونستطي  أن منيز عدة مستويات من العالقة بني املص

 :التأمني ومنها

املستوى األدنى، وهو أن تقوم املصارف وببساطة ببي  منتجات  -أوال

التأمني نيابة عن شركات التأمني، وبالتالي يلعب املصرف دور الوكيل 

 .لشركة التأمني، ويف هذه احلالة تكون املخاطرة حمدودة جدا

 شركة تأمني أن يتملك املصرف شركة التأمني، أو حصة يف -ثانيا

 .دون ممارسة رقابة أو سيطرة

، ةالدمج بشكل أكثر وثاقة بني أنشطة التأمني املصرفي -ثالثا

فتقوم املصارف بإصدار بواليص التأمني، وحتظى حبصة يف عمليات 

 .شركة التأمني بشكل مباشر



 عبــد الرحيم نــادية .الباحثة  (التوجه الجديد للمصارف الجزائرية ) بنـــــوك  التأمين  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (248) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

العامل من خالل عدة  ىمستو ىيزاول التأمني املصريف علوباختصار 

يات التعاون اليت تربم بني الطرفني واملشروعات برؤوس أشكال منها اتفاق

 .وشركات التأمني صارفأموال مشرتكة وحاالت االندماج بني امل

اليت تنشط فيها ، املبتكرة مني من األنشطة غري املصرفيةأيعد التو

من خالل شكل تنظيمي لشركة شقيقة  ، خاصةالشاملة صارفامل

خدمات تأمينية على  تعضمها شركة قابعضة، حيث تقوم بتقديم

املمتلكات وعلى األشخاص كالتأمني على العمالء الذين حيصلون على 

مني بسداد أقساط القروض يف ألتزام شركة التاقرض ائتماني يف مقابل 

حالة وفاة املقرض، وذلك مقابل حصول املصرف على عمولة من 

 .ةشركة التأمني الشقيقة نظري هذه األنشط

 :لتأمينية اليت تقوم املصارف بتوزيعها جندا تإن من بني املنتجا

التأمينات اخلاصة بالسيارات، تأمني  :ادرمنتجات لألف -أوال

السكنات، تأمينات على احلياة، التأمينات القانونية، تأمني القروض، 

 .تأمينات احلرائق، احلوادث واألخطار املختلفة، وغريها

ية املدنية، تأمني تأمينات املسؤول: سساتؤتأمينات للم -ثانيا

 .  الصادرات، تأمينات احلسابات، وغريها

وبأخذ املثال الفرنسي، فإننا جند أن التأمني على احلياة يعترب أوس  

املنتجات التأمينية املوزعة من قبل املصارف، وهو ما يبينه لنا الشكل 

 :املوالي
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سا وبأخذ املثال الفرنسي، باعتبار أن بنوك التأمني ظهرت يف فرن

، فإننا نالحظ أن حجم سوق 0275-0270ألول مرة يف الفرتة ما بني 

بنك التأمني يف فرنسا ال بأس به، حيث حيتل التأمني على احلياة صدارة 

املنتجات التأمينية املوزعة عرب املصارف، كما أن وترية تزايد اإلقبال على 

التأمني التأمني املصريف يف فرنسا تزداد بشكل أسرع من تزايد وترية 

 :عرب القنوات العادية وهذا ما يبينه لنا الشكل املوالي

 

كما يتوق  أن ينمو النموذج االقتصادي لبنوك التأمني بصفة قوية 

وظيفة يقوم بها  05يف السنوات القادمة يف العامل، وأن يكون من بني 

مصرف املستقبل، وذلك بسبب الشركات العمالقة اليت تقف وراء كل من 

 .وشركات التأمني املصارف

إن لظهور بنوك التأمني يف الساحة املالية العاملية عدة مربرات، إذ 

ويف دراسة، مت إجياد أن هناك حوافز عديدة أخذت تربز يف السنوات األخرية 

 :لتحث املصارف وشركات التأمني على االندماج وهي

ظل تقلص  زيادة الرحبية لدى املصارف من خالل زيادة العموالت، يف -

 .هوامش الفائدة

 .تعزيز النمو من خالل التوس  يف أسواق جديدة - 

توفري مشولية اخلدمة للعميل، مما ميكنه من إجراء خمتلف عملياته املالية  -

 .يف مكان واحد
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (246) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

توسي  قاعدة العمالء من خالل استقطاب قطاع البنوك وشركات  -

 .التأمني عمالء القطاع اآلخر

ت التأمني م  املصارف أَثر على الرافعة املالية إن اندماج شركا -

(Leverage)  ،من خالل تقديم خدمات جديدة دون زيادة يف التكلفة

 .عتماد على املوارد املتاحة يف كل منهماباال

 واملصارف لديهما من القدرات على نيإن كال من شركات التأم

سويق اخلدمات النجاح، فاملصارف مبا متلكه من وسائل عديدة ومتنوعة لت

، وحجم عمالء، وكذلك ما متلكه شركات من شبكة فروع، توس  جغرايف

التأمني من قدرات يف جمال دراسة املخاطر ومتابعتها وخربتها التسويقية 

 .  تفيد املصارف يف جماالت عديدة

 .املزايا، عوامل النجاح والعوائق أمام بنوك التأمني -ب

س على كل من شركة التأمني، إن لبنوك التأمني عدة مزايا تنعك

 :املصرف، والعميل، ونذكر منها

حتقق شركات التأمني عدة مزايا : بالنسبة لشركة التأمني -أوال

 :من خالل بنوك التأمني نذكر منها

القنوات  ىالتأمينية تقلل من االعتماد عل قناة جديدة لتوزي  املنتجات -

 .التقليدية

هم القاعدة العريعضة من ، وهوراجلم الوصول لشرحية جديدة من -

 .عمالء املصرف

 .مصدر للعمليات التأمينية اجلديدة وزيادة حجم األقساط  -

 .حتديث التغطيات التأمينية مبا يتوافق م  احتياجات العمالء -

 .التأمنيأسعار  ىختفيض تكلفة اخلدمات التأمينية مما ينعكس عل -

دون احلاجة لشبكة واسعة  حتقيق تواجد سري  لشركة التأمني بالسوق -

 .الوسطاءمن 

وشركات  صارفيف حالة تكوين املشروعات املشرتكة واالندماج بني امل -

 .املاليمساندة املصرف ملركزها ى التأمني احلصول عل
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إن لبنوك التأمني عدة مزايا يستفيد منها : بالنسبة للمصرف -ثانيا

 :املصرف نذكر منها

  .املصارفة اليت تقدمها توسي  نطاق اخلدمات املالي -

إجياد وسيلة إضافية لزيادة دخل املصرف من خالل العموالت أو  -

 .األجور اليت تتقاضاها من نشاط بي  املنتجات التأمينية

اكتساب ثقتهم  توفري خدمة شاملة لعمالء املصرف مما يؤدي إىل -

 .ووالءهم

ميل مبا تصميم منتجات مصرفية تأمينية جديدة لتلبية حاجات الع -

 .ومراحله العمرية االقتصاديةيتناسب م  ظروفه 

وشركات  صارفيف حالة تكوين املشروعات املشرتكة واالندماج بني امل -

التأمني يستطي  املصرف االستفادة من مزايا اإلعفاءات العضريبية 

 .أقساط تأمني احلياة ىعل

، فان كما املصارف وشركات التأمني: بالنسبة لعمالء املصرف -ثالثا

 :لعمالء املصارف مزايا يستفيدون منها نذكر منها

خفض أسعار  ىالشك أن اخنفاض التكلفة التأمينية سينعكس عل -

 .التأمني بالنسبة للعمالء

 .تطوير املنتجات التأمينية مبا يتناسب م  احتياجاتهم -

التكنولوجيا احلديثة اليت  تطوير اخلدمة املقدمة للعمالء من خالل -

 .مثل آالت الصرافة صارفامل متلكها

وجند أن من بني العوامل املساعدة على جناح بنوك التأمني أو صريفة 

 :التأمني ما يلي

 .وجود إسرتاتيجية متوافقة م  رؤية املصرف -

 .معرفة حاجات العمالء، ووض  خطوات بي  حمددة -

تقديم خدمات تأمني بسيطة ولكن شاملة، م  ضرورة وجود آلية  -

 .ة لتقديم اخلدمةقوي

 .وجود إدارة جيدة للموارد البشرية والتدفقات النقدية -
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ضرورة وجود ختطيط متزامن بني األقسام املختلفة يف املصرف  -

 .وشركة التأمني، وتوفري قواعد بيانات فعالة ومرنة

 .التكامل الكلي بني خدمات التأمني وخدمات املصرف األخرى -

 .دقيقة لنتائج بي  اخلدمة التدريب املكثف، ومتابعة -

من بني أهم العوائق أمام بنوك التأمني العضعف أو القصور يف  ولعل

 :اجملاالت التالية

 .التدريب وثقافة البي  املختلفة -

طرق اإلعالن عن اخلدمة، والتنسيق بني سياسات التسويق يف املصرف  -

 .وشركة التأمني

 .القات بني قنوات بي  اخلدمةاخلربة يف جمال قواعد البيانات، والع -

 .حتديد العالوات للموظفني، وموقف موظفي املصرف جتاه التأمني -

إن بي  خدمات التأمني من خالل املصارف أمر منطقي، لكن النجاح يف 

هذا اجملال ليس سهال، خاصة بالنظر اىل التغريات املطلوبة على أكثر من 

لعمل املصريف التقليدية مستوى، فصريفة التأمني تقتعضي تغيري طرق ا

وتعديل التشريعات والقوانني اليت تفصل بني املصارف وشركات التأمني 

 .بشكل قاط 

 .واق  بنوك التأمني يف اجلزائر -ج

تزاوج جديد يعضم قطاعني من أهم القطاعات داخل السوق 

ليظهر منتج جديد يف ، هما قطاع التأمني والقطاع املصريفاجلزائرية 

والذي يعضفي قيمة جديدة على ، وهو التأمني املصريفصاحل العمالء 

 .طبيعة عمل كل من القطاعني

يتصف القطاعني املصريف والتأميين يف اجلزائر بصغر حجمهما، 

وحمدودية قدراتهما الذاتية خاصة قطاع التأمني، لذا فإن صريفة التأمني 

تعترب إحدى الوسائل املمكنة لتوسي  نطاق أعمال التأمني وأعمال 

املصارف وزيادة حجمهما وتطوير أدواتهما ودرجة مساهمتهما يف 

االقتصاد اجلزائري، خاصة يف ظل رغبة اجلزائر يف االنعضمام اىل املنظمة 

 .العاملية للتجارة
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فشركات التأمني تستفيد يف حال زيادة تعاونها م  القطاع املصريف 

وات ، وتشكل صريفة التأمني إحدى القنااألقوى واألوس  انتشار

الرئيسية لتطوير العالقة بني قطاعي التأمني واملصارف بشرط أن 

تتواجد تشريعات واضحة وحمددة تنظم العالقة واملسؤوليات بني 

 . الطرفني

املؤرخ يف  12-11قانون رقم )بالتأمينات  القانون املتعلق ويوفر

املؤرخ يف  17-22، املعدل واملتمم لألمر رقم 51/15/5111

 لتطوير قانونيا مناسبا إطارا (ملتعلق بالتأميناتوا 52/10/0222

 بني اتفاقيات شراكة توقي  اخلصوص، مت املصريف، وبهذا التأمني

 .التأمني وشركات العمومية املصارف

حتدد النسبة القصوى »: 0مكرر 550ومما جاء يف هذا القانون، املادة 

 أو إعادة/وملساهمة مصرف أو مؤسسة مالية يف رأمسال شركة التأمني 

 «.مني، مبوجب قرار من الوزير املكلف باملاليةالتأ

-22من األمر رقم  525، املعدلة للمادة 20:وأيعضا ما جاء يف املادة

يعد وسطاء للتأمني، يف »: ، حيث جاء فيها52/10/0222، املؤرخ يف 17

 :مفهوم هذا األمر

 الوكيل العام للتأمني،  -0

 .مسسار التأمني -5

كات التأمني توزي  منتوجات التأمني عن طريق البنوك ميكن لشر

 .«...واملؤسسات املالية وما شابهها، وغريها من شبكات التوزي 

 51/12/5110املؤرخ يف  00-10من ناحية أخرى جند األمر رقم 

، والذي ميثل اإلطار التنظيمي الذي حيكم مجي  النقد والقرضب املتعلق

: 75، ومما جاء فيه، ما ورد يف املادة رقم رزائاملعامالت املصرفية يف اجل

توظيف القيم املنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشرائها وتسيريها ...»

    .«...وحفظها وبيعها
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سندات رأس املال أو عقود » فإن ( Vered keren، 1997)ـووفقا ل

، «التأمني واليت يستطي  العميل شراءها تعترب من املنتجات املالية

 .وبالتالي فان بي  منتجات التأمني عرب املصارف يعترب قانونيا

وقد ترمجت اإلجنازات املسجلة يف إطار تعزيز االستقرار واملردودية 

من خالل التعديالت اليت أدخلت على األمر املتعضمن شركات التأمني، 

والرامي إىل حتفيز النشاط والسالمة املالية للشركات وإعادة تنظيم 

شف، بوض  ترتيبات ومنظومة لبي  املنتجات التأمينية عرب الشبابيك الك

املصرفية، وإبرام اتفاقيات التوزي  بني شركات التأمني وخمتلف 

 .صارفامل

-CNEP) -مصرف-وقد قام الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

banque- ) م  شركة التأمني " مصرف تأمني"بتوقي  اتفاقية شراكة

 Crdif)بي باريبا للتأمني .ان.ائر، الشركة التابعة لشركة بيكارديف اجلز

el djazair- filiale de BNP Paribas Assurance) وذلك يف ،

 .يف اجلزائر 52/10/5110

الوطين اجلزائري والشركة اجلزائرية للتأمينات على  بنكال ق ووهذا 

كة الشر ياجلزائرالوطين  البنكحيث يرافق ، اتفاقية شراكة وتعاون

 :التأميين يتصدرها منتجهااجلزائرية للتأمينات يف تسويق خدمات 

مني عن أخطار املنازل أالتأمني عن احلوادث السيارات والرحالت والت

والكوارث الطبيعية، وتأتي خطوة شراكة األداء بني مؤسسة مصرفية 

 .وأخرى تأمينية لبلوغ حتدي ترقية األداء والتقرب أكثر من املواطن

وكالة منوذجية تابعة لبنك الفالحة  21كما ينتظر أن تشرع حنو 

يف إدخال خدمات التأمني عرب نشاطاتها، وذلك " بدر"والتنمية الريفية 

بني بنك الفالحة  5110مبوجب اتفاقية الشراكة املوقعة شهر أفريل 

 .والتنمية الريفية والشركة اجلزائرية للتأمني

خاطر الفالحية املتعلقة باحلرائق ويتعلق األمر بالتأمني على امل

واحملاصيل والربد واملخاطر املتعددة للزراعات البالستيكية، وخمتلف أنواع 

تربية املواشي، كما ختص هذه الصيغة اليت يقرتحها بنك الفالحة 
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والتنمية الريفية خدمات التأمني على األشخاص والتأمني على 

 .السكن

لريفية أن إدخال منتجات بنك التأمني وأكد بنك الفالحة والتنمية ا 

املقرتحة من قبل الشركة اجلزائرية للتأمني ضمن نشاطاته يتعلق 

أساسا بعواصم الواليات، على أن تعمم العملية على كافة شبكات بنك 

وكالة موزعة عرب الرتاب  011الفالحة والتنمية الريفية اليت تعضم 

ة الريفية من خالل هذا الوطين، حيث سيستفيد بنك الفالحة والتنمي

االتفاق من عوائد تدفعها له الشركة اجلزائرية للتأمني يف شكل عمولة 

 .خاصة بتحصيل منح التأمني املسوقة من قبل هذا املصرف

اتفاقات لبنوك التأمني بني وكاالت  1وباختصار فانه مت التوقي  على 

 الشركة اجلزائرية التأمني والبنوك، ويتعلق األمر بالعقود اليت أبرمت بني

للتأمني م  كل من بنك الفالحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطين 

بي أن بي ''فرع  ''كارديف اجلزائر''للتوفري واالحتياط وشركة التأمني 

للتأمينات من جهة، وما بني الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة  ''باريبا

ة احمللية، بنك اجلزائر التأمني والقرض الشعيب اجلزائري، بنك التنمي

 .اخلارجي من جهة أخرى

 .آفاق بنوك التأمني يف اجلزائر -د

يف دراسة قام بها احتاد املصارف املغاربية، احتلت اجلزائر املرتبة 

األخرية بعد كل من تونس واملغرب على التوالي من حيث نسبة 

 (:انظر الشكل املوالي)التغطية من حيث التعامل املصريف
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نسمة، يف  00111احتلت اجلزائر املرتبة الثالثة مبعدل فرع لكل  فقد

نسمة واملغرب يف  2201حني جاءت تونس يف املرتبة األوىل بفرع لكل 

نسمة، يف حني يبلغ املعدل العاملي  05221املرتبة الثانية بفرع لكل 

 .نسمة 0111فرع لكل : األمثل

املغاربي وبعيدة هذه النسبة وم  أنها تبقى األضعف على الصعيد 

عن املعدل العاملي األمثل، إال أنها وبالنظر اىل حالة قطاع التأمني يف 

اجلزائر، فإنها تعترب نسبة جيدة تستطي  من خالهلا شركات التأمني 

استغالل شبكة الفروع هذه لصاحلها، يف املقابل ستستفيد املصارف 

كسب العمالء اجلزائرية من العموالت عند توزي  هذه املنتجات، ومن 

 .كرب من خالل توفري تشكيلة منتجات واسعةواستمالتهم بشكل أ

ة وشركات التأمني وإن النظرة املستقبلية لعالقة املؤسسات املالي

جيابية اليت ستنتج إذا ما مت التعاون والتحالف بني هذه تؤكد اآلثار اإل

ة ىل شرحية كبريحيث أن هذا التحالف سيؤدي إىل الوصول إاملؤسسات، 

من العمالء من خالل استخدام املصارف كقناة تسويقية فعالة 

للمنتجات التأمينية، واالستفادة من استمرارية العالقة بني املصرف 

وعمالئه باملقارنة بني شركات التأمني وعمالئها، حيث أن املصارف تعد 

مصدرا جديدا للعمليات التأمينية، من خالل توفري نطاق واس  من 
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الختيارات اليت مل تكن متاحة من قبل، وكل ذلك يتم عن املنتجات وا

 .Assurance Bankطريق املصرف التأميين 

كما أن هناك تفاؤل كبري يف جناح بنوك التأمني يف اجلزائر خاصة بعد 

، (IRG)على الدخل اإلمجالي % 5إقرار تطبيق خصم جبائي بنسبة 

ص فردي أو أشخا)لألشخاص الذين يكتتبون طواعية لعقد تأمني

سنوات، على أن ال يتجاوز مبلغ ( 10)، ملدة أدناها مثاني (مجاعي

دج من مبلغ املنحة الصافية السنوية اخلاضعة 510111التخفيض 

  .للعضريبة على الدخل اإلمجالي

يف املقابل فان هناك عوائق حتول دون جناح هذه التجربة، من بينها 

أخذ طاب  اإللزام وليس طاب  الرغبة غياب ثقافة التأمني يف اجلزائر اليت ت

أمني من األسباب اليت جتعل قطاع الت وهييف جتنب اخلطر من قبل الفرد، 

 .يف البلدان العربية األخرى على األقل يف اجلزائر متأخر عن نظراءه

صر ىل عنيفتقد إمن جهة أخرى، فان القطاع املصريف يف اجلزائر، 

عف األساليب التسويقية فيه، ىل ضالتواصل م  العمالء باإلضافة إ

يعضاف إليه املعتقدات الدينية للفرد اجلزائري، إن كان فيما خيص 

 .  املصارف أو شركات التأمني

 

 :امتةـــــــخ

مل يعد اخلالف اليوم حول ضرورة إعادة االعتبار للجهاز املصريف 

اجلزائري وحتسني أداءه بغرض إدماجه يف احلركية االقتصادية العاملية، 

 .وإمنا اخلالف حول سبل وآليات حتقيق ذلك

من شأنه أن ولعل ولوج املصارف اجلزائرية عامل التأمني املصريف، 

ىل عصر اخلدمات املصرفية الشاملة بشكل فعلي مينحها فرصة للدخول إ

وليس على الورق فقط كما جاء يف قانون النقد والقرض، وبالتالي من 

وخدمات مصرفية أخرى تواكب  املمكن أن يكون فاحتة خري ملنتجات

 . متطلبات اجملتم  اجلزائري، ويدخل بها بوابة العصر احلديث
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فتفعيل وتدعيم وتشجي  توجه املصارف اجلزائرية لصريفة 

التأمني لن تنعكس باإلجياب على القطاع املصريف اجلزائري وحده، بل 

، ستساهم يف تفعيل قطاع التأمني الذي مازال يعاني من ضعف األداء

القطاع مبا خيدم االقتصاد اجلزائري  ىوبالتالي املساهمة يف رف  مستو

 .ككل

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

، دار احلامد "إدارة اخلطر والتأمني"أسامة عزمي سالم، وشقريي نوري موسى،  (1)

 .71، ص 5117 ، عمان، األردن، الطبعة األوىل، للنشر والتوزي

() - Paul de leusse, "L'assurbanque: quels enseignements tirer des 

premières expériences?", revue: Banque stratégie, N°221, 
décembre 2004, p:10. 

() - Mamadou N'dao, "Manuel des techniques bancaires et 

financières", édition: Séfi, Québec, Canada, 2008, p:156.  

() - Alain Borderie, & Michel Lafitte, "la Bancassurance –stratégies 

et perspectives en France et en Europe", Revue Banque Edition, 
Paris, France, 2004, p:47.  

() - "Bancassurance", Wikipedia the free encyclopedia, Available 

on the website: en.wikipedia.org, Date access: 10/06/2010. 

() - Bernard De Gryse, "la bancassurance en mouvement", Edition: 

De Boeck & Larcier s.a, Bruxelles, Belgique, 2005, p:01.   

() -Bernard De Gryse,IBID, p:05.   

،مرج  "إدارة اخلطر والتأمني"وشقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم،  (8)

 .-بتصرف-، 77:سابق، ص

() - Bernard De Gryse, op. cit, p:02 

، "التطورات العاملية وانعكاساتها على أعمال البنوك"طارق عبد العال محاد،  (10)

، ص 0222الدار اجلامعية للطب  والنشر والتوزي ، اإلسكندرية، مصر، 

  .-صرفبت-، 510-517:ص

() - François Desmicht, "Pratique de l'activité bancaire-gestion 

comptable, commerciale, informatique et financière, gestion 
des risques-", édition: Dunod, Paris, France, 2004, pp: 74-75.  



(227) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
() - Gille prod'homme, "les 12 travaux de la banque du future", 

revue: point banque, N°51, juillet-aout 2008, p:17.  
االستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية من منظور إداري "عادل حممد رزق،  (13)

، دار طيبة للنشر والتوزي  والتجهيزات العلمية، القاهرة، مصر، "وحماسيب

 .502:، ص5112

، متاح ت املعهد املصري للتأمنيدورا، "تسويق التأمني"طنطاوي امحد أمني،  (14)

: ، تاريخ االطالعhttp://www.polesty.com :على املوق  االلكرتوني

10/11/5101. 

-، 70-77: أسامة عزمي سالم، وشقريي نوري موسى،مرج  سابق، ص ص (15)

  .-بتصرف

 .-بتصرف-، 70:نفس املرج  أعاله، ص (16)

حالة تنفيذ برنامج : "شعبية حولتقرير اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال (17)

–، اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء "العمل الوطين يف جمال احلكامة

، متاح على املوق  020:، ص5110، نوفمرب -نقطة االرتكاز الوطنية اجلزائر

 .12/15/5100: ، تاريخ اإلطالعhttp://www.cg.gov.dz :االلكرتوني

-22، املعدل واملتمم لألمر رقم 51/15/5111خ يف املؤر 12-11قانون رقم  (18)

اجلمهورية اجلزائرية واملتعلق بالتأمينات،  52/10/0222املؤرخ يف  17

 .01:، ص05/10/5111، 02:الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد

-22، املعدل واملتمم لألمر رقم 51/15/5111املؤرخ يف  12-11قانون رقم  (19)

اجلمهورية اجلزائرية واملتعلق بالتأمينات،  52/10/0222يف املؤرخ  17

  .05:، ص05/10/5111، 02:الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد

اجلمهورية ، املتعلق بالنقد والقرض، 51/10/5110املؤرخ يف  00-10أمر رقم  (20)

، 57/10/5110، 25:اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد

   .05:ص

(21)- Vered Keren," La bancassurance". Edition: Que Sais-je ?, 
Paris, France, 1997, p: 66.  

حالة تنفيذ برنامج : "تقرير اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية حول (22)

–، اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء "العمل الوطين يف جمال احلكامة

، متاح على املوق  022:، ص5110، نوفمرب -طة االرتكاز الوطنية اجلزائرنق

-، 12/15/5100: ، تاريخ اإلطالع http://www.cg.gov.dz :االلكرتوني

 .-بتصرف



 عبــد الرحيم نــادية .الباحثة  (التوجه الجديد للمصارف الجزائرية ) بنـــــوك  التأمين  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (226) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 52، شراكة بني املصرف الوطين واجلزائرية للتأمينات اتفاقية"ب، .فعضيلة (23)

، متاح 12/01/5101، جريدة الشعب، "وكالة عرب الوطن يف خدمة املواطن

: ، تاريخ االطالعwww.ech-chaab.com :على املوق  االلكرتوني

12/15/5100. 

 21بدر مصرف يشرع يف توفري خدمات التأمني على مستوى "ج، .أ، وأ.ليلى (24)

   :، متاح على املوق  االلكرتوني10/12/5112، جريدة احلوار، "وكالة

http://www.elhiwaronline.com بتصرف-، 00/05/5101: طالعتاريخ اإل  . 

 .نفس املرج  أعاله (25)

 .نفس املرج  أعاله (26)

االستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية من منظور إداري "عادل حممد رزق،  (27)

، دار طيبة للنشر والتوزي  والتجهيزات العلمية، القاهرة، مصر، "وحماسيب

 .502-500: ، ص ص5112

، املتعضمن قانون 00/05/5112املؤرخ يف  01-12ن رقم قانو، 00:املادة رقم (28)

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، ، 5111املالية لسنة 

  .17:، ص00/05/5112، 02:العدد



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (221) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 تقييم التجارة االلكترونية ومدى انتشارها عبر العالم

 م وهيبةــــــــعبد الرحي. أ 

 لتامنغستالمركز الجامعي 

 مقدمة

امل بني التجارة التقليدية منافسة واضحة املعأن هناك مما ال شك فيه 

والتجارة االلكرتونية، هذه األخرية اليت حققت جناحًا باهرًا خاصة يف الدول 

ملا تقدمه من مزايا ورفاهية لألفراد، وتقلل من أعبائهم،  املتقدمة نظرًا

التجارة االلكرتونية كغريها من الظواهر االقتصادية هلا مزايا وفوائد يستفيد ف

ؤسسة والدولة واالقتصاد، كما هلا أيعضًا مشاكل وعيوب حيث منها الفرد وامل

تسَبب ظهورها يف خلق جرائم يف اجملتم  من نوع خاص وهي اجلرائم 

االلكرتونية، وهذا مل مين  مواصلة التجارة االلكرتونية يف التطور بل حاربت 

من أجل البقاء من خالل ظهور عدة حماوالت قانونية وتكنولوجية ملواجهة 

لذلك جاء هذا املقال لتسليط العضوء على هذه .العيوب والتخلص منها هذه

 :الظاهرة االقتصادية، و ذلك مبحاولة اإلجابة على األسئلة التالية

  هل فعاًل للتجارة االلكرتونية فوائد ومزايا ذات أثر إجيابي على املشرتي

 والبائ  ؟

  املخاوف ما هو اجلانب املظلم هلذه الظاهرة والذي خلق زوبعة من

 اجتاهها؟

  هل حَدت العقبات اليت واجهتها التجارة االلكرتونية من انتشارها عرب

 العامل ؟

 من تعريفها، ويعترب ال بدوقبل التطرق لفوائد التجارة االلكرتونية 

 منظمة تعريف هو اإللكرتونية للتجارة شيوًعا التعريفات أكثر

 يف التجارية العمليات كل أو تنفيذ بعض :"وهي هلا العاملية التجارة

األخرى،  العاملية التجارية والشبكات اإلنرتنت شبكة عرب واخلدمات السل 

 سريعة وسيلة واالتصاالت، وهي املعلومات تكنولوجيا باستخدام أي

 يف التجارة كانت التجارية اإللكرتونية، سواء الصفقات إلبرام وسهلة

 . "يوترالكمب وبرامج املعلومات يف أم واخلدمات السل 
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 اليت واملقاالت الدراسات هي كثرية :مزايا التجارة االلكرتونية -أواًل

 منطا واعتمادها إليها اللجوء وأهمية االلكرتونية مزايا التجارة تتناول

 بإجياز السرعة، وميكننا فائق املعلومات عصر يف التجاري ًرئيسًا للنشاط

 :التالي  النحو االلكرتونية على التجارة مزايا أبرز عرض

 التكلفة اخنفاض هو اإللكرتونية التجارة أنشطة مييز ما أهم -0

 إىل حتتاج ال حيث إنها كبري حد إىل التقليدية التجارة بأنشطة مقارنة

 على موق  وض  يكفي تسويق، إذ جممعات أو خمازن أو معارض أو متاجر

 عضًاأي ذلك يؤدي منتجاتها، كما وعرض الشركة بنشاط للتعريف اإلنرتنت

 .بالشركة العاملني عدد خفض إىل

 التجارة أنشطة تتيح: الشركة ألنشطة إلكرتوني سجل توافر -5

 يعتمد ألنه اخلطأ، وذلك حيتمل ال سجل وجود ميزة للشركة اإللكرتونية

 االستعانة وجهد ووقت تكلفة يوفر مما بالكمبيوتر التسجيل تقنية على

للمواد كاستهال من تتطلبه مبا الورقية باألنشطة
0

. 

 على موقعها خالل من الشركة تستطي  :قالتسوي يف أكرب فعالية -0

 الوصول خالل من وأكثر فعالية ملنتجاتها أفعضل تسويق حتقيق اإلنرتنت

 يوميًا ساعة 52العامل، وملدة  مستوى على املستهلكني من هائل عدد إىل

 أو الليل اعاتس من ساعة أي يف املستهلكني طلبات من تلقي ميِكنها حيث

 أو املستهلكني تلقي اقرتاحات أيعضًا ميكن احلال، كما يف عليها والرد النهار

 عيوب بها، كما أية وتاليف الشركة منتجات حتسني على والعمل التجار

 أو استخدامه وكيفية املنتج تفاصيل كافة شرح أيعضا  الشركة تستطي 

 .كيميائية مادة كان إذا الكيميائي تركيبه حتى

 منتجات على التعرف للشركة ميكن :املنافسني على التعرف -2

 أكثر أسعار ووض  دراسة السوق هلا يتيح مما املنافسة الشركات وأسعار

العمالء،  من وافر نصيب على واحلصول النجاح حتقيق أجل من تنافسية

 أجل من فيه تعمل الذي يف اجملال جديدة أفكار على ميكنها التعرف كما

 .مستوى املنافسة على والبقاء املنتج وحتسني االبتكار من املزيد
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 على االتصال للشركة ميكن :الشركاء مع التواصل على القدرة -2

 الرسائل أو الربيد اإللكرتوني خالل من عمالئها أو بشركائها أسهل حنو

 على الوقوف إىل يؤدي اإلنرتنت، مما على التخاطب برامج عرب الفورية

 .اجلمهور م  املستمر التواصل وحتقيق املختلفةاألسواق  احتياجات

 احلصول الشركة عمالء يستطي  :املنتج على احلصول سهولة -1

 على العضغط انتظار، مبجرد أو تزاحم دون وقت أي يف منتجاتها على

 يف املنتج بإرسال الشركة وتقوم الشراء طلب إرسال ميكن املفاتيح لوحة

اإللكرتوني الدف  وسائل إحدى عرب مثنه بدف  العميل قيام فور احلال
5

 . 

وهو توفر العديد من البدائل أمام نوع آخر من املنافع وهناك  -7

طالع على العديد من فلديه فرصة االاملشرتي باستخدام شبكة االنرتنت، 

املنتجات اليت تعرض بواسطة العديد من البائعني يف أماكن خمتلفة من 

ان حمدد تعرض فيه جمموعة قليلة من املنتجات، العامل، بداًل من التقُيد مبك

كما يتوافر لدى املشرتي قدر كبري من املعلومات املتاحة عن هذه 

املنتجات وبدائلها، فالبائ  ميكنه عرض موسوعة من املعلومات عن 

الشركة ومنتجاتها املختلفة كما ميكنه أيعضًا استخدام الصور واألفالم، 

هم املشرتيواإلحصائيات واألرقام اليت ت
0

. 

 الصحة مثل العامة اخلدمات توزيع تيِسر االلكرتونية التجارة -0

 .أعلى وبكفاءة بسعر منخفض والتعليم

 أساليب جديدةكما أن منو التجارة اإللكرتونية حيِفز األحباث على إجياد  9-

والشيكات اإللكرتونية، ويف هذه األثناء، هناك  وحمَسنة الستخدام القسائم

يف العامل   يب أعمال جديدة تزدهر على اإلنرتنت واليت مل تكن ممكنةأسال

فعلى سبيل املثال، تبي  شركات عديدة متخصصة يف التعامل . الواقعي

. الشبكة بواسطة مزادات اإلنرتنت  م  الشركات فائض خمزونها عرب

والشيء األكثر أهمية فيما يتعلق مبزادات اإلنرتنت هو أن تأثريها على 

ر حمدود، ففي بيئة املزايدة، ال يستطي  املنتج أو املوزع أن حيدد السع

فسعر البعضاعة أو اخلدمة يتحدد فقط حبسب الطلب   السعر مبفرده

املسجل يف السوق
2

. 
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 اإللكرتونية التجارة تطبيقات مَكنت ، حيثعمل فرص توفري -01

 نتجاتامل إىل الوصول من األماكن الريفية يف يعيشون الذين األفراد

 بها علم على مل يكونوا اإللكرتونية، واليت املواق  عرب تباع اليت واخلدمات

شهادات  على احلصول أو جديدة مهن لتعلم للسعي حيفزهم وهذا

جامعية
2

. 

وهكذا بواسطة استخدام التجارة االلكرتونية أصبح املستهلك ال 

ني وال يتطلب حيتاج إىل عناء الوقوف واالنتظار يف طابور لشراء منتج مع

شراء أحد املنتجات أكثر من جمرد النقر على املنتج املبني يف شاشة 

الكمبيوتر وإدخال بعض املعلومات اخلاصة به، بل أكثر من ذلك أصبح 

ميكنه التعامل يف األسواق احمللية والدولية بعضغطة واحدة على جهاز 

ودون عناء  الكمبيوتر دون حاجة إىل الدخول يف عالقة مباشرة م  البائ 

فالغرض من التجارة االلكرتونية هو خلق جمتم   .مشقة السفر

املعامالت الالورقية، وبالتالي سوف حتل الدعائم االلكرتونية حمل الدعائم 

 .الورقية

كل هذه الفوائد السالفة الذكر، ال ميكن أن تدل إال على أن التجارة 

راد واالقتصاد، فهي االلكرتونية عملية جد مرحبة ومفيدة للمجتم  واألف

سَهلت احلياة على اجلمي  ورفعت مستوى الرفاهية وقامت بإرضاء مجي  

األطراف، وحققت ما عجزت عنه التجارة التقليدية، من سرعة يف األداء 

وتلبية األذواق وإرضاء الزبون وحتقيق ربح للبائ  بطرق سَهلت عليه 

 .املعيشة

ايا، فهي ال ختلو من خماطر ومثلما للتجارة االلكرتونية فوائد ومز

 .وسلبيات وحتديات تواجهها على أكثر من صعيد

مدى خطورة استخدام التجارة االلكرتونية وطرق الوقاية  -ثانيًا

 :منها

إن من بني املشاكل اليت تسببها شبكة االنرتنت، االعتداء على 

خصوصيات األفراد، حبيث أن الطاب  املفتوح هلذه األخرية يعطي الفرصة 

ملن يريد التطفل على احلياة اخلاصة للمستخدمني، فالفرد ميد الشبكة 
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مبعلومات خاصة عن نفسه ورغباته، مما يكشف عن شخصيته ويسمح 

باستغالل هذه املعطيات اليت أصبحت سلعة مهمة تباع يف السوق، فهناك 

شركات وخمابر خمتلفة تقوم بتجميعها وحتليلها ألغراض خاصة دون علم 

 .أصحابها

من اخلطري جدًا : خطورة استخدام التجارة اإللكرتونية -أ

التسوق عرب شبكة االنرتنت يف عصرنا احلالي، إذ جيب على املستهلك 

التفكري جيدًا قبل التسوق إلكرتونيًا يف حال كان جاهاًل الستخدام طرق 

ظهر م  التجارة االلكرتونية الوقاية من املخاطر االلكرتونية، حيث 

نت واستخدام احلاسوب، عمليات احتيال وغش وسرقة وشبكة االنرت

تعرف باجلرائم االلكرتونية، وهي متعددة األشكال قد متس خصوصية 

 . املستهلك وتهدد أمنه، وميكن التطرق هلذه اجلرائم كما يلي

من الناحية الفنية تعرف اجلرائم : تعريف اجلرائم االلكرتونية -0

ي تستخدم فيه تقنية احلاسب اآللي نشاط إجرام"االلكرتونية على أنها 

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل 

"اإلجرامي املقصود
1

، وهذا التعريف يعترب جام  مان  من الناحية 

الفنية للجرمية االلكرتونية حيث أنه الرتكاب اجلرمية يتطلب وجود أجهزة 

أما من الناحية . ضخمة كمبيوتر زيادة على ربطها بشبكة معلوماتية

جمموعة من األفعال واألنشطة املعاقب عليها : "القانونية تعرف بأنها

 ىومبعن" رامي والثورة التكنولوجيةواليت تربط بني الفعل اإلج قانونًا

"نشاط جنائي ميثل اعتداء على برامج احلاسب اآللي:" آخر هي
7

. 

عناصرها وأركانها إن خطورة اجلرمية االلكرتونية تتمثل يف طبيعة 

وأساليب ارتكابها حيث ختتلف كثريًا عن اجلرائم التقليدية، فاجلرمية 

االلكرتونية حبكم موق  حدوثها يف الفعضاء االفرتاضي الواس  وإمكانية 

تنفيذها عن بعد وصعوبة مشاهدة اجلناة فيها جيعل من الصعب ضبطها، 

ة إلثباتها العتمادها اكتشافها، التعرف على عناصرها، مج  األدلة الالزم

على الدعائم االلكرتونية بداًل من الورقية، لذلك التشريعات القانونية اليت 
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تنظم اجلرائم التقليدية واليت تعتمد على الواق  العملي املادي، قد ال 

 .الوسائل االفرتاضية تنطبق على اجلرائم ذات الطاب  أو

: ة االلكرتونيةأنواع اجلرائم اإللكرتونية اليت متس التجار -0

هناك الكثري من الطرق والوسائل اليت يستخدمها أصحاب اجلرائم 

االلكرتونية واليت يتم استحداثها م  تقدم الزمن وم  التطور 

التكنولوجي، ولعل أهم اجلرائم اليت متس التجارة االلكرتونية عرب شبكة 

 :االنرتنت ميكن حصرها يف ما يلي

رئيون أخطر من املغري ن إن اجملرمو: عمليات القرصنة -

اجملرمون املرئيون، فاجملرم املعلوماتي هو شخص خيتلف عن اجملرم العادي 

فال ميكن أن يكون هذا الشخص جاهاًل للتقنيات احلديثة للمعلوماتية، 

 :فالقراصنة نوعان

فعضولي يف بعض األحيان يكون عادة  وهو : أواًل/ -

لعنكبوتية حيث يدفعهم الفعضول إىل من املراهقني املولعني بالشبكة ا

بعض األشخاص والدخول إىل نظامهم املعلوماتي،   معرفة كلمة سّر

 .كما يقول بعض الكتاب إنهم ال يشكلون خطر

هم أشخاص متسللون يتابعون عن كثب آخر  : ثانيًا/ -

 األخبار وبرامج احلماية األمنية لألجهزة واملعلومات، إىل حد أنهم ينشئون

 .النوادي لتبادل املعلومات

وهؤالء اجملرمون يستطيعون االجتياز األمين ملختلف املواق  بقصد 

التخريب واالختالس والتزوير، ومن أهم هذه اجلماعات هي مجاعة 

القراصنة الروس الذين يعتربون األفعضل على اإلطالق لتفوقهم يف علوم 

أنهم متمكنون من اخلرق الرياضيات والفيزياء، ففي استطالع للرأي أكد 

حتى أن الواليات املتحدة األمريكية وجهت % 05اآللي لألنظمة بنسبة 

االتهام لروسيا مبحاولة سرقة برامج نظام متركز الصواريخ العالي، ألن 

 .بعض قراصنة الروس قاموا مبهامجة موق  األطلسي

الفريوس هو برنامج مدمر يتم إرساله إىل بعض : الفريوسات -

بات وشبكات املعلومات عن طريق أقراص ممغنطة أو مدجمة أو عن احلاس
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طريق االتصال بالشبكات، بهدف تدمري احلاسبات والربامج والبيانات 

واملعلومات
2

أضحى تصميم برامج الفريوسات وما يعرف  وعرب الوقت .

 .بالديدان من املهام واألنشطة اليت يعضطل  بها اجملرمون

 :رتونية على أكثر من صعيدمشاكل التجارة االلك -0

تواجه التجارة االلكرتونية صعوبات من حيث اعرتاف القوانني -

التقليدية بقانونية إبرام العقود بهذه الوسائل، ومسائل اإلجياب والقبول 

ومعيار انعقاد العقد وطريقة التعبري عن اإلرادة وما يتصل بذلك من 

 .مسائل حتديد زمان ومكان إبرام العقد

التجارة االلكرتونية حتديات يف حقل الوفاء بالثمن ومقابل  تثري -

اخلدمة، وتتصل هذه التحديات مبفهوم النقود االلكرتونية، احلواالت 

االلكرتونية، وآليات الدف  النقدي االلكرتوني، وما يتصل بذلك من 

مسائل االعرتاف بهذه الوسائل وحتديد مسؤوليات األطراف ذوي 

العالقة
01

. 

ات محاية املستهلك من أنشطة االحتيال على اخلط ومن حتدي -

 .املواق  الوهمية أو احملتوى غري املشروع للخدمات واملنتجات املعروضة

مبا أن التعامالت يف التجارة االلكرتونية تتم دون احلاجة إىل اتصال  -

بني أطراف ال يعرفون بععضهم البعض، فهو ما خيلق ( فيزيائي)مباشر

ية هذه التعامالت من حيث بث معلومات غري صحيحة احتمال عدم جد

 . من طرف البائ  أو الزبون

كثريًا ما يشتكي املتسوقون عرب شبكة االنرتنت من عدم وصول  -

طلباتهم يف الوقت احملدد، أو ما يصلهم من سل  يكون غري مطابق 

للمواصفات املتفق عليها، وما يالحظ أن هناك تأخرًا يف سن قوانني     

شريعات حتد من ظاهرة الغش يف املعامالت اليت تتم بواسطة التجارة وت

لكرتونيةاإل
00

. 

بعض أنشطة األعمال ال ميكن أن تدخل يف التجارة االلكرتونية -

كاألغذية سريعة التلف واألصناف عالية التكلفة كاجملوهرات واآلثار، واليت 

 .ديكون من املستحيل معاينتها بدرجة كافية من مكان بعي
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بات حتويل املبالغ الكرتونيًا إحدى املمارسات الشائعة يف اجملتمعات -

الغربية الصناعية، إذ أصبح من غري املستغرب أن يسعى اجملرمون إىل 

حتويل حواالت املبالغ املشروعة، أو تدبري حتويل املبالغ النقدية من 

احلسابات املشروعة بهدف الكسب عن طريق قنوات إجرامية، وميكن 

يعضا سرقة أو تزوير البطاقات االئتمانية وتستخدم لشراء البعضائ ، أو أ

 .اخلدمات سواء عن طريق األشخاص أو عرب االنرتنت

 Vladimirويف هذا الصدد متكن متخصص يف الرياضيات يدعى  

Liven  من الدخول بطريقة غري مشروعة إىل نظام  0222يف عام

ن خالل جهاز حاسبه وذلك م" City Bank"احلاسوب اخلاص مبصرف 

باملكتب يف مدينة بطريسبريغ الروسية، وقد رتب م  شركاء له فتح 

حسابات مصرفية يف إسرائيل، وفنلندا، وكاليفورنيا، ثم بدأ يف حتويل 

إىل " City Bank"املبالغ من مالكي حسابات شرعيني يف مصرف 

 .حسابات شركائه

تقنية طرق من الناحية ال: أمن املعلومات وطرق الوقاية -ب

الوقاية واألمن من اجلرائم االلكرتونية هي الطرق املوضوعة حلماية 

عمليات الدف  االلكرتونية كجزء من التجارة االلكرتونية، وهي كثرية 

التشفري االلكرتوني، التوقي  االلكرتوني، أنظمة التحقيق : ومتعددة مثل

عامل منذ منتصف اخل، لكن من الناحية القانونية اجته ال.....البيولوجية

الثمانينات إىل إقرار قواعد لتجريم أنشطة إساءة استخدام الكمبيوتر 

والشبكات، لكن احلركة التشريعية يف هذا امليدان ال تزال ضيقة 

ومتعثرة، وقد دفعت التجارة االلكرتونية وأهميتها املتزايدة إىل وجوب 

لومات، ومن هنا الوقوف أمام أهمية التدابري التشريعية حلماية نظم املع

مل يكن كافيًا اعتماد احلماية التقنية فقط
05

 . 

فنظرًا لوجود عدة إشكاالت تطرحها التجارة االلكرتونية من 

الناحية القانونية مت تسجيل أنشطة واسعة حتققت على املستويات 

الدولية واإلقليمية والوطنية للتعامل م  املسائل التنظيمية والقانونية 

 :، وميكن تلخيصها كما يليهلذا املوضوع
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 :على الصعيد الدولي -0

فعلى الصعيد الدولي تعد أوس  اجلهود تلك اليت بذلتها جلنة قانون 

اعتبارًا من منتصف ( UNICITRAL)التجارة الدولية يف األمم املتحدة 

الثمانينيات يف حقل البحث مبسائل التبادل االلكرتوني للرسائل، ليتوج 

رار القانون النموذجي للتجارة االلكرتونية واملعروف بإق 0222اجلهد عام 

، الذي ميثل يف وقتنا الراهن اإلطار التشريعي 0221بقانون اليونسرتال 

األساسي للتشريعات الوطنية يف حقل التجارة االلكرتونية، وما يتفرع 

عنها كتشريعات التواقي  االلكرتونية وتشريعات شهادات التوثيق وحجية 

 .بيانات ذات الطبيعة االلكرتونية وغريهااإلثبات بال

وقد صنفت التجارة اإللكرتونية عامليًا، يف إطار مسعى منظمة 

إىل إيعضاح طبيعتها وإطارها القانوني، ضمن  (OMC)التجارة العاملية 

مفهوم اخلدمات، وقد تقرر ذلك يف التقرير الصادر عن جملس منظمة 

، 07/0/0222دمات بتاريخ التجارة الدولية اخلاص بالتجارة يف اخل

حيث ذهب هذا  (OMC)واملقدم إىل اجمللس العام ملنظمة التجارة الدولية 

تزويد اخلدمات بالطرق التقنية يق  ضمن نطاق "التقرير إىل أن 

باعتبار أن االتفاقية تطبق ( GATS)االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 

ها، وألن العوامل على كافة اخلدمات بغض النظر عن طريقة تقدمي

املؤثرة على التزويد اإللكرتوني للخدمات هي نفسها اليت تؤثر على جتارة 

اخلدمات، ومن هنا ختعض  عمليات تزويد اخلدمة بالطرق التقنية إىل كافة 

سواء يف ميدان ( GATS)نصوص اتفاقية التجارة العامة يف اخلدمات 

الشفافية، التنظيم الداخلي، املتطلبات أو االلتزامات، مبا فيها االلتزام ب

املنافسة، الدف  والتحويالت النقدية، دخول األسواق، املعاملة الوطنية 

أن هناك حاجة لتحديد املوقف "وااللتزامات اإلضافية، هذا م  مراعاة 

من عملية تسليم البعضائ  املنتجة بطرق تقنية وذلك لتحديد ما إذا 

السل  -ة للتجارة يف البعضائ  كانت هذه األنشطة ختعض  لالتفاقية العام

(GAAT) أم اتفاقية التجارة يف اخلدمات(GATS)
00

. 
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ىل جانب اليونسرتال يظهر جهد واضح ملنظمة التجارة الدولية، إو

إىل جانب املنظمة العاملية ( OECD)ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ز دور االحتاد ، أما على الصعيد اإلقليمي، فيرب( WIPO)للملكية الفكرية 

( APEC)الباسيفيك للتعاون االقتصادي  -، ومنظمة آسيا EUاألوروبي 

، ويف ميدان اهليئات املتخصصة، يربز جهد (NAFTTA)والنافتا األمريكية 

 (.ICC)مميز لغرفة التجارة العاملية 

سارعت الدول املتقدمة إىل إصدار تشريعات : على الصعيد الوطين -5

لي واالنرتنت واجلرائم االلكرتونية وجرائم تقنية جلرائم احلاسب اآل

 :املعلومات، ومن أهم تلك التشريعات ما يلي

.قانون إساءة استخدام احلاسب اآللي الربيطاني لسنة  ()

.قانون اجلرائم االلكرتونية الباكستاني لسنة  ()

.قانون املعامالت االلكرتونية املوحد األمريكية لسنة  ()

.وحد ملعلومات احلاسب اآللي لسنة القانون امل ()

.قانون تقنية املعلومات اهلندي لسنة  ()

.القانون الفرنسي جلرائم الكمبيوتر لسنة  ()

.قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات اإلماراتي لسنة  ()

تنص االتفاقيات الدولية واملعاهدات الدولية  :االتفاقيات الدولية -0

موذجية اليت جيري إعدادها ملواجهة اجلرائم االلكرتونية والقوانني الن

بإلزام الدول املشاركة على تعضمني قوانينها العقابية الوطنية مخسة 

 :أنواع رئيسية من اجلرائم االلكرتونية وهي

  االعرتاض غري املشروع أو التدخل يف بيانات احلاسب اآللي، والدخول

اآللي وإساءة استخدام أي غري املشروع أو التدخل يف نظم احلاسب 

.جزء منه الرتكاب اجلرائم

 املتعلق باحلاسب اآللي الغش والتزوير.

 استغالل األطفال يف األعمال الفاضحة.

 اإلخالل حبقوق التأليف والنشر.

 املساعدة على التحريض أو املشاركة.

أما أهم مشكل والذي اعترب يف كيفية إثبات العمليات االلكرتونية 

ال تعتمد بطبيعتها على الدعامة الورقية، وبالتالي السؤال الذي حناول اليت 
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اإلجابة عليه هو كيف يتم إثبات التعامالت املنفذة عرب االنرتنت وهي 

عمليات غري مادية؟ خاصة وأن وسائل اإلثبات غري اخلطية ومنها 

التسجيالت االلكرتونية تشكل إثباتات غري كاملة إذ ميكن التشكيك بها 

ى عكس اإلثبات اخلطي، كما أنها ال تتعضمن توقيعًا ماديًا عليها من عل

ومن أجل معاجلة هذا اإلشكال كانت احلاجة املاسة فعليًا .قبل أطرافها

إلدخال تعديالت جوهرية على قوانني اإلثبات وقوانني املعامالت 

التجارية، حبيث تعرتف باالستناد االلكرتوني والتوقي  االلكرتوني والسجل 

 .االلكرتوني وغريها

كان أول خطوة  0222ه األوربي يف عام يويف هذا الصدد صدر التوج

تشريعية دولية ملعاجلة أحكام التجارة االلكرتونية والتوقي  االلكرتوني 

، أما على 0221ثم صدور قانون اليونسرتال عن األمم املتحدة يف عام 

ف بالتوقي  الصعيد التشريعي الداخلي، فقد صدر أول قانون يعرت

 .0221االلكرتوني وحجيته يف اإلثبات يف والية بوتا األمريكية عام 

وقد أصدر االحتاد األوربي إطار مشرتك خصص للتوقي  االلكرتوني 

، كما صدر القانون الفرنسي بشأن التوقي  االلكرتوني 5111-10-02 يف

، وصدر القانون الفدرالي األمريكي بشأن 5111-10-00 ونفذ يف

، وقد صدر قانون املعامالت 5111-01-10 :قي  االلكرتوني ونفذ يفالتو

:  االلكرتوني التونسي وهو أول قانون عربي يف
02

 00-10-5111. 

م  كل هذا الكم اهلائل من املعاهدات واملواثيق الدولية والقوانني 

الوطنية الصادرة بشأن مكافحة اجلرائم االلكرتونية، هنالك من يرون 

ني وحدها لن تنجح يف احلد من هذه اجلرائم، واقرتح أنصار هذا أن القوان

االجتاه التعليم بدياًل للقانون، ويقصد بالتعليم هنا نشر الوعي وسط 

أصحاب الشركات ورجال األعمال واألفراد الذين يستخدمون التقنيات 

طاملا هنالك " Phillip vigroااللكرتونية وشبكات االنرتنت، ويف ذلك يقول 

اص ميكن التحايل عليهم من قبل مرتكيب اجلرائم االلكرتونية فلن أشخ

"يتمكن أي قدر من التشريعات من من  وقوع جرائم الكرتونية
01

. 
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وتشري اإلحصائيات إىل أن املصارف اإلقليمية يف الواليات املتحدة 

هجمات صيد )األمريكية تعترب اهلدف املفعضل للهجمات االلكرتونية 

 5101نه ارتفعت عمليات اهلجوم يف شهر جانفي سنة إث ، حي(املعلومات

يف حني ارتفعت  Natinwide U.S Banksعلى بنك % 52و% 02ما بني 

 U.S Credit Unionsو Regional U.S Banksنسبة استهداف كل من 

 .10، وهو ما يوضحه الشكل رقم%2إىل 

 

 

ة للهجمات فالواليات املتحدة األمريكية ال تزال البلد األعلى استعضاف

 5101االلكرتونية، وأكرب حصة من هذه اهلجمات كان خالل شهر جانفي 

، أما يف الصني هي ثاني أعلى بلد استعضافة %27إىل % 05ارتف  من 

يف شهر % 2إىل % 07للهجمات االلكرتونية على الرغم من تقلصها من 

، %2إىل % 02يف عدد اهلجمات من  جانفي، وشهدت بريطانيا اخنفاضًا

لشكل املوالي يبني ترتيب البلدان العشر األوائل عامليًا من حيث وا

، وهو ما 5101استعضافة اهلجمات االلكرتونية خالل شهر جانفي 

 .15نالحظه يف الشكل رقم 
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 :تطور التجارة االلكرتونية يف العامل -ثالثًا

إن التجارة االلكرتونية يف وقتنا احلاضر عرفت تطورًأ ومنوًا سريعًا يف 

تلف مناطق العامل، ولعل املزايا اليت متنحها ملستخدميها سواء مؤسسات خم

أو أفراد دور يف ذلك، إذ توفر الكثري من الرفاهية للمستهلكني لدرجة 

عدم قدرتهم التخلي عن ممارستها وهذا بطبيعة احلال يف الدول املتقدمة، 

ة بينها أما الدول العربية فتعرف تأخرًا كبريًا وتعاني من فجوة رقمي

وبني العامل املتقدم، هذا باستثناء الدول اخلليجية اليت حققت جناحًا ملفتًا 

لالنتباه فيما خيص هذا النوع من التجارة وطرق الدف  فيها، إذ ال خيلو 

تقريرًا ُأعد من طرف اهليئات العاملية خيص التجارة االلكرتونية إال وأشار 

 .طرللدول اخلليجية وعلى رأسها اإلمارات وق

تطور حجم التجارة االلكرتونية يف العامل بـ  : على مستوى العامل-0

، وهو ما نالحظه يف 5101إىل غاية عام  5111مليار دوالر منذ  07102

 .10الشكل رقم 
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أما املنطقة األكثر استخدامًا للتجارة االلكرتونية فهي أوروبا 

سية رائدة وهي شركة فرن) NIELSENالغربية وذلك حسب تقرير أعدته 

حيث بني  5117، وذلك يف نوفمرب (عامليًا يف جمال خدمات املعلومات

من سكان أوربا الشرقية يشرتون عرب االنرتنت، وهو % 20التقرير بأن 

، ثم تليها آسيا واحمليط اهلادي بنسبة %25تقريبًا بقدر أمريكا الشمالية 

يذكر التقرير بأن يف مجي  أحناء العامل، و% 01، وتصل هذه النسبة إىل 02%

التسوق عرب االنرتنت أصبحت عادة متأصلة يف بعض الدول الناشئة مثل 

اهلند أو الصني، حيث جمال التجارة االلكرتونية يعرف منوًا سريعًا، وهو ما 

 .12يوضحه الشكل رقم 
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 :على مستوى منطقة آسيا-0

ا لتليه 5100حتى سنة  5111حتتل اليابان املرتبة األوىل منذ سنة 

اسرتاليا من حيث مبيعات التجارة االلكرتونية ثم تأتي الصني يف املرتبة 

بة األوىل من حيث عدد الثالثة، فبالرغم من أن الصينيون حيتلون املرت

نرتنت يف من يستخدم األ نرتنت إال أنه يبدو بأنه ليس كلمستخدمي األ

كل املوالي الش يفلكرتونية، وسنتطرق لصني حيبذ اللجوء إىل التجارة اإلا

 .لكرتونيةسيوية من حيث استخدام التجارة اإلإىل ترتيب الدول اآل

يف الدول اآلسيوية يف  B2Cلكرتونية مبيعات التجارة اإل(: 10)دول رقم اجل

 (.0100-0114)الفرتة 

 (متوقع)     
  

 (متوقع)

       اليابان

       اسرتاليا

       الصني

كوريا 

 اجلنوبية
      

       اهلند

       احمليط/آسيا

Source: Singh Sumanjeet، “emergence of payment systems in the age of 

electronic commerce: the state of art”، global journal of international business research، 

Vol. 2. No. 2، 2009، date available: 10/02/2011، on line:  

www.globip.com/pdf_pages/globalintern 
متوقعة، وفعاًل يف  5100يف اجلدول السابق كانت اإلحصائيات لسنة 

يا من حيث حجم بقي نفس الرتتيب لدول منطقة آس أيعضًا 5100سنة 

 .12لكرتونية كما يوضحه الشكل رقم مبيعات التجارة اإل
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تؤكد تقارير أرقام  :على مستوى الواليات املتحدة األمريكية -0

لكرتونية بالتجزئة بالواليات املتحدة األمريكية تقدر إلارة اقياسية ملبيعات التج

مقابل العام % 00أي بزيادة تقدر بـ  5101اب  من سنة يف الرب  الر $2002 :بـ

 :املاضي، مثلما يوضحه اجلول املوالي

-0112)لكرتونية يف الواليات املتحدة معدالت منو التجارة اإل(: 10)رقم اجلدول 

0101.) 
 (يستبعد جتارة السيارات واملشرتيات للشركات الكربى)لكرتونية مو يف التجارة اإلمعدالت الن

 نسبة التغري ($مليون )لكرتونية اإلنفاق يف التجارة اإل بعالر

، الربع الثاني 

، الربع الثالث 

، الربع الرابع 

، الربع األول 

، الربع الثاني 

، الربع الثالث 

، الربع الرابع 

، الربع األول 

، الربع الثاني 

، الربع الثالث 
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 ، الربع الرابع 

، الربع األول 

، الربع الثاني 

، الربع الثالث 

، الربع الرابع 

Source: Com score reports record-breaking,“$43.4 billion in Q4 2010 U.S. retail 

E-commerce spending, up 11 percent vs. year”, date available: 20/02/2011٬ on 

line: www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/2/comScore                           

لكرتونية سيزداد بوترية اخلرباء بأن النمو يف التجارة اإلق  ويتو

سريعة، حيث وض  فورسرت لألحباث توقعاته مدتها مخس سنوات متتد من 

جارة ، ويتوق  أن مبيعات الواليات يف الت5102إىل غاية  5112سنة 

، حيث 5102خالل عام % 01لكرتونية ستنمو مبعدل منو سنوي يقدر بـ اإل

 .5112مليار دوالر يف  022ليار دوالر ارتفاعًا من م 521ستحقق 

من كل % 0لكرتونية نفس املصدر بأن متثل التجارة اإل كما يتوق 

يف % 1، ارتفاعًا من 5102مبيعات التجزئة يف الواليات املتحدة حبلول عام 

أمريكي من االنرتنت  02201110111تسوق  5112، ويف عام 5112عام 

، ومتثل فئات املنتجات (5110زيادة مقارنة بعام % 2)من السكان % 17أي 

أكثر من ( لكرتونيات االستهالكيةاإلأجهزة كمبيوتر، املالبس، )الثالثة 

، وهو ما 5112يف عام ( $مليار 1701)من املبيعات على االنرتنت % 22

 .00يوضحه الشكل رقم 
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:على مستوى االحتاد األوروبي -

لكرتونية، حيث حجم التجارة اإل ة عامليًا منألوروبا مكانة مرموق

أما من حيث الدول املوجودة يف هذه املنطقة جند الدمنرك  حتتل املرتبة 

من عمليات الشراء على اخلط، لتليها بريطانيا بنسبة % 22األوىل بنسبة 

، وهو ما 5110، وهذا حسب إحصائيات %21ثم هولندا بنسبة % 27

 .17يوضحه الشكل رقم

 

 

من مبيعات % 00و أسرع يف أوروبا الغربية يقدر بـ ويتوق  فورسرت من

( مليار أورو 10)مليار دوالر  20التجزئة على االنرتنت حيث االنتقال من 

يف عام ( يورو 002211111111)مليار دوالر  021إىل  5112يف عام 

، هذا باستبعاد مبيعات السيارات على االنرتنت، السفر  وعقاقري 5102

 021مقابل  5102مليون عام  021دد املتسوقني طبية، حيث سيبلغ ع

 .مليون حاليًا
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 :امتةـــخ

لكرتونية يف الدول جود عدة حمفزات لقيام التجارة اإللقد ظهر يف الو

وتطورها أكثر فأكثر يف الدول اليت بدأت يف تطبيق  اليت مل تستخدمها بعد

 هذا النوع من التجارة، هذه احملفزات تشج  وتغري الدول وخاصة

فشبكة االنرتنت هي الفعضاء .لكرتونيلبنوك على الدخول هلذا العامل اإلا

أو معنوي  الذي يلتقي فيه التجار واملصارف والزبائن وكل فرد طبيعي

تقليل التكاليف، كلها أمور  أو يرغب يف التمت  خبدمة أو حتقيق ربح

بعد ساهمت يف توسي  العامل االفرتاضي وزيادة عدد املقبلني عليه يومًا 

لكرتونية اليت ذه الشبكة صاحبه ظهور التجارة اإلحيث أن تطور ه .يوم

تعتمد يف قيامها وجناحها واستمراريتها على الكثري من العوامل 

واحملفزات، ولعل أهم هذه العوامل عملية تأمني سداد املدفوعات اليت قد 

فظهور االنرتنت  .تسبب فشل املوق  التجاري وجناحه يف نفس الوقت

لتجارة عن بعد خلق جرائم من نوع جديد مل يتعود عليه اجملتم ، وهو وا

 .نوع أكثر خطورة وأكثرها قدرة على اهلروب وجتنب العقاب

لكرتونية وجهان، الوجه الذي يشمل كل بذلك أصبح للتجارة اإل 

واملؤسسات واجملتم  واالقتصاد حيث  الفوائد اليت تدرها على األفراد

لشخصية الوجه الذي يشمل التعدي على احلياة اجعلت احلياة أسهل، و

ن هذا مل ينجح يف من  التجارة إال أ.لكرتونيًاإوسرقة املمتلكات املالية 

لكرتونية من االستمرار حيث يظهر يوميًا الصراع بني الوجهني، ويتم اإل

يوميًا اخرتاع وابتكار الربامج واإلجراءات اليت ميكن هلا مواجهة هذه 

 . اجلرائم

 ـدةوامش واملراجع املعتمــاهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسالة "واقع وآفاق التجارة االلكرتونية يف الوطن العربي"حممد تقرورت، -(0)

ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، كلية العلوم اإلنسانية 

 .10، ص 5112والعلوم االجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

، على 17/12/5111: ريخ اإلطالع، تا"التجارة االلكرتونية"يونس عرب،  -(5)
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (211) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 من  ف سلسلة اإلمدادـــــــــإدارة تكالي

 أسلوب إدارة التكلفة  خالل التكامل بين

 المستهدفة وأسلوب تحليل سلسلة القيمة
 ، SOITEXEية لصناعة النسيج احلريري دراسة ميدانية يف الشركة الوطنـ 

 ـ بتلمسان SOITINEوالشركة الوطنية لنسج وطباعة احلرير 

 

  ساوس الشيخ.أو  قاسم عمر.د

 أدرار جامعــــــــــــــــــــــة

 :متهيد

أدوات إدارة التكلفة احلديثة دورا مهما يف إدارة التكلفة عرب سلسلة  متثل

أكرب خلفض التكلفة، خاصة أن البحث اإلمداد وذلك من خالل خلق فرص 

عن حلول خلفض التكلفة قد أصبح الشغل الشاغل للشركات يف بيئة املنافسة 

احلالية، والبحث عن حلول خلفض التكلفة خارج احلدود التنظيمية للشركة 

على طول سلسلة اإلمداد يعترب جماال جديدا إلدارة التكلفة، ويفتح آفاقا وجماالت 

خاصة أن خفض التكلفة ليس هدفا يف حد ذاته، وإمنا  أوس  لتحقيقها،

وسيلة لتحقيق هدف، وهو حتسني الوض  التنافسي لسلسلة اإلمداد، وعليه 

فإن إشكالية هذه الورقة البحثية تدور حول كيفية إدارة تكاليف سلسلة 

للوصول بسعر  (Soitexe et Soitine)اإلمداد املكونة من الشركتني 

ويات التنافسية داخل السوق، وعليه فإننا سوف نعاجل املنتوج إىل املست

- :اإلشكالية من خالل التطرق إىل

 ماهية إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد؛ -0

 األساليب املقرتحة إلدارة تكاليف سلسلة اإلمداد؛ -5

 (.Soitexe et Soitine)الدراسة التطبيقية على مستوى الشركتني  -0

 : ماهية إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد  -0

تعترب إدارة التكاليف مفهوما حديثا نسبيا يساهم يف توفري 

املعلومات الالزمة لتوجيه التكلفة الوجهة الصحيحة واملرجوة منها، 

بهدف تقويض اهلدر واإلنفاق غري الصحيح للتكلفة، وبذلك فهي تعترب 

رقابة وقائية على التكاليف وأوجه إنفاقها؛ إذ تعمل على الرقابة على 
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ومن خالل استقراء الواق  العملي -ل إنفاقها، إال أنه التكاليف قب

ميكن التوصل إىل افتقار أدبيات حماسبة التكاليف لتقنيات -والعلمي معا

تساهم يف إدارة التكاليف الكلية للمنتج، الذي تساهم يف إنتاجه جمموعة 

من الشركات اليت تتمت  باستقاللية معنوية، خاصة وأن فعالية إدارة 

يف بيئة املنافسة جيب أن -"  Kajüter، P" كاجوتربرأي  –التكاليف 

تتصرف كاآلتي
0

 : 

 حيث جيب على إدارة التكلفة أن تأخذ باالعتبار : التوجه السوقي

 احتياجات العمالء وسلوك املنافسة؛

 حيث جيب على إدارة التكلفة أن متتد لتشمل سلسلة اإلمداد  :الشمولية

 وتكاليف دورة حياة املنتج؛

 حيث جيب على إدارة التكلفة أن تبدأ من مرحلة تصميم املنتج  :ستباقاال

 وتهدف إىل التأثري يف املوقف التكاليفي املستقبلي؛

 حيث جيب االهتمام الدائم بإدارة التكلفة لعضمان التطوير  :االستمرار

 املستمر؛

 ن إدارة التكلفة تتطلب اشرتاك لكل العمال؛إحيث : االشرتاك 

 حيث جيب على إدارة التكلفة أن توجد نوعا من  :ضةالوظائف املتعار

 (.كاجلودة والتكلفة مثال)التوافق والدمج للوظائف املتعارضة 

وعليه، نستنتج أن التعاون بني املوردين والعمالء عنصر أساسي 

وحاسم يف تطوير املوقف التنافسي ألععضاء سلسلة اإلمداد، وتأخذ 

نظيم التعاون بني املوردين واملشرتين أساليب إدارة التكلفة دورا هاما يف ت

لتطوير املوقف التنافسي؛ وذلك من خالل إشراك أععضاء سلسلة اإلمداد 

يف ختفيض تكاليف املنتج ومكوناته دون التأثري يف جودة وأداء املنتج 

كتلو حسن.دالنهائي؛ إذ يرى 
0

أن حتسني املوقف التنافسي ألي شركة  

تكلفة، وخفض التكلفة مرهون مرهون مبدى قدرتها على خفض ال

مبدى قدرتها على حتقيق التعاون والتنسيق بني املوردين والعمالء، وحتقيق 

التعاون والتنسيق بني املوردين والعمالء مرهون بوجود نظام متكامل 

فاألمر يتطلب أن متتد برامج خفض التكلفة إىل ما وراء . إلدارة التكلفة

 ،Goldbach"  كولدباشا أكد عليه احلدود التنظيمية للشركة، وهذا م

M"(3
، حيث ذهب إىل القول بأن جمال إدارة التكلفة التقليدي يكون يف 



(254) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

من إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد هو  األساسيةشركة مستقلة، والفكرة 

امتداد منهج إدارة التكلفة ليشمل سلسلة اإلمداد اليت تتعضمن جتاوز 

إىل سلسلة اإلمداد على أنها وحدة  احلدود التنظيمية، مما يستدعي النظر

تتدفق -على الرغم من متت  كل وحدة باستقالليتها التامة  -متكاملة 

خالهلا التكلفة من أدنى السلسلة إىل أعالها، وصوال إىل املنتج األخري دون 

وجود أي حواجز تعيق هذا التدفق، وبالتالي يتطلب أن تتم إدارة 

يعضها؛ وهذا ما أشار إليه سيل تكاليف سلسلة اإلمداد لعضمان ختف

،Seal"وآخرون 
(4) W et al"إن تطبيق نظم إدارة تكاليف  :"بقوله

سلسلة اإلمداد حيث أععضاء سلسلة اإلمداد على تبادل معلومات التكلفة 

ضمن روابط حتكمها التعاون والثقة، تؤدي بالعضرورة إىل تطوير وحتديث 

ادل معلومات التكلفة تلعب ؛ على اعتبار أن تب..."طرق وأساليب اإلنتاج

 .دورا أساسيا يف عبور احلدود التنظيمية

 : األساليب املقرتحة إلدارة تكاليف سلسلة اإلمداد -0

 :اآلتينيقمنا باقرتاح األسلوبني  

هناك عدة تعاريف ملفهوم  :أسلوب التكلفة املستهدفة. 0-0

 :أسلوب التكلفة املستهدفة، وجند

ة لتخطيط التكلفة ترتكز على بأنها طريق" :حياني.ديعرف 

املنتجات ذات عمليات التشغيل املتميزة أو اخلاصة والدورة احلياتية 

القصرية نسبيًا، وأنها طريقة حتديد التكلفة اليت تستخدم يف املرحلة 

األوىل من دورة حياة املنتج، أي مرحلة األحباث والتطوير وهندسة 

"املنتج
2

. 

التكلفة " Lockamy، A & Smith، W، I"  لوكامي ومسيتويعرف كل من 

املستهدفة على أنها عملية لعضمان أن تكلفة دورة حياة املنتج الذي 

تسعى الشركة لطرحه مبستوى األداء الوظيفي واجلودة والسعر احملدد 

الذي ميكن أن تولد مستوى مرضيا من الرحبية
1

. 
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ارة عب"أن التكلفة املستهدفة "  Cooper، R" كوبريف حني يري 

عن طريقة حمددة لتحديد التكلفة اليت من خالهلا جيب إنتاج املنتج املقرتح 

"م  جودة وأداء وظيفي حمدد وذلك لتوليد الربح املطلوب
7

. 

، بأنها نشاط يهدف خلفض حممد سعيد أبو العز. دوعرفها 

التكلفة على مدى دورة حياة املنتجات اجلديدة م  التأكيد على اجلودة 

لعميل األخرى من خالل تفحص كل األفكار املمكنة خلفض ومتطلبات ا

التكلفة يف مراحل ختطيط املنتج والبحوث والتطوير
0

. 

ن أسلوب التكلفة املستهدفة يعتمد أساسا على إمما سبق ميكن القول 

السوق، كما أن الرتكيز فيه يتم على العميل وليس على القدرة اهلندسية 

دام هذا األسلوب أسهل يف حالة املنتوج الداخلية للشركة، ويعد استخ

من تكاليف املنتج يتم حتديدها يف مرحلة % 21اجلديد، ألن حوالي 

التصميم، إذ أن طريقة تصميم املنتج حتدد طريقة إنتاجه، كما يتم 

 .وض  األسس لتخفيض التكاليف مستقبال

مراحل تنفيذ التكلفة املستهدفة عرب سلسلة . 0-0-0

لتعاريف السابقة إىل أن جوهر أسلوب التكلفة أشارت ا: اإلمداد

املستهدفة هو التوجه السوقي يف حتديد التكلفة الواجب االلتزام به إذا ما 

رغبت الشركات يف االستمرار، وحتقيق املزايا التنافسية اليت حتقق هلم 

احلصة السوقية املنشودة، م  احلفاظ على مستوى مرتف  للجودة 

بد من تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة وفقا  الواألداء، ولتحقيق ذلك 

خلطوط حمددة تؤدي يف النهاية إىل التطبيق الناجح هلذا األسلوب، وقد 

إىل أن   "Cooper، R & Slagmulder، R" كوبر وسالمولدرأشار كل من 

التطبيق الناجح للتكلفة املستهدفة يتم من خالل اخلطوات التالية
2

 : 

 هدفة بناء على السوق؛حتديد التكلفة املست 

 حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج؛ 

 حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى مكونات املنتج. 

وكل خطوة من اخلطوات السابقة تعتمد على سابقها إذ يوضح 

 .هذا الرتابط( 15)و( 10)الشكالن رقم 
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وفيما يلي تفصيل للخطوات املتبعة يف تنفيذ مفهوم التكلفة 

 :املستهدفة

إن حتديد  :حتديد التكلفة املستهدفة بناء على السوق :أوال

التكلفة بناء على السوق يعترب األساس يف جناح الشركات يف دخول السوق 

وحتقيق احلصة السوقية املنشودة، فالتكلفة احملددة بناء على السوق تأخذ 

اء على بعني االعتبار رغبات العمالء وحالة السوق، ويتم حتديدها بن

اخلطوات التالية
01

: 

 .وض  أهداف املبيعات واألرباح طويلة األجل* 

 .هيكلة خطوط اإلنتاج بالشكل الذي حيقق متطلبات العمالء ما أمكن* 

حتديد سعر البي  املستهدف والذي يعترب جوهر التكلفة املستهدفة، * 

ات وذلك من خالل فهم القيم اليت يعطيها العمالء للمنتج، وأي تغيري

 .تطرأ عليه

 .حتديد هامش الربح املستهدف* 

 .حتديد التكلفة املسموح بها  -

والتكلفة املسموح بها هي عبارة عن الفرق بني سعر البي  

املستمد من السوق وهامش الربح املستهدف، إذ تتميز ( املستهدف)

، مبا يليكوبر وسالمولدرالتكلفة املستهدفة كما ذكرها  
00

: 

 نافسة من السوق إىل املصممني واملوردينتنقل ضغط امل. 

    تعكس املوقف التنافسي للشركة ألنها تعتمد علـى الواقعيـة، وال

تعترب من املقاييس املقارنة، واليت ميكن االعتماد عليهـا يف املقارنـة مـ     

 .املنافسني

     ال تأخذ بعني االعتبار قدرات املصممني واملـوردين علـى ختفـيض

 .التكلفة

يف هذه  :التكلفة املستهدفة على مستوى املنتجحتديد  :ثانيا

املرحلة تركز الشركة على إجياد الطرق املناسبة خلفض التكلفة إىل 

 :املستوى املسموح به، وذلك بتحديد فجوة التكلفة باملعادلة التالية
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إال أنه قد ال تستطي  الشركة يف كل الظروف القعضاء على فجوة 

بد من حتديد أهداف  املسموح بها، عندها الالتكلفة للوصول إىل التكلفة 

خفض التكلفة املمكنة وبالتالي حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى 

باقي فجوة )املنتج والعمل على تدارك أهداف خفض التكلفة املتبقية 

الحقا، فالتكلفة املستهدفة على مستوى املنتج تتحدد باملعادلة ( التكلفة

 :التالية

الشركة حتقيق أهداف خفض التكلفة الكلية، فإن فإذا استطاعت 

التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج تتساوى م  التكلفة املسموح بها، 

كوبر "وإال فإن هناك حتديا اسرتاتيجيا خلفض التكلفة، وقد ذكر كل من 

أن أهداف خفض التكلفة من املمكن أن ال تتحقق على " وسالمولدر

بناء على رؤية خارجية تتعلق باألسواق دون  اعتبار أنه قد مت حتديدها

األخذ بعني االعتبار إمكانيات وطاقة الشركة، واملوردون على خفض 

 :التكلفة، ويتحدد التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة باملعادلة التالية

إال أن التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة جيب التغلب عليه  

التحسني املستمر، وإال فإن األمر الحقا، من خالل عمليات التطوير و

سوف يؤثر يف قدرة الشركة على حتقيق هامش الربح املستهدف وبالتالي 

املركز املالي للشركة، ففي املدى القصري ميكن للشركة أن تتنازل عن 

جزء من أرباحها مبقدار التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة، إىل أن 

 .اتيجيتستطي  التغلب على هذا التحدي االسرت

 :حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى مكونات املنتج: ثالثا

بد من االنتقال إىل  بعد أن يتم حتديد التكلفة على مستوى املنتج، ال

املرحلة الثالثة واألخرية من مراحل تنفيذ التكلفة املستهدفة، وهي 

مرحلة حتديد التكلفة املستهدفة ملكونات املنتج، واليت حتقق هدفا من 

أهداف التكلفة املستهدفة، وهو نقل ضغط املنافسة إىل املوردين، وذلك 
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من خالل حتديد التكلفة املستهدفة لكل مكون من مكونات املنتج، ويتم 

حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى املكونات من خالل اخلطوات 

 :التالية

 حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى الوظائف الرئيسية للمنتج:  

يتم يف هذه املرحلة حتديد الوظائف الرئيسية للمنتج واليت متكن 

املنتج من أداء املهام األساسية اليت ينتج من أجلها، ثم يتم حتديد 

التكلفة املستهدفة لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية للمنتج 

متهيدا لتوزي  هذه التكلفة على املكونات اليت تتألف منها كل 

 .وظيفة

 يف هـذه   :فة املستهدفة لكل مكـون مـن مكونـات املنـتج    حتديد التكل

املرحلة يتم حتديد التكلفة املستهدفة للمكونات اليت تـورد مـن قبـل    

املوردين واليت تساهم يف أداء الوظائف الرئيسـية، حيـث يقـوم مـن     

تق  عليه مسؤولية إنتاج املنتج بتصميم وحتديد مواصفات املكونات 

 .التقييد بها والتكلفة املستهلكة اليت جيب

لقد ظهرت فكرة حتليل : أسلوب حتليل سلسلة القيمة. 0-0

كطريقة لعرض بناء القيم  0202سلسلة القيمة ألول مرة سنة 

للمستهلك النهائي، وذلك اعتمادا على سلسلة األنشطة املسئولة عن 

إنتاج السل  واخلدمات، ومت وصف سلسلة القيمة حينذاك على أنها 

اليت تتعلق بتصميم وإنتاج وتسويق وتسليم وتدعيم األنشطة الداخلية 

املنتج، وم  اتساع مفهوم نطاق العمليات اليت تتناوهلا سلسلة القيمة، 

أصبحت تشتمل سلسلة القيمة على جمموعة األنشطة املرتابطة 

املسؤولة عن خلق القيمة بدءا من مصادر احلصول على املواد اخلام من 

نتجات للمستخدم النهائياملوردين وانتهاء بتسليم امل
05

. 

هناك : األسس اليت ترتكز عليها سلسلة القيمة. 0-0-0

جمموعة من املقومات اليت ترتكز عليها آلية تنفيذ سلسلة القيمة، 

وهي
00

: 

إن حتديد وتعريف األنشطة : األنشطة يف سلسلة القيمة: أوال

تلف الكتاب يف يعترب نقطة البدء يف حتليل تكاليف سلسلة القيمة، وقد اخ
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حتديد املعايري اليت حتكم األنشطة العتبارها أنشطة معضيفة للقيمة أو 

 شانك وقوفينداراجنأنشطة غري معضيفة للقيمة، وقد أشار 

"V.Shank. K. J & Govindarajan" إىل ضرورة توافر أحد ملعايري التالية
02

  : 

 أن متثل نسبة ليست ضئيلة من تكاليف التشغيل؛ 

 يف األنشطة خمتلف؛سلوك تكال 

 أن تؤدى من قبل املنافسني بطرق خمتلفة؛ 

 أن يكون هناك احتمال كبري يف مساهمته يف التميز. 

أنشطة   "A G & Kaplan٬ Donelan٬ "" دونيلن وكابالن"وصنف

سلسلة القيمة إىل يلي
02

: 

   أنشطة هيكلية؛ 

  أنشطة إجرائية؛ 

  أنشطة تشغيلية. 

لتقليدية ال يتم الرتكيز على األنشطة وذكر أن يف نظم التكاليف ا

اهليكلية واألنشطة اإلجرائية، وإمنا يتم الرتكيز على األنشطة التشغيلية 

واملتعلقة بشكل مباشر بالعمليات اإلنتاجية، ظنا من القائمني على تلك 

 .النظم بأنها األساس يف ضبط التكاليف إن مت السيطرة عليها

تصنيف األنشطة يف سلسلة  من خالل استعراض بعض اآلراء يف

القيمة ميكن القول بأنه يعرتيها الكثري من الغموض، إذ هناك الكثري من 

عدم الوضوح يف نطاق هذه األنشطة، إذ من املمكن أن تتداخل 

األنشطة م  بععضها البعض وبالتالي تتداخل التكاليف فال ميكن متييز 

أسس واضحة  التكاليف اخلاصة بكل نشاط، مما يستتب  احلاجة إىل

وحمددة للتمييز بني األنشطة يف سلسلة القيمة تساهم يف حتديد األنشطة 

 . املعضيفة للقيمة وتلك األنشطة اليت ال تعضيف قيمة

 & G Donelan٬ " دولن وكابلنوميكننا تأييد التصنيف الذي أورده 

Kaplan٬ A  "حيث صنف أنشطة سلسلة القيمة إىل ما يلي
01

: 

 .أنشطة رئيسية  -1

 .أنشطة ثانوية  -5
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 .Clarke. B" كالركأشار : مفهوم القيمة يف سلسلة القيمة: ثانيا

إىل مفهوم القيمة من وجهة نظر الشركة إىل أنها إمجالي اإليرادات اليت  "

حتصل عليها جراء بي  منتجاتها اليت تنتجها من خالل حتويل املدخالت إىل 

ألنشطة اليت تعضيف خمرجات، أما من وجهة نظر املستهلك فهي مقابل ا

قيمة له، أما األنشطة اليت ال تعضيف قيمة فلن يدف  املستهلك قيمة ألنه 

يعترب هذا النشاط عبئا يتحمله دون مربر
07

. 

ترتبط األنشطة األساسية م  : العالقات يف سلسلة القيمة: ثالثا

بععضها البعض بعالقات، وكذلك ترتبط األنشطة الثانوية ببععضها 

طة األساسية بعالقات ارتباط حتددها طبيعة كل نشاط البعض وباألنش

وطبيعة عمل كل تنظيم وطبيعة الصناعة، وميكن تقسيم تلك العالقات 

 : إىل ما يلي

 . عالقات أنشطة الشركة م  أنشطة املوردين .1

 .عالقات أنشطة الشركة م  أنشطة العمالء .5

 .عالقات األنشطة م  بععضها البعض داخل التنظيم الواحد .3

كانت سلسلة القيمة عبارة عن جمموعة من األنشطة  فلما 

املتتالية واملرتابطة م  بععضها البعض، واليت تنتقل خالهلا القيمة من 

بد من تصنيف العالقات على النحو السابق  نشاط إىل آخر، كان وال

اإلشارة إليه وذلك للمساعدة يف تتب  القيمة املنتقلة عرب األنشطة 

وردين وانتهاء باملستهلك النهائي والتخلص من األساسية ابتداء من امل

 .املنتج بعد استخدامه

: تقارير أهدافا خفض التكلفة واإلضافة للقيمة: رابعا

عرضت تقارير اإلضافة إىل القيمة باعتبارها تقارير تبني مدى مساهمة 

كل نشاط من األنشطة األساسية إىل القيمة اإلمجالية للشركة، حيث 

ما  –( 0)كما هو موضح باجلدول رقم  –افة للقيمة يتعضمن تقرير اإلض

 :يلي

 .إمجالي القيمة السوقية .1

 .التكاليف اليت استهلكها النشاط .5

 .القيمة السوقية للمدخالت احملولة من أنشطة سابقة .3
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 .عدد الوحدات املنتجة .6

إال أن ما جيب أن يعضاف على التقرير السابق أهداف خفض التكلفة 

يتعضمنها، كذلك القيمة السوقية للبنود اليت لكل بند من البنود اليت 

يتعضمنها التقرير أو نظائرها، وذلك للمساعدة يف حتديد أي األنشطة 

الثانوية حباجة إىل معاجلة لتحويل النشاط األساسي إىل نشاط معضيف 

للقيمة، وبهذا ميكن حتديد أين يكمن موق  اخللل هل يف األنشطة 

 .أم يف مدخالت األنشطة؟ الثانوية؟، أم األنشطة األساسية؟،

 Soitexe et) الدراسة امليدانية على مستوى الشركتني -3

Soitine.) 

مشلت هذه الدراسة تطبيق أدوات إدارة التكلفة على شركتني تعمالن 

يف قطاع النسيج لوالية تلمسان، تتكامالن فيما بينهما يف العمليات 

 .اإلنتاجية

تني تشرتكان يف إنتاج منتج قمنا باختيار شرك: جمال الدراسة .0-0

واحد، وقد مت اإلشارة إىل الشركة اليت تتوىل مهمة إنتاج املنتج النهائي 

، والشركة اليت تورد املواد (س)والتعامل م  املستهلك النهائي بالشركة 

 (.ص)األولية أو املنتجات النصف املصنعة بالشركة 

وهي الشركة الوطنية للصناعات (: ص)الشركة . 0-0-0

( SOITEX)تق  الشركة حمل الدراسة : Soitexe النسيجية احلريرية،

كلم من مدينة تلمسان، وهي 5يف املنطقة الصناعية بشتوان على بعد 

هكتار، اجلزء املغطى منها يشغل  07021ترتب  على مساحة قدرها 

 .هكتار 2072

مرت سنويا، أما رقم  5111111:تبلغ الطاقة اإلنتاجية للشركة ب

دج، وبلغ رأمسال االجتماعي 22207211: ب 5117فقد بلغ سنة  األعمال

 .عامل 111دج، ويبلغ عدد العمال 112011101:ب

وخيتص هذا املركب بإنتاج وتسويق األقمشة النسيجية واحلريرية، 

 :وتتكون من األنواع التالية

 نسيج أو قماش ثوبي: (TH)    .Tissus d’habillement  

 نسيج تأثيثي :Tissus d’ameublement ( TA). 
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  نسيج صناعيTissus Industriel (TI). 

تعمل هذه الشركة على شراء املواد األولية واملتمثلة يف اخليط 

النسيجي والقطن من خالل مناقصة دولية تعرضها الشركة القابعضة 

، وهذا العملية تتم بالنسبة (اجلزائر)املوجودة على مستوى العاصمة 

حتت وصاية الشركة القابعضة يف اجلزائر، وهو  جلمي  الشركات اليت تدخل

ما يعين تكافؤ الفرص بالنسبة ألسعار املواد األولية، والفيصل هنا يكون 

لكفاءة العمليات اإلنتاجية واالستغالل األمثل للموارد املتاحة، ومتثل 

نسبة املواد األولية املتمثلة يف األقطان واخليط النسيجي حسب 

ى جمموعة من الشركات العاملة يف قطاع النسيج استقصاء مت توزيعه عل

 .من التكلفة الكلية لإلنتاج% 11بوالية تلمسان، حوالي 

، وهي الشركة الوطنية لنسج وطباعة (س)الشركة . 3-0-0

كلم من مدينة تلمسان،  11تق  هذه الشركة على بعد : Soitine احلرير

طب  أو صبغ مبدينة ندرومة، حيث ختتص بصناعة النسيج احلريري وب

هذا األخري وفق متطلبات ورغبات الزبائن، وهي شركة برأمسال 

 .دج0010202510111011

تعمل هذه الشركة على شراء املواد األولية واملتمثلة يف اخليط 

النسيجي احلريري من خالل مناقصة دولية تتوالها الشركة القابعضة 

Holdingيف الصبغيات  ، إضافة إىل بعض اللوازم اإلنتاجية واملتمثلة

واملواد الكيماوية املستخدمة يف نشاط احلياكة، كما ميكن أن تكون 

مدخالتها عبارة عن منتوجات نصف مصنعة ختعض  إىل عملية التكميل، 

كما ميكن أن تكون موردا أو مشرتيا للمواد األولية من خالل عالقتها م  

 .الشركات اخلاصة عرب الوالية

ات زبائنها وذلك من خالل حتديد وتعمل الشركة على دراسة رغب

مواصفات املنتوجات املطلوبة يف وثيقة الطلبية اخلاصة بكل زبون، ومن 

 .خالل ذلك يتم حتديد األنشطة اليت مير بها كل منتوج

ومن خالل املقابالت الشخصية اليت أجريناها م  املسؤولني يف 

يجة املنافسة الشركة تبني لنا أن هناك عدم حتكم يف قوى السوق، وذلك نت
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الشديدة، كما أن اهليكل التنظيمي خيلو من الوظيفة التسويقية وهذا ما 

يعين عدم االهتمام برغبات الزبائن داخل السوق، ونقصد بذلك 

خصائص املنتوج الوطين مقارنة باملنتوج األجنيب، إضافة إىل عدم وجود 

تكامل وظيفي بني الشركة وشركائها يف السوق فيما خيص حتديد 

مواصفات املنتوج، وهذا ما يعزى إليها ارتفاع تكاليف منتوجاتها داخل 

 .السوق

حتديد نظام  نسعى من خالل هذه الدراسة إىل :اإلطار املقرتح. 3-0

 :تكاليف يساهم يف حتقيق ما يلي

 .رضاء املستهلك النهائي -0

مصادر احلصول على املواد األولية من )ربط املوردين باملشرتين  -5

 (.جني وصوال إىل املستهلك النهائياملنت

 .خفض التكلفة م  احلفاظ على جودة وأداء املنتج النهائي -0

الوصول بالتكلفة إىل املستوى االسرتاتيجي الذي ميكن من قيادة  -2

 .الصناعة

 :يتحقق إال من خالل التكامل ما بني وهذا ال

 .أسلوب التكلفة املستهدفة -1

 .أسلوب حتليل سلسلة القيمة -5

 .كنموذج للدراسة التطبيقية(TH)اختيار منتوج النسيج الثوبي   -2

 :وذلك من خالل اخلطوات التالية

يف هذه  :حتديد السعر املستهدف بناء على السوق. 0-0-0

من ( TH)املرحلة يتم حتديد السعر املستهدف للمنتج النسيج الثوبي 

سوق لنفس ، وذلك بناء على األسعار السائدة  يف ال(ص)منتجات الشركة 

 .املنتج بذات اجلودة واألداء، واليت تناسب شرحية كبرية من املستهلكني

من ( Rouler)وبناء على افرتاض بأن متوسط أسعار السوق للدستة 

مرت، أي /دج0102مرت بهامش ربح قدره /دج 001، هو (TH)املنتج 

 .من سعر البي % 02بنسبة 
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يف هذه  :املنتجحتديد التكلفة املستهدفة على مستوى . 3-0-0

، وحتديد أهداف (TH)املرحلة يتم حتديد التكلفة املستهدفة للمنتج 

خفض التكلفة املستهدفة وكذلك التكلفة املسموح بها، وذلك بناء على 

املرحلة السابقة اليت مت فيها حتديد السعر املستهدف للمنتج، كل ذلك حتت 

 %.02ره مظلة سياسة الشركة واليت ختطط فيها لتحقيق ربح قد

 الربح املستهدف –السعر املستهدف = التكلفة املسموح بها 

 م/دج14.2 –م /دج118= م /دج 83.2

 التكلفة املسموح بها –التكلفة احلالية = فجوة التكلفة 

 م/دج2002 –م /دج00002= م /دج5202

 :وهنا فجوة التكلفة تقسم إىل ما يلي

مثل يف تكلفة وهنا تت :التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة -*

نشاط التكميل والذي ميكن أن يتم عرب الشركة أو عرب مقاولة من 

 (.Soitineشركة )الباطن لشركة أخرى 

 (.احلالية.)أهداف خفض التكلفة املمكنة -*

إال أننا سوف نتعامل م  فجوة التكاليف ككل متكامل على اعتبار 

لتكلفة املسموح بها أنه ال منلك قرار استبدال اآلالت، لذا سوف نعترب أن ا

 .هي التكلفة املستهدفة

 –التكلفة احلالية = التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج 

 أهداف خفض التكلفة املمكنة

 م/دج52.6 –م /دج110.8= م /دج 83.2

التكلفة املستهدفة = التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة 

 التكلفة املسموح بها –على مستوى املنتج 

 م/دج 83.2 –م /دج83.2=  8

يف  :حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى مكونات املنتج. 3-0-3

هذه املرحلة يتم حتديد التكلفة املستهدفة لكل مكون من مكونات املنتج 

، واملكون بالنسبة هلذا املنتج هو يف الواق  مكون (TH)النهائي وهو هنا 

ات اإلنتاجية، واحد وهو اخليط النسيجي لكنه خعض  للعديد من العملي



 ساوس الشيخ.أو  قاسم عمر.د  ...إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد من خالل  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (282) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

لذلك سوف نعترب أن املراحل اليت خعض  هلا مبثابة مكون وهو على النحو 

 :التالي

 .عملية النسيج -*

 .عملية التكميل -*

 :وهنا سوف يتم تقسيم هذه املرحلة إىل مايلي

 :حتديد سعر السوق بالنسبة للمكونات.أ

بياض اخلاض  لل( TH)بافرتاض أن سعر املرت الوسطي من املنتوج  -*

 .دج 051يف السوق هو ( TH)والصباغة املماثلة للمنتج 

اخلاض  لعملية النسيج ، (TH)بافرتاض أن سعر املرت الوسطي من املنتوج  -*

 .دج015يف السوق هو ( TH)املماثل للمنتوج 

بالنسبة للخيط (  TH)بافرتاض أن سعر املرت الوسطي من املنتوج  -*

 .دج 21 السوق هو القطين اخلاض  ملرحلة التحعضري يف

 :حتديد التكلفة املستهدفة بالنسبة للمكونات .ب

التكلفة املستهدفة للمرت من األقمشة اخلاضعة لنشاط البياض  -*

 .م/دج2002: هي( TH)والصباغة املماثلة للمنتج 

التكلفة املستهدفة للمرت من األقمشة اخلاضعة لنشاط النسيج  -*

 .م/دج21002: هي( TH)املماثلة للمنتج

التكلفة املستهدفة للمرت من األقمشة فيما خيص اخليط القطين  -*

 .م/دج25000: اخلاض  ملرحلة التحعضري هي

وبالتالي يكون يف هذه املرحلة قد مت حتديد أسعار املكونات الواجب 

احلصول عليها من قبل املوردين، أي أنه قد مت نقل ضغط املنافسة من 

 .عضاء السلسلةقمة سلسلة اإلمداد إىل باقي أع

يف  :حتديد األعمال املشرتكة بني أعضاء سلسلة اإلمداد. 3-0-6

هذه املرحلة يتم دراسة وحتديد العمليات واألنشطة املشرتكة بني أععضاء 

سلسلة اإلمداد وذلك للتعرف على األعمال اليت تتكرر فيما بني أععضاء 

طة للشركة سلسلة اإلمداد، وذلك بإسناد مهمة أداء تلك األعمال واألنش

اليت تؤديها بكفاءة أكرب والتخلص منها من الشركة األخرى، وهذا 

يساهم يف خفض تكلفة املنتج باإلضافة إىل ختفيض زمن إنتاج املنتج، 
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وهذا يتطلب بناء الثقة بني أععضاء السلسلة، ومن أمثلة األنشطة، 

 .إخل...أنشطة فحص اجلودة، وأنشطة التخزين، وأنشطة التعاقد، 

نرى بأن نشاط الدعاية واإلعالن نشاط تقوم به الشركة اليت وهنا 

ترتب  على قمة سلسلة اإلمداد، وتتعامل مباشرة م  املستهلك النهائي، 

أما الشركات األخرى يف السلسلة فال يتطلب منها الدعاية واإلعالن 

لتسويق منتجاتها على اعتبار أنه مدخالت للشركة اليت ترتب  على قمة 

داد، وهنا ميكن ختفيض تكاليف مدخالت املنتج النهائي لدى سلسلة اإلم

باقي أععضاء سلسلة اإلمداد مبقدار تكاليف الدعاية واإلعالن، أو بعبارة 

أخرى يتم توزي  تكاليف الدعاية واإلعالن اليت تقوم بها الشركة اليت 

ترتب  على قمة سلسلة اإلمداد على أععضاء سلسلة اإلمداد الذين 

 .نتاج املنتج النهائي وفقا لنسب مساهمتهم يف املنتج النهائييشرتكون يف إ

يف هذه  :حتديد األنشطة األساسية واألنشطة الثانوية. 3-0-6-0

املرحلة يتم حتديد طريقة واجتاه تدفق املنتجات بني األنشطة، وهنا 

 :يتحتم التمييز بني األنشطة األساسية واألنشطة الثانوية

 ك األنشطة اليت هلـا قيمـة سـوقية مماثلـة     هي تل :األنشطة األساسية

 .بذات اجلودة واألداء

 هي تلك األنشطة اليت ال ختعض  للتداول يف السوق :األنشطة الثانوية. 

وهو : وبالتالي فإن أنشطة سلسلة اإلمداد ميكن تقسيمها إىل ما يلي

 (:13الشكل رقم )كما هو مبني يف الشكل املوالي

املضيفة للقيمة واألنشطة التعرف على األنشطة . 3-0-6-0

يف هذه املرحلة يتم التعرف على األنشطة اليت  :غري املضيفة للقيمة

تعضيف قيمة ومقدار اإلضافة للقيمة وذلك للعمل على تعزيز هذه 

األنشطة وتدعيمها، وكذلك التعرف على األنشطة غري املعضيفة للقيمة 

، وهنا يوجد للعمل على معاجلتها وحتويلها إىل أنشطة معضيفة للقيمة

 :خياران

التخلص من األنشطة الثانوية العضـرورية والـيت ال تسـاهم باإلضـافة      -1

 .للقيمة وتعترب عبئا على النشاط األساسي
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تغيري مكان أداء بعض األنشطة فيما بني األنشطة األساسية أو فيمـا   -5

 .بني أععضاء سلسلة اإلمداد حبيث تؤدى بكفاءة أكرب وتكلفة أقل

ألنشطة املعضيفة للقيمة واألنشطة الغري ويتم التعرف على ا

معضيفة للقيمة من خالل تقارير أهداف خفض التكلفة واإلضافة 

 :للقيمة على النحو التالي

هذا النشاط الرئيسي يشتمل على مخسة أنشطة : نشاط التكميل: أوال

 :وهي( ص)ثانوية بالنسبة للشركة 

 نشاط الغسل. 

 نشاط التجفيف. 

  نشاط الصبغ أو الطب. 

 شاط املراقبةن. 

 نشاط التغليف. 

أهداف خفض التكلفة لألنشطة ، (10)اجلدول رقم ويبني 

 :اإلمجالية وذلك طبقا لسجالت الشركة وأسعار السوق

من خالل هذا اجلدول يتبني أن نشاط التكميل مستهلك للقيمة 

دج، وتكلفته 00002على اعتبار أن الفرق بني تكلفة املنتوج يف الشركة 

م، وهذا /دج5202بقيمة  ام، ما يعين أن هناك فرق/دج20.2يف السوق 

املبلغ ميثل هدف خفض التكلفة، كما نرى أن الشركة ال تقوم حبساب 

هامش الربح على األنشطة اليت تسبق نشاط التكميل، وهذا يساهم يف 

، ويصبح من األفعضل أن تعتمد على (ص)ختفيض هامش ربح الشركة 

قة لنشاط التكميل، إن مل تستط  أن السوق يف تأدية األنشطة الساب

 .تنتج بتكلفة مساوية لتكلفة السوق

 :أهداف خفض التكلفة بالنسبة للمواد األولية -*

، THمن خالل دراسة وحتليل املستخدم يف إنتاج الوحدة من املنتوج 

كغ، وبالتالي التكلفة /دج015: مرت بتكلفة تقدر ب 25)من اخليط 

، كذلك يبلغ حجم القطن املستخدم (دج2050=015/0111*25: تساوي

دج، 50=  50*0كلغ، ومنه التكلفة هي /دج50كغ بتكلفة تقدر ب 0

كلغ، وتكون /دج51كلغ بتكلفة تقدر بـ102فيما يبلغ حجم امللون 
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كلغ، 0دج، أما بالنسبة للمواد الكيمياوية فتبلغ 01=  51*102التكلفة 

دج، أما التكاليف 01=  01*0كغ وتكون التكلفة /دج01بتكلفة تقدر ب 

دج لكل وحدة 5021فتقدر ب( املاء، الكهرباء والغاز)الغري املباشرة 

كغ، فإذا /دج0201:منتجة، ومن املتعارف عليه أن تكلفة القطن تقدر ب

، حبيث يتم THمت إعادة النظر من طرف الشركة يف تصميم املنتج 

يتم دج، فإنه سوف 0201ختفيض املستخدم من القطن إىل ما قيمته 

 .دج702الوحدوي مبقدار  للمنتوجختفيض التكلفة بالنسبة 

أهداف خفض التكلفة بالنسبة للمصاريف اخلدمية  -*

 : واخلياطة

وتتمثل يف الفرق بني التكلفة الفعلية لتصني  املنتوج يف الشركة 

وتكلفة التصني  يف السوق، إذ تبني أن تكلفة التصني  يف السوق أقل من 

ة، وذلك راج  إىل عدم استغالل الطاقة اإلنتاجية تكلفتها يف الشرك

االستغالل األمثل وذلك نتيجة ضعف الطلب على منتجات الشركة عدا 

رتفاع إىل الزبون الوحيد وهو املؤسسة العسكرية، ويرج  سبب هذا اال

أن معظم تكاليف هذا النشاط هي تكاليف ثابتة، فيجب أن يتم ختفيض 

يتم االستغالل األمثل لكافة الطاقة اإلنتاجية األجور وعدد العمال، أو أن 

للشركة، وإال فإن عليها االعتماد على إلغاء هذا النشاط واالعتماد على 

السوق يف إجناز هذا النشاط على اعتبار أن تكلفة السوق أقل من تكلفة 

 .دج00: تصني  هذا املنتوج يف الشركة، مبقدار

ادة من تقسيم أنشطة يتعضح أنه يف الواق  وإذا ما متت االستف

سلسلة اإلمداد إىل أنشطة أساسية متتالية طبقا ملفهوم سلسلة القيمة، 

فإنه يتعضح أن هناك جماالت أخرى خلفض التكلفة تتعلق باملواد األولية 

 .THاألساسية املستخدمة يف إنتاج املنتوج 

ينظر : )وفيما يلي أهداف خفض التكلفة بالنسبة لنشاط التكميل

 (13اجلدول

، على اعتبار أنه THيعترب هذا النشاط نشاطا هاما إلنتاج املنتج 

املستلم من مرحلة  THيساهم يف تكميل إعداد ما تبقى من املنتوج 

النسيج، وهذا النشاط يف السوق على األغلب يتم القيام به لصاحل الغري، 
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أي أن الشركات اليت تقوم به تقوم بعمليات تشغيل النسيج الثوبي اخلام 

احل الغري، فهي ال تقوم بشراء األقمشة أو النسيج الثوبي اخلام وإمنا لص

تقوم بعمليات التصني  لصاحل شركات أخرى، وتبلغ تكلفة بياض 

م، يف حني أن تكلفة /دج2وطباعة النسيج الثوبي اخلام يف السوق 

دج، ما يعين أن هناك فارقا 70022البياض والصباغة يف الشركة تبلغ 

م، ويعرب هذا الفارق عن أهداف خفض التكلفة على /دج50022بقيمة 

: مستوى هذا النشاط، كما أن تكلفة نشاط التغليف يف السوق تقدر ب

م، /دج20212دج، يف حني أن الشركة تتحمل هذا العبئ مبقدار50012

م، وبذلك فإن هذا الفارق /دج50110وهو ما يعين أن هناك فارقا بقيمة 

، وبذلك فإن التغليفى مستوى نشاط ف خفض التكلفة علديعرب عن ه

 50022+ 50110: أهداف خفض التكلفة بالنسبة ملرحلة التكميل هي

 .م/دج2=

ومن اجلدول السابق يتعضح أن تكلفة املستلزمات السلعية اليت تعرب 

يتم احلصول عليها من نشاط ( مرحلة النسيج+ التحعضري )عن مرحلة 

ني أن سعر السوق م، يف ح/دج0110020:النسيج بتكلفة تقدر ب

بد من حتليل نشاط  م، وهنا ال/دج010220الوسطي لنفس املنتج يبلغ 

كان هذا النشاط معضيفا للقيمة أم  إذاالنسيج، للوقوف على ما 

 .مستهلكا هلا

ينظر : )أهداف خفض التكلفة بالنسبة لنشاط النسيج: ثانيا

 (:16اجلدول 

لى هذا النشاط يف يعترب هذا النشاط من األنشطة املهمة إذ يعول ع

مهمة حتويل اخليوط القطنية املستلمة من خالل املناقصة الدولية اليت 

جتريها الشركة القابعضة، ويف هذا النشاط يتم إنتاج العديد من األصناف، 

، ويوضح اجلدول السابق THإال أننا سوف نركز على النسيج الثوبي 

 .ج الثوبي اخلامالتكاليف اليت استنفذها  هذا النشاط إلنتاج النسي

يتعضح من خالل هذا اجلدول أن نشاط النسيج أو حياكة الغزل 

مستهلك للقيمة، حيث جند أن نشاط احلياكة والرتكيب وضبط الطول 
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يشغل احلصة األكرب من حيث االهتالكات، كذلك جند من خالل املقارنة 

وتكلفة احلياكة داخل ( م/دج05027)بني تكلفة احلياكة داخل الشركة 

م يعرب عن أهداف /دج5أن هناك فرق بقيمة ( م/دج01027)سوق ال

خفض التكلفة، كذلك بالنسبة لنشاط الرتكيب داخل الشركة 

م، وهو ما يعين أن /دج01: ـأم خارج الشركة فيقدر ب( م/دج05027)

دج يعرب عن أهداف خفض التكلفة بالنسبة هلذا 5027هناك فارقا بقيمة 

يف حني ( م/دج55022)داخل الشركة النشاط، أما نشاط ضبط الطول 

م يف السوق، وهو ما يعين أن هناك فارقا بقيمة /دج00020أنه يستنفذ 

م يعرب عن أهداف خفض التكلفة بالنسبة لنشاط ضبط /دج0020

الطول، ولعل السبب يف ارتفاع تكاليف هذا النشاط هو نوعية اآلالت 

ى إدارتها، ما يعين املستخدمة وعدد العمال داخل الورشات والقائمني عل

 .ضعف إنتاجية هذه الورشات

كذلك من اجلدول جند أن تكلفة احلصول على املواد األولية 

م يف حني أن /دج22070: ـاملستخدمة يف إنتاج النسيج الثوبي تقدر ب

م، لذا فإن على /دج25000:ـتكلفة احلصول عليها داخل السوق تقدر ب

احلصول على املواد األولية، الشركة البحث عن أسباب ارتفاع تكلفة 

 :وذلك من خالل ما يلي

فحص أنشطة شراء املواد األولية والتكاليف املتعلقة بها، وذلك  -*

 .لتخفيض تلك التكاليف أو التخلص منها

فحص األنشطة املشرتكة بني الشركة ومورديها وذلك للعمل  -*

على أداء  على التخلص من األنشطة املشرتكة بينهما، باإلضافة لالتفاق

األنشطة بالطريقة اليت تؤدي إىل ختفيض التكاليف دون التأثري يف جودة 

 .املنتج النهائي

مما سبق يتعضح أن ارتفاع تكلفة احلصول على املواد األولية تؤثر يف 

، وإذا ما مت النظر (س)، وبالتالي الشركة (ص)كفاءة أنشطة الشركة 

يمة، وهو ما يعين وجود إليه بشكل كلي يتبني أنه نشاط مستهلك للق

جيب التخلص منها، ومن ضمن األساليب ( TH)فجوة يف التكلفة للمنتوج 
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معاجلة هذا الفائض يف التكلفة هو اللجوء إىل طرف ثالث يف أداء بعض 

األنشطة، السيما نشاط النسيج  والتكميل باعتبارهما مستهلكان 

 .للقيمة

( س)ميل للشركة تقارير التكلفة املتعلقة بنشاط التك: ثالثا

 (.ص)مقارنة بالشركة 

متخصصة يف جمال الصناعات احلريرية مثلما ( س)تعترب الشركة 

سبق اإلشارة إليه يف الفقرات السابقة، وباعتبار أن نشاط التكميل 

، فإننا (ص)يتشابه يف جمموع أنشطته م  نشاط التكميل للشركة 

يف التكاليف بني  سنقوم مبقارنة حناول من خالهلا حتديد أوجه الفرق

 .الشركتني

اجلدول املوالي يبني تقارير التكلفة املتعلقة بنشاط التكميل 

 (11اجلدول ينظر(. )س)للشركة 

تشكل جماال خلفض ( س)من خالل اجلدول ميكن القول بأن الشركة 

، حيث جند أن نشاط الغسيل (ص)التكلفة بالنسبة ألنشطة الشركة 

تستنفذ ( ص)م، يف حني أن الشركة /دج1000: ـيستنفذ تكلفة تقدر ب

: ـم، وهو ما يعين أن هناك فجوة يف التكلفة تقدر ب/دج50001ما قيمته 

م، نفس احلالة بالنسبة لكل من نشاط الطب  واملراقبة، وهو /دج50111

 .يف هذا اجملال( ص)أكثر كفاءة من الشركة ( س)ما يعين أن الشركة 

ف خفض التكلفة بالنسبة ن جممل أهداإومن ما سبق ميكن القول 

لنشاط التكميل إذا ما مت حتقيق التكامل بني الشركتني يف تنفيذ أنشطة 

م، أي حتقيق /دج00012=  00272+ 20502+  50111: التكميل هو

: فائض من حتقيق هدف خفض التكلفة بالنسبة لنشاط النسيج بقيمة

 .م/دج00012=  2- 00012

توقفنا عند هذه النقطة من  بد من اإلشارة إىل أننا قد وهنا ال

سلسلة اإلمداد وذلك لعدم إمكانية احلصول على البيانات الكافية من 

، هذا باإلضافة إىل أنه يتوجب متابعة تكاليف زراعة (س)الشركة 

القطن والغزل على مستوى الشركة املوردة، وهذا حيتاج إىل فريق عمل 
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، إال أننا نرى (خارج البلد)كبري إلجناز هذا العمل، نهيك عن موقعه اجلغرايف

أن كافة الشركات اليت تعمل يف جمال الغزل والنسيج تتساوى يف الفرص 

على اعتبار أنها حتصل على القطن من خالل عملية مناقصة دولية، ما 

 .يعين احلصول عليها بالتكلفة املناسبة واجلودة املناسبة

 : الصةــخ

والتوجه االسرتاتيجي يعترب موضوع إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد 

القائم يف ظل األدوات املستخدمة لتحقيق أهداف سلسلة اإلمداد حديث 

الساعة؛ إذا ظهر بظهور األسواق املفتوحة واملنافسة الشديدة، وبذلك 

صن  هذا التحول طفرة يف أساليب التعامل م  إدارة التكاليف سواء من 

لواق  فيما خيص ناحية املسميات، أو من ناحية التجسيد على أرض ا

أساليب إدارة التكلفة عرب سلسلة من الشركات اليت تشرتك يف إنتاج 

من األساليب املقرتحة،  اكبري ااملنتوج، خاصة إذا علمنا أن هناك عدد

ويعد كل من أسلوب إدارة التكلفة املستهدفة وأسلوب حتليل سلسلة 

 .القيمة من ضمن هذه األساليب

ام أسلوبني إلدارة تكاليف سلسلة يف هذه الدراسة قمنا باستخد

اإلمداد يف حماولة لعضبط تكاليف املنتوج، تقوم على إثرها الشركتني 

ملواجهة حتديات السوق والوصول إىل احلصة السوقية املنشودة، من خالل 

استغالل فرص خفض التكلفة النامجة عن نتائج التكامل بني األسلوبني 

 .باقي أععضاء السلسلة املنافسة على ءاملقرتحني، وتوزي  عب

لقد مت التوصل إىل اهلدف املقرتح من خالل التكامل بني األسلوبني، 

حيث حتصلنا على نتائج تتيح للشركتني التكامل فيما بينهما ملواجهة 

املنافسة داخل السوق، من خالل حتديد التكلفة املستهدفة بالنسبة جلمي  

عضيفة للقيمة واستبدال مكونات املنتوج املقرتح، وحتديد األنشطة امل

األنشطة الغري معضيفة للقيمة بأنشطة معضيفة للقيمة متاحة عرب 

 .الشركتني، وبذلك يتحسن املوقف التنافسي للسلسلة داخل السوق

لقد قدمت الدراسة مثاال علميا على مدى فعالية األساليب إدارة 

 التكلفة عرب سلسلة اإلمداد يف الشركات الصناعية، ولكن بالرغم من
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النتائج اجليدة اليت مت التوصل إليها يبقى ضرورة حتقيق شروط ومقومات 

التكامل بني الشركات أمر ضروري لتفعيل هذه األساليب، حيث أن 

سرتاتيجية القائمة داخل مسألة الثقة وتبادل املعلومات حيددان اال

السلسلة، وبالتالي يتحدد مصري أععضاء السلسلة بناء على هذه 

سرتاتيجية اسرتاتيجية التعاونية وومنيز يف ذلك بني اال سرتاتيجية،اال

 .املواجهة، وهو ما سنحاول الوقوف عليه يف حبوثنا املستقبلية

 ملحق اجلداول واألشكال البيانية

مراحل تنفيذ التكلفة املستهدفة (: 10)الشكل رقم 

 وترابطها

 
 

La source: Cooper٬ R & Slagmulder٬ R٬ « Develop Profitable New Product With 
Target Cost »٬ Slogan Management Review٬ Summer٬ 1999٬ p.24 

خطوات تنفيذ التكلفة املستهدفة وكيفية (: 10)الشكل رقم 

 االنتقال من خطوة ألخرى

 

  التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج

La source :Ibid٬ p.32 

 

  

تخفيض ضغط 

 التكلفة

 متطلبات العمالء
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 لقيمةاافة تقرير إلض(: 0)اجلدول رقم 
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 .50عصافت سيد أمحد عاشور، مرج  سبق ذكره، ص: املصدر

 خفض التكلفة واإلضافة للقيمة لألنشطة اإلمجاليةأهداف : 10اجلدول رقم

133311661142413

133612132111213

13061324313231

 .باالعتماد على معطيات مصلحة اإلنتاج نيمن إعداد الباحث: املصدر

تقرير أهداف خفض التكلفة واإلضافة للقيمة بالنسبة : 13اجلدول رقم

 .لنشاط التكميل
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   33116 13  6114 2413 

  311121 3111161 13  111361 2113 

  

 311110 13  311110 14 

   21130     

   31212     

   21166   14 21166 

   31026     

   41304   21103 21013 

 .باالعتماد على معطيات مصلحة اإلنتاج نيمن إعداد الباحث: املصدر

 .النسيج لتكلفة واإلضافة للقيمة لنشاطاتقرير أهداف خفض : 16اجلدول رقم

  

    

 

 

   33116 13  6114 2413 

  36121 36121 13  32111 213 

  

 431331 13  111331 31 

   11211 13    

   32132 13  31132 12 

   32132 13  31111 2132 

   22133 13  31163 1141 

 .باالعتماد على معطيات مصلحة اإلنتاج نيمن إعداد الباحث: املصدر

( س)للشركة تقارير التكلفة املتعلقة بنشاط التكميل : 11اجلدول رقم 

 (.ص)مقارنة بالشركة 

 

     

   1112 13   

   1113 13 21130 21110 

   1132 13   

   2131 13 21166 4 236 

   1132 13   

   1114 13 31026 31426 
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سالة دكتوراه، جامعة عني ر) -مدخل اسرتاتيجي مقرتح –القدرات التنافسية 
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 يبي الجزائري هيكل النظام الضر

 الضريبية في ظل اإلصالحات

 عبــــــــد الكريم بريشي.أ

 ستلتامنغالمركز الجامعي 

 مقدمة

إن الوضعية الصعبة اليت مر بها االقتصاد اجلزائري بعد انهيار أسعار 

، جعلت الدولة تفكر يف إجياد مصادر متويلية خارج 0201النفط يف سنة 

االنعكاسات السلبية اليت قد حتدثها  قطاع احملروقات، وهذا لكي تتفادى

لذلك قامت بتبين . االضطرابات اليت قد تق  يف السوق النفطية العاملية

إصالحات اقتصادية مست كافة اجملاالت منها؛ إصالح املنظومة 

املصرفية، حترير األسعار، منح االستقاللية للمؤسسات العمومية، إصالح 

  .املنظومة العضريبية

 . التطورات اليت شهدتها الساحة الداخلية واخلارجيةوهذا ملسايرة 

إن هذه اإلصالحات االقتصادية تدخل ضمن اإلصالحات الشاملة 

واهلادفة إىل حترير االقتصاد اجلزائري واالنتقال به من اقتصاد موجه إىل 

اقتصاد السوق، بعدما انهار النظام االشرتاكي بسقوط االحتاد السوفييت 

 .ذا النظامالذي كان رائدًا هل

لعل من أبرز اإلصالحات االقتصادية اليت قامت بها اجلزائر يف مطل  

وذلك بتكييفه م  املستجدات . التسعينات هو إصالح النظام العضرييب

االقتصادية، ذلك أن النظام العضرييب القديم مل حيقق األهداف التنموية 

 . املنتظرة

متميزا عن النظام  لقد أفرز اإلصالح العضرييب هيكال ضريبيا جديدا

العضرييب األسبق، حيث إن هذا اإلصالح جاء ملعاجلة اختالالت النظام 

العضرييب القديم، وهذا من خالل الفصل بني العضرائب العائدة للدولة 

وم  الرتكيز كذلك على إحالل . والعضرائب العائدة للجماعات احمللية

 .اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية
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ل هذه الورقة البحثية معاجلةاملشكلة الرئيسية واليت حناول من خال

 :تتمحور حول السؤال اآلتي

ما هي أهم مكونات النظام العضرييب اجلزائري بعد اإلصالح 

 العضرييب؟

 :نهدف من خالل هذا البحث إىل   

 حماولة عرض أهم العضرائب اليت مسها اإلصالح العضرييب.

  بني النظام العضرييب حماولة التطرق إىل أهم الفروق املوجودة

.القديم و النظام العضرييب بعد اإلصالح

  الوقوف على سلبيات و إجيابيات العضرائب املستحدثة حماولة.

ملعاجلة اإلشكال املطروح سنعتمد على املنهج الوصفي، وعلى اخلطة 

 :التالية

 العضرائب املباشرة

 العضرائب غري املباشرة.

 اجلباية احمللية.

 :اشرةالضرائب املب -أوال

العضرييب مت إحداث ثالثة ضرائب، ملعاجلة التعقيد  يف ظل اإلصالح

ذلك أن اإلصالح مس . وإضفاء البساطة والشفافية على النظام العضرييب

 .العضرائب املباشرة والعضرائب غري املباشرة

مت إحداث نوعني من العضرائب  0220مبوجب قانون املالية لسنة 

اإلمجالي، والعضريبة على أرباح  املباشرة وهي؛ العضريبة على الدخل

 .الشركات

 (:IRG)الضريبة على الدخل اإلمجالي  -0

تعرف العضريبة على الدخل اإلمجالي وفق املادة األوىل من قانون 

تؤسس ضريبة سنوية " العضرائب املباشرة والرسوم املماثلة كما يلي 

وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني تسمى ضريبة الدخل وتفرض 

 "لعضريبة على الدخل الصايف اإلمجالي للمكلف بالعضريبة هذه ا
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من خالل هذا التعريف نستنتج خصائص هذه العضريبة و اليت 

 :تتمثل فيما يلي

  ضريبة سنوية، أي أنها تفرض على املداخيل اليت يتحصل عليها

 .املكلف نهاية كل سنة مالية

 ل ضريبة وحيدة تفرض على جمموع املداخيل املختلفة اليت يتحص

.عليها املكلف

 ضريبة شخصية، حيث تفرض على األشخاص الطبيعيني.

 صايف و هي ناجتة عن تعد ضريبة إمجالية تق  على الدخل اإلمجالي ال

.الدخل اخلام اإلمجالي واألعباء القابلة للخصم الفرق بني 

 ضريبة تصاعدية، مبعنى تفرض وفق جدول تصاعدي بالشرائح.

 تم إخعضاع األفراد للعضريبة بناء على هي ضريبة تصرحييه حيث ي

التصريح املقدم من طرفهم، رغم وجود بعض املداخيل اخلاضعة 

.لالقتطاع من املصدر

 :جمال تطبيق الضريبة على الدخل اإلمجالي -0-0 

:األشخاص اخلاضعون لضريبة -أ
3 

 :خيعض  للعضريبة على الدخل اإلمجالي كل من

 ليفهم باجلزائراألشخاص الذين يوجد موطن تك. 

  األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج اجلزائر ويتحصلون

 .على عائدات من مصدر جزائري

  األشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية سواء كان موطن

ويتحصلون يف اجلزائر على أرباح أو مداخيل  تكليفهم باجلزائر أو ال

ية جبائية مت حيول فرض العضريبة عليها إىل اجلزائر مبقتعضى اتفاق

 .عقدها م  بلدان أخرى

 املساهمني يف شركة األشخاص. 

  شركاء الشركات املدنية واملهنية املشكلة من أجل املمارسة املشرتكة

 .ملهن أععضائها
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  أععضاء الشركات املدنية اخلاضعة لنفس النظام الذي ختعض  له

الشركات باسم مجاعي شريطة أال تشكل هذه الشركات يف شكل 

 .أو شركة حمدودة املسؤولية شركة أسهم

  أععضاء اجلمعيات املساهمة الذين هلم مسؤولية تعضامنية وغري حمددة

 .فيها

:األشخاص املعفيني من الضريبة على الدخل اإلمجالي -ب

م األشخاص املعفيني من العضريبة .ض.لقد حددت املادة اخلامسة من ق

 :على الدخل اإلمجالي وهم على التوالي

  ال يتعدى دخلهم الصايف اإلمجالي السنوي األشخاص الذين

.دج

  السفراء واألعوان الدبلوماسيني والقناصل واألعوان القنصليون

من جنسية أجنبية عندما متنح البلدان اليت ميثلونها نفس االمتيازات 

.لألعوان الدبلوماسيني والقنصليني اجلزائريني

:مجالياملداخيل اخلاضعة للضريبة على الدخل اإل -ج
2

 

 ألرباح الصناعية والتجارية واحلرفية؛ا

 أرباح املهن غري التجارية؛

 عائدات املستثمرات الفالحية؛

 العائدات احملققة من إجيار امللكيات املبنية وغري املبنية؛

 عائدات رؤوس األموال املنقولة؛

 املرتبات و األجور.

: ياملداخيل املعفاة من الضريبة على الدخل اإلمجال -د
1

  

تعفى املداخيل التالية؛ من العضريبة على الدخل اإلمجالي على 

 . سبيل الذكر ال احلصر

  املؤسسات التابعة جلمعية األشخاص املعوقني املعتمدة من

طرف الدولة وكذلك اهلياكل التابعة هلا؛

 مبلغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق املسرحية؛
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 طات املتعلقة باحلليب الطبيعي املداخيل احملققة املتعلقة بالنشا

املوجه لالستهالك على حالته؛

  األنشطة اليت يقوم بها الشباب املستثمر املؤهل االستفادة من

سنوات ( )ملدة " إعانة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب"

ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل؛

 تفادة من إعانة املستثمرين يف النشاطات أو املشاري  املؤهلة لالس

سنوات( )الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر، ملدة 

  يعملون يف اجلزائر يف إطار األشخاص من جنسية أجنبية الذين

من دون مقابل منصوص عليها يف اتفاقية دولية؛ مساعدة

  األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون يف املخازن املركزية

مكرر  ''مركي مبقتعضى املادة للتموين الذي أنشأ نظامها اجل

من قانون اجلمارك؛

  العمال املعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم الذين

تقل أجورهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري 

شهريا وكذا العمال املتقاعدون الذين تقل ( دج )

.معاشاتهم يف النظام العام عن هذا املبلغ

 :الضريبة على الدخل اإلمجالي حساب-0-0

يتم احلصول على الدخل اخلاض  للعضريبة جبم  خمتلف املداخيل 

السنوية اليت يتحصل عليها املكلف بعد خصم التكاليف احملددة قانونا
1

 ،

من  012وحتسب قيمة العضريبة وفق جدول تصاعدي احملدد يف املادة 

 .قانون العضرائب املباشرة

 :حتصيل الضريبة -0-3

 :يتم حتصيل العضريبة على الدخل اإلمجالي بطريقتني هما

وفق هذه الطريقة يتم تسديد العضريبة : نظام التسبيق على احلساب -أ

على أقساط ويتب  هذه الدفعات بتسوية ضريبية يف الشهرين األولني 

 .من السنة املوالية لتحقيق الدخل
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ا النظام عن يتم دف  العضريبة وفق هذ: نظام االقتطاع من املصدر -ب

طريق تكليف أشخاص آخرين يتولون حتصيل العضريبة من املكلفني 

 .ويقومون بإيداعها لدى قابعضة العضرائب

إن تقييم العضريبة على الدخل اإلمجالي يقودونا إىل وض  املالحظات 

 :التالية

تعترب العضريبة على الدخل اإلمجالي، ضريبة تتسم بالبساطة هذا لو  -

 .وعية اليت كانت سائدة سابقاقرنها بالعضرائب الن

عدم مرونة اجلدول التصاعدي و بالرغم من أنه يقرتب حنو حتقيق  -

.العدالة العضريبية، إال أن صياغته حتتاج إىل مراجعة
7

تتسم هذه العضريبة بعدم إخعضاع املكلفني إىل نفس املعاملة  -

 .العضريبية

ناجتة عن عدم قدرة هذه العضريبة على مس الكثري من الدخول ال -

بعض النشاطات، كمداخيل العمال يف قطاع البناء الذاتي، األعمال 

احلرة املمارسة يف البيوت، واملداخيل املتحصل عليها من القطاع غري 

.الرمسي
0

حتايل املشرع العضرييب يف منحه بعض االمتيازات العضريبية، مثل  -

تصرحيا املمنوح للزوجني يف حالة ما يقدمان % 01التخفيض بنسبة 

 .موحدا

اقتصار نظام االقتطاع من املصدر على بعض املداخيل دون سواها،  -

سيؤدي إىل اإلخالل مببدأ العدالة العضريبية، ذلك أن املكلفني اخلاضعني 

هلذا النظام سيؤدون واجبهم العضرييب على عكس األفراد الذين ال 

 .يةخيعضعون له، حيث إنهم ميكنهم التهرب من أداء الفريعضة املال

 (:IBS)الضريبة على أرباح الشركات   -0

ضريبة سنوية "تعرف العضريبة على أرباح الشركات على أنها 

تفرض على جممل األرباح واملداخيل احملققة من طرف األشخاص 

 "املعنويني
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من خالل هذا التعريف نستنتج خصائص العضريبة على أرباح    

 :الشركات اليت تتمثل فيما يلي

 ألنها تفرض على األرباح واملداخيل املتعلقة بسنة : ضريبة سنوية

 مالية واحدة؛

 ألن الربح العضرييب خيعض  ملعدل واحد وليس إىل : ضريبة نسبية

جدول تصاعدي؛
2 

 تفرض على األشخاص املعنويني وليس الطبيعيني؛ 

 ألنها تعتمد على التصرحيات اليت يقدمها املكلفون: ضريبة تصرحييه. 

 :جمال التطبيق -0-0

تفرض العضريبة على أرباح الشركات على املؤسسات واألشخاص    

:املعنويون وهم على التوالي
01

 

 شركات األموال؛

  شركات األشخاص وشركات املساهمة يف حالة ما اختارت هذه

الشركات اخلعضوع إىل العضريبة على أرباح الشركات؛

 املؤسسات العامة واهليئات ذات الطاب  الصناعي والتجاري؛

  الشركات التعاونية واالحتادات التابعة هلا باستثناء الشركات املشار

م؛.ض.من ق إليها يف املادة 

  من  الشركات اليت تنجز العمليات واملنتجات املذكورة يف املادة

م؛.ض.ق

  ،الشركات املدنية اليت مل تتكون على شكل شركة باألسهم

يبة على أرباح باستثناء الشركات اليت اختارت اخلعضوع للعضر

.الشركات

 :اجملال اإلقليمي للضريبة-0-0

معلى أن العضريبة تستحق على األرباح .ض.منق 007تنص املادة 

 :احملققة يف اجلزائر، وهذه األرباح تتمثل فيما يلي
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   األرباح احملققة يف شكل شركات والعائدة من املمارسة العادية

عدم وجود  لنشاط ذي طاب  جتاري أو صناعي أو فالحي عند

إقامة ثاية؛

   أرباح املؤسسات اليت تستعني يف اجلزائر مبمثلني ليست هلم

شخصية مهنية متميزة عن هذه املؤسسات؛

  أرباح املؤسسات، وإن كانت ال متلك إقامة أو ممثلني معينني، إال أنها

نشاطا يتمثل يف إجناز حلقة  متارس بصفة مباشرة أو غري مباشرة

.التجاريةمن العمليات  كاملة

 :حتديد الربح اخلاضع للضريبة-0-3

م .ض.ق من 021يتحدد الربح الصايف اخلاض  للعضريبة وفق املادة 

حبساب نتيجة خمتلف العمليات من أية طبيعة كانت اليت تنجزها كل 

ة مبا يف ذلك على دمؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة ملؤسسة واح

األصول أثناء االستغالل اخلصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر 

 .أو يف نهايته

 :حساب الضريبة وحتصيلها-0-6

من  021حيدد معدل العضريبة على أرباح الشركات وفق املادة 

 :م كم يأتي.ض.ق

 % بالنسبة لألنشطة املنتجة للمواد والبناء واألشغال ،

.العمومية وكذا األنشطة السياحية

 %ت، بالنسبة لألنشطة التجارية و اخلدما.

 % بالنسبة لألنشطة املختلطة عندما يتجاوز رقم األعمال ،

من رقم األعمال % احملقق يف التجارة واخلدمات أكثر من 

.اإلمجالي خارج الرسوم

 : أما خبصوص حتصيل العضريبة، فيتم يف اآلجال التالية

 مارس فيفري إىل  من : التسبيق األول.

 جوان  ماي إىل من : التسبيق الثاني.
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 نوفمرب أكتوبر إىل  من : التسبيق الثالث.

 أفريل من السنة  كأقصى حد يف : رصيد التصفية

.املوالية

بعد عرضنا ألهم اجلوانب املتعلقة بالعضريبة على أرباح الشركات،  

 :سنتوقف عند النقاط التالية

سيخفف العبء جزئيا على %  52إن ختفيض معدل العضريبة إىل  -

سسات، ولكن إلغاء املعدل املتعلق بإعادة االستثمار، سيشكل عائقا املؤ

أمام املؤسسات للتوس  يف االستثمارات، مما سيؤدي إىل اخنفاض األرباح 

 .ومن ثم ختفيض احلصيلة العضريبية

فرض العضريبة على األنشطة املنتجة للمواد والبناء واألشغال  -

دون سواها يعترب إخالال العمومية واألنشطة السياحية مبعدل منخفض 

مببدأ العدالة العضريبية واليت تقعضي بعضرورة إخعضاع كل املكلفني إىل 

وهذا ما سيؤثر سلبا على باقي األنشطة . نفس املعاملة العضريبية

األخرى، حيث سيتوجه األفراد إىل األنشطة اليت تفرض فيها العضريبة 

 .بشكل أقل

ويل دائم للخزينة إن دف  العضريبة على شكل تسبقات، يعضمن مت -

العمومية لكنه سيحرم خزينة املؤسسة من مبالغ مالية قد تكون حباجة 

إليها أثناء دورة االستغالل مما قد يدفعها ذلك إىل البحث عن مصادر متويل 

 .خارجية

إن فرض العضريبة على الشركة يف شكل ضريبة على األرباح،  -

الدخل اإلمجالي،  وفرض ضريبة على املساهمني يف شكل العضريبة على

سيدف  هؤالء املساهمني التهرب من أداء العضريبة ألنهم يرون أنفسهم 

 .أنهم حتملوا عبء العضريبة مرتني

 :الضرائب غري املباشرة -ثانيا

لقد مت إنشاء الرسم على القيمة املعضافة مبوجب قانون املالية لسنة 

، (TUGP)، وهذا بتوحيد الرسم الوحيد اإلمجالي على اإلنتاج 0220

 (.TUGPS)والرسم الوحيد اإلمجالي على تأدية اخلدمات
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 :جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة-0

خيعض  للرسم على القيمة املعضافة :األشخاص اخلاضعون -أ

من قانون الرسم على رقم األعمال  12األشخاص الذين حددتهم املادة 

 .وهم؛ املنتج، وجتار اجلملة والشركات الفرعية

هناك بعض العمليات ختعض  إجباريا، :لعمليات اخلاضعةا -ب

 .بعض األخر خيعض  اختيارياالو

 (00:)العمليات اخلاضعة وجوبا -0-ب

 املبيعات والتسليمات اليت يقوم بها املنتجون؛

 األشغال العقارية؛

   املبيعات والتسليمات على احلال األصلي، من املنتوجات والبعضائ

دة واملنجزة وفقا لشروط البي  اخلاضعة للعضريبة واملستور

.باجلملة من طرف التجار املستوردين

 املبيعات اليت يقوم بها جتار اجلملة.

 ألنفسهم التسليمات.

   عمليات اإلجيار وأداء اخلدمات وأشغال اخلدمات والبحث ومجي

 .العمليات من غري املبيعات واألشغال العقارية

 :العمليات اخلاضعة اختياريا -0-ب

من الرسم على رقم األعمال على أنه جيوز  10صت املادة لقد ن

لألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين يق  نشاطهم خارج جمال 

تطبيق الرسم، أن خيتاروا وبناء على تصريح منهم الكتساب صفة 

. املكلفني بالرسم على القيمة املعضافة لكن بشروط
00

 

 :اإلعفاءات -ج

العمليات اليت تكون معفية من الرسم على لقد حدد املشرع اجلبائي 

القيمة املعضافة، حيث إن هنالك بعض العمليات تعفى يف الداخل، وعند 

.االسترياد ويف حالة التصدير
02

 :قواعد تأسيس الرسم ومعدالته  -0

من قانون  00يتكون احلدث املنشئ للعضريبة على حسب نص املادة 

 :الرسم على رقم األعمال من
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  للمبيعات، من التسليم املادي أو القانوني للبعضاعة؛بالنسبة

 بالنسبة لألشغال العقارية، من قبض الثمن كليا أو جزئيا؛

  بالنسبة للتسليمات للذات من املنقوالت املصنوعة ومن األشغال

.العقارية، يتكون احلدث املنشئ من التسليم

 بهذا  بالنسبة للواردات، من إدخال البعضاعة عند اجلمارك واملدين

الرسم هو املصرح لدى اجلمارك؛

  بالنسبة للصادرات من املنتوجات اخلاضعة للعضريبة مبقتعضى

ثالثا، من تقدميها للجمارك، واملدين بهذا الرسم هو  -املادة 

الصرح لدى اجلمارك؛

 بالنسبة للخدمات عموما بقبض الثمن كليا أو جزئيا . 

بعضائ  أو األشغال أو يتكون رقم األعمال اخلاض  للرسم من مثن ال

اخلدمات مبا فيها كل املصاريف واحلقوق والرسوم، ما عدا الرسم على 

ولقد حدد املشرع اجلبائي رقم األعمال الذي خيعض  . القيمة املعضافة ذاته

للعضريبة مميزا يف ذلك رقم األعمال الذي يتحقق يف الداخل، وعند 

.التصدير واالسترياد
02 

 :فهما أما خبصوص معدالت الرسم

  املعدل املخفض نسبته .%

  املعدل العادي نسبته .%

 :اإلعفاء واالسرتجاع-3

 :عمليات الشراء باإلعفاء -أ

ميكن أن يستفيد املكلف من اإلعفاء من الرسم على القيمة 

املعضافة، شريطة استيفاء الشروط القانونية عند اقتناء املنتوجات 

 .من قانون الرسم على رقم األعمال 25 واملواد واخلدمات احملددة يف املادة

 :اسرتجاع الرسم -ب

ميكن للمكلف بأداء الرسم أن يسرتجعه بإحدى الطريقتني 

 :التاليتني
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

o هو اسرتجاع مبلغ الرسم املتعلق باملشرتيات :االسرتجاع املادي

زونات واخلدمات املبينة على الفواتري م  مراعاة الشروط املخو

 .القانونية

o هو اسرتجاع مرتبط بالرسوم املفروضة على :الياالسرتجاع امل

االستثمارات املوجه لعملية اإلنتاج، إذا توفرت الشروط املنصوص 

 .عليها قانونا

 :دفع الرسم -6

يتم دف  الرسم على القيمة املعضافة، إما بطريقة النظام العام، أو 

 .نظام االقتطاع من املصدر أو نظام األقساط الوقتية

للمسات التقنية للرسم على القيمة املعضافة، بعد عرض أهم ا

 :نسجل بعض املالحظات

يساهم الرسم على القيمة املعضافة بشكل كبري يف تغذية خزينة الدولة  -

 .بصفة دورية ومستمرة

متس هذه العضريبة بشكل موحد خمتلف القطاعات والصناعات حيث  -

.تسمح هلا باسرتجاع الرسوم املفروضة على االستثمارات

إن العضريبة على القيمة املعضافة ال حتقق العدالة العضريبية، ألنها  -

حيث يتحمل عبئها املستهلك النهائي دون متييز  تفرض مبعدل نسيب، 

وبالرغم من أن . بني أصحاب املداخيل املرتفعة واملداخيل املنخفعضة

املشرع العضرييب خفض املعدل الفروض على السل  ذات االستهالك 

 .الواس 

 .اقتصار هذه العضريبة على معدلني جيعلها تتميز بالبساطة -

 :اجلباية احمللية -ثالثا

على حسب ما ورد يف قانون العضرائب املباشرة  اجلباية احمللية كونتت

على العضرائب والرسوم احملصلة لفائدة البلديات  والرسوم املماثلة

املشرع اجلبائي  حيث أنوالواليات والصندوق املشرتك للجماعات احمللية، 

مييز بني ثالثة أنواع من العضرائب العائدة إىل اجلماعات احمللية وهي؛ 

العضرائب احملصلة كليا لفائدة البلديات، وهناك ضرائب حمصلة لفائدة 



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (266) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

العضرائب البلديات، الواليات، والصناديق املشرتكة للجماعات احمللية، و

ذه العضرائب على النحو نعرض ه .احملصلة جزئيا لفائدة اجلماعات احمللية

 :اآلتي

 :الرسم على النشاط املهين -

، لقد طبق الرسم على النشاط املهين ابتداء من أول جانفي 

حيث حل حمل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، والرسم على 

 النشاط غري التجاري 

 :   جمال تطبيق الرسم على النشاط املهين-0-0

هين على األشخاص الطبيعيني ط املايفرض الرسم على النش

غري جتاري،  اأو نشاط اأو جتاري اصناعي اواملعنويني الذين ميارسون نشاط

حيث إنه ال يراعي حالة املؤسسة وال النتيجة احملققة
00

، وهو رسم 

 :م.ض.من ق 507يستحق كما نصت املادة 

 اإليرادات اإلمجالية اليت حيققها املكلفون بالعضريبة الذين لديهم يف 

اجلزائر حمال مهنيا دائما وميارسون نشاطا ختعض  أرباحه للعضريبة على 

.يف صنف األرباح غري التجارية يالدخل اإلمجال

  رقم األعمال الذي حيققه يف اجلزائر املكلفون بالعضريبة الذين

ميارسون نشاطا ختعض  أرباحه للعضريبة على الدخل اإلمجالي، يف 

.و العضريبة على أرباح الشركاتصنف األرباح الصناعية والتجارية أ

 :أساس اخلضوع للرسم على النشاط املهين -0-0

م على املبلغ  .ض.من ق 502يؤسس الرسم على حسب نص املادة 

اإلمجالي للمداخيل املهنية اإلمجالية، أو رقم األعمال خارج الرسم على 

 .القيمة املعضافة

 :معدل الرسم على النشاط املهين -0-3

، و توزع حصيلته كم هو %15معدل ثابت يقدر بـ  معدل الرسم هو

 :مبني يف اجلدول أدناه
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 .توزيع حصيلة الرسم على النشاط املهين( : 10)اجلدول رقم 

  

 م.ض.ق من املادة : املصدر

عندما يتعلق األمر برقم األعمال  %10ميكن أن يرف  الرسم إىل 

 .الناتج عن نشاط لنقل احملروقات بواسطة األنابيب

 :الرسم العقاري -

يفرض الرسم العقاري على امللكيات املبنية وغري املبنية املوجودة 

 .رع اجلبائيباستثناء اليت أعفاها املشفوق الرتاب الوطين، 

 :جمال تطبيق الرسم العقاري -0-0

: بالنسبة للملكيات املبنية -أ
01

 

  املنشآت املخصصة إليواء األشخاص واملواد أو لتخزين

املنتجات؛

  املنشآت التجارية الكائنة يف حميط املطارات اجلوية واملوانئ

وحمطات السكك احلديدية؛

 جبمي  أنواعها والقط  األرضية اليت تشكل  ياتاأراضي البن

ملحقا مباشرا هلا وال ميكنها االستغناء عنها؛

 األراضي غري املزروعة واملستخدمة الستعمال جتاري أو صناعي .

 :بالنسبة للملكيات غري املبنية -ب

 األراضي الفالحية؛

 األراضي الكائنة يف القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمري؛

 جر ومواق  استخراج الرمل واملناجم يف اهلواء الطلق؛احملا

 مناجم امللح والسبخات.
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 :أساس فرض الرسم العقاري -0-0

 :امللكيات املبنية -أ

اجلبائية لكل مرت  االجياريةالقيمة  من خالل ضرب تنتج العضريبة

معدل  م  مراعاةمرب  للملكية املبنية يف املساحة اخلاضعة للعضريبة، 

أن ال يتعدى  ةطيعن كل سنة شر%  5:ذي يقدر بـالتخفيض ال

 % 21 :لمصان  يقدر للتخفيـض بـل بالنسبة، و% 21التخفيض معدل

كحد أقصى
51

. 

 :امللكيات غري املبنية-ب

ينتج أساس فرض العضريبة من حاصل القيمة اجلبائية اإلجيارية 

احد يف املساحة للملكيات غري املبنية املعرب عنها باملرت املرب  أو اهلكتار الو

 .اخلاضعة للعضريبة

 :معدالت الرسم-0-3

 :امللكيات املبنية -أ

ملكيات املبنية بأمت معنى لل، بالنسبة % 0هما؛ معدل  نيوجد معدال

الكلمة، أما األراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية فنميز بني 

:املعدالت التالية
50 

 ؛²م 211عندما تقل مساحتها أو تساوي 2% -

 ؛²م 0111وتقل أو تساوي  ²م211عندما تفوق مساحتها عن 7% -

 .²م 0111عندما تفوق مساحتها %  01 -

 :امللكيات غري املبنية -ب

ـيقدر معدل الرسم ب
55

املبنية املتواجدة  بالنسبة لألراضي غري%  2:

 .العمرانية يف املناطق غري

 :أما بالنسبة لألراضي املبنية حتدد نسبة الرسم بـ

 .أو تساويها ²م 211أقل منعندما تكون املساحة %  2

 .²م 0111و تقل أو تساوي²م 211عندما تفوق املساحة %  7

 .²م 0111األراضي عندما تفوق مساحة%  01

 .بالنسبة لألراضي الفالحية%  0
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 :الضريبة اجلزافية الوحيدة -

 ،5117أنشأت العضريبة اجلزافية الوحيدة مبوجب قانون املالية لسنة 

تؤسس ضريبة جزافية وحيدة حتل " حيث نصت املادة الثانية منه على 

حمل النظام اجلزايف للعضريبة على الدخل وتعوض العضريبة على الدخل 

 "اإلمجالي والرسم على القيمة املعضافة والرسم على النشاط املهين 

 :األشخاص اخلاضعون -3-0

 505تفرض العضريبة اجلزافية الوحيدة على حسب نص املادة 

 :من قانون العضرائب املباشرة من 0مكرر 

   األشخاص الطبيعيون الذين تتمثل جتارتهم الرئيسية يف بي

البعضائ  واألشياء، عندما ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي 

دج؛ 

  تأدية )األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة األخرى

، عندما ال (لتجاريةاخلدمات التابعة لفئة األرباح الصناعية وا

.دج يتجاوز رقم أعماهلم السنوي 

  األشخاص الطبيعيون الذين جيمعون بني النشاطني املذكورين

.دجوز رقم أعماهلم السنوي سابقا شريطة أال  يتجا

 :حتديد الضريبة اجلزافية الوحيدة -3-0

ريبة، حيث تنب ترسل اإلدارة اجلبائية تبليغا إىل املكلف اخلاض  للعض

له العناصر املعتمدة يف حتديد رقم األعمال، م  منح املكلف مدة شهر من 

إما بقبوله أو يقدم  .تاريخ استالم التبليغ للرد على هذا التقييم

مالحظاته م  توضيحه لرقم األعمال الذي يقبله، أما يف حالة عدم رده 

يغه كأساس لفرض يف اآلجال احملددة فأنه سيعتمد التقدير الذي مت تبل

 .العضريبة

 :معدالت الضريبة-3-3

 :يوجد معدالن للعضريبة اجلزافية الوحيدة هما

  يطبق على األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون % معدل

نشاطا جتاريا؛



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (212) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  يطبق على األشخاص الطبيعيون الذين يقومون % معدل

 .بتأدية اخلدمات

 :حمللية كما يليتوزع حصيلة العضريبة اجلزافية على اجلماعات ا

 %12، الصندوق املشرتك للجماعات احمللية %12، الوالية %21البلدية 

 :بعد استعراض أهم مكونات اجلباية العادية، نورد بعض املالحظات

إن جل العضرائب العائدة للجماعات احمللية تتميز باخنفاض معدهلا، مما  -

ما . احملليةيؤدي إىل اخنفاض احلصيلة العضريبية العائدة للجماعات 

 .يأثر ذلك سلبا على خططها التنموية

تساهم العضريبة اجلزافية الوحيدة يف استفحال ظاهرة التهرب والغش  -

العضرييب، حيث سيعمل اخلاضعون للعضريبة على الدخل اإلمجالي على 

تقليل رقم أعماهلم السنوية لكي خيعضعوا للعضريبة اجلزافية أو 

اطات اليت تفرض فيها العضريبة يقومون بتحويل نشاطاتهم حنو النش

.اجلزافية
50

 

يصعب على اإلدارة العضريبية حتديد الوعاء العضرييب للرسم العقاري،  -

 .وذلك بسب عدم رمسية غالبية العقارات

 

 :خــــامتة

لقد عاجلت هذه الورقة البحثية مكونات النظام العضرييب اجلزائري 

، وهذا للوقوف 0225نة بعد اإلصالح العضرييب الذي قامت به اجلزائر س

على مدى فعالية العضرائب املكونة هلذا اهليكل العضرييب، ومدى استجابة 

هذه العضرائب للتحوالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت شهدتها 

 .الساحة الداخلية واخلارجية

بعد تعرضنا بالتفصيل إىل العضرائب اليت مسها اإلصالح، توصلنا إىل    

 :ليةالنتائج التا

إن العضرائب اليت أحدثها اإلصالح حلت حمل العضرائب النوعية اليت  -0

 .كانت سائدة يف النظام العضرييب القديم، وهذا قصد معاجلة نقائصه



(210) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

إن اهليكل العضرييب بعد اإلصالح، مل يتجاوز مشكلة العضرائب  -5

 .املزعجة، واليت تتميز بقلة حصيلتها

اد هيكل ضرييب يتميز بالبساطة مل يتمكن اإلصالح العضرييب من إجي -0

 .والشفافية

عدم الفصل التام بني العضرائب العائدة للدولة والعضرائب العائدة  -

للجماعات احمللية، إذ جند بعض العضرائب حصيلتها تتوزع بني ميزانية 

 .الدولة وميزانية اجلماعات احمللية

 :لتفادي النقائص املسجلة نوصي مبا يلي

عادة هيكلة النظام العضرييب اجلزائري، وذلك ضرورة اإلسراع بإ -0

كأن تفرض ضريبة واحدة . باالقتصار على عدد قليل من العضرائب

على األشخاص الطبيعيني واملعنويني ومبعدل ثابت، و ضريبة أخرى 

غري مباشرة  مبعدالت متغرية تراعى فيها السل  ذات االستهالك 

 .رجيةوم  اإلبقاء على ضريبة التجارة اخلا. الواس 

العمل على ختصيص حصيلة ضريبة ما إىل اجلماعات احمللية، م   -5

وذلك . احلرص على تقليص اإلعانة املقدمة من طرف الدولة

 .لتكريس الالمركزية اإلدارية

عدم اإلكثار من منح االمتيازات العضريبية ألنها تساعد يف انتشار  -0

 .الغش والتهرب العضرييب
 

دةـــاهلوامش واملراجع املعتمـ

بن عماره منصور، العضريبة على الدخل اإلمجالي، دار هومه للنشر والتوزي ،  (0

 . 22، ص 5101اجلزائر، 

الدولية،  االقتصاديةفعالية التمويل بالعضريبة يف ظل التغريات قدي عبد اجمليد،  (5

أطروحة  .0222-0200اجلزائري يف الفرتة   العضرييبدراسة حالة النظام 

جامعة اجلزائر، معهد : اجلزائر .االقتصاديةدولة يف العلوم  دكتوراه. دكتوراه

 .020، ص 0222، االقتصاديةالعلوم 

 .من قانون العضرائب املباشرة 17، 12، 10انظر املادة  (0

 .من قانون العضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة 15املادة  (2



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (211) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .املباشرة من قانون العضرائب 10، 00انظر املادة (2

 .من قانون العضرائب املباشرة 02انظر املادة  (1

جملة جامعة [. على اخلط]ناصر مراد، تقييم اإلصالحات العضريبية يف اجلزائر،  (7

متاحة . 5112 -، العدد الثاني52دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، اجمللد 

أوت  02أطل  عليها بتاريخ )  <www.damascusuniversity.edu.sy>على 

 .000، ص (5100

 .020قدي عبد اجمليد، مرج  سابق، ص  (0

. اجلزائر. 5101دار هومه، . بن عماره منصور، العضريبة على أرباح الشركات (2

 .01ص

18) - Direction générale des impôts٬ le système fiscale algérien.[en 

ligne].Alger : 2011sur :< http://www.mfdgi.gov.dz> (consulté 

le 25.08.2011)  

11) - Direction générale des impôts٬ Impôts sur le bénéfice des 

sociétés.[en ligne].Alger : 

2011sur :< http://www.mfdgi.gov.dz> (consulté le 25.08.2011) 

 .من قانون الرسم على رقم األعمال املادة  - (

 .ألعمالمن الرسم على رقم ا ملزيد من التفصيل انظر املادة  - (

من قانون  00، 00، 01، 12، 10لإلطالع على العمليات املعفية انظر املواد،  - (02

 .الرسم على رقم األعمال

 .من قانون الرسم على رقم األعمال 02لإلطالع على التفاصيل انظر املادة  - (02

 071قدي عبد اجمليد مرج  سابق، ص  - (01

وجه اإلقتصاديات احمللية بريشي عبد الكريم، فعالية النظام اجلبائي يف ظل ت - (07

حنو العوملة االقتصادية، دراسة حالة النظام اجلبائي اجلزائر خالل الفرتة ما بني 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية 5111-5117

 .510، ص 5117والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، 

الوطنية و الدولية، الصفحات الزرقاء، بعون حيياوي نصرية، العضرائب  - (00

 .022اجلزائر، ص 

 .من قانون العضرائب املباشرة 522املادة  - (02

 .من قانون العضرائب املباشرة 522املادة  - (51

 .من قانون العضرائب غري املباشرة 510املادة  - (50

 .من قانون العضرائب غري املباشرة ز -510املادة  - (55

 .022عبد الكريم بريشي، مرج  سابق، ص  - (50



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (215) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 تطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري 

 2007 – 4166الل الفترة ــــــخ

 رحموني سيد أحمد/ الباحث

 أدراروالية 

 :دــــمتهي

عرف االقتصاد العاملي خالل النصف الثاني من الثمانينات 

اضطرابات اقتصادية مشلت مجي  تكتالته سواء منها الشرقية والغربية أو 

وعليه، فإنه ال خيتلف ميزان املدفوعات اجلزائري يف . الشمالية واجلنوبية

هيكله عن غريه من موازين املدفوعات يف باقي الدول إال من حيث ما 

يعكسه من وض  اقتصادي خاص باجلزائر، ويسجل موقعها يف املعامالت 

الدولية ويظهر كفاءة اآللة اإلنتاجية احمللية واملوق  التنافسي لالقتصاد 

 .ي يؤثر ويتأثر باألوضاع اليت تفرزها ظاهرة العوملةاجلزائري الذ

هناك عدة تقسيمات مليزان املدفوعات، سيتم االعتماد يف هذه 

الدراسة على التقسيم الذي ينص على أن الرصيد اإلمجالي مليزان 

.املدفوعات هو جمموع رصيد احلساب اجلاري ورصيد حساب رأس املال

اليت عرفها ميزان  ومن أجل الوقوف على أهم التغريات 

، مت تقسيم 5117-0200بني  املمتدةاملدفوعات اجلزائري، خالل الفرتة 

 :هذه الدراسة إىل مبحثني أساسيني

تطور وض  امليزان اجلاري يف ميزان املدفوعات : ملبحث األولا

 .اجلزائري

تطور وض  ميزان العمليات الرأمسالية يف ميزان : املبحث الثاني

 .رياجلزائ املدفوعات

 



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (218) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .تطور وضع امليزان اجلاري يف ميزان املدفوعات اجلزائري: املبحث األول

 0205من سنة  اعرفت أسعار النفط اخنفاضًا بدًء

 00تسارعت وترية اخنفاضه إىل أن وصل الربميل الواحد  إىل و

02000دوالر يف 21مقابل  0201دوالر يف نهاية 
، حيث متيز االقتصاد 

لثاني من الثمانينيات بتدهور مستمر يف ميزان اجلزائري يف النصف ا

املدفوعات، ويرج  ذلك إىل سببني رئيسيني
5

: 

السبب األول يتعلق بامليزان التجاري، حيث عرفت اجلزائر عام 

تدهورا كبريا يف معدالت التبادل بسبب االخنفاض امللحوظ يف  م0201

وارتفاع حجم  ((البرتول) التدني امللحوظ لسعر الصادرات)أسعار النفط 

 الواردات؛

نسب خدمة الديون اخلارجية أما السبب الثاني فريج  إىل االرتفاع يف 

-0200كتقديم لتطور ميزان املدفوعات اجلزائري خالل الفرتة ؛ للبالد

، سيتم عرض بيانات الشكل التالي الذي يبني تطور أرصدة 5117

لدراسة وذلك بغية امليزان اجلاري وميزان رؤوس األموال لفرتة ما قبل ا

التعرف على ما إذا كانت اجلزائر قد جنحت يف تصحيح العجز يف ميزان 

واليت عرفت فيها اجلزائر التحول  5117-0200مدفوعاتها خالل الفرتة 

 .0200من النظام االشرتاكي إىل اقتصاد السوق وذلك ابتداًء من سنة 

 
ي وميزان رؤوس تطور رصيد امليزان اجلار (0)البياني رقم  التمثيل

 .0201-0270األموال خالل الفرتة

من إعداد الباحث بناء على إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاء :املصدر

 



(217) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

يالحظ من خالل الرسم البياني، أن ميزان املدفوعات اجلارية قد 

سنة ما يف أ، 0270مليون دوالر أمريكي سنة  20حقق فائعضا قدره 

ليون دوالر أمريكي يف سنة م 052فقد سجل عجزا قدره  م0275

02700مليون دوالر أمريكي سنة  227، و0275
حتت تأثري تفاقم عجز  

عن السنة السابقة، حيث تأثرت  2102%امليزان التجاري الذي زاد بنسبة 

خالل هذه الفرتة معظم اقتصادات دول العامل وكنتيجة لذلك شهد 

-0272) 205%من  هبوطًا الصناعيةمعدل النمو االقتصادي يف الدول 

5072%إىل ( 0217
. 

  071:حقق ميزان املدفوعات اجلارية فائعضا قدر بـ 0272ويف سنة 

مليون دوالر أمريكي يرج  أساسا إىل فائض كبري يف امليزان التجاري قدر 

 .نتيجة ارتفاع أسعار البرتول0272ة مليار دوالر أمريكي يف سن 00577بـ

جز موازين اخلدمات والدخول وقد ساهم هذا الفائض يف تغطية ع

والتحويالت
2

حتى  0272وقد ظهر عجز ميزان احلساب اجلاري منذ . 

على الرغم مما حققه امليزان التجاري من فائض خالل سنيت  0272سنة 

ويرج  ذلك إىل تزايد عجز موازين اخلدمات والدخول . 0272و 0271

 .الذي أضعف من مساهمتها يف جلب العمالت الصعبة

مليون دوالر  522حقق ميزان احلساب اجلاري فائعضا قدر بـ لقد 

، وذلك نتيجة لتحسن أسعار 0200مليون دوالر سنة  02و 0201سنة 

البرتول وحتقيق فائض يف حساب امليزان التجاري، لكن الوض  انقلب 

جراء اخنفاض أسعار البرتول ليسجل ميزان ( 0205-0200)خالل عامي 

 01و 0205مليون دوالر أمريكي سنة  002ـ احلساب اجلاري عجزا قدر ب

، ولكن هذا العجز مل يستمر طويال حيث حتسن 0200مليون دوالر سنة 

02022-0202رصيد ميزان املدفوعات اجلارية سنيت 
. 

جراء اخنفاض أسعار  0201وباخنفاض مداخيل الصادرات سنة 

 02إىل أقل من  0202دوالر سنة  57البرتول اليت هوت من أزيد من 

لذا تأثر ميزان املدفوعات اجلارية وسجل عجزا معتربا قدره ، دوالر



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (216) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ثم يعود إىل العجز  0207مليار دوالر أمريكي، ليعرف حتسنا سنة  50501

 (.0202-0200)مرة أخرى خالل سنيت 

ويرج  ارتفاع منحنى ميزان رؤوس األموال إىل حجم الديون 

د حساب رؤوس األموال يف قصرية املدى واليت من شأنها أن تزيد يف رصي

 . ميزان املدفوعات اجلزائري

وفيما يلي ميزان املدفوعات اجلزائري لبعض السنوات خالل الفرتة 

0200-5117. 

 مليار دوالر: ميزان املدفوعات اجلزائري الوحدة: (0)اجلدول رقم 



(211) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 

ويبني اجلدول التالي قيمة الصادرات والواردات ورصيد امليزان 

 .5117-0200اري ورصيد العمليات الرأمسالية خالل الفرتة التجاري، اجل

تطور الصادرات والواردات وامليزان التجاري وامليزان  (5)اجلدول رقم 

اجلاري وميزان العمليات الرأمسالية مبيزان املدفوعات اجلزائري خالل 

 مليار دوالر: الوحدة     .5117  -0200الفرتة 

 الصادرات السنوات

 

 الواردات

 

رصيد 

امليزان 

 التجاري

الرصيد 

 اخلارجي اجلاري

رصيد حساب 

 رأس املال

الرصيد 

 اإلمجالي

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     -  

       

       

       



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (000) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

       

       

       

      

 .0112-0111بنك اجلزائر، موازين مدفوعات اجلزائر خالل الفرتة : املصدر

االقتصاد لقد عرفت فرتة التسعينيات جهدا مبذوال يف اجتاه إصالح 

اجلزائري باعتماد برامج إصالح مدعومة من قبل املنظمات الدولية، 

فعضال عن كون الفرتة كانت جماال لتقلبات اقتصادية عديدة مست خمتلف 

قطاعات االقتصاد اجلزائري ملا هلا من تأثري على الوض  العام مليزان 

نيب املدفوعات وخاصة يف ظل اجتاه اجلزائر حنو جذب رأس املال األج

واالستثمار األجنيب املباشر خصوصا، كما هو موضح يف اجلدول أعاله، 

حيث يبني تطور أهم أرصدة ميزان املدفوعات اجلزائري، وفيما يلي بني 

التمثيل البياني اآلتي منحنى تطور الصادرات والواردات وامليزان 

 . 5117-0200التجاري اجلزائري خالل الفرتة 

تطور الصادرات والواردات اجلزائرية  (5)التمثيل البياني رقم 

 5117-0200خالل الفرتة  ورصيد امليزان التجاري

 مليار دوالر: الوحدة

 (0)من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات اجلدول : املصدر

واعتمادًا ( 0)وانطالقا من سلسلة موازين املدفوعات يف اجلدول 

والتمثيل البياني أعاله، يتم تسجيل ما يلي( 5)دولعلى بيانات اجل
1

: 

منحنى تطور الصادرات والواردات خالل الفترة 1988 - 2007
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(004) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

يالحظ أن رصيد امليزان التجاري عرف رصيدا موجبا يف كل 

أين عرف رصيدا سلبيا، وميكن تفسري ذلك  0222السنوات باستثناء سنة 

 :كما يلي

تناقصا يف حصيلة الصادرات  0222-0221سجلت الفرتة 

لنفطية نتيجة اخنفاض سعر اجلزائرية حيث مت تراج  الصادرات ا

الربميل من النفط، م  استقرار يف الصادرات غري النفطية واليت تعترب 

قيمتها ضئيلة جدًا
1

 . 

هذا االخنفاض يف عوائد الصادرات كان له تأثري على قيمة الواردات 

إىل  0222، ثم عاودت االرتفاع سنة  0220إىل  0221اليت تراجعت ما بني 

ويف ظل هذه الظروف حافظ امليزان التجاري على  مليار دوالر، 2،5

أين سجل  0222وض  اجيابي رغم الرتاج  يف الرصيد إىل غاية سنة 

مليار دوالر 1،0امليزان التجاري عجزا وصل إىل  
7

. 

، االرتفاع احملسوس يف الصادرات 0222يالحظ يف هذه الفرتة ما بعد 

إىل ارتفاع أسعار النفط وكان ذلك راجعا  0220النفطية باستثناء سنة 

، 0227، 0221دوالر للربميل للسنوات  0702، 0502، 0202، 5007

على التوالي، وهذا ما جعل الصادرات النفطية تصل  0222، 0220

 .مليار دوالر 02إىل ما يقارب  0227حصيلتها سنة 

ورغم السعي إىل تشجي  الصادرات خارج احملروقات إال أنها مل  

ا نتيجة اهليكل االقتصادي اجلزائري وصعوبة اقتحامه تعرف منوا حمسوس

األسواق اخلارجية، وهلذا بقيت حصيلة الصادرات متوقفة على أسعار 

دوالر  05022إىل  0220البرتول، ونظرا لرتاج  أسعار النفط سنة 

مليار 01002للربميل تراجعت حصيلة الصادرات يف تلك السنة إىل 

دوالر
0

جعا أو على األقل حتكما يف الواردات وعرفت هذه الفرتة ترا 

نتيجة التخفيض الذي عرفه الدينار اجلزائري، األمر الذي انعكس يف 

صورة ارتفاع يف األسعار الداخلية للواردات، مما أدى إىل تراج  الطلب 

عنها، وعزز اجتاه االخنفاض، تراج  الطلب على بعض املنتجات الصناعية 



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (002) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ية، وقيود التمويل املفروضة على نتيجة حل بعض املؤسسات العموم

 .املؤسسات األخرى باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعامال جتاريا

وكان هلذه الظروف أثرا اجيابيا على امليزان التجاري إذ انتقل 

مليار سنة  إىل  مليار دوالر سنة الفائض فيه من 

درات حيث تراج  متأثرا برتاج  الصا ويبقى رصيده سنة  

سجل رصيد امليزان  ومنذ .مليار دوالر الفائض فيها إىل 

التجاري حتسنا ملحوظا، إذ أدت أسعار احملروقات من سنة إىل أخرى إىل 

 .رف  رصيد امليزان التجاري

قامت اجلزائر م  بداية السنوات األوىل من القرن الواحد 

ي الكلي بطريقة متواصلة، حيث والعشرين بتدعيم االستقرار االقتصاد

ميكن التأكد من ذلك من خالل املتانة املميزة اليت تعرفها الوضعية املالية 

فقد مكنت على وجه اخلصوص التسديدات املسبقة الكثرية . اخلارجية

للدين اخلارجي اليت رافقت استمرار تراكم احتياطات الصرف، من إبراز 

األمر . ة أساسية لالستمرار والنموهذه الوضعية املالية الصافية كقاعد

الذي جيعل االقتصاد الوطين يتخلص من هشاشته أمام الصدمات 

 .اخلارجية

إن مواصلة التوس  لالقتصاد العاملي، الذي كان موزعًا بشكل 

، واملستوى املرتف  ألسعار البرتول متوازن على املستوى الدولي يف 

االستمرار يف ميزان املدفوعات، قد ساهما بشكل واس  يف تدعيم قابلية 

 .املتميز بوضعية مالية خارجية صافية مرحية لالقتصاد اجلزائري

إن تطور املؤشرات األساسية مليزان املدفوعات اخلارجية خالل 

 .يندرج يف االجتاه حنو التحسن املستمر الذي بدأ منذ  

اخلارجية يف  يؤكد هذا التطور اإلجيابي مدى متانة الوضعية املالية

، كما يشري إىل ذلك املستوى القياسي يف فائض ميزان املدفوعات 

اجلارية نسبة إىل إمجالي الناتج احمللي، وخصوصًا مستوى االحتياطات 

يف سياق متيز باخنفاض كبري يف  الرمسية للصرف الذي مت بلوغه يف 

 .الدين اخلارجي متوسط وطويل األجل



(000) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ي يف ميزان املدفوعات يتحدد بالظرف اجليد يبقى التطور املوات

 ـفقد ارتف  متوسط أسعار برميل البرتول اخلام ب. ألسعار البرتول

دوالر للربميل  :ـ، أي بسعر متوسط يقدر بيف % 

دوالر للربميل يف  ، حيث انتقل من يف سنة . يف 

 .يف نهاية السنة من سنة دوالر للربميل  بداية السنة إىل 

مليار دوالر يف  نتيجة ذلك، وصلت صادرات احملروقات إىل 

ومقارنة بسنة . قياسًا بسنة  %:ـ، بارتفاع يقدر ب

مليار دوالر يف بداية  )أيعضًا سواء بالنسبة للصادرات  

وقد مت . جد متشابهةكانت ( مليار دوالر يف نهاية السنة السنة و

احلصول على هذه النتائج اجليدة بالرغم من هبوط حجم صادرات 

 .نتيجة عمليات صيانة جتهيزات وعتاد نقل احملروقات %احملروقات مبعدل 

، اخنفعضت ()% و( )% بعد منو مستمر ما بني 

بشكل طفيف حصة الشركاء الشركة الوطنية للمحروقات من إمجالي 

 (.)% صادرات يف ال

أما الصادرات خارج احملروقات، اليت يبقى مستواها ضعيفًا ومتقلبًا 

مليار  )، فقد جتاوزت بقليل مبلغ مليار دوالر و بني 

 مليار دوالر يف  وقد حتقق ذلك بعدما بلغت . يف ( دوالر

 مليار دوالر احملقق يف   :ـمقارنة ب

وعلى الرغم من هذا االجتاه التدرجيي حنو االرتفاع، فإن العضعف 

اهليكلي للصادرات خارج احملروقات نسبة إىل الصادرات اإلمجالية يكشف، 

باإلضافة إىل ضعف تنافس االقتصاد الوطين أثناء التصدير، عن العضغط 

 .احملروقاتاحلاد يف ديناميكية النشاط االقتصادي يف احلقل اإلنتاجي خارج 

فيما خيص واردات السل ، فقد سجل للسنة الثانية على التوالي، 

 تباطؤًا يف تزايد قيمتها، وهذا بعد النمو الكبري املسجل يف 

 %، لتصل إىل %إال بنسبة  إذ مل ترتف  يف سنة ( )%

يمة مليار دوالر من جهة أخرى، تبني اإلحصائيات استقرارا نسبيًا يف ق

 . الواردات



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (001) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

منتجات شبه مصنعة، منتجات "يشري هيكل الواردات، إىل أن بند 

مقابل  يف ( )%هو الذي سجل أكرب ارتفاع " خامة والطاقة

وتشري (. )%، متبوعا بواردات السل  الغذائية يف  %

واردات السل  التجهيزية الصناعية والزراعية إىل عدم وجود تطور يف 

متها ولكن تظهر تغريًا يف طبيعتها، يف الوقت الذي سجلت فيه واردات قي

وجتدر  يف  %السل  االستهالكية غري الغذائية اخنفاضًا بنسبة 

اإلشارة إىل أن هاتني الفئتني من الواردات عرفتا ارتفاعًا شديدًا يف 

 .على التوالي %و %، وذلك بواق  

عن منو سليب يف  يف تطور قيمة الواردات يف ترتب التباطؤ 

بالفعل، . مقارنة بسنة  حجمها، وذلك بعد منو ضعيف يف 

، وذلك بعد الرتاج  الذي يبدو النمو السليب يف حجم الواردات يف 

، متطابقًا م  الزيادات املتواضعة يف الطلب الداخلي سجلته يف 

 .للسل  واخلدمات

دات اخلدمات غري املرتبطة بعوامل اإلنتاج مستقرة يف كانت وار

، مثلما هو الشأن متامًا بالنسبة للصادرات يف نفس اجملال، األمر 

املسجل يف سنة ( مليار دوالر )الذي انبثق عنه نفس مستوى العجز 

، وذلك بعد االجتاه التصاعدي الذي مت رصده اعتبارا من سنة 

مستوى العجز يف اخلدمات غري املرتبطة بعوامل إن استقرار . 

ومن جهة أخرى، يشري . ال يستبعد طابعها اهليكلي اإلنتاج يف 

تطور واردات هذه اخلدمات إىل األسفار، خدمات البناء واألشغال 

 .العمومية، واخلدمات األخرى

يعترب العجز يف بند دخل عوامل اإلنتاج عجزًا هيكليًا، مثلما هو 

بعد ارتفاع مستمر . بالنسبة للخدمات غري املرتبطة بعوامل اإلنتاج األمر

 إىل  منذ عدة سنوات، تقلص العجز يف دخل العوامل يف 

، م  اإلشارة إىل أن مليار دوالر يف  مليار دوالر مقابل 

لقد ارتفعت املداخيل . مليار دوالر  :ـكان يقدر ب مستواه يف 

ة من بقية العامل، واملتكونة أساسًا من املداخيل املتأتية من املستلم

توظيف االحتياطات الرمسية للصرف الذي يقوم بها بنك اجلزائر، مببلغ 



(005) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

أما املداخيل املدفوعة للعامل اخلارجي، واليت متثل فيها حصة . مليار دوالر

، فقد ارتفعت مببلغ %شركاء املؤسسة الوطنية للمحروقات حوالي 

زيادة على . مليار دوالر يف  مليار دوالر لتصل إىل  

ذلك، فقد اخنفعضت املداخيل املدفوعة للعامل اخلارجي بعنوان الفائدة على 

مليار  لتصل مستوى  يف  %الدين اخلارجي بنسبة 

 .مليار دوالر يف  و مليار دوالر يف  دوالر مقابل 

موع، فإن الفائض القياسي للحساب اجلاري يف ميزان يف اجمل

من إمجالي الناتج  %مليار دوالر و  ، أي املدفوعات يف 

كان الفائض يف . احمللي، يرج  أساسًا إىل الفائض يف امليزان التجاري

 مليار دوالر يف  احلساب اجلاري اخلارجي قد وصل إىل 

 .مليار دوالر يف  و والر يف مليار د مقابل 

ويوضح التمثيل البياني التالي، تطور رصيد ميزان املدفوعات 

 5117-0200خالل الفرتة 

 (3) :التمثيل البياني رقم

 .0112بيانات التقرير السنوي لبنك اجلزائر : املصدر

يف  من زاوية الوضعية اخلارجية بتحسن قوي 5117متيزت سنة 

ن أاليت سبق و 5111الرصيد اإلمجالي مليزان املدفوعات مقارنة م  سنة 

منحنى تطور رصيد ميزان المدفوعات 1988 - 2007
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 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (008) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

مليار  52022)جتاوز الفائض اإلمجالي . سجلت هي األخرى أداءات بارزة

 07070) 5111بشكل واس  الفائض احملقق يف  5117حملقق يف ا( دوالر

(مليار دوالر
01

. ماتيف واردات السل  واخلد ييف ظل ظرف متيز بنمو قو 

احملقق يف التسعة أشهر ( مليار دوالر 02002)بل جتاوز الفائض اإلمجالي 

(مليار دوالر 07070)بكاملها  5111األوىل الفائض احملقق طوال سنة 
07

 . 

حتسنات  5117إضافة إىل ذلك، تبني أرصدة ميزان املدفوعات لسنة 

بارزة على مستوى احلساب اجلاري جتسدت بواسطة فوائض ميزان 

 . 5117مليار دوالر نهاية سنة  01020ملدفوعات اليت بلغت ا

أيعضا بظاهرة جديدة وهي أن الفائض  5117كما متيزت سنة 

اإلمجالي يف ميزان املدفوعات أصبح قريبا جدا من فائض احلساب اجلاري 

مليار دوالر، حيث تتدعم سالمة ميزان  01011اخلارجي الذي يقدر مببلغ 

ارجي املواتي يف جمال تطور أسعار احملروقات فقد بلغ املدفوعات باحمليط اخل

، 5117وبالنسبة لسنة . 5117دوالر يف سنة  00071السعر املتوسط 

 12002دوالر مقابل  72022يرتف  السعر املتوسط لربميل البرتول إىل 

 %.  0000، وهو ما يعادل ارتفاعا مبقدار 5111دوالر يف سنة 

، 5117مليار دوالر يف  22010روقات نتيجة لذلك، بلغت صادرات احمل

وذلك بالرغم من اخنفاض حجم الصادرات، م  %  0005 :بارتفاع يقدر بـ

ذلك يكشف حتليل االجتاه العام التصاعدي لصادرات احملروقات معرب عنها 

، متاما 5117بالقيمة أثرا مقلصا يرتبط بتناقص حجم الصادرات يف 

511100مثلما كان عليه األمر يف 
ضافة إىل ذلك، تشهد حصة شركاء إ 

مقارنة م  ( مليار دوالر 0021)املؤسسة الوطنية للمحروقات اخنفاضا 

، ويرتبط هذا (مليار دوالر 2052) 5111املستوى الذي بلغته يف سنة 

االجتاه بآلية الرسم على األرباح االستثنائية الذي مت تأسيسه يف جويلية 

5111 . 

 5117خارج احملروقات ضعيفة يف  الصادرات ىمن جهة أخرى، تبق

، بل وتوجد يف حالة تراج  مقارنه بسنة (مليار دوالر 1020)

تعترب مساهمة الصادرات خارج احملروقات يف (  مليار دوالر0000)5111



(007) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

قابلية استمرار ميزان املدفوعات اجلاري ضعيفة جدًا، وهو ما يطرح 

االنفتاح املتزايد  بإحلاح التحسني العضروري للتنافسية اخلارجية أمام

ومنه يظهر التحدي املرتبط بتنوي  الصادرات. لالقتصاد الوطين
02

 . 

، م  5117، 5110يعترب االجتاه العام التصاعدي لواردات السل  بني 

، ظاهرة أخرى متيز ميزان املدفوعات 5111تسجيل توقف نسيب يف 

يساوى حيث كان معدل النمو يف هذا اجملال  5117اجلاري خصوصا يف 

مليار دوالر مقابل  51002فقد بلغ مستوى الواردات هكذا %.  5702

بالنسبة  5110مليار دوالر يف  00005و 5111مليار دوالر يف  51010

، يعترب ارتفاع الواردات هامًا بالنسبة للمنتجات نصف 5117لسنة 

وسل  التجهيز الصناعي %(  0100)واملنتجات الغذائية %( 22)املصنعة 

يعود االرتفاع العام يف واردات السل  . على حد سواء%(  0705)حي والفال

الغذائية يف جزء كبري منه إىل تصاعد أسعار هذه املنتجات يف األسواق 

 . الدولية

يف %(  22)أيعضا بارتفاع قوى جدًا  5117إضافة إىل ذلك، متيزت سنة 

ابل مق 5117مليار دوالر يف  1020)واردات اخلدمات من غري العوامل 

 0001)5117مثلما هو الشأن يف بداية سنة ( 5111مليار دوالر يف  2070

، واصلت واردات اخلدمات من غري العوامل ارتفاعها يف ولكن (مليار دوالر

مليار دوالر يف  5022مليار دوالر مقابل  0010حيث بلغت . بوترية أسرع

خيص هذا االرتفاع واردات خدمات البناء واألشغال . 5111سنة 

يرتبط هذا . العمومية، واخلدمات الفنية وخدمات النقل البحري واجلوي

إمجالي /االستثمار)االجتاه التصاعدي خصوصا بارتفاع معدل االستثمار 

ويرتبط هذا  5111يف %  5207مقابل  5117يف %  02( الناتج الداخلي

األمر بتنفيذ ميزانية التجهيز للدولة
51

 . 

ات اجلارية، مت تعويض لزيادة يف صادرات إمجاال، ومن زاوية املدفوع

احملروقات واخنفاض حتويالت شركاء املؤسسة الوطنية للمحروقات بالزيادة 

 . القوية يف واردات السل  واخلدمات



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (006) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

تطور وضع ميزان العمليات الرأمسالية يف ميزان : املبحث الثاني

 .املدفوعات اجلزائري

 0220إىل  0221ة عرف ميزان حساب رأس املال تدهورًا من سن

ليدخل ( 0220-0225)ليتحسن بالرغم من رصيده السليب سنيت 

ليعرف نوعا من التحسن يف ( 0222-0222)مرحلة من التفاقم سنيت 

السنوات الالحقة، ويعود هذا التحسن أساسا إىل اخنفاض صايف التدفقات 

الرأمسالية إىل اخلارج، ولقد كان هذا التحسن حمسوسا فلقد كان 

مليار دوالر خالل  0010و 0221و 0222مليار دوالر ما بني  1072رمبقدا

. مليار دوالر 0010 :ـب 0220، ليتعزز أكثر سنة (0227-0221) الفرتة

فقد سجل ميزان حساب رأس املال زيادة التدفقات  0222أما يف سنة 

مليار دوالر أمريكي 5022 :ـباجتاه اخلارج ب
50

 5111وبالنسبة لسنة . 

خارج التمويل لدعم )حنو العجز " رأس املال" رار اجتاه حسابسجل استق

 (.ميزان املدفوعات 

فقد سجل حساب رأس املال عجزا  5110أما بالنسبة لسنة 

نتيجة املبالغ املتزايدة لتسديد املديونية اخلارجية وضعف )متواصال 

تعبئة القروض املقيدة، نظرا النتهاء فرتة التأجيل املرتبطة بإجراءات 

 (.عادة اهليكلةإ

ن حساب رأس املال متيز خالل فرتة التسعينات إوعموما ميكن القول 

بعجز مستمر له أثره السليب على ميزان املدفوعات إال أن هذا العجز 

عرف اخنفاضا ملحوظا يف السنوات األخرية وذلك يعود كما سبق وأشرنا 

الوقت الذي شهد إىل تزايد حجم االستثمار األجنيب املباشر حنو الداخل يف 

فيه احلساب اجلاري فائعضا كبريًا وهذا باعتبار أن االستثمار األجنيب املباشر 

يعرب عن بند يف حساب رأس املال يف ميزان املدفوعات، حيث الزيادة يف 

حجم االستثمار األجنيب املباشر من شأنها تقليل العجز يف ميزان رأس 

 .املال

ية التسعينيات تهديدا كبريا شكلت االحتياطيات اخلارجية يف بدا

لالقتصاد اجلزائري، إذ كانت منخفعضة وهذا يعكس إىل حد بعيد 



(001) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

الوضعية املتدهورة اليت كان مير بها االقتصاد اجلزائري الناجتة عن ضغط 

املديونية اخلارجية وتراج  الصادرات يف السنوات الالحقة، إال أنه بعد 

بدا حتسن احملسوس يف  0221من  اإعادة جدول الدين اجلزائري وبدًء

شهرا من  05، إذ وصل إىل 0227مستوى االحتياطات بلغ أوجه سنة 

أثر على هذه  0220الواردات تقريبا، إال أن تدهور أسعار النفط سنة 

0255%االحتياطات باخنفاض بنسبة 
حيث مت استخدامه يف مواجهة 

 .االلتزامات اخلارجية للجزائر

 (0):جدول رقم.احتياطي الصرف يف اجلزائريبني اجلدول التالي تطور 

 .5117-0200اطي الصرف يف اجلزائر جدول تطور احتي

 0112-0111مديرية الدراسات، نشرات البنك السنوية، ، بنك اجلزائر: املصدر

فقد عرفت احتياطات الصرف حتسنا  5110-5111بالنسبة لسنوات 

مليار دوالر  0702مقابل  5111مليار دوالر سنة  0002كبريا حيث بلغت 

 5110يف ديسمرب 
50

. 

ماليري دوالر يف  )إن هذه الزيادة املتواصلة الحتياطات الصرف 

قد رسخت قابلية التحويل ( مليار دوالر يف سنة  و 

التجاري للدينار على جناعة أفعضل مليزان املدفوعات كما هو األمر بالنسبة 

وتعترب وسيلة لدعم ، كما ساهمت يف توازن الصرفلسنة 

العملة الوطنية وضمان قابلية حتويلها يف الصفقات التجارية وباإلضافة 

ن األجانب الذين يتأكدون من للمستثمري "مؤشرا"إىل ذلك، فهي متثل 

 .إمكانية حتويل أرباحهم الحقا وكذا مداخيلهم ورؤوس أمواهلم

وعمومًا يتوقف مستوى االحتياطات اخلارجية يف اجلزائر على ثالثة 

 :عوامل رئيسية

 حجم املداخيل من الصادرات النفطية؛  

 2112 2110 2113 2112 2111 3661 3660 3663 3662 3661 3611 السنة

 33111 2310 31133 21133 33161 0113 3131 2121 3141 112 116 االحتياطي



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (040) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 مستوى خدمات الدين اخلارجي السنوية؛ 

.يزان املدفوعاتالرصيد اإلمجالي مل 

يبني التمثيل البياني التالي تطور احتياطي الصرف األجنيب يف 

 .اجلزائر

 (6)التمثيل البياني رقم 

 0من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات اجلدول رقم : املصدر

 5112يف  مليار دوالر 2،52، والذي وصل إىل 5115باستمرار منذ 

 5111ن اخلارجي، قد زاد بقوة يف إثر التسديد املسبق جلزء من الدي

ويرج  السبب يف ذلك إىل التسديد املسبق للدين ( مليار دوالر 00055)

وقد بلغ  5111اخلارجي واليت شرعت اجلزائر يف تطبيقه ابتداء من بداية 

مليار دوالر 01020
57

 ضرورة مراجعة هذه الفكرة. 

أكرب  بتوس  5111من زاوية دخول رؤوس األموال، متيزت سنة 

مليار دوالر، مبا فيها  0،72لالستثمارات األجنبية املباشرة اليت بلغت 

يظهر . 11%القروض ما بني املؤسسات التابعة، وهو ما يوافق منو بسبة 

، ظاهرة جديدة وهي أن 5111حتليل االستثمارات األجنبية املباشرة يف 

صة قد جتاوزت ح( 20،15)%حصة هذه االستثمارات خارج احملروقات 

 (.21،27)%االستثمارات يف قطاع احملروقات 

يتسم التوس  يف االستثمارات األجنبية املباشرة باالستمرار منذ 

 5111، السيما وأن قيمة هذه االستثمارات األجنبية املباشرة يف 5112



(044) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

(. مليون دوالر 102) 5110متثل ثالث مرات املبلغ املسجل خالل سنة 

ت شكل استثمارات أجنبية مباشرة قد كما أن دخول رؤوس األموال حت

مليون دوالر يف  0021،2إىل  0222مليون دوالر يف  520،7انتقل من 

5110.
50

  

تشكل املتانة املميزة للوضعية املالية اخلارجية للجزائر العنصر 

احملوري يف تقوية استقرار االقتصادي الكلي بشكل مستمر يف هذه 

خلصوص التخفيض القوي للدين مكن على وجه ا. السنوات األخرية

اخلارجي، املرتبط خصوصًا بالتسديدات املسبقة الكبرية للدين اخلارجي 

، اليت رافقت استمرار تراكم احتياطات الصرف، من إبراز هذه 5111يف 

الوضعية املالية الصافية كقاعدة أساسية لالستقرار والنمو يف سنة 

5117   . 

رف املتميز بالصدمات اخلارجية اليت وهذا ما يعترب جيدًا، نظرًا للظ 

جتسدت من خالل االضطرابات يف األسواق الدولية وعودة التعضخم على 

م  ذلك، ساهم املستوى املرتف  يف أسعار البرتول بشكل . الصعيد العاملي

 . 5117واس  يف تقوية سالمة ميزان املدفوعات يف سنة 

، 5111ن بداية سنوات م  العودة إىل التوازن املالي الكلي اعتبارا م

إن تعزيز . برزت سالمة ميزان املدفوعات كقاعدة متينة يف هذا اجملال

قد تدعم بواسطة  5117إىل  5110ميزان املدفوعات خالل السنوات من 

احمليط الدولي املواتي يف جمال تطور أسعار احملروقات بالفعل، انتقل 

إىل  5111 دوالر يف 12002متوسط سعر برميل البرتول اخلام من 

%.  0000، وهو ما ميثل زيادة مبقدار 5117دوالر يف  72022
52

 

 5117يندرج تطور أهم مؤشرات ميزان املدفوعات خالل سنة 

. 5111ضمن االجتاه حنو التحسن املستمر يف هذا اجملال وذلك منذ سنة 

يؤكد هذا التطور املواتي املتانة البارزة للوضعية املالية اخلارجية يف 

كما يؤكد املستوى القياسي لفائض . ، صافية من الديون5117

املدفوعات اجلارية منسوبا إىل إمجالي الناتج الداخلي، والسيما مستوى 

 . هذه السالمة املدعمة 5117االحتياطات الرمسية للصرف احملقق يف نهاية 



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (042) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

يف الدين اخلارجي  يأن األثر االجيابي للتخفيض القو جتدر اإلشارة إىل

تسديد )يتعضح جبالء على مستوى خدمات العوامل  5111 – 5112يف 

مليار  1050إىل  5111مليار دوالر يف  1071، اليت انتقلت من (الفوائد

، وعلى مستوى حساب رأس املال أين توجد 5117دوالر فقط يف 

 . تسديدات أقساط الدين اخلارجي يف حالة اخنفاض قوية

 5111ض الدين اخلارجي يف كما يتعضح أيعضا األثر االجيابي لتخفي

أين ال ترتف  تسديدات  5117على مستوى حساب رأس املال يف سنة 

 05007مليار دوالر مقابل ذروة بلغت  0050أقساط الدين اخلارجي إال إىل 

بالفعل، وبالنظر إىل . 5112مليار دوالر يف  2021و  5111مليار دوالر يف 

ال باجتاه حنو التوازن، ، يتميز حساب رأس امل5117العجز العضعيف يف 

يوجد فرق ( الصافية)ن بند االستثمارات املباشرة األجنبية أالسيما و

مستوى مليار دوالر خالل السنوات الثالثة األخرية وأن تآكل تعبئة 

تشكل هذه الوضعية اجلديدة يف . القروض اخلارجية يعترب جوهريا

تميز حساب رأس املال عنصر محاية، يف ظل الظرف احلالي امل

باالضطرابات يف األسواق املالية الدولية حيث يعترب تناقص التزامات 

البنوك الكربى جوهريًا، خصوصا يف شكل تشديد شروطها يف جمال 

 . القرض

 5117إمجااًل، متيزت الوضعية املالية اخلارجية بشكل خاص يف 

 برصيد إمجالي مليزان املدفوعات ميثل تقريبًا ضعف املستوى احملقق يف

511201و 5111
، حيث يعترب هذا األداء معتربا بشكل اكرب على اعتبار 

أن هذا الفائض اإلمجالي يقرتب من فائض امليزان اجلاري، وهو ما جيعل 

على أساس وتائر . هذا األخري يغذي واق  االحتياطيات الرمسية للصرف

 ،5117سداسية، حتقق هذا األداء االستثنائي بشكل خاص يف نهاية سنة 

كما يشهد على ذلك التزايد القوي يف مستوى االحتياطيات الرمسية 

 . للصرف

مليار دوالر  770700انتقل رصيد االحتياطات الرمسية للصرف من 

 0010001و 5117مليار دوالر نهاية جوان  210211إىل  5111نهاية 



(040) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

511700مليار دوالر نهاية 
، وان إعادة تكوين االحتياطيات الرمسية 

يعضعان اجلزائر يف  5117واملستوى احملقق نهاية  5111ًا من سنة اعتبار

وضعية جيدة من حيث حيازة رصيد احتياطيات رمسية للصرف، مبعنى 

باإلشارة خصوصًا إىل . احتياطيات الصرف اليت تسريها البنوك املركزية

تعترب الوضعية املالية اخلارجية الصافية للجزائر  5115أنه ابتداء من 

موجبة
05

 . 

لقد تزامنت الزيادة املستمرة يف االحتياطيات الرمسية للصرف يف هذه 

السنوات األخرية، م  تنوي  عمالت التوظيف من أجل تسيري أفعضل 

إن إدارة عملية التنوي  هذه . خلطر الصرف بني العمالت الرئيسية

بالرتابط م  االستمرار يف تسيري حذر لالحتياطيات فيما يتعلق مبستويات 

خاطر املرتبطة بأدوات التوظيف قد مسحت لبنك اجلزائر مبواجهة امل

إضافة إىل ذلك، رف  بنك اجلزائر . االضطرابات يف األسواق املالية الدولية

بشكل أكثر التوظيفات يف األصول منخفعضة املخاطرة، حتى وإن كان 

 . عائد بعض هذه األدوات يوجد ظرفيًا يف حالة اخنفاض

طرابات يف األسواق املالية الدولية وانعكاساتها بالنظر إىل حدة االض

السلبية على االقتصادات النامية، يشكل املستوى اهلام لالحتياطيات 

الرمسية للصرف واستقرار معدل الصرف الفعلي احلقيقي للدينار، يف ظل 

ظرف يتميز باستمرارية ميزان املدفوعات على املديني املتوسط 

 . مثل هذه الصدمات اخلارجية والطويل، ضمانا مزدوجا أمام

إن الرصيد اإلمجالي مليزان املدفوعات قد عرف حتسن قوي، وهذا إذا 

ما قورن بالسنوات املاضية رغم النمو القوي يف الواردات من السل  

سجلت واردات اخلدمات . واخلدمات اليت كانت أداة لنقل أثر األسعار

. 5117يف  00،5%ة مبقدار باملقابل سجلت صادرات احملروقات زياد(. 22)%

 12002يف الوقت الذي انتقل فيه السعر املتوسط لربميل البرتول من 

.5117دوالر يف  72022إىل  5111 :دوالر يف
00

 

أيعضًا بربوز ظاهرة جديدة، واملتمثلة يف التقارب  5117متيزت سنة 

بني مستوى الفائض اإلمجالي مليزان املدفوعات والفائض اجلاري 



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (041) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

م  ذلك، بقيت مساهمة الصادرات من غري احملروقات يف . ياخلارج

استمرارية ميزان املدفوعات جد ضعيفة، خاصة أمام التحدي املتمثل 

يف انفتاح متزايد لالقتصاد الوطين وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد التخفيض 

فإن حساب رأس املال أصبح يتميز منذ ذلك . القوي يف الدين اخلارجي

كما أن الوضعية املالية اخلارجية تعززت ويشهد . و التوازناحلني باجتاه حن

 .5117على ذلك الرصيد اإلمجالي مليزان املدفوعات لسنة 

 :اخلالصة

بعد أن مت التعرض لتطور حالة ميزان املدفوعات اجلزائري، حسب 

مكونيه األساسيني، امليزان اجلاري وميزان العمليات الرأمسالية خالل 

فإنه ميكن استخالص مرحلتني  5117و0200ني الفرتة املمتدة ب

 :أساسيتني

حيث شهد فيها ميزان املدفوعات (: 0222-0200)املرحلة األوىل 

ويرج   0227، 0225، 0220اجلزائري رصيدًا سالبًا فيما عدا سنوات 

السبب يف ذلك بالدرجة األوىل إىل اخنفاض أسعار البرتول يف أواخر 

برامج إصالح مدعومة من قبل منظمات  الثمانينات ودخول اجلزائر يف

، مما 0220، 0225، 0220يف سنوات  ادولية، كما عرفت اجلزائر جفاف

أدى إىل اخنفاض الصادرات الزراعية، حيث بلغت أعلى قيمة لرصيد 

 .0227مليار دوالر سنة  0007ميزان املدفوعات يف هذه الفرتة 

ملدفوعات عرف فيها ميزان ا(: 5117-0222)املرحلة الثانية 

مليار دوالر ويرج  ذلك  52022بـ  5117رصيدًا موجبًا بلغ أقصاه سنة 

، 5111إىل االرتفاع الذي عرفته أسعار البرتول العاملية ابتداًء من سنة 

والذي تولد عنه ارتفاع كبري يف حجم االحتياطات الرمسية للصرف يف 

ث ساهم هذا اجلزائر واليت مكنت من تسديد جزء كبري من املديونية، حي

 .الوض  يف االستقرار املالي واالقتصادي يف اجلزائر خالل هذه الفرتة

إذن، عرف ميزان املدفوعات اجلزائري تطورا إجيابيًا خالل الفرتة 

، لكن يبقى أن تتم دراسة حتليل الصادرات والواردات يف 0200-5117

ك ظل خمتلف أنظمة الصرف املختلفة اليت طبقت يف اجلزائر خالل تل



(045) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

الفرتة، ومعرفة ما إذا كانت الفوائض احملققة يف امليزان اجلاري يف ميزان 

ثر ارتفاع أسعار البرتول أاملدفوعات ناجتة عن ارتفاع صادرات احملروقات 

ثر انتهاج نظام أخالل هذه الفرتة، أم هي ناجتة عن تنوع الصادرات 

 .صرف مالئم

 

 دةاهلوامش واملراجع املعتمـــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موق  الديوان الوطين لإلحصائيات  : انظر ()

حالة -ماعية للعوملة بقة الشريف وحممد بوزهرة، بعض اآلثار االقتصادية واالجت ()

اجلزائر، امللتقي األول حول العوملة وانعكاساتها علي الدول العربية، جامعة 

 ، صسكيكدة، اجلزائر، 

موق  الديوان الوطين لإلحصائيات  ()

، مصر،  ،حممد البنا، قعضايا اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ()

 .ص 

لتيم حياة، سياسة سعر الصرف وتصحيح اختالل ميزان املدفوعات حالة  ()

، رسالة ماجستري، جامعة عنابة، اجلزائر، –اجلزائر من 

..ص

الديوان الوطين لإلحصائيات  ()

انظر النشرة الصادرة عن بنك اجلزائر،  ()

 -موازين مدفوعات اجلزائر للسنوات  اجلدول رقم : انظر ()

اجلوزي مجيلة، ميزان املدفوعات يف الدول النامية يف ظل العوملة، جامعة اجلزائر،  ()

، ، ص اجلزائر، 

من بيانات اجلدول رقم  ()

ن بيانات اجلدول رقم م ()

انظر موق  الديوان الوطين لإلحصائيات  ()

 اجلدول رقم : انظر ()

انظر  ()

.، الصادرات خارج احملروقات يف ميزان املدفوعات اجلزائرياجلدول رقم : انظر ()

انظر  ()

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat5.htm


 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (048) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

انظر  ()

بيانات اجلدول رقم  ()

بيانات اجلدول رقم : نظرا ()

والغاز خالل الفرتة ، تطور الصادرات اجلزائرية من البرتول انظر اجلدول رقم  ()

-.

. -، موازين مدفوعات اجلزائر انظر اجلدول رقم  ()

انظر  ()

. -، موازين مدفوعات اجلزائر انظر اجلدول رقم  ()

.مجيلة، مرج  سابقاجلوزي  ()

بيانات اجلدول رقم  ()

الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول لسنة : مشروع التقرير حول ()

، ص 

 اجلوزي مجيلة، مرج  سابق، ص  ()

انظر  ()

انظر  ()

انظر  ()

. -اجلزائري لسنوات  ، ميزان املدفوعاتانظر اجلدول رقم  ()

-لتطور احتياطي الصرف يف اجلزائر  التمثيل البياني رقم : انظر ()

انظر  

http://www.bank-of-algeria.dz/communicat5.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat7.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat5.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat5.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat7.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat7.htm


 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (047) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 مبادرات التجارة المنصفة كأسلوب للشراكة 

 ل تحقيق التنمية المستدامةــــمن أج يةالتجار

 المسيلة.عمران عبد الحكيم ج.أ

 ةــــــباتن.ح جـــــاشي رابـــبحش.أ

 مقدمة

عام ( اجلات)بعد التوقي  على االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 

اليت كان هدفها حترير التجارة الدولية ووض  القواعد اليت تعمل  0227

دول األععضاء أخذت سلبيات هذه االتفاقية يف الظهور، على تنميتها بني ال

وأبرزها حتكم الدول املتقدمة يف االقتصاد العاملي وآلياته، واملعاملة 

التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية، والتوزي  غري العادل 

ملكاسب التنمية بني الدول، فكان على هيئة األمم املتحدة أن تنشئ هيئة 

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية تهتم بقعضايا الدول  سماحتت 

النامية واألقل منوا وتساعدها على مواجهة حتديات العوملة، خاصة فيما 

يتعلق بقعضايا التجارة الدولية، ومبا حيقق العدالة يف النظام التجاري 

 .الدولي

ظام ومن بني املبادرات العملية اليت تعمل على حتقيق العدالة يف الن

 Mouvement du)التجاري الدولي مبادرات التجارة املنصفة

commerce équitable ) اليت ترج  من الناحية التارخيية كفكرة أو

كمفهوم أو كمبادرة إىل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، املنعقد يف 

، "التجارة وليس املساعدة "، حتت شعار0212جينيف بسويسرا سنة 

من هذا املؤمتر بدأت املبادرة الفعلية للدعوة إىل حتقيق نظام  نطالقااحيث 

جتاري دولي أكثر إنصافا وعدال وخاصة بالنسبة للدول النامية واألقل منوا، 

وقد مت ذلك فعال من خالل تأسيس بعض اهليئات املتخصصة يف التجارة 

على مستوى دول الشمال ( أغلبها منظمات غرب حكومية) املنصفة

 :اسا باملهام التاليةتتكفل أس

 حتقيق التنمية املستدامة من خالل الشراكة التجارية املنصفة -

 (.العادلة)



 بحشاشي رابح.أ/عمران عبدالحكيم.أ  ..لتجارة المنصفة كأسلوب للشراكةمبادرات ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (046) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

حتسني ظروف املعيشة وظروف العمل لصغار املنتجني على مستوى  -

 .دول اجلنوب

 . إرساء قواعد جتارية أكثر عدالة بالنسبة لدول اجلنوب -

 :إشكالية الورقة البحثية

كالية هذه الورقة ميكن صياغتها يف السؤال نطالقا مما سبق، فإن إشا

 :التالي

بصفتها أسلوب ( العادلة) كيف تساهم مبادرات التجارة املنصفة

للشراكة التجارية احلديثة يف حتقيق العدالة يف العالقات التجارية الدولية 

 .  يف ظل التنمية املستدامة؟

 : فرضيات الورقة البحثية

معاجلتها لإلشكالية املطروحة على تعتمد هذه الورقة البحثية يف 

 :الفرضيات التالية

تعترب مبادرات التجارة املنصفة ميثاق للشراكة التجارية العادلة، 

البعد ) اليت تأخذ بعني اإلعتبار األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

 (. جتماعي، والبعد البيئيقتصادي، البعد االاال

ب للشراكة التجارية يسعى إىل تعترب مبادرات التجارة املنصفة أسلو

 .حتقيق العدالة واإلنصاف يف العالقات التجارية الدولية

 :أهداف الورقة البحثية

تهدف هذه الورقة إىل التطرق بالعرض والتحليل لإلطار املفاهيمي 

سرتاتيجية، وحتديد قتصادية االللتجارة املنصفة، وحتليل أهميتها اال

  اإلشارة إىل بعض املعطيات واإلحصائيات عالقتها بالتنمية املستدامة، م

 .املتعلقة بالواق  العملي هلذه املبادرات التجارية احلديثة

 :هيكل الورقة البحثية

من أجل إثراء اجلانب النظري والعملي ملثل هذه املبادرات والتعريف 

بها، سيتم معاجلة إشكالية هذه املداخلة من خالل النقاط الثالثة 

 : ةاألساسية التالي

 .اإلطار املفاهيمي للتجارة املنصفة :أوال

 .اإلطار التنظيمي والعملي ملبادرات التجارة املنصفة : ثانيا



(041) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 .الواق  العملي ملبادرات التجارة املنصفة : ثالثا

 

 .اإلطار املفاهيمي للتجارة املنصفة: أوال

 .مفهوم التجارة املنصفة -0

 : نذكر منها األتي هناك العديد من التعاريف للتجارة املنصفة

التجارة املنصفة هي عبارة عن جمموعة من ":التعريف األول

املمارسات االقتصادية االجتماعية البديلة للممارسات والقواعد التجارية 

الدولية احلالية اليت تعترب يف أغلب األحيان غري عادلة لدول احلنوب 

يف التجارة  وخاصة بالنسبة لصغار املنتجني، إن املمارسات املتبعة

املنصفة تسعى إلقامة عالقات بني املنتجني واملستهلكني أساسها املساواة، 

"الشراكة والثقة واملصلحة املتبادلة
0

   

التجارة املنصفة عبارة عن الشراكة التجارية  ":التعريف الثاني

املؤسسة على احلوار والشفافية واإلحرتام بهدف حتقيق عدالة أكثر يف 

ري الدولي، واملساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة عن النظام التجا

طريق إرساء أفعضل شروط التبادل لعضمان حقوق املنتجني واألجراء 

"وخاصة أولئك الذين هم يف دول اجلنوب
5

وللمزيد من التوضيح نورد . 

 :التعريف بلغته الفرنسية األصلية

"Le commerce équitable est une partenariat 
commercial fondé sur le dialogue،la transparence et le 

respect dans le but de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce international. Il contribue au 
développement durable en offrant de meilleures 
conditions d'échanges et en garantissant les droits des 
producteurs et des travailleurs salariés،en particulier 

ceux du sud"      
إن التجارة املنصفة هي : من خالل التعاريف السابقة ميكن القول

جمموعة من املبادئ واملمارسات اليت ميكن من خالهلا حتقيق نوع من 

ودول اإلنصاف والعدل واملساواة يف املبادالت التجارية بني دول الشمال 



 بحشاشي رابح.أ/عمران عبدالحكيم.أ  ..لتجارة المنصفة كأسلوب للشراكةمبادرات ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (020) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اجلنوب، يف إطار أسلوب للشراكة التجارية احلديثة من أجل حتقيق 

 . التنمية املستدامة

 .للتجارة املنصفة االسرتاتيجيةاألبعاد  -0

تسعى منظمات التجارة املنصفة إىل حتقيق األبعاد اإلسرتاتيحية 

الثالثة اآلتية
0

: 

وذلك من خالل السعي إىل :البعد االجتماعي االقتصادي

وصول إىل نوع من املبادالت التجارية الدولية املنصفة، واليت تساعد ال

 .على حتقيق التنمية املستدامة

وذلك من خالل ضرورة اإللتزام الدولي بتحقيق :البعد السياسي

 .أكرب قدر ممكن من العدالة واإلنصاف يف قواعد التجارة الدولية

ات جتارية وذلك من خالل بناء عالق: البعد الرتبوي التعليمي

 .و املستمرة الطرفنيمؤسسة على الثقة والشفافية املتبادلة بني 

 .املبادئ األساسية للتجارة املنصفة -3

من املبادئ األساسية اليت ينبغي تقوم التجارة املنصفة على جمموعة 

تباعها للوصول لألهداف املسطرة، وتتمثل هذه املبادئ يف املبادئ ا

التالية
2

 : 

 .عالقات مباشرة بني املنتجني واملستهلكنيضرورة بناء  -

ضرورة أن حيصل املنتجون على أسعار عادلة ملنتجاتهم، أي جيب أن  -

 األساسية لعائالتهم احتياجاتهميدف  للمنتجني أسعارا تكفي لسد 

 باستثمارات، ومبا يسمح هلم أيعضا بالقيام (السكن، التعليم والصحة)

ادة تفوق األسعار السائدة يف هذه األسعارع .أخرى لتنمية مناطقهم

 (.وذلك حسب إختالف أنواع املنتجات% 11 -%01السوق حبوالي 

ضرورة احرتام شروط العمل املتعارف عليها دوليا احملددة من طرف  -

املنظمات الدولية للعمل كمبدأ عدم تشغيل األطفال وغريها من 

 .املبادئ األخرى

.الئمضرورة تسهيل حصول املنتجني على التمويل امل -



(024) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ضرورة وجود عالقات تعاقدية طويلة األجل بني املنتجني ومنظمات  -

.التجارة املنصفة

ضرورة العمل على احملافظة على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة  -

من خالل تشجي  املنتجني على إتباع املمارسات اإلنتاجية السليمة 

ية احمللية ستخدام العقالني للموارد الطبيعبيئيا، واليت تعضمن اال

.ستدامتها لألجيال القادمةاو

األساسية ( الواجبات) إن هذه املبادئ املختلفة واليت ستمثل البنود  

املنظمني عادة يف ) يف العقد بني صغار املنتجني على مستوى دول اجلنوب

ومنظمات التجارة املنصفة على مستوى دول ( شكل تعاونيات إنتاجية

يلتزم الطرفني مبجموعة من الواجبات  الشمال، وكأي عقد من العقود

 .واحلقوق

 .نصفةاملواجبات منظمات التجارة  -3-0

تتمثل واجبات منظمات التجارة املنصفة يف الواجبات اخلمسة 

التالية
2

: 

وذلك بالعمل م  صغار املنتجني األكثر تهميشا يف  :مبدأ التضامن

 .الدول األكثر فقرا ضمن إطار تعضامين مستدام

وذلك من خالل القيام بالشراء املباشر من : عمل املباشرمبدأ ال

املنتجني من أجل زيادة هامش رحبهم، واحلد بأكرب قدر ممكن من دور 

 .الوسطاء التجاريني الذين يستغلون هؤالء املنتجني

وذلك من خالل دف  أسعار عادلة للمنتجني تسمح :مبدأ العدالة

عر العادل التكاليف هلم بالعيش الكريم، حبيث يتعضمن هذا الس

 .اإلجتماعية والبيئية

وذلك من خالل توفري كل املعلومات حول  :مبدأ الشفافية

 .املنتجات وقنوات تسويقها

وذلك من خالل العمل على : (critère qualitatif) مبدأ النوعية

 savoirs-faire traditionnels)) التقليدية املنتجنيتدعيم مهارات 

 . للموارد الطبيعية دون اإلهمال باجلانب البيئيستخدام العقالني واال



 بحشاشي رابح.أ/عمران عبدالحكيم.أ  ..لتجارة المنصفة كأسلوب للشراكةمبادرات ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (022) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .واجبات تعاونيات املنتجني -3-0

أما من جانب املنتجني أو تعاونياتهم فهم ملزمني بتنفيذ الواجبات 

الثالثة التالية
1

 : 

 .مبدأ التسيري التشاركي الدميقراطي للتعاونية اإلنتاجية -

 .فظ على البيئةمبدأ اإلنتاج وفقا للجودة املطلوبة ومبا حيا -

أو /مبدأ إعادة إستثمار األرباح احملققة سواء يف التعاونية اإلنتاجية و -

 .يف برامج تنموية ذات طاب  مجاعي 

تباعها اوباإلضافة إىل هذه املبادئ توجد مبادئ أخرى خاصة جيب 

 . ختتلف من منتج إىل منتج آخر

تنمية صفة وعالقتها بالنللتجارة امل االسرتاتيجيةاألهمية  -6

 .املستدامة

من خالل حتليل العملية اإلجرائية للتجارة املنصفة ميكن تبيان 

األهمية اإلسرتاتيجية من خالل النقاط التالية
7

: 

 .احملافظة على اهلوية الثقافية للشعوب وخصوصياتها احلعضارية -

تشجي  تطوير املنتجات القائمة على التقاليد الثقافية للمنتجني  -

.جلنوبعلى مستوى دول ا

احرتام حقوق العمال والشروط املتعلقة بالعمل املعتمدة من طرف  -

.اهليئات الدولية

.العقالني املوارد الطبيعية واالستخداماحملافظة على البيئة  -

انطالقا من هذه النقاط املذكورة أعاله على سبيل املثال ال على 

يان يف النظام سبيل احلصر، جند أن هذه العناصر ال حترتم يف كثري من األح

التجاري احلالي، أين يتم اإلخالل الكامل هلذه العناصر، وهذا ما يؤكد 

 .فعال على األهمية اإلسرتاتيجية ملبادرات التجارة املنصفة



(020) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 .التنظيمي العملي للتجارة املنصفة راإلطا: ثانيا

 .املتعاملني األساسيني يف مبادرة التجارة املنصفة -0

ارة جهداف املنتظرة من مبادرات التتتطلب عملية حتقيق األ

املنصفة، ضرورة تظافر جهود جمموعة من املتعاملني األساسيني اآلتي 

 : ذكرهم

 (Organisations de producteurs) تعاونيات املنتجني

إن تنظيم جمموعة من صغار املنتجني على شكل تعاونيات إنتاجية 

بادرة التنظيمية ذات أهداف مشرتكة، له أهمية خاصة وضرورية يف امل

نتاجية نه من خالل هذه التعاونيات االإوالعملية للتجارة املنصفة، حيث 

يتمكن صغار املنتجني من حتقيق املزايا التالية
0

: 

 .احلجمقتصاديات احتقيق وفورات  

تعزيز قدرة املنتجني على املساومة وتتيح هلم فرصة احلصول على  

 .ملنتجاتهم( أكثر عدال) أسعار عالية

 .زيادة فرص احلصول على التمويل املالئم 

احلصول على املدخالت املستخدمة يف العملية اإلنتاجية  إمكانية 

بتكاليف أقل، ألنه عادة تكون هذه التكاليف بالنسبة للمنتجني 

 .األفراد كبرية لدرجة تثبط همتهم وتقتل حافز العمل لديهم

األطراف إمكانية كسب عوائد إضافية نتيجة تقليص دور بعض  

يف العمليات التجارية اليت تعمل ( الوسطاء التجاريني) الوسيطة

قتصادي لصغار تماعي واالججوانب العضعف اال استغاللعلى 

املنتجني كأفراد، حيث يتحصلون يف أغلب األحيان على أسعار غري 

 .عادلة ملنتجاتهم

 Les importateurs et les centrales) االستريادوحدات  -0-0

d’achat). 

تعترب وحدات اإلسترياد ضمن مبادرة التجارة املنصفة كوحدات 

وساطة جتارية ضرورية بني تعاونيات املنتجني ووحدات البي  والتوزي  

لتلك املنتجات اليت حتمل عبارة التجارة املنصفة، حيث تقوم هذه 



 بحشاشي رابح.أ/عمران عبدالحكيم.أ  ..لتجارة المنصفة كأسلوب للشراكةمبادرات ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (021) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الوحدات املستوردة بشراء املنتجات مباشرة من املنتجني أو من عند 

، ثم القيام بإعادة بيعها إىل وحدات البي  والتوزي  اليت يطلق تعاونياتهم

، Magasins du Mondeسم اعليها ضمن مبادرة التجارة املنصفة 

وتلتزم هذه الوحدات املستوردة بتنفيذ مايلي
2

: 

 .تطبيق االلتزامات املتفق عليها م  تعاونيات املنتجني 

يق زيادة البحث عن آليات تطوير نشاطات املنتجني عن طر 

.مبيعاتهم

العمل على توعية املستهلكني مببادئ مبادرات التجارة املنصفة،  

وجعلهم مدركني للتحديات اليت يطرحها النظام التجاري احلالي 

.غري العادل

 . (Magasins du Monde)وحدات البيع والتوزيع -0-3

ختتص هذه الوحدات ضمن مبادرة التجارة املنصفة ببي  فقط 

اليت حتمل عبارة التجارة املنصفة للمستهلكني، وتتم عملية املنتجات 

متوين هذه الوحدات أساسا من خالل وحدات االسترياد، إال أنه ميكنها أن 

تطور أو تقيم عالقات متوينية مباشرة م  التعاونيات اإلنتاجية على 

 . مستوى دول اجلنوب

مية كما تقوم بدور إعالمي من خالل تنظيم محالت دعائية وإعال

للمستهلكني وعامة اجلمهور للتعريف مببادئ مبادرة التجارة املنصفة 

والرتويج هلا، والدعوة إىل ضرورة التعاون بني دول الشمال ودول اجلنوب، 

 . من أجل إرساء قواعد جتارية ختدم املصاحل املشرتكة لكافة سكان املعمورة

ي  يصل وتشري بعض اإلحصائيات إىل أن عدد وحدات البي  والتوز

وحدة توزي  متواجدة يف  211وحدة، منها حوالي  0111إىل حوالي 

وحدة توزي   00111وحدة يف أملانيا، وحوالي  011الدول املنخفعضة، و

وحدة للبي   11توجد يف سويسرا، أما فرنسا فيوجد بها حوالي 

 .والتوزي 



(025) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 Organismes de) هيئات منح شهادات التجارة املنصفة أو هيئات املطابقة

Labellisation). 

تهتم هذه اهليئات بعملية منح شهادات التجارة املنصفة للمنتجات، 

، حيث تبني *( Des labels)وذلك من خالل ومسها بعالمة جتارية مميزة 

هذه العالمة جمموعة البيانات املتعلقة بهذا املنتج، ونذكر على سبيل املثال 

ذه العالمات التجارية ، واهلدف من هLabel Max Havelaar))عالمة 

هو أن تعضمن للمستهلكني التفرقة بني منتجات التجارة املنصفة 

واملنتجات األخرى اليت ال ختعض  هلذه املبادئ، كما تعضمن للمستهلكني يف 

نفس الوقت بأن هذه املنتجات تتطابق من حيث مواصفات ومعايري 

اجلودة م  مبادئ التجارة املنصفة
01

. 

بصفة عامة مبراقبة جمموعة الشروط العضرورية  وهذه اهليئات تهتم

ليصبح املنتوج مقبوال للتداول ضمن وحدات البي  والتوزي  للتجارة 

، ويتم الرتكيز أثناء هذه العملية ( Magasins du Monde)املنصفة

 .على مراقبة شروط اإلنتاج والتسويق لكل منتج

 ةويتم منح هذه الشهادات عن طريق هيئات متخصصة ومستقل

، هذه اهليئات ال تبي  املنتجات وإمنا ...(حتاداتامنظمات غري حكومية أو )

تقوم مبراقبة الشروط املتعلقة بالعملية اإلنتاجية والتسويقية 

 .وهذه الشروط قد ختتلف من منتج إىل آخر. للمنتجات

تأسيس جتم  يشمل أهم ثالثة عالمات للتجارة  0272وقد مت يف سنة 

 ,Maxhavelaar) يف السوق األوروبية املنصفة املتواجدة

Transfair،Fair Trade Mark) سم املنظمة الدولية لعالمات ا، حتت

 Organization internationale des labels)التجارة املنصفة  

équitables ) 

 .الواقع العملي ملبادرات التجارة املنصفة :ثالثا

 .واقع مبادرة التجارة املنصفة -0

جارة املنصفة بوضعها احلالي باحملدودية، حيث ال تتميز سوق الت

% 1010تتجاوز نسبة املبادالت التجارية ضمن مبادرات التجارة املنصفة 

من إمجالي املبادالت التجارية الدولية
00

، كما متتاز سوق التجارة املنصفة 



 بحشاشي رابح.أ/عمران عبدالحكيم.أ  ..لتجارة المنصفة كأسلوب للشراكةمبادرات ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (028) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

مبحدودية املنتجات املسوقة، حيث ال تتعدى يف كثري من األحيان املنتجات 

العسل، املوز، القهوة، الكاكاو، الشاي، كما متثل سلة املنتجات  :يةالتال

من حجم املبادالت التجارية للسوق التجارية  11%الغذائية حوالي 

املنصفة
05

. 

وعن التوزي  املكاني للسوق التجارية املنصفة جند أنها سوق أوروبية 

لية إىل باألساس، وذلك كون مبادرات التجارة املنصفة ترج  كفكرة عم

: نتشارا يف الدول األوروبية التاليةاألوروبية، إال أنها أكثر تركزا والشعوب ا

 ...سويسرا، اململكة املتحدة، البالد املنخفعضة، 

وفيما خيص واق  هذه املبادرة على مستوى الدول النامية والدول 

األقل منوا، ويف إطار املشاري  املمولة من طرف الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية على مستوى هذه الدول، يعمل الصندوق على الرتويج 

تعمل لصاحل الفقراء، ( عادلة)لعضرورة وجود روابط جتارية متكافئة 

وتعزز من قدرتهم على مواجهة قوى السوق اجلديدة، والدعوة إىل مزيد 

، ولتجسيد هذه املبادرة من من التكافؤ يف فرص التجارة الدولية

الواق  العملي، مت اعتماد فكرة التجارة املنصفة  طرف الصندوق يف

سرتاتيجيات تنفيذ املشاري  املمولة من طرف الصندوق على اضمن 

مستوى الدول النامية، وتسعى هذه املبادرة على العمل على تسويق 

وتصدير بعض املنتجات الفالحية وغري الفالحية والصناعات التقليدية 

املشاري  حسب مبادئ وأسس التجارة  للبلدان النامية املعنية بتلك

 .املنصفة

وفيما خيص اجلزائر فقد مت إدراج فكرة التجارة املنصفة ضمن 

إسرتاتيجيات تنفيذ جمموعة من املشاري  التنموية الريفية املمولة من 

كمشروع التنمية )طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف اجلزائر 

، وتهدف (ال والية املسيلة منذ سنة الريفية للمناطق اجلبلية مش

فكرة التجارة املنصفة ضمن هذه املشاري  إىل تسويق وتصدير املنتجات 

الفالحية والصناعات التقليدية للمناطق املعنية بتنفيذ تلك املشاري  



(027) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وفقا ملبادئ التجارة املنصفة، إال أنه من الناحية العملية تبقى هذه 

.ق يف الوقت احلالياملبادرة جمرد حرب على ور

 .االنتقادات املوجهة ملبادرات التجارة املنصفة -0

تعاني مبادرات التجارة املنصفة من الكثري من اإلنتقادات والعوائق 

 :يلي اليت تعرقل من تطورها ومنوها، نذكر منها ما

مبادرات التجارة املنصفة تتميز بوضعها الراهن بأنها ال تغطي  

.بادالت التجارية الدوليةإال نسبة قليلة من امل

 نتاجهم وفقا ملبادئ التجارة املنصفةااملنتجني ال يبيعون كل  

(.يالبي  اهلامش)

.قلة املنتجات اليت يتم تبادهلا وفقا ملبادئ التجارة املنصفة 

نقص الرتويج والتعريف بهذه املبادرات واملمارسات العملية  

.لفقريةللتجارة املنصفة على مستوى الدول النامية وا

ضعف وسائل منظمات التجارة املنصفة وعدم كفايتها يف مراقبة  

.العمليات اإلنتاجية املعقدة

 

 ةــــــــــخامت

إن آليات السوق احلرة أصبح ال يعول عليها كثريا يف معاجلة مشكلة 

عدم املساواة يف توزي  مكاسب التنمية، لذلك أصبحت مبادرات التجارة 

ا وأسسها تعمل على بناء شراكة جتارية أكثر املنصفة مبختلف مبادئه

إنصافا وعدال يف العالقات التجارية الدولية يف ظل التنمية املستدامة اليت 

تبدأ من املستوى املكاني احمللي فاإلقليمي فالوطين، وملا ال على املستوى 

الدولي، ذلك أنها عبارة عن ميثاق شراكة وتعاون يقر أساسا مبشاركة 

ذات املصلحة يف تلك العملية آخذين بعني االعتبار للبعد  مجي  اجلهات

 .االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ورغم االنتقادات والصعوبات اليت تعرتض مبادرات التجارة املنصفة، 

إال أنها مبادرة جادة حتتاج إىل مزيد من املساندة من كافة اجلهات مبختلف 

وخاصة على مستوى دول  تشكيالتها السياسية واالقتصادية واملدنية،



 بحشاشي رابح.أ/عمران عبدالحكيم.أ  ..لتجارة المنصفة كأسلوب للشراكةمبادرات ا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (026) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اجلنوب اليت من املفروض مطالبة أكثر بأن تدعم مثل هذه املبادرات اليت 

 .تأخذ اجلانب اإلنساني ضمن حساباتها التجارية

 دةاهلوامش واملراجع املعتمــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سرتاتيجية تنمية القطاع اخلاص االصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  –( )

،  وإرساء عالقات الشراكة يف الصندوق، منشورات الصندوق، نوفمرب
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (021) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 البيئة لحماية االقتصادية السياسات

 محمد وديمسع.أ

  أدرار عةــــــــــــجام

 :دـــمتهي

 فشل إىل يؤدي سلبية؛ خارجية آثار  من عنه ينجم وما التلوث إن

 كفاءة أقصى ُيحقق مبا للموارد األمثل التخصيص حتقيق يف السوق نظام

 كانوا سواء آخرين أشخاص حتميل إىل كذلك يؤدي كما ممكنة؛ اجتماعية

 تسببنيامُل غري التلوث عن نامجة خارجية تكاليف معنويني أو طبيعيني

 الذي األمر. مكوناتها وخمتلف الطبيعية بالبيئة اإلضرار عن فيه، ناهيك

 اآلثار دخالإوالسوق،  فشل تصحيح تكفل وآليات سياسات تبين استدعى

 احلد أخرى، تكفل بعبارة أو الوقت؛ نفس يف للتلوث السلبية اخلارجية

 التنمية ملفهوم الفعلي التجسيد يف ُتساهم و للتلوث العضارة اآلثار من

 .املستدامة

 السياسات أهم على العضوء البحثية، إلقاء الورقة هذه خالل من سنحاول

 من الطبيعي، وهذا احمليط على واحلفاظ التلوث من للحد املنتهجة البيئية

 :التاليني احملورين خالل

 والتنظيمية القانونية السياسات: األول احملور -

  االقتصادية السياسات: الثاني احملور -

 

 .والتنظيمية القانونية ساتايالس: األول احملور

 التحكم بأساليب ُيعرف ما أو والتنظيمية القانونية األساليب إن   

 املتسببني على فرضها يتم اليت واإلجراءات القوانني على املباشر، ترتكز

 املن  طريق عن  التلوث من احلد بغية املنتجني، وهذا وخاصة التلوث يف

 َتمس معينة معايري فرض أو اتلويث أكثر إنتاجية ألنشطة القانوني

 معينة مواصفات اشرتاط أو التلوث؛ وانبعاثات اإلنتاج طريقة

 .    بيئيًا سليمة تكون حتى للمنتوجات

 :والتنظيمية القانونية السياسات هذه خمتلف سنستعرض يلي وفيما



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (000) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .la législation التشريع: أواًل

 أغلب يف وقبواًل انتشارًا البيئة محاية وسائل أكثر التشري  يعترب 

 التحكم شكل عادًة يأخذ املتخلفة، وهو الدول العامل، والسيما دول

خطرية،  تلوث مشاكل عنها ينجم اليت األنشطة بعض يف املباشر

 حلوال تستدعي مما أكثر السلبية اآلثار لتاليف سريعة حلوال تستدعي

 طويل، والسياسات زمين مدى على التلوث تكاليف ختفيض على تعمل

 امُلَلِوثة، أو األنشطة بعض من  يف أساسًا تتمثل تبنيها يتم اليت التشريعية

وعليه، . البيئة يف منها التخلص يتم اليت املخلفات كمية من احلد يف

 ال أو افعل"  يف البيئي، يكمن التلوث من للحد كأداة التشري  جوهر فإن

 اليت اآلمرة قواعده خالل من وهذا"  جيب ال وما  جيب ما وحتديد  تفعل

 سحب الغرامة، أو أو احلبس إىل تصل قد عقوبات خمالفتها على يرتتب

 العقوبات من ذلك غري إىل معينة مدة وقفه أو النشاط مباشرة ترخيص

 .والردع الشدة يف تتفاوت اليت

 التشريعات معضامني يف كبريًا ورًاتط األخرية العقود شهدت وقد

 بإعداد املشروعات إلزام على أوس  بشكل ُتركز أصبحت البيئية، حبيث

 دراسات"  عن عبارة هي ، اليت(les études d’impact) البيئي التأثري دراسات

 ُمحتمل، ُتعنى بيئي تأثري ذات تنموية نشاطات أو ملشروعات  تنبئية

 البدائل أفعضل البيئي، واختيار تأثريها يموتقي املتاحة البدائل بتحديد

 من احلد أو التخفيف وسائل سلبية، واقرتاح األقل البيئية التأثريات ذات

السليب التأثري
5

 باالستناد يتم عدمه من املشاري  هلذه الرتخيص أن ، كما

( l’analyse coûts- bénéfices" )العائد - النفقة  حتليل" أسلوب إىل

 املطروحة البدائل بني لالختيار منهج أو نسق عن عبارة هو الذي

 اليت النفقات مقارنة على باالعتماد البيئية، وهذا آلثارها تبعًا للمشروع

 م  – لتنفيذه املصاحبة البيئية التكاليف ذلك يف مبا -املشروع يتكبدها

 على العوائد زيادة حال يف إال املشروع قبول يتم له، وال احملتملة العوائد

فقاتالن
0

. 



(004) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 البيئي، ميتاز التلوث من للحد كأداة التشري  فإن العموم وعلى

 امُلَلِوثني مجي  متس اآلمرة قواعده أن التطبيق، إذ يف والعدالة بالبساطة

 عن البيئي التلوث من للحد احلكومي التدخل أن استثناء، كما دون

السوق،  شلف عالج يف البيئة، ُيسهم محاية جمال يف القوانني إصدار طريق

 دور هلم يكن مل الذين األفراد من كثري ورفاهية مصاحل حفظ  خيص فيما

املختلفة،  األضرار هلم وُتسِبب التلوث ُتفرز اليت األنشطة يف اإلطالق على

العضحايا هؤالء مصاحل مراعاة على التلوث يف املتسببني بإجبار وهذا
2

. 

 يف املتمثلة عيوبال بعض على املقابل يف ينطوي التشري  أن غري

 :التالية النقاط

 .طوياًل وقتًا تستغرق للتلوث املانعة القوانني سن عملية إن* 

 يستدعي اليت املعلومات توفري ضرورة الرادعة القوانني وض  يتطلب* 

 .كبريًا حكوميًا إنفاقًا وحتليلها جتميعها

 لبعض االعتبار بعني األخذ بالشمول، وعدم التشري  يتسم* 

 حبسب املنشآت، سواء عن النامجة التلوث آثار كتفاوت ناءاتاالستث

 .النشاط طبيعة حبسب أو اجلغرافية املنطقة

 من للحد املباشر احلكومي التدخل أن إىل سبق، نشري ما إىل وإضافة

 مراعاة وعدم بالتشدد يتسم التشري ، قد طريق عن البيئي التلوث

 هذه عليه تنص مبا اللتزامل املنتجون يتكبدها اليت الكبرية التكاليف

 يف أكرب مبرونة املطالبة األصوات تعالي إىل أدى الذي التشريعات، األمر

 االتفاقيات:" بـ ُيعرف ما على باالعتماد وهذا املنتجني م  التعامل

"الطوعية
2

 les accords volontairesبعض حتديد يتم مبوجبها ، واليت 

 هذه تلتزم اليت( مثاًل امُلَلِوثة اثاتاالنبع نسب كتخفيض) البيئية األهداف

 اجلوانب بعض مراعاة بعد طوعًا، وهذا بتنفيذها اإلنتاجية القطاعات

 .الصناعية القطاعات هذه أداء يف كبري إخالل إىل تؤدي ال اليت

 تدعيمه جيب التلوث، إذ من للحد يكفي وحده، ال التشريعي واجلهاز

 ضروري األضرار تقييم وناألقل، لك على اقتصادية، وهذا بأدوات

املستحقة التعويعضات مبلغ لتحديد
1

   . 



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (002) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 . les normes املعايري: ثانيًا

 طرف من االستعمال واسعة بكونها األخرى هي تتميز املعايري إن

 االنبعاثات حلجم الكمي التحديد على أساسًا تعتمد احلكومات، وهي أغلب

 فإن للتلوث، هلذا األمثل احلجم م  يتوافق البيئة، مبا يف بإلقائها املسموح

التلوث،  أضرار تكاليف عن دقيقة معلومات يتطلب املعايري هذه وض 

امُلَلِوثة الصناعية باملنشآت املرتبطة املعاجلة وتكاليف
7

 أن ، كما

 تكاليف املعايري، اختالف هذه تطبيق فرض عند تراعي أن جيب احلكومات

 .ألخرى مؤسسة من التلوث معاجلة

 العناصر يف عديدة، نوضحها أشكاال املعايري تأخذ أن يًا، ميكنوعمل

التالية
0

: 

 : النفايات من التخلص أو االنبعاثات معايري -0

 األقصى احلد جتاوز بعدم امُلَلِوثني إلزام إىل املعايري هذه تهدف

 جلي بشكل تظهر البيئة، وهي يف منها امُلَتخلص للُملوثات به املسموح

 االنبعاثات معايري تكون وحتى. اهلواء وتلوث العضجيج من داحل خيص فيما

 امُللوثة، وإمنا االنبعاثات تركيز درجات على ُتفرض ال أن بيئيًا، جيب فعالة

 درجة على املفروضة املعايري ألن نظرًا هلا، وهذا الكلي احلجم على

 إىل ييؤد االنبعاثات، مما تركيز بتخفيف للملوثني امُلَلِوَثات، تسمح تركيز

 .املعايري هلذه البيئية اجلدوى من التقليل

 : le procédé الطريقة معايري -0

لإلنتاج،  خاصة تكنولوجية استعمال تفرض اليت املعايري يف وتتمثل

 الطريقة معايري استخدام وُيفعَضل. ملعاجلتها أو االنبعاثات لتخفيض أو

 فيما كبرية صعوبةب تتسم األخرية هذه كانت االنبعاثات، إذا معايري على

 .هلا امللوثني احرتام مدى مراقبة خيص

 : املنتوج معايري -3

 امُلنتجات، حتى يف توافرها جيب اليت واملواصفات اخلصائص وُتَحِدد

 .البيئة على السلبية آثارها تقليل يتم



(000) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 : البيئة جودة معايري -6

 ةالعامة، للحال النوعية األهداف حتقيق املعايري هذه وتستهدف

 بها تتميز اليت اخلصائص مراعاة إليها، م  الوصول املراد البيئية

 les milieux récepteurs de) للبيئة املستقبلة الوسائط

l’environnement .) 

 ختلو ظاهرة، ال بيئية حتسينات من تطبيقها يرافق ما رغم واملعايري   

يةالتال النقاط يف أهمها نربز اليت العيوب بعض من األخرى هي
2

: 

 بأكثر فيه املتسببني التلوث معاجلة على امللوثني ُتحِفز ال املعايري -

 .حتديده مت الذي السقف من

 من هائل كم على احلصول معينة، يتطلب معايري وض  -

 للمعايري؛ الصحيح التحديد يتم امُلَلِوث، حتى باإلنتاج املرتبطة املعلومات

 هذه على احلصول ألجل ربةمعت تكاليف حتمل إىل يؤدي الذي األمر

 .املعلومات

 من احلد جمال يف جديدة تكنولوجيات لتبين حتفيز أقل املعايري -

 هلا ُتحقق معينة تكنولوجية على تتوفر اليت املؤسسة التلوث، فمثاًل

 نسب ُتخِفض قد اليت اجلديدة بالتكنولوجيات تهتم املطلوبة، ال املعايري

 .أكرب بدرجات التلويث

 .املعايري هلذه املؤسسات احرتام مدى مراقبة صعوبة -

املنشآت،  نشاط صميم يف السلطات تدخل إىل املعايري تؤدي -

 فرض معينة، أو بنسب معينة مدخالت استخدام فرض حال يف وخباصة

 .آخر مصدر عن بدياًل للطاقة مصدر استخدام

 اأحيان يتسم املعايري، قد تطبيق أن إىل سبق، نشري ما إىل وإضافة

 . بامُلنتجني اخلاصة للظروف االعتبار بعني األخذ واملبالغة، وعدم بالتشدد

 .(l’ecolabel)  البيئية العالمة: ثالثًا

 لُتبِين االستهالكية السل  على توض  نوعية شهادات عن عبارة هي

 استهالكية مبنتجات مقارنة البيئة على وتأثري تلويث أقل السل  هذه بأن

مماثلة
01

 هيئات أو حكومية جهات طرف من للمؤسسات منحها ، ويتم



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (001) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 االعتبار بعني تأخذ معينة معايري على االعتماد خالل خاصة، من أخرى

 من املؤسسات، أي هلذه اإلنتاجية السلسلة طول على البيئة على اآلثار

 (.النهائية املنتجات) املخرجات غاية إىل( األولية املواد) املدخالت

 أن إلزامي، حبيث الغري الطوعي بطابعها بيئيةال العالمات وتتميز

 أي دون) طواعية عليها للحصول تسعى واخلدمية الصناعية املؤسسات

 مسعة واكتساب البيئي التلوث من احلد يف اإلسهام بهدف( الدولة من إلزام

عام بشكل واجملتم  زبائنها لدى طيبة بيئية
00

   . 

 يتوقف البيئي التلوث من لحدل كأداة البيئية العالمة تفعيل أن كما

 قوتهم عرب يستطيعون املستهلكني، الذين لدى البيئي الوعي على

 يؤدي الذي بيئيًا، األمر املسؤولة املؤسسات لصاحل الكفة ترجيح الشرائية

 خالل من الوض  تدارك إىل بيئيًا سؤولةامل غري األخرى باملؤسسات

اإلنتاجية تهاعمليا يف سليمة بيئية ممارسات على االعتماد
05

. 

 اإلنتاجية، فهي القطاعات من العديد يف ُتستعمل البيئية والعالمة

 واملنتوجات للطاقة املقتصدة اإلليكرتونية األجهزة حتديد يف تستخدم

واملصايد،  للغابات مستدام تسيري عن النامجة والصيدلية الغابية

 بني ومن. البيئة حترتم نظيفة مصادر من ُتنَتج اليت اخلعضراء والكهرباء

" األزرق املالك" نذكر البيئية العالمات شهرة، العتماد األكثر اهليئات

 le chois) الكندية" البيئي االختيار" ، (l’Ange bleu) األملانية

environnemental)األمريكية الطاقة جنمة"، و " (star energy)
13

. 

 حجم شهدمعتمدة، ت بيئية عالمات على تشتمل اليت واملنتوجات

 على باإلجياب ينعكس الذي املتقدمة، األمر الدول يف مرتف  مبيعات

 البيئي البعد جند ما فكثريًا النامية الدول يف أما. تعتمدها اليت املؤسسات

 تكاد التعبري صح إن البيئية العالمات للمؤسسات، وثقافة بالنسبة مهمل

 األفراد لدى يالبيئ الوعي بعضعف تصطدم فإنها وجدت بها، وإن تنعدم

 مل اليت املنتجات لصاحل تتجه الطلب مرونة جيعل الذي واملستهلكني، األمر

 مقارنة منخفعضة بأسعار تباع لكونها بيئية، وهذا عالمات على حتصل

 .بيئيًا املسؤولة باملؤسسات



(005) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 العوملة يف أساسًا الراهنة، املتمثلة العاملية التطورات أن غري

 املؤسسات على األسواق، ستفرض ريرحت حنو والتوجه االقتصادية

 حد على والبيئي االقتصادي أدائها النامية، حتسني الدول يف اإلنتاجية

 أهم من الدولية، ولعل املنافسة غمار خوض من تتمكن سواء، حتى

 م  التكيف على النامية البلدان يف املؤسسات تساعد اليت األدوات

 البيئية اإلدارة مبنظومة ُيعرف ما على االعتماد البيئية، هو املتغريات

 للتقييس، واليت العاملية املنظمة عن الصادرة"  02111ISO إيزو"

 العاملي، رغم الصعيد على واسعًا انتشارًا األخرية السنوات يف شهدت

 .لزامياإل غري الطوعي طابعها

 - التنظيمية األساليب تقدم، أن ما خالل من لنا يتعضح عام وبشكل

 للمؤسسات حرية هامش أي تعطي ال -املعايريو التشري  خاصة

باهعضة،  تكاليف  املؤسسات حتميل إىل يؤدي تطبيقها أن هلا، كما اخلاضعة

 كذلك التنظيمية واألساليب. هلا االقتصادية الفعالية إضعاف إىل تؤدي قد

 سيما منها، وال املرجوة األهداف لتحقيق فعالة حوافز على تنطوي ال

 شج  الذي عليه، األمر السيطرة من مبزيد تلوثال مواجهة خيص فيما

 .البيئي التلوث من للحد السوق ميكانيزمات إىل اللجوء

 .االقتصادية السياسات: الثاني احملور

  احلوافز على البيئي التلوث من للحد االقتصادية السياسات تعتمد

 ثللتلو اخلارجية اآلثار ادخال تستهدف أنها املالية، حبيث الطبيعة ذات

 املباشرة التحكم أساليب من السعري، بداًل امليكانيزم تفعيل عرب

 (.والتنظيمية القانونية السياسات)

 ُرَخص نظام: التالية األساليب على االقتصادية السياسات وتعتمد

 .املالية، املساومة البيئية، اإلعانات للتداول، اجلباية القابلة التلويث

 .للتداول لةالقاب التلويث خصُر نظام: أواًل

للتداول،  القابلة التلويث رخص لبي  نظامًاDALES (1968 ) اقرتح

 الكمية حتدد أن تستطي  العمومية السلطات أن على فكرته تقوم

 تسمى رخص تبي  معينة، ثم منطقة كل يف التلوث من بها املسموح



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (008) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تعادل التلوث من بكمية له امُلَلِوث، وتسمح يشرتيها التلويث برخص

بشرائها يقوم اليت لرخصا قيمة
02

 اليت الرخص كمية زادت ، وكلما

 عند السلطات وتراعي. ُيَلِوَثها أن يريد اليت الكمية زادت كلما يشرتيها

 للتلوث اإلمجالي احلجم يكون أن التلويث، ضرورة لرخص نظام وض 

مقبول اجتماعي مستوى م  به، متوافق امُلرخص
02

 الذين وامللوثني. 

 حد إىل امُللِوثة انبعاثاتهم ختفيض بإمكانهم الرخص هذه على حتصلوا

 حتى يستعملوه لديهم، أو الرخص فائض بي  من يتمكنوا حتى معني

آخر إشعار
01

 . 

 التكلفة كانت إذا التلويث رخصة شراء على امُللوثة املؤسسة وُتقِدم

. الواحدة التلويث رخصة سعر من أعلى لديها التلوث ملعاجلة احلدية

 ملعاجلة احلدية التكلفة كانت إذا الرخصة ذلك، تبي  من العكس لىوع

 . الواحدة التلويث رخصة سعر من لديها، أدنى التلوث

 منحنى من كل تقاط  على التلويث، بناًء رخصة سعر ويتحدد

 :املوالي الشكل ذلك يوضح عليها، كما الطلب ومنحنى الُرخص عرض

 .تلويثال رخصة عرس حتديد كيفية يوضح (:10) رقم الشكل

 

D 

A

1 

A

2 

P2 

P1 

Q1 Q2  كمية التلوث 

 أسعار رخص التلويث



(007) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 البيئي التلوث عن الناجتة زرواط، التكاليف الزهراء فاطمة :املصدر

 االقتصادية، جامعة العلوم منشورة، معهد غري ماجستري مذكرة)

 .02 ، ص0222، (اجلزائر

 للتلوث، واملستقيم  الفعلي ، العرض(A1Q1) املستقيم ميثل

(A2Q2 )يف العمومية السلطات ترغب الذي للتلوث ألمثلا العرض 

 ُرخص على الطلب التلوث، أي طلب عن فيعرب( D) املنحنى فرضه، أما

 .املؤسسات طرف من التلويث

 الشكل يف P1 م  املتوافق) التلويث لرخص األولي السعر يتحدد

 الفعلي العرض منحنى م  التلوث على الطلب منحنى بتقاط ( أعاله

 األمثل احلجم ميثل ال السعر هلذا املوافق التلوث حجم أن للتلوث، إال

 رخص أسعار ترف  فإنها فرضه، هلذا يف السلطات ترغب الذي للتلوث

 للتلوث األمثل العرض حتقيق من  تتمكن حتى P2 السعر إىل التلويث

(A2Q2.) 

 بعض جتد P2 إىل السلطات، السعر  رف  حال يف ذلك، أنه وبيان

 من أفعضل يكون التلوث معاجلة لتكاليف حتملها أن ثةامُللو املؤسسات

 أصغر للمعاجلة احلدية التكلفة لكون التلويث، وهذا رخص إىل اللجوء

 جلوء فإن الواحدة، وعليه للرخصة( الشكل يف P2) اجلديد السعر من

 ختفيض إىل التلوث، يؤدي معاجلة تكاليف حتمل إىل املؤسسات من عدد

 .للتلوث اإلمجالي احلجم

 أن التلويث، ميكن حقوق أو ُرخص وتوزي  عمل آليات خيص وفيما

كاآلتي هي احتماالت أربعة نتصور
07

: 

 .  فقط للملوثني بتداوهلا وتسمح التلويث رخص الدولة تبي  -

 سواء حد على التلوث وضحايا التلويث، للُملوثني رخص الدولة تبي  -

 .بينهم فيما التفاوض ُيمِكنهم حتى

 بعني األخذ بعد للملوثني، وهذا باجملان يكون التلويث قوقح توزي  -

للملوثني اإلنتاجية التلوث، والظروف معاجلة ألهداف االعتبار
00

. 



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (006) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تتمكن مشرتيًة، حتى أو بائعًة السوق يف كطرف الدولة تتدخل قد -

 .تريدها اليت الغايات حنو توجيهه من

 جهود توزي  ، إىلللتداول القابلة التلويث رخص نظام ويهدف    

 تكاليف امللوثني بتحميل املختلفني، وهذا الفاعلني بني التلوث مقاومة

 مبثابة لتكون السلطات عليها حتصل إيرادات املقابل يف إضافية، هي

نفسها التلوث عملية عن اجملتم  ألفراد تعويض
02

 أن إىل نشري ، كما

 أخرى جماالت يف أيعضًا استخدامه للتداول، ميكن القابلة الرخص نظام

 م  بالصيد كالرتخيص البيئية، وهذا املوارد استنزاف من احلد بهدف

 الرتخيص صيده، أو ميكن حيوان أو طائر كل من معني عدد حتديد

بقطعها املسموح األشجار أنواع حتديد م  حمدد بقدر الغابات بقط 
51

. 

لكفاءة، با ميتاز للتداول القابلة الرخص نظام العموم، فإن وعلى   

 .معينة حدود يف بيئيًا ُمَدِمر بنشاط االحتفاظ هو املطلوب يكون ما عند

 حمدود عدد يف التفاوض أو للتداول القابلة الرخص نظام وُيطبق

 املتحدة الواليات يف وجلي قوي بشكل يظهر استعماله أن الدول، إال من

 منذ السوقية األدوات هذه مثل استعمال تشج  بدأت اليت األمريكية

 املستوى على سواء املاضي، وهذا القرن من السبعينات منتصف

احمللية احلكومات مستوى على أو الفيدارلي
50

 . 

 الرخص نظام طبقت دولة أول تعترب األمريكية املتحدة والواليات

 من البيئة حلماية املتبعة سياساتها ضمن واس  بشكل التفاوضية

 يف بنجاح تتم النظام هلذا التطبيقات من الكثري أن جند اليوم التلوث، وحلد

اهلواء ُملِوثات انبعاثات من باحلد أساسًا مرتبطة الدولة، وهي هذه
55

 ،

 .والرتبة املياه لتلوث بالنسبة أقل وبنسبة

 التفاوضية الرخص لنظام قليلة تطبيقات بها أوربا، فتوجد أما

 لتفاوضيةا الرخص نظام على باخلصوص تقتصر للتداول، وهي القابلة

" مدينة يف امُلطبق البولونية، وكذلك" chorozow" مدينة يف امُلطبق

 الطيارة الععضوية املركبات انبعاثات من باحلد واملتعلق السويسرية" بال

(COV )النيرتوجني وأكاسيد(XON).
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(001) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

التلويث،  حقوق أسواق عمل آليات متفحصة، يف بنظرة متعنا وإذا

 مستويات تشهد اليت البلدان يف إال َيصُلح ال ةاألخري هاته تطبيق أن جند

 املتحدة والواليات األوربية كالدول واالقتصادي التقين التقدم من كبرية

 املال أسواق بكفاءة، وتعرف السوق آليات تعمل واليابان، أين األمريكية

 النظام هذا مثل تطبيق أن فيبدوالنامية،  الدول يف أما. كبريًا تطورًا

 لكونها نظرًا املستحيالت، وهذا من ضربًا ألوانه، ورمبا سابقًا رًاأم يعترب

 هذه مثل لتداول احلسن السري كفؤة، تكفل مال أسواق على تتوفر ال

 .الرخص

 .البيئية اجلباية: ثانيًا

 :      البيئية اجلباية مفهوم. 0

 هلا اليت اجلبائية اإلجراءات جمموعة أنها على البيئية اجلباية ُتعرف 

ورسوم، إتاوات،  ضرائب: تتعضمن اإلجراءات البيئة، وهذه على أثريت

حتفيزية ضريبية إجراءات
52

. 

 اخلعضراء، هي باجلباية تسميتها البعض ُيفعِضل كما أو البيئية اجلباية 

 أو تعويض إىل الرامية اجلبائية اإلجراءات جمموعة عن عبارة

 . التلوث جّراء من بالبيئة الالحقة العضارة اآلثار من احلد باألحرى

 باجلباية االقتصادية، نعين والتنمية التعاون منظمة تعريف حسب 

منتوجات، ) وعاؤها يتسم اليت اجلبائية اإلجراءات البيئية، مجلة

البيئة على سليب تأثري ذا بكونه( جتهيزات، انبعاثات
52

. 

 حتقيق إىل البيئية اجلباية تسعى:البيئية اجلباية أهداف5

 :التالية األهداف

 املستدامة التنمية حتقيق يف املساهمة.

  البيئية اجلباية تتعضمنه ما طريق عن التلوث إزالة يف املساهمة 

 مالية؛ غرامات أو رسوم أو ضرائب كانت سواء ردعية إجراءات من

 . حتفيزية إجراءات من تتعضمنه ما خالل من أو

  بفشل تسميته على ُيصطلح ما السوق، أو نقائص تصحيح 

 . السوق



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (010) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  واحلد النفايات إزالة خالهلا من يتم جديدة مالية مصادر إجياد 

 .التلوث من

  الكبرية العضرائب أن واالقتصادية، باعتبار البيئية الفعالية حتقيق 

 التلوث، وبالتالي من التقليل حنو االجتاه إىل باملكلف التلوث، تؤدي على

 املدى يف يؤدي ااملشروع، مم يتحملها اليت التكاليف من التقليل

 . األسعار ختفيض إىل املتوسط

   آليات خيص العلمي، فيما والبحث التكنولوجي التطور تشجي 

 األكثر الصناعية املنشآت يف التلوث، والسيما من احلد ووسائل

.تلويث

 :البيئية األهداف ذات اجلبائية اإلجراءات. 3

 االقتطاعات أو العضرائب) الردعية اجلبائية اإلجراءات يف وتتمثل

 :التحفيزية اجلبائية واإلجراءات(  البيئية

 االقتطاعات أو الضرائب) الردعية اجلبائية اإلجراءات: 0.3

 (:البيئية

 العضرائب البلجيكي املشرع عرف:البيئية الضرائب مفهوم(. أ

 :يلي كما البيئية

 التخفيض يعضمن مبعدل ُتفرض ضريبة كل هي البيئية العضريبة- 

 إعادة أو/بالبيئة، و املعضرة املنتوجات استهالك أو تعمالالس امُلعترب

 لعضرورة مواءمة أكثر ُمنَتجات حنو واالستهالك اإلنتاج طرق توجيه

الطبيعية املوارد استغالل وحسن البيئة على احلفاظ
51

. 

 فتعرف( O.C.D.E) االقتصادية والتنمية التعاون منظمة أما -

 متتاز بالبيئة، واليت املرتبطة لعضرائبا جممل: أنها على البيئية العضرائب

 من ُيهَدف وعاء ضمن يندرج مقابل بدون إجباري اقتطاع بكونها عمومًا

البيئة محاية خالله
57

. 

 على البيئية العضرائب تنطوي :البيئية الضرائب أشكال(. ب

 واالستغالل البيئي التلوث من احلد إىل جمملها يف عديدة، تهدف أشكال

 :يف تتمثل الطبيعية، وهي دللموار األمثل

 امُللوثة؛ االنبعاثات على العضرائب



(014) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 املنتجات؛ على العضرائب 

 املؤداة؛ اخلدمات على اإلتاوات 

 الطبيعية؛ املوارد استغالل على العضرائب 

 التلوث على العضريبة وعاء حتديد إن:التلوث ضريبة وعاء(.  ج

 املصاحبة لتطبيقيةا أو العملية للصعوبات نظرًا اهلني، وهذا باألمر ليس

والتأثريات،  واألشكال املصادر متعدد التلوث وأن لتحديده، خاصة

 العناصر يف التلوث على العضريبة وعاء بتحديد املرتبطة اجلوانب وتتمثل

 :التالية

 ُتفرض اليت املادة اختيار التلوث، أي على العضريبة وعاء اختيار 

 .عليها

 االختيار حمل الوعاء منالعضريبة،  عليه تفرض الذي اجلزء حتديد      . 

 قياسه التلوث، أي على العضريبة وعاء تقدير . 

 أو األسعار أن املعلوم من:التلوث ضريبة( معدل)سعر(. د

 متصاعدة تكون أن ، وإما(نسبية) ثابتة تكون أن العضريبية، إما املعدالت

 لُيفعَض التلوث من احلد جمال عليه، ويف تستند الذي الوعاء إىل بالقياس

 فعال أثر من له يكون قد ملا التصاعد، وذلك أسلوب تطبيق عام بشكل

 ما تدنية املرتفعة، وبالتالي العضريبة أسعار ُتجنب على امُلَلوث حتفيز يف

 اليت احلدود تعيني يتم أن ضرورة التلوث، م  وحدات من البيئة يف يقذفه

 .متخصصة علمية جهة مبعرفة التصاعد عندها يبدأ

 :التحفيزية اجلبائية راءاتاإلج: 0.3

 ضريبية سياسة البيئي، كل البعد ذات العضريبية باحلوافز ُيقصد* 

 توجيه خالل من اجملتم  لصاحل بيئية أهداف حتقيق على تعمل

 يؤدي البيئة، مما تلوث درجة ختفيض يف ُتسهم اليت اجملاالت حنو االستثمارات

 .البيئة ُتجاه اجيابيًا تواملنشآ األفراد سلوك تعديل إىل بآخر أو بشكل

 تشجي  العضريبية، ألجل احلوافز من العديد عمليًا، منح وميكن* 

محائية،  بيئية سياسات تبين على امللوثني حتفيز أو البيئية االستثمارات

 :يف احلوافز هذه أهم وتتمثل

 العضريبية؛ اإلعفاءات -    



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (012) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 املتسارع؛ االهتالك -    

 العضرييب؛ القرض -    

 .املالية اإلعانات: ثالثًا

 االقتصادية، ميكن القطاعات خمتلف يف اإلعانات استخدام يتم كما   

 طريق عن التلوث، وهذا من واحلد البيئة محاية جمال يف استعماهلا كذلك

 املتجددة الطاقات على اإلنتاجية عملياتهم يف املنتجني دعم، اعتماد

 لطرق تبنيهم وكذاالكربون،  من قليلة نسب على احملتوي والوقود

(البيئة تلوث ال) كفاءة أكثر إنتاجية
50

 تقوم أن للحكومة ميكن ، كما

 وختفيض النفايات معاجلة عملية تدعيم بغية للمنشآت إعانات بتقديم

 .املنشودة البيئية األهداف حتقيق التكاليف، ألجل

التلوث،  من احلد يف احلكومية اإلعانات منح سياسة أثر ولتوضيح

 وحدة كل ما، عن ملصن  ثابتة إعانة بتقديم تقوم الدولة أن نفرتض

 املستوى إىل الوصول ألجل منها، وهذا التخلص قبل معاجلتها يتم تلوث

 :املوالي الشكل يف(  k)  لـ الدولة، واملوافق ترغبه الذي للمعاجلة األمثل

 التلوث من احلد على احلكومية اإلعانات منح سياسة أثر يوضح(: 10) رقم الشكل

البيئية،  املشكالت مواجهة يف االقتصادية السياسة دالل، فعالية مسيتة وبن مفتاح صاحل :املصدر

 جوان - يومي باملدية اجلامعي املستدامة، املركز والتنمية البيئة اقتصاد حول وطين ملتقى

 .، ص

 ، فقبلk املستوى هو معاجلةلل األمثل احلجم أن الشكل من يتعضح

 تكلفة من أكرب املعاجلة حالة يف املمنوحة اإلعانة تكون املستوى هذا

 

K 

 

اإلعانات 

 الحكومية

التكلفة الحدية      

 للمعالجة 
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 ختفيض إىل يؤدي مما التلوث معاجلة يف املصن  يستمر املعاجلة، وبالتالي

 اإلعانة من أكرب املعاجلة تكلفة فتصبح k املستوى بعد معدالته، أما

 .املعاجلة عن  املصن توقف إىل يؤدي املمنوحة، مما

 الكايف، إذ باحلذر تؤخذ أن اإلعانات، جيب سياسة أن إىل ونشري هذا

 أنها ُمَلِوث، إال كل بواسطة التلوث خفض إىل تقود أنها من الرغم على

 املقدار وبالتالي امللوثني عدد زيادة إىل – الطويل املدى على – تؤدي

للتلوث الكلي
52

 يكون وأن بعناية رَصدُي أن جيب استخدامها فإن ، هلذا

 .معينة زمنية فرتة على يقتصر أن ُيستحب بدقة، كما حمددًا

 ُيساء ما احلكومية، كثريًا اإلعانات سياسة أن إىل اإلشارة وجتدر

 مباشر غري أو مباشر بشكل تؤدي حبيث الدول من العديد يف استخدامها

 سنة" رضاأل جملس" بـ املعروفة اهليئة نـشرت البيئة، فقد تدهور إىل

"املستدامة غري التنمية إعانات" بـ معنونة ، دراسة0227
01

 من تهدف ،

 غري بطريقة ُتخِرب اليت احلكومية اإلعانات وتصنيف حتديد إىل خالهلا

 .مواردها تستنزف أو البيئة مباشرة

 يف دوالر مليار 711 إىل يصل رهيب مبلغ اهليئة هذه قدرت وقد

 أنه، إذا إىل الدراسة انتهت اإلعانات، كما ههذ حجم عن عبارة السنة، هو

 دماره بذلك سُيدِعم العامل عليه، فإن هو ما على احلال هذا استمر

 اهليئة هذه حسب املستدامة غري التنمية إعانات وأوُجه. بيئته وخراب

 :التالية النقاط يف تتمثل

 مستوى يف اخنفاض تشهد اليت الدول يف املياه، حتى استهالك دعم* 

 .املائي املورد استغالل سوء إىل يؤدي اجلوفية، مما املياه

 .للبيئة امُللوثة االستخراجية الصناعات دعم* 

 .واحمليط للرتبة امُللوثة واألمسدة الزراعي، باملبيدات القطاع دعم* 

 فيه تشهد الذي الوقت يف األحفوري، وهذا الوقود استعمال دعم* 

 الذي كبريًا، األمر اجلو، تزايدا يف نبعثامل الكربون أوكسيد ثاني غاز نسبة

 . املناخية التغريات ظاهرة استفحال إىل حمالة ال يؤدي
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 سالح عن عبارة اإلعانات، هي سياسة بأن لنا ذكره، يتعضح تقدم ومما

 معاجلة دعم طريق عن التلوث من احلد يف استعماله حدين، باإلمكان ذو

 النظيفة املدخالت ستعمالا املخلفات، وكذا (le recyclage)وتدوير

 غري عن – ُيستعمل قد كما اإلنتاجية؛ العمليات يف املتجددة والطاقات

 فإن ثرواتها، هلذا واستنزاف البيئة تدمري يف – األحيان أغلب يف قصد

 احلد إىل يؤدي الذي بالشكل األداة هذه استخدام تعي أن جيب احلكومات

 .البيئة على واحلفاظ التلوث من

 .املساومة :رابعًا

 غياب عن تنجم التلوث مشكالت ، أن(0211) كوز االقتصادي يرى

 حسبه احلل فإن البيئية، هلذا املوارد باستخدام املرتبطة امللكية حقوق

 واضحة البيئية، تكون للموارد خاصة ملكية حقوق إقرار يف يكمن

 ومناد للتلوث السلبية اخلارجية اآلثار ظاهرة من احلد تكفل ودقيقة، حبيث

الدولة لتدخل حاجة
00

 طريق عن إال -كوز حسب – يتأتى لن ، وهذا

 للتلوث امُلسببة املنشآت بني املشكلة، أي طريف بني التفاوض أو املساومة

 .منه واملتعضررين

 صناعية منشأة هناك أن كوز، نفرتض لنظرية أكثر ولتوضيح

 باملزارعني إلضرارا إىل يؤدي هلا، مما اجملاور النهر يف خملفاتها من تتخلص

هذه،  واحلالة فإننا وعليه. مزروعاتهم سقي يف النهر على يعتمدون الذين

 ُتحدثه الذي التلوث عن النامجة السلبية اخلارجية اآلثار بصدد نكون

 . املنشأة

 املوارد استخدام مللكية دقيق حتديد يف كوز، يكمن حسب واحلل

 لصاحل النهر ملكية حقوق انتك إذا حبيث( هذا مثالنا يف النهر) البيئية

 دف  املنشأة على يتوجب ، فإنه(املزارعني أي)التلوث من املتعضررين

 .التلوث جراء من تصيبهم اليت األضرار عن هلم، كتعويض مالية مبالغ

 على يتوجب املنشأة، فإنه لصاحل النهر ملكية حقوق كانت إذا أما

 من حتد لية، لكيما تعويعضات هلا يدفعوا أن التلوث من املتعضررين

 يف اجيابية نتائج حيقق أن ُيمكن املساومة أسلوب أن كوز يرى تلوثها، وبهذا
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 حال اخلارجية، ففي اآلثار وجود م  حتى التلوث لظاهرة التصدي

 اآلثار أدخلنا قد التلوث، نكون من للمتعضررين املنشأة تعويض

 رين، فإناملتعضر تعويض عن املنشأة إحجام عند للتلوث، أما اخلارجية

 .التلوث تقليل على حلملها للمنشأة" حوافز" سيدفعون هؤالء

 إال اعتماده ميكن كوز، ال اقرتحه الذي املساومة أسلوب أن واحلقيقة

 أما حمدودًا؛  املتعضررين للتلوث، وعدد امُلسببة املنشآت عدد يكون حيث

 لذينا السيارات كبرية، كسائقي بأعداد كالهما أو الطرفني أحد كان إذا

 سكان مجي  وهم ذلك من الوقود، واملتعضررين بعادم اهلواء ُيَلِوُثون

 أن امُلتصور غري من أنه اعتماده، كما ميكن ال األسلوب هذا املدينة، فإن

 عن مالية تعويعضات هلم وتقدم املتعضررين عن طواعية املنشأة تبحث

 . منها الصادر التلوث

 كي للمنشأة تعويعضات بتقديم التلوث ضحايا قيام فإن املقابل ويف

  التلوث تكاليف املتعضرر يتحمل كيف املنطق، إذ جيايف أمر التلوث من حتد

 احلكومي التدخل ضرورة أن نستنتج وعليه، فإننا. فيه يتسبب مل الذي

 السعرية امليكانيزمات عرب اخلارجية آثاره واستدخال التلوث من للحد

 .ملحة ضرورة ، تبدو(اءاخلعضر التلويث، اجلباية حقوق أسواق)

 

 :امتةـــــخ

 – التلوث، يقتعضي من واحلد املستدامة التنمية مسعى تفعيل إن

 القانونية السياسات) البيئية السياسات أنواع خمتلف دمج -رأينا حسب

 عن مبعزل البيئية السياسات إحدى استعمال أن ، ذلك(واالقتصادية

 املنشودة الغاية حتقيق إزاء فعاليتها من التقليص إىل نظرياتها، سيؤدي

 .البيئة على احلفاظ يف املتمثلة

 على مطلق بشكل تعتمد اليت النامية الدول على يتوجب هلذا  

 على للحفاظ وحيدة كاسرتاتيجية والتنظيمية القانونية السياسات

 االقتصادية واألساليب السياسات إدراج فشيئًا، حنو شيئًا البيئة، التوجه



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (018) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 مثالَبها، إذ تفوق مناقب على األخرية، تنطوي هاته لكون البيئة؛ حلماية

 .والتكاليف اجلهد توفري على تساعد أنها

 على البيئية السياسات جتسيد أن األخري، إىل يف التنويه بنا وجيدر  

  من ُيولده قد ملا كبريين، وذلك وحذر بعناية ُيحاط أن الواق ، جيب أرض

مثاًل،  التشغيل كمعدل اقتصادية-كرواملا املؤشرات بعض على هامة آثار

 هذه تطبيق عن النامجة والبيئية االقتصادية اآلثار حتليل و دراسة فإن هلذا

 .ضروريًا أمرًا ُيعد السياسات
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (016) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 الميةــــــواقع صيغ التمويل التجارية اإلس

 ( ةباإلشارة إلى بعض البنوك اإلسالمي) 

 ات عليـــــــــــــيوسف.د

 ادرـان عبدالقـعبدالرحم.أ

 جامـــــــــعة أدرار

 مقدمة

تعترب فكرة إنشاء البنوك اإلسالمية حديثة العهد مقارنة مبثيالتها 

التقليدية، حيث يرج  تاريخ إنشاء البنوك اإلسالمية إىل السبعينات عند 

بعد ذلك  إنشاء أول بنك إسالمي متمثال يف بنك دبي اإلسالمي، لتعرف

هذه البنوك انتشارا واسعا على املستوى العاملي حتى يف الدول الغربية 

حيث قامت بإنشاء بنوك إسالمية ونوافذ تقدم خدمات التمويل 

اإلسالمي، وأصدرت قوانني وتشريعات لتنظيم سري عمل هذه البنوك، 

نم اليت ترتكز يف معامالتها على مبدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر والغ

بالغرم، ليتم بعدها قيام صناعة مالية إسالمية تعضم عدة مؤسسات، من 

أهمها البنوك اإلسالمية وصناعة التامني التكافلي واألسواق املالية 

، وقد أولت خمتلف الدول اهتماما كبريا بالتمويل ...والصناديق االستثمارية

 .اإلسالمي بعد األزمة املالية الراهنة

مي عدة ضوابط وقواعد مستنبطة من الكتاب حيكم التمويل اإلسال

مما يفرض عليه التقيد بتطبيق  -مبادئ الشريعة اإلسالمية -والسنة 

املعامالت املالية اجلائزة كاملشاركات والبيوع اجلائزة وجتنب احملرمة منها 

 .كالتعامل بالفوائد البنكية والعينة

األول يقوم تعضم صيغ التمويل اإلسالمي ثالثة أنواع، فالنوع     

على مبدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر ومن أهم صيغه املشاركة 

واملعضاربة واملزارعة واملساقاة، أما النوع الثاني وهو موضوع حبثنا فيقوم 

على الدين التجاري، أما النوع األخري فهو الذي يقوم على مبدأ الرب 
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عدم حتقيقه واإلحسان وتطبيقه منخفض جدا يف جل البنوك اإلسالمية ل

 .أرباح هلذه األخرية ومن أهم صيغه القرض احلسن، الزكاة، الوقف

 :من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية     

 ما واق  صيغ التمويل التجارية اإلسالمية ؟

 :جل اإلجابة على هذه اإلشكالية نتب  اخلطوات التاليةأومن         

 المية و ضوابطهتعريف التمويل اإلس: احملور األول.

 واق  صيغ التمويل بالبيوع باإلشارة إىل حالة : احملور الثاني

 عينة من البنوك اإلسالمية

 واق  صيغ التمويل باإلجارة واالستصناع : احملور الثالث

 باإلشارة إىل حالة عينة من البنوك اإلسالمية

 .تعريف التمويل اإلسالمية وضوابطه: احملور األول

التمويل مشتق من املال، جاء يف : مويل اإلسالميتعريف الت -أوال

...متال، وصلت ومتولت كله، كثر مالك...وملت: لسان العرب
0

، وميكن 

ن التمول هو كسب املال والتمويل هو إنفاقه، فأموله متويال أي إالقول 

أزوده باملال
5

. 

أن يقوم شخص طبيعي أو معنوي  :"فالتمويل اإلسالمي هو

 شخص آخر طبيعي أو معنوي، إما على سبيل التربعبتقديم أموال ل

أو على سبيل التعاون بني الطرفني من أجل ( إعانات ومساعدات مثال)

استثماره بقصد احلصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم االتفاق 

دى مساهمته يف رأمسال معليها مسبقا وفق طبيعة عمل كل منهما و

"ثماريختاذ القرار اإلداري واالستاو
0

. 

تقديم ثروة عينية أو نقدية، بقصد :"ولقد عرفه منذر قحف بأنه

االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد 

"تبيحه األحكام الشرعية
2

 . 

فالتمويل اإلسالمي خيتلف عن التمويل التقليدي الذي يعترب على  

ء أو تطوير مشروع خاص أو عام، أنه توفري املبالغ النقدية الالزمة إلنشا

دون النظر يف األحكام الشرعية، بينما التمويل اإلسالمي يستند إىل 

معايري وقواعد فقهية كقاعدة الغنم بالغرم
2

. 



 ادرـالق.ان عـالرحم.ع.أ/ يوسفات علي.د   ل التجارية اإلسالميةـواقع صيغ التموي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (050) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .ضوابط التمويل اإلسالمي -ثانيا

يقصد بعضوابط التمويل اإلسالمي القواعد واملبادئ اليت جيب أن 

أي متخذ القرار التمويلي على ( الميالبنك اإلس)يعمل مالك رأس املال 

أن حيققها وهو يقوم مبنح التمويل الالزم لعميله طالب التمويل، ومن بني 

 :هذه العضوابط

يقصد بالعضوابط العقائدية أن تلتزم :الضوابط العقائدية -0

كافة العمليات التمويلية حبدود القواعد واألحكام الشرعية الستثمار 

اعى حتما نظرة الشرع احلنيف يف املعامالت وتشغيل األموال، وأن تر

املختلفة ومراتبها بني احلالل واحلرام والتحريم والكراهية، وباألحكام 

اخلاصة بالعقود حمل التعاقد
1

. 

إن توفري خمتلف :خدمة البيئة احمللية واملساهمة يف التنمية -0

اركة التمويالت اليت حتتاج إليها املؤسسات واألفراد من معضاربة ومش

وغريها من الصيغ اإلسالمية، تساهم يف حتقيق التشغيل الكامل لرأس 

املال الذي يؤدي إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
7

، وجيب على 

البنوك اإلسالمية إعطاء األهمية الكبرية للبيئة احمللية من حمافظات ومدن 

يط به وعلى علم وقرى، وذلك ألن البنك يكون على علم باملنطقة اليت حت

بكل احتياجاتها وعلى العمالء املتواجدين فيها، وبذلك يقوم باملساهمة 

يف التكافل االجتماعي يف املنطقة احمليطة بالبنك اإلسالمي
0

، وحماولة 

الرتكيز على االستثمار الذي يساهم على إنتاج السل  واخلدمات اليت حيتاج 

لى املصلحة الفرديةإليها اجملتم ، وتسبيق مصلحة اجملتم  ع
2

ولقد . 

ساهمت البنوك االسالمية بالفعل يف التنمية االقتصادية يف جل الدول اليت 

تنشط فيها، والشكل التالي يوضح لنا تطور استثمارات الصناعة املالية 

 :5112االسالمية يف باكستان يف جوان 
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سالمية يف تطور استثمارات وودائع وأصول الصناعة املالية اإل: 10شكل رقم

 .باكستان

Source: Agha Zohaib Khan, "Growth of Islamic Banking in 

Pakistan ", Institute of Business & Technology, November- 2009, 

p.21. 

من خالل الشكل أعاله يتبني لنا األهمية االقتصادية للصناعة 

تان؛ حيث نالحظ املالية اإلسالمية يف إحداث التنمية االقتصادية يف باكس

ن حجم الودائ  واألصول وحجم التمويالت املقدمة للمؤسسات قد أ

كانت يف تنامي مستمر، وهذا بالرغم من تداعيات األزمة املالية األخرية 

على االقتصاد العاملي، اليت أدت إىل إفالس العديد من البنوك التقليدية، 

بنوك إىل وحتقيق خسارة يف بععضها األخرى بينما تعرضت بعض ال

اندماجها م  بنوك أخرى وهذا حتى تنقذ نفسها من شبح اإلفالس، يف 

حني نرى أن البنوك اإلسالمية كانت تداعيات هذه األزمة عليها تقريبا 

. منعدمة

تعترب تنمية املال من ضوابط االستثمار يف اإلسالم : الرحبية -0

أو استثمار ولذلك كان لزاما على البنوك اإلسالمية أن تقوم بتمويل 

أمواهلا يف املشاري  اليت حتقق هلا دخل مناسب من االستثمار، وهذا الدخل 

يكون متناسب م  حجم االستثمار واألدوات املستثمرة فيه، وهذا الدخل 

هو الصايف بعد خصم العضرائب
01

، وعليه فالبنوك اإلسالمية تقوم 

تائجها معرضة باختيار املشروعات األعلى رحبية وجتنب تلك اليت تكون ن

 .للخسارة أو فيها خماطر عالية
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الغنم بالغرم هو املشاركة يف أخذ : الغنم بالغرم واخلراج بالعضمان -2

بد أن يكون مقابال لتحمل الغرم أو اخلسارة إذا  الغنم إذا حصل ال

حدثت
00

، أو مبعنى آخر أن من ينال نف  شيء يتحمل ضرره
05

، فاحلق 

الربح يكون بقدر حتمل املشقة أو التكاليف،  يف احلصول على العائد أو

 . املصروفات أو اخلسائر أو املخاطر

بينما اخلراج بالعضمان يقصد به أن من ضمن أصل الشيء جاز له 

أن حيصل على ما تولد عنه من عائد، فبعضمان أصل املال يكون اخلراج 

( أي ما خرج منه كثمرة الشجرة ومنفعة الدار وأجرة الدابة ونسلها)

املتولد عنه جائز االنتفاع ملن ضمن، أي أن من يعضمن شيئًا لو تلف 

أثناء بقائه  يءوحتمله لتبعات اهلالك الش* ينتف  به يف مقابلة العضمان

عنده
00

. 

.واقع التمويل اإلسالمي يف ظل األزمة املالية العاملية -ثالثا

 تعد نشأة البنوك اإلسالمية هي البداية الفعلية النتشار صناعة

التمويل اإلسالمي اليت تعضم عدة صناعات، وقد كانت جتربة بنوك االدخار 

األملانية اليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية سببا يف التفكري إلنشاء بنوك 

ال تتعامل بالفائدة، ولقد كان الشرف الكبري للدكتور أمحد النجار، حيث مت 

مبيت غمر يف مصر 0210افتتاح أول بنك لالدخار احمللي يف يوليوز 
02

 . 

، أول ظهور فعلي 0272يعترب إنشاء بنك دبي اإلسالمي يف عام 

للبنوك االسالمية
02

إنشاء ثالثة بنوك إسالمية،  0277، كما مت يف سنة 

وهي بنك فيصل اإلسالمي السوداني، بيت التمويل الكوييت، وبنك فيصل 

اإلسالمي املصري بالقاهرة
01

بنوك اإلسالمية يف معظم ، ثم تواىل إنشاء ال

الدول مبا فيها العربية وغري العربية، وقد بلغ عدد املؤسسات املالية 

مؤسسة بأصول مالية إسالمية  211حوالي  5112اإلسالمية يف سنة 

500107بليون دوالر بنمو يساوي  055تساوي 
 5101، لتسجل يف % 

بالسنة اليت مقارنة % 12بليون دوالر بنسبة منو  02202قيمة تساوي 

قبلها
00

من إمجالي الصناعة % 02، كما متثل البنوك اإلسالمية نسبة 
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املالية اإلسالمية
02

، وقد بلغت نسبة الصناعة املالية اإلسالمية يف دول 

يف % 07مقابل % 20نسبة  5117جملس التعاون اخلليجي يف نهاية سنة 

إيران والباقي يف باقي دول العامل
51

ة موجودات البنوك ، وقد قفزت حص

يف سنة % 05إىل  5111يف سنة % 2،0اإلسالمية يف الدول العربية من 

من إمجالي املوجودات املصرفية 5117
50

، وبذلك تعترب البنوك 

اإلسالمية أسرع منوا من مثيالتها التقليدية، ويرج  هذا إىل زيادة الطلب 

 الطفرة على توظيف أموال العمالء وفقا للشريعة اإلسالمية واىل

النفطية اليت شهدتها دول جملس التعاون اخلليجي وباقي الدول النفطية 

ثبت التمويل اإلسالمي صالبته أثناء حدوث األزمة املالية أاألخرى، كما 

العاملية األخرية اليت أدت عدة مؤسسات مالية عمالقة بينما حافظت 

الذي جعل الدول  املؤسسات املالية اإلسالمية على منوها واستقرارها األمر

الغربية حتاول تبين هذه الصناعة وحماولة دراسة كل جوانبها من اجل 

 .االستفادة منها لتجنب األزمات يف املستقبل

 

واقع صيغ التمويل بالبيوع مع اإلشارة إىل حالة : احملور الثاني

 .عينة من البنوك اإلسالمية

 .بيع املراحبة -والأ

مفاعلة من الربح وهو النماء، ويقصد املراحبة : تعريف املراحبة -0

 .بها كذلك الزيادة

املراحبة هي بي  الشخص ما اشرتاه بالثمن الذي اشرتى : اصطالحا

به م  زيادة ربح معلوم
55

. 

ولقد اختلف الفقهاء يف تعريفها فهي عند البعض البي  برأس املال 

ثمن وربح معلوم، وقال البعض اآلخر هي أن يذكر البائ  للمشرتي ال

الذي اشرتى به السلعة ويشرتط عليه رحبا بالدينار أو الدرهم
50

. 

املراحبة هي بي  السلعة بالثمن الذي اشرتيت به م  زيادة  ؛إذن

 .ربح معلوم للطرفني، وهي جائزة شرعًا



 ادرـالق.ان عـالرحم.ع.أ/ يوسفات علي.د   ل التجارية اإلسالميةـواقع صيغ التموي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (051) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

حتى تصح املراحبة جيب توفر الشروط : شروط املراحبة -5

:التالية
52

 

 بي  املراحبة مرتبط بالعقد األول،  نأن يكون العقد األول صحيحًا؛ أل

فإذا مل يكن العقد األول صحيحا مل ترتتب عليه آثاره الشرعية ومنها 

 .التصرف فيما ملك بهذا العقد بالبي  أو غريه

 إعالم املشرتي بثمن السلعة معضاف إليه التكاليف. 

 أن يكون الربح معلوما؛ سواء كان بنسبة من الثمن أو قدرا معينًا. 

 اخل...رأس املال من ذوات األمثال؛ كاملكيالت أو املوزونات  أن يكون. 

 عدم تقابل الثمن يف العقد األول جبنسه لالبتعاد عن الربا. 

   متلك البائ  للبعضاعة املراد بيعها؛ ألن بي  املراحبة يقوم على البي

احلاضر، فال جيوز بي  السل  اليت ال ميلكها البائ  لنهي الرسول عليه الصالة 

 .لسالم على ذلكوا

 :تنقسم املراحبة إىل قسمني و هما :أنواع املراحبة -3

وهي أن يقوم البنك بشراء السل  اليت حيتاج : املراحبة العادية -أ

إليها السوق، بناء على دراسة ألحوال السوق فهو ميتهن التجارة، فالبنك 

بثمن  اإلسالمي يقوم هنا بشراء السل  والقيام ببيعها مراحبة للمؤسسات،

الشراء معضافا إليه املصاريف اليت تكبدها البنك، وربح معلوم 

للطرفني
52

، لكن التمويل بهذه الصيغة يكاد يكون منعدم يف التمويالت 

 .البنكية اإلسالمية، لعدم مالءمته لطبيعة العمل البنكي اإلسالمي

عرف قانون البنك اإلسالمي األردني : املراحبة لآلمر بالشراء -ب

قيام املصرف بتنفيذ طلب املتعاقد : "ملراحبة لآلمر بالشراء مبا يليبي  ا

معه على أساس شراء األول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه املصرف 

كليا أو جزئيا وذلك يف مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به، وحسب 

"الربح املتفق عليه عند االبتداء
51

. 

مر بالشراء يف طلب الزبون من البنك تتمثل صيغة بي  املراحبة لآل

اإلسالمي بشراء سلعة ما بذكر أوصافها، م  الوعد من طرف املشرتي 

بشراء السلعة من البنك مراحبة، وذلك بنسبة أو ربح متفق عليه بينهما، 

ثم بعد شراء السلعة من طرف البنك ومتلكها يتم إمعضاء عقد البي  
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تم التسليم والتسلم، ويدف  الثمن مراحبة بني البنك واآلمر بالشراء وي

 .حسب إمكانية العميل املالية دفعاتدفعة واحدة أو على 

عند عدم وفاء الزبون بوعده يتحمل كل املخاطر اليت يتعرض هلا 

البنك اإلسالمي عند شرائه للسلعة حمل االتفاق، ويأخذ الوعد ثالثة 

، والثاني -ملشرتيالبنك وا –أشكال، األول عدم االلتزام بالوعد للطرفني 

الزام احد الطرفني بالوعد، والثالث هو التزام الطرفني بالوعد، وهذا 

االخري هو الذي تطبقه جل البنوك االسالمية كبنك فيصل االسالمي 

املصري، وبيت التمويل الكوييت، والبنك االسالمي االردني، وبنك دبي 

كام املذهب ن هذا الوعد ملزم للطرفني قعضاء وفقا ألحأاالسالمي، و

خرى، وما يلزم ديانة ميكن االلزام املالكي، وديانة وفقا ألحكام املذاهب األ

به قعضاء
57

ن الوعد يعترب الزما أ، وقد اعترب بعض الفقهاء املعاصرين ب

ن اآلمر بالشراء هو الذي ورط البنك يف عملية الشراء لصاحبه، أل

املنعقد يف دورة مؤمتره قره جملس جمم  الفقه اإلسالمي أللسلعة، وهذا ما 

 02-01: لـ هـ املوافق0212مجادى األوىل  1-0اخلامس بالكويت من 

أن بي  املراحبة لآلمر بالشراء إذا وق  : "م0200 (ديسمرب)كانون األول 

على سلعة بعد دخوهلا يف ملك املأمور، وحصول القبض املطلوب شرعًا، 

ولية التلف قبل التسليم، هو بي  جائز، طاملا كانت تق  على املأمور مسؤ

وتبعة الرد بالعيب اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت 

شروط البي  وانتفت موانعه، يكون ملزمًا للواعد ديانة إال لعذر، وهو 

ملزم قعضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة 

ما بتنفيذ الوعد، وإما ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إ، الوعد

بالتعويض عن العضرر الواق  فعاًل بسبب عدم الوفاء بالوعد بال 

"عذر
50

. 

يعترب : تطبيقات التمويل باملراحبة يف البنوك اإلسالمية -2

التمويل بصيغة املراحبة من أهم األساليب التمويلية اليت اعتمدتها أغلبية 

اطر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنوك اإلسالمية، وذلك يرج  إىل قلة املخ

البنك اإلسالمي عند متويله بهذا األسلوب، ونظرا لوجود عمليات ال 
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يستطي  البنك اإلسالمي متويلها بصيغة املعضاربة واملشاركة مثل متويل 

شراء الفرد سيارة أو أثاثا ملسكنه، ومثل شراء احلكومة أنابيب لنقل 

املاء
52

يف البنوك اإلسالمية ال تتم بصيغة ، غري أن التمويل بهذه الصيغة 

املراحبة العادية وإمنا تتم بصيغة املراحبة لألمر بالشراء، اليت تعترب بديل 

عن التمويل باالئتمان يف البنوك التقليدية الن هذه األخرية تتعامل 

بالقروض، بينما التمويل من طرف البنوك اإلسالمية يقوم على شراء 

بيعها للزبون سل  من طرف البنك ثم إعادة
01

. 

تالئم صيغة بي  املراحبة لآلمر بالشراء املؤسسات، من خالل توفري 

التمويل اجلزئي ألنشطة هذه املؤسسات، ومتكينها من احلصول على 

السل  املنتجة واملواد اخلام واآلالت واملعدات من داخل الوطن أو من 

اليت حتتاجها خارجه عن طريق االسترياد، وذلك بتحديد مواصفات السل  

وتعيينها للبنك اإلسالمي، الذي يقوم بشرائها بعد احلصول على وعد من 

طرف املؤسسة، ليقوم بعدها ببيعها مراحبة هلا، واستيفاء مثنها دفعة 

واحدة، أو على أقساط حسب االتفاق بينهما، فبواسطة هذه الصيغة 

 .التمويلية يتم متويل رأس املال العامل هلذه املؤسسات

لك حيقق التمويل بهذا األسلوب للمؤسسات عدة مزايا، منها وبذ

توفري خمتلف السل  اليت حتتاجها سواء من داخل الوطن، أو من خارجه، 

ومتلكها م  سداد مثنها بالتقسيط، وبالتالي التغلب على مشكلة عدم توفر 

السيولة النقدية لديهم، واالبتعاد عن التعامل بالنظام الربوي، الذي 

ليها دف  الفوائد البنكية على القروض، وهو ما يسهم يف يفرض ع

 .األخري يف زيادة تكاليف إنتاج السل ، وبالتالي ارتفاع أسعارها

 :عملية بي  املراحبة لآلمر بالشراء باخلطوات التالية متّر
00

 

تتقدم املؤسسة بطلب كتابي، توضح فيه نوع البعضاعة املطلوبة 

بالفاتورة املبدئية، ويفعضل أن تكون أكثر  بكامل مواصفاتها، م  إرفاقه

من واحدة ومن جهات عديدة حتى يتاح للبنك اإلسالمي التفعضيل 

بينهما، وتعد املؤسسة البنك بشراء تلك البعضاعة، ويعترب الوعد ملزما 

 .للمؤسسة



(057) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

يقوم املوظف املختص يف البنك اإلسالمي بدراسة الطلب دراسة 

وغريها، ودراسة حالة * ات من كفالةدقيقة من مجي  النواحي، كالعضمان

املؤسسة املالية، لتفادي كل املخاطر اليت قد تلحق بالبنك يف حالة نكول 

 .املؤسسة عن طلبها

بعد إعداد الدراسة يقوم قسم االستثمار بشراء السلعة ودف  مثنها 

عقد بي  مبوجبه تنتقل ملكية  –البائ   –نقدًا، ويوق  م  مالك البعضاعة 

بنك اإلسالمي، وبذلك ميكن للبنك البي  للمؤسسة مراحبة بعد السلعة لل

متلك السلعة ولو بالوثائق فقط اليت تثبت بان السلعة انتقلت من ملكية 

 .البائ  إىل ملكية البنك

يقوم البنك اإلسالمي بإخطار املؤسسة، بان السلعة املتفق عليها 

 .بينهما بأنها حبوزته، واحلعضور إلمتام عملية البي 

وقي  عقد بي  املراحبة وإمتام عملية التسليم والتسلم، ودف  ت

املؤسسة لثمن السلعة إما دفعة واحدة أو على أقساط حسب االتفاق 

 .بينهما

يعترب التمويل بصيغة املراحبة لآلمر بالشراء، من أول األساليب اليت 

لقيت اهتماما من طرف الكثري من البنوك اإلسالمية، حيث وصلت 

من العمليات  72بنك فيصل اإلسالمي السوداني نسبته يف 

 5112االستثمارية يف سنة 
05

، ويف نشرة إحصائية نشرها بنك باكستان 

عن أداء البنوك اإلسالمية يف باكستان، فأظهرت هذه اإلحصائيات أن 

، 5111يف سنة  21التمويل بصيغة املراحبة، كان يف املرتبة االوىل بنسبة 

 01صيغة اإلجارة بنسبة ثم تليه التمويل ب
00

البنك "، كما قام 

"العربي اإلسالمي الدولي
02

بالتمويل بصيغة املراحبة للمؤسسات  

:واألفراد وهو ما يوضحه اجلدول التالي

 السنة 5112 5112 5111 5117 5110

022،000،

152 

190،006،

395 

021،772

،202 

002،201،

175 

010،212،

005 

قيمة التمويل 

 ةباملراحب

 .الدينار االردني: قيمة التمويل بصيغة املراحبة الوحدة: 10جدول رقم 



 ادرـالق.ان عـالرحم.ع.أ/ يوسفات علي.د   ل التجارية اإلسالميةـواقع صيغ التموي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (056) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 5110اجلدول من إعداد الباحتني بناء على التقرير السنوي لسنة : املصدر

 .10للبنك العربي اإلسالمي الدولي، ص 

تطور عملية التمويل باملراحبة يف البنك العربي اإلسالمي : 10شكل رقم

 .الدولي

 
 ن إعداد الباحثنيم: املصدر

من خالل الشكل أعاله يظهر لنا جليا أن التمويل بصيغة املراحبة يف 

بنسبة منو  5110إىل  5112هذا البنك هي يف تطور مستمر من سنة 

وهي نسبة عالية جدا يف ظرف مخس سنوات، األمر  07،22تساوي 

الذي يربهن على اهتمام هذا البنك بهذه الصيغة التمويلية لسهولة 

 .جرائها ولرحبيتها املعضمونةإ

وقد شهد التمويل بصيغة املراحبة يف البنوك اإلسالمية السودانية منوا 

نتيجة األزمة املالية  5110، لتشهد اخنفاضا يف 5117إىل  5112كبريا من 

 25،57، وقد كانت متثل نسبة 00،12عرفت منوا بنسبة  5112ثم يف 

 5112السودانية يف سنة من إمجالي متويالت البنوك اإلسالمية 
02

 ،

 :واجلدول التالي يوضح منو التمويل بهذه الصيغة

تطور التمويل بصيغة املراحبة يف البنوك اإلسالمية : 10جدول رقم 

 .الوحدة مليون جنيه 0111 إىل 0116السودانية من 

2009 2008 2007 2006 2005 2004  

8 186.30 6 899.70 7 311.60 5 599.10 3 010 1 653 
قيمة التمويل 

 باملراحبة

 5112-5117-5112من إعداد األستاذين بناء على تقارير بنك السودان املركزي للسنوات : املصدر

لكن بالرغم من أهمية هذا األسلوب يف متويل املؤسسات، وذلك 

بتوفري احتياجاتها من خالل شراء ما حتتاجه هذه املؤسسات وبيعه 

نه وجهت للبنوك اإلسالمية عدة انتقادات؛ أمراحبة هلا بالتقسيط، إال 



(051) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

نظرا الحنرافات تطبيق صيغة املراحبة يف البنوك، عن الواق  الشرعي الذي 

وضعته الشريعة اإلسالمية، ومن بني االنتقادات اليت وجهت للبنوك 

اإلسالمية، أن هذا األخرية تطبق املراحبة قصد التحايل على الزبائن، 

يغة موافقة ألحكام الشريعة يف حني هي وذلك بإظهار بان هذه الص

ن البنك اإلسالمي يقوم عادة ببي  سلعة ال ميلكها وهذا أخمالفة هلا؛ وذلك ب

غري جائز، ولذلك يوصي كثري من الفقهاء واملهتمني بأمور االقتصاد 

اإلسالمي بالتخلي عن هذه الصيغة أو التقليل منها، وإعادة النظر يف 

بادئ الدين اإلسالمي، وتوجيه االهتمام للصيغ ممارستها لتكون موافقة مل

جلها البنوك أالقائمة على املشاركة يف األرباح واخلسائر اليت أنشئت من 

اإلسالمية، واليت تساهم إىل حد كبري يف حتقيق التنمية االقتصادية 

املراحبة : "واالجتماعية للدول، وهذا ما عرب عنه أمحد النجار حيث قال

البنك اإلسالمي ألنها تعطي الفرصة للتحايل، وتدل  أسوأ أسلوب لعمل

على عجز القائمني على البنوك من ولوج نشاط املشاركة، وهو األساس 

"السليم
01

 . 

 .بيع السلم -ثانيا

هو عقد بي  يعجل فيه الثمن ويؤجل  السلفالسلم أو : تعريفه -

 .جل بعاجلأفهو بي   :فيه املبي 

عقد يقوم على مبادلة عوضني، أوهلما  :"نهأويعرف أيعضا على 

فالسلم ، "ء املسلم فيهيحاضر وهو الثمن والثاني مؤجل وهو الش

هو بي  يعجل فيه الثمن، ويتأخر فيه املبي ، فهو عكس البي  ألجل 

 .جل معلومأاملوصوف فيه الذمة بصفات حمددة إىل 

اسوبي  السلم ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة واإلمجاع والقي
02

. 

  :شروطه -0

و إن جملس جمم  الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاس  بأب

ن أبش 0222ريل أب 11-10: ظيب، بدولة اإلمارات العربية املتحدة، يوم

:السلم وتطبيقاته املعاصرة قرر ما يلي
21

السل  اليت جيري فيها عقد  

يثبت دين يف الذمة السلم تشمل كل ما جيوز بيعه وميكن ضبط صفاته و

 .سواء كانت من املواد اخلام أم املزروعة أم املصنوعات



 ادرـالق.ان عـالرحم.ع.أ/ يوسفات علي.د   ل التجارية اإلسالميةـواقع صيغ التموي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (080) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 حتديد األجل لعقد السلم أما بتاريخ معني. 

  تعجيل قبض رأس املال السلم يف جملس العقد وجيوز تأخريه

ليومني أو ثالثة ولو بشرط على أن ال تكون مدة التأخري مساوية أو 

 .زائدة عن األجل احملدد للسلم

 رهنا أو كفيال من املسلم ( املشرتي)خذ املسلم أمان  شرعا من  ال

 (.البائ )إليه 

  بشيء أخر( البعضاعة)جيوز للمسلم املشرتي مبادلة املسلم فيه-

بعد حلول األجل سوء كان االستبدال جبنسه أم بغري جنسه،  -غري النقد

وذلك بشرط أن يكون البدل صاحلا الن جيعل مسلما فيه برأس مال 

 .لمالس

  ،إذا عجز املسلم إليه عن تسليم املسلم فيه، ألنه عبارة عن دين

 .وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عن التأخري

 ال جيوز جعل الدين رأس املال للسلم ألنه من بي  الدين بالدين.

 .تطبيق السلم يف البنوك اإلسالمية -3

 إن تطبيق صيغة بي  السلم يسمح للبنك بتوظيف أمواله يف

املشروعات اليت حتقق له عائد عند متويلها، ويتم ذلك عن طريق قيام البنك 

اإلسالمي لشراء سل  يراها قادرة على حتقيق عائد له من خالل عملية 

بيعها فيما بعد، يعجل فيها البنك اإلسالمي الثمن للبائ  م  تأخري تسليم 

 .جل معلومأاملبي  إىل 

تمويل املؤسسات ببي  السلم، من ميكن للبنوك اإلسالمية أن تقوم ب

خالل توفري التمويل لشراء املواد األولية اليت حتتاجها هذه املؤسسات، 

وذلك بقيام البنك اإلسالمي بشراء جزء من املنتوج النهائي سلما بتعجيل 

الثمن وتأخر تسلم املنتوج
20

، وحيقق هذا األسلوب التمويلي عائد للبنك 

ني سعر الشراء وسعر البي  للسلعة املسلم اإلسالمي من خالل الفرق ب

فيها
25

. 

كما ميكن للبنوك اإلسالمية أيعضا أن تقوم بشراء سل  بعض 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة سلما، على أن تقوم بتعجيل الثمن هلذه 

جل معلوم، أو توكيل أاملؤسسات، مقابل تأجيل تسليم السل  إىل 



(084) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

يها، م  الوفاء بثمنها للبنك اإلسالمي املؤسسة بعملية بي  السل  املسلم ف

 .مقابل اجر معلوم

بعد عقد سلم م   -باإلضافة إىل ذلك ميكن للبنوك اإلسالمية 

إعادة عقد سلم جديد م  مؤسسة أخرى،  -مؤسسة صغرية ومتوسطة

يسمى هذا العقد بالسلم  -حيث يكون البنك يف هذه احلالة بائ  

املوازي
20

لسلم األول يكون مشرتي، لكن يف السلم ، فالبنك اإلسالمي يف ا

املوازي يكون بائ  للسلعة، بنفس مواصفات السلعة املتفق عليها م  

جل السلم واستالم السلعة من طرف أوبعد انتهاء البائ  يف عقد السلم، 

املؤسسة الطرف  -املؤسسة، يقوم البنك اإلسالمي بتسليمها للمشرتي 

البنك يكون قد حصل على  مبلغ وهذا طبعا أن  -يف السلم املوازي

السلعة يف عقد السلم املوازي
22

. 

وقد مت متويل النشاط الزراعي يف السودان بصيغة السلم للمؤسسات 

الزراعية اليت تنتج القمح والذرة والعدس والقطن وغريها من املنتوجات 

األخرى، وقد أثبتت التجارب جناحها وفاعليتها على التمويل التقليدي 

022022كان سائدا قبل أسلمة النظام املصريف السوداني يف الذي 
، وقد 

قام بنك التنمية التعاوني اإلسالمي السوداني بتمويل املزارعني يف سنة 

مليون  210عقد سلم خاص بالذرة والسمسم مببلغ  210 :بـ 0222

جنيه سوداني
21

. 

سات، لقد قامت جل البنوك اإلسالمية بالتمويل بهذه الصيغة للمؤس

وهذا ما يقوم به بنك الربكة اجلزائري يف متويله للمؤسسات، حيث عرفت 

، 5111لكنها اخنفعضت يف سنة  5112قيمة التمويل ببي  السلم منوا يف 

 :واجلدول املوالي يوضح هذا

تطور التمويل بصيغة بي  السلم يف بنك الربكة : 12جدول رقم 

 . 5111اىل  5112اجلزائري من 

 السنة/ البيان  2004 2005 2006  

 (مليون دج)السلم  4184 5233 4320



 ادرـالق.ان عـالرحم.ع.أ/ يوسفات علي.د   ل التجارية اإلسالميةـواقع صيغ التموي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (082) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

جلزائري للسنوات ا من إعداد األستاذين باالعتماد على تقارير بنك الربكة: املصدر

5112-5111. 

لكننا جند أن التمويل بهذه الصيغة يف البنوك اإلسالمية السودانية 

اليت  5117عدا سنة  5112إىل سنة  5112شهد ارتفاعا كبريا من سنة 

شهد فيها اخنفاضا، األمر الذي يؤكد لنا على أهمية هذه الصيغة يف متويل 

املؤسسات خاصة الزراعية منها باعتبار أن السودان دولة زراعية، وهذا 

ما جعل هذه البنوك ان ختصص جزء من حمفظتها التمويلية هلذا القطاع 

التمويالت حيث احليوي، لكنها ما زالت متثل نسبة ضئيلة جدا من إمجالي 

27 %5،5نسبة  5112بلغت يف 
جل التوضيح أكثر نستعني أومن ، 

 :باجلدول والشكل التاليني اللذين يظهران ذلك

تطور التمويل بصيغة السلم يف البنوك اإلسالمية السودانية من : 11جدول رقم 

 : الوحدة    5112إىل  5112

 السنوات 2004 2005 2006 2007 2008 2009

349.60 290.60 81.70 133.00 145 127 
قيمة التمويل بالسلم 

 (مليون جنيه)

من إعداد األستاذين باالعتماد على تقارير بنك السودان املركزي للسنوات : املصدر

5112-5117- 5112 . 

 5112تطور التمويل ببي  السلم يف البنوك اإلسالمية السودانية من : 10شكل رقم 

 5112إىل 

 



(080) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

واقع صيغ التمويل باإلجارة واالستصناع مع  :احملور الثالث

 .اإلشارة إىل حالة عينة من البنوك اإلسالمية

 .اإلجارة -أوال

اإلجارة بكسر اهلمزة، هي بي  املناف ، وشرعا هي بي  0

نف  معلوم بعوض معلوم
20

. 

عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة  :"تعرف اإلجارة على أنها

معلومة أو موصوفة يف الذمة، أو عمل بعوض  معلومة من عني

"معلوم
22

. 

لقد خصص الفقه املالكي لفظ اإلجارة لإلجارة على عمل 

األشخاص، وأما اإلجارة الواردة على األعيان بالكراء، فقالوا إن اإلجارة 

ن الكراء يطلق على العقد الوارد على أتطلق على مناف  من يعقل، و

من ال يعقل
21

 . 

:وتتمثل فيما يلي:طهاشرو -0ً
20

 

  للطرفني ويتحقق العلم يف إجارة العني أن تكون املنفعة معلومة

.بالتعيني

 أن تكون املنفعة املعقود عليها مباحة ال حمرمة.

  ،أن يكون املؤجر قادرا على تسليم املنفعة حسا وشرعا وإال فال يصح

.كاستئجار أعمى حلفظ متاع فهذا ال يصح

 قيمة مالية أن يكون للمنفعة.

 أن تكون اإلجارة معلومة حمددة غري قابلة للزيادة إذا ثبتت يف الذمة.

 أن تكون املنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذون له فيها.

 أن تكون املدة معلومة نفيا للجهالة والنزاع.

  أو خسارة العني املؤجرة، ما مل يثبت يتحمل املؤجر تبعة هالك

. تقصري أو تعدي املستأجر

 .تطبيقات التمويل باإلجارة يف البنوك اإلسالمية -3

تهتم البنوك االسالمية بتوفري التمويل للمؤسسات من خالل صيغة 

الت واملعدات من طرف البنك للمؤسسات، االجارة، واليت تتمثل يف اجيار اآل

 :ويتخذ التمويل بهذه الصيغة شكلني وهما



 ادرـالق.ان عـالرحم.ع.أ/ يوسفات علي.د   ل التجارية اإلسالميةـواقع صيغ التموي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (081) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اليسبقها وعد بالتمليك جارة اليتوهي اإل: جارة التشغيليةاإل
22

؛ 

الت واملعدات اليت يراها تتمت  حيث يقوم البنك االسالمي بشراء اآل

ليها ليقوم إن املؤسسات يف حاجة أو أبقابلية جيدة يف السوق، 

جر معني ويتحمل البنك تبعات الصيانة أباستئجارها للمؤسسات، مقابل 

ساعة وشهور عديدة، وبعد  جيار بني، وتتفاوت فرتة اال...مني وغريهاأوالت

صل املؤجر، ليقوم انقعضاء املدة املتفق عليها يف االجارة يسرتد البنك األ

خرى، ويعترب هذا النوع أعادة استئجاره مرة اخرى ملؤسسة إالبنك ب

كثر منها ماليةأعملية جتارية 
22

. 

ن هذا الشكل من التمويل يالئم احتياجات املؤسسات، اليت تكون إ

سبوع وغريه، أو أو بعض املعدات، ملدة قصرية كشهر أالت ىل اآلإيف حاجة 

صل املؤجر، جرة على منفعة األأفيكون لصاحلها حتقيق رغباتها م  دف  

دون امتالكهامن الت ذن متنح االجارة هلذه املؤسسات باستغالل اآلإ
21

 . 

يتحمل البنك االسالمي خماطر ركود السوق، واخنفاض الطلب على 

جريها، مما يؤدي اىل خماطر عدم استغالهلا وبقائها يف أاملعدات املراد تالت واآل

خمازن البنك
27

. 

: نهاأعرفها الدكتور جاك احلكيم ب: االجارة املنتهية بالتمليك --

ىل إالبي  يقوم مبوجبه املتعاقدين باجيار شيء بعقد اجيار مقرون بوعد "

 ر شرائها بسعرخر ملدة معينة يكون للمستاجر عند انقعضائها خياآ

 ."معني

صل املؤجر للمستاجر، عن جري تنتهي بتمليك األأفهي عملية ت

و هيبته له من طرف املؤجر، وهذا طبعا بعد الوفاء أطريق بيعه 

جري حيث يكون أقساط املدفوعة خالل مدة التبقيمته من خالل األ

خري عن طريق عقد بي  منفصل عن عقد االجارة تسديد القسط األ

و العني املؤجرةأصل ك مبوجبه املستاجر األيتمل
22

. 

 : والفرق بني عقد اإلجارة التشغيلية واالجارة املنتهية بالتمليك يكمن يف
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أن قسط اإلجارة يف االجارة املنتهية بالتمليك هو يف حقيقته جزء من  -

مثن السل  وليس مقابل االنتفاع بها، وبذلك فهو يقدر مببلغ أكرب من 

 . ة التشغيليةقسط اإلجار

أن عقد اإلجارة التشغيلية ينتهي بأن يرد املستأجر العني املؤجرة إىل  -

املؤجر، أما يف عقد االجارة املنتهي بالتمليك فال يردها بل يتملكها 

 .مقابل ما دفعه من أقساط أو االتفاق على دف  مبلغ رمزي يتفق عليه

نوك االسالمية هي جارة املنتهية بالتمليك اليت تتعامل بها البفاإل

ىل املستاجر يف نهاية مدة إجارة يقرتن بها الوعد بتمليك العني املؤجر إ

ثنائها عن طريق الوعد بالبي  بثمن رمزيأو يف أاالجارة، 
11

و وعد أ، 

باهليبة
10

قساطو عقد هيبة معلق على شرط سداد األأ، 
15

عطاء إو أ، 

خالل املدة يف شراء العني  قساطجر بعد الوفاء جبمي  األأاخليار للمست

عطاء اخليار إو أاملؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة االجارة، 

ي وقت شاء بعقد جديد بسعر أجر بشراء العني املؤجرة يف أللمست

السوق
10

. 

:ومتر عملية التمويل بهذا االسلوب باخلطوات التالية
12

 

  ساسية عنه و العميل بطلب يتعضمن البيانات األأتقديم املؤسسة

و البائ  والقيمة املطلوبة أصل املطلوب، واملورد وعن مشروعه وعن األ

 .صللتمويل شراء األ

  و املؤسسة دراسة معمقة من مجي  أيقوم البنك بدراسة العميل

 .النواحي، ويف ضوء ذالك يتخذ قرار التمويل

 جارة معضاء عقد اإلإصل وثبوت ملكيته للبنك، يقوم ببعد شراء األ

ما إجارة نتهاء مدة اإلإصل للمؤسة بعد ية بالتمليك، بتمليك األاملنته

بعقد هبة معلق بشرط دف   وأبسعر حقيقي،  وأو بسعر رمزي، أهبة، 

 .قساطكل األ

 قساط يف مواعيدهاصل ويدف  األيتسلم العميل األ. 

 قساط يتنازل البنك جارة ووفاء املؤسسة جبمي  األعند انتهاء مدة اإل

ة حسب الصورة اليت اتفق فيها م  سللمؤس صلعن ملكية األ

 .املؤسسة
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ن تقوم أجارة املنتهية بالتمليك، ثناء مدة اإلأميكن للبنوك االسالمية 

عيان املؤجرة جارة وسندات األوراق مالية تسمى سندات اإلأصدار إب

لتجديد استثمارتها
12

  . 

لقد قامت معظم البنوك االسالمية بتمويل املؤسسات ص و م 

ندونسيا يف أسالمي بجارة، وهذا ما قام به البنك التجاري اإلغة اإلبصي

 :ندونسية، وفيما يلي توضيح هذا يف اجلدول التاليمتويالته للمؤسسات األ

تطور التمويل بصيغة االجارة يف البنك التجاري االسالمي االندونسي : 10جدول رقم 

 .يةندونسإبليون روبية : الوحدة 5112اىل ابريل  5112من 

ابريل 

5888 

مارس 

5888 

ديسمرب

5880 

سبتمرب

5880 

جوان 

5880 
 السنوات 5882 5884 5882

 حجم متويل اإلجارة 316 836 516 523 698 765 962 997

5٬2% 5٬66% 5% 1٬02% 1٬23% 
1٬06

% 
6٬80% 

5٬82

% 
 نسبة التمويل باإلجارة

28،24

2 

27،86

7 
27،063 27،179 

24،45

5 

19،56

6 

14،87

2 

10،19

6 

جم التمويل املقدم للمؤسسات ح

 ص وم

%

21٬88 

%

28٬08 
%28٬02 %25٬13 

%

21٬21 
%28 

%

25٬26 

%

4٬48 

نسبة التمويل املقدم للمؤسسات 

 ص وم

39،

726 

39،

308 
38،195 37،681 

34،1

88 

27،94

4 

20،

445 

15،

232 
 إمجالي التمويل

Source: Bank Indonesia٬ "Islamic Banking Statistics "٬  April 2009٬ 

p.p. 12.51. http://www.bi.go.id 

جارة كانت منخفعضة ن نسبة التمويل باإلأمن خالل اجلدول نالحظ 

اليت عرفت اخنفاضا كبريا مقارنة حبجم  5110جدا وخاصة يف سنة 

-%02متثل نسبة  5110فمثال كانت املراحبة يف سنة  -التمويالت املقدمة 

نسبة زيادة حجم التمويالت كانت تفوق نسبة منو التمويل بصيغة ن أي أ

منوا معتربا حيث  5112االجارة، ثم شهد التمويل بصيغة االجارة يف سنة 

ندونسية بنسبة منو سنوية إبليون روبية  227ىل إ 5112بريل أوصل يف 

، وحصل هذا يف الوقت الذي تعين فيه االقتصاديات الدولية %5،2تساوي 

مر الذي يبني لنا املرونة الكبرية اليت تتميز زمة املالية، األديات األمن حت

فمثال املراحبة عرفت اخنفاضا يف  –خرى جارة عن باقي الصيغ األبها اإل

يف سنة % 20،2بعدما كانت متثل نسبة % 27،21حيث كانت متثل نسبة  5112بريل أ

5110. 

 :اآلتيكثر نستعني بالشكل أوللتوضيح 

http://www.bi.go.id/
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 ندونسيسالمي اإلجارة يف البنك التجاري اإلتطور التمويل باإل: 10شكل رقم 

لكن يف بنك البالد
11

السعودي جند أن التمويل بصيغة اإلجارة شهد  

لتعرف اخنفاضا بنسبة  5117مقارنة بسنة  %22،20بنسبة  5110منوا يف 

لف ريال سعودي، ثم ارتفعت قيمة أ 025بقيمة % 1،0ضئيلة جدا 

الف ريال سعودي، آ 01مسجلة منو بقيمة  5101 :ارة يفجالتمويل باإل

 : وهذا ما يبينه اجلدول التالي

: الوحدة   5101إىل  5117تطور التمويل باإلجارة يف بنك البالد من : 12جدول رقم 

 ألف ريال سعودي

-5112-5110من إعداد األستاذين بناء على تقارير بنك البالد للسنوات : صدرامل

5101. 

 .ستصناعاال -ثانيا

ستصناع هو عقد يشرتي به يف احلال شيء مما يصن  اال:تعريفه -0

صنعا، يلزم البائ  بتقدمه مصنوعا مبواد من عنده، بأوصاف خمصوصة 

وبثمن حمدد
17

. 

ى مبي  يف الذمة، يشرتط فيه العمل عقد عل"نه أويعرف أيعضا على 

على وجه خمصوص
10
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ستصناع هو عقد من عقود التمويل اإلسالمي، مبقتعضاه يتم فاال

صن  السل  وفق الطلب، مبواد من عند الصان  بأوصاف معينة، وبثمن 

ا العقد يسمى املشرتي ذحمدد يدف  حاال أو مؤجال أو على أقساط، يف ه

والشيء حمل العقد مستصنعا فيه، والعوض مستصنعا والبائ  صانعا 

 .يسمى مثنا

 :اآلتيةستصناع توفري الشروط جيب يف عقد اال: شروطه -5
12

 

 ستصناع هو عقد وارد على العمل والعني يف الذمة، الن عقد اإ

ملزم للطرفني إذا توافرت فيه األركان والشروط احملددة مسبقا، من 

 .حيث املوصفات ومواعيد التسليم

 ن جنس املستصن  ونوعه وقدره وأوصافه املطلوبة م  حتديد بيا

 .األجل

 جال حمددةجيوز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آل. 

  جيوز أن يتعضمن عقد اإلستصناع شرطا جزائيا، مبقتعضى ما اتفق

 .عليه العاقدان، ما مل تكن هناك ظروف قاهرة

 ء املستصن  يقدمه الصان  إن املادة األولية اليت يصن  منها الشي

 .البائ  من عنده

  إذا كان املتصن  فيه خمالف للمواصفات فاملستصن  املشرتي ليس

جمربا على أخذه وإذا كان موافقا للموصفات فيلزم املستصن  بتسليم 

.املستصن  فيه دفعا للعضرر الذي قد يلحق بالصان 

 .ستصناع يف البنوك اإلسالميةالالتمويل با -3

ميكن تطبيق التمويل بصيغة االستصناع يف البنوك اإلسالمية من 

 :اآلتيةخالل الصور 

يف هده الصورة ميكن أن يكون البنك صانعا، وذلك من خالل قيام  -أ

البنك اإلسالمي بصن  ما حتتاج إليه املؤسسات، بواسطة شركاته 

سسات ومصانعه اخلاصة، بإنتاج املصنوعات باملوصفات اليت حتددها املؤ

جل معنيأالصغرية واملتوسطة، بثمن معني إىل 
75

. 

ستصناع وهو أن يربم البنك عقد اال: ستصناع املوازيالا -ب

بصفته صانعا م  مؤسسة، تريد صنعة معينة فيجري العقد على ذلك، 
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ويتعاقد البنك م  مؤسسة أخرى باعتبارها مستصنعا، فيطلب منها 

صناعة املطلوب باألوصاف نفسها
70

بسعر يقل عن السعر األول، الذي  ،

حدده البنك عندما كان صانعا، حتى حيصل على ربح وكذلك احلال 

بالنسبة لألجل، يكون األجل يف العقد الثاني اقل من األجل يف العقد 

األول، حتى يتسنى للبنك تسليم املصنوع إىل املؤسسة الصغرية 

 .نوك اإلسالميةواملتوسطة، وهذه هي الصورة يف التطبيق العملي للب

يف هذه الصورة يقوم البنك اإلسالمي بصفته مستصنعا بطلب  -جـ

صناعة آالت أو بناء عقار أو غري ذالك، مما حيتاج إليه السوق أو يكون عليه 

طلب يف السوق من طرف مؤسسات صغرية ومتوسطة، ثم بعد تسليمها 

يقوم بتأجريها أو بيعها ملؤسسات صغرية ومتوسطة أخرى
72

هذا ما ، و

يف السودان يف سنة " بنك النيلني للتنمية الصناعية"قامت به جمموعة 

، حيث قامت هذه اجملموعة بتمويل الصناعات الصغرية 0222-0222

مثل معاصر الزيتون ومعامل الصابون من خالل إنشاء شركة تابعة 

للمجموعة تقوم بدور املستصن  عن طريق قيامها بطلب صناعة 

ية وفق صيغة االستصناع ليتم فيما بعد بيعها مراحبة معدات وآالت صناع

للمؤسسات الصغرية أو لألفراد
72

 . 

ستصناع للمؤسسات حيقق عدة مزايا سواء بالنسبة إن التمويل باال

للبنك أو للمؤسسة، ولالقتصاد الوطين، وذلك من خالل خلق التكامل 

ما يساعد بني املؤسسات اليت تكون منتجاتها مكملة لبععضها البعض، ك

اإلستصناع على معاجلة البطالة، باإلضافة إىل ذلك يقعضي اإلستصناع 

على ركود السل  وحسن تصريفها، حيث ال يتم صناعة سوى السل  اليت 

 .يتم طلبها أو يوجد طلب فعال عليها

فعضال عن هذا ميكن للبنك اإلسالمي، أن يقوم بإصدار صكوك 

رحها لالكتتاب يف السواق اإلستصناع، لتوفري التمويل للمؤسسات وط

 .املالي اإلسالمي، واستخدام مداخيلها يف متويل هذه املؤسسات

لكن وبالرغم املرونة الكبرية اليت يتميز بها هذا النوع من التمويل، 

إال أن تطبيقه يف جل البنوك اإلسالمية مازال منخفعضا جدا، فقد كانت 
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 01ة املصرفية يف قيمة التمويل بهذا األسلوب من طرف جمموعة الربك

ألف دوالر أمريكي بعدما كانت متثل يف  770 ،02ما قيمته  5112سبتمرب

ألف دوالر أمريكي مسجلة زيادة بنسبة  222 ،00قيمة  5110

2،00%
71

من إمجالي التمويالت % 10، ففي مصر مثال ميثل نسبة 

هـ للبنك 0251املمنوحة، وقد كانت نسبة التمويل بهذه الصيغة يف سنة 

%1101 اإلسالمي للتنمية نسبة،
77

، ويرج  هذا االخنفاض يف استعمال 

هذا األسلوب التمويلي إىل كثرة املخاطر مثل عدم مقدرة الطرف اآلخر 

على  السداد أو عدم مقدرة الصان  على تسليم الشيء املستصن  يف 

أجله، وقلة العضمانات
70

 . 

ه الصيغة حيت نفس الشيء نلمسه يف بنك الراجحي السعودي بهذ

ننا نالحظ يف اجلدول أسفله أن التمويل بصيغة االستصناع يف اخنفاض إ

، حيث مثلت يف هذه السنة نسبة 5112إىل سنة  5111مستمر من 

من إمجالي متويالت البنك اليت تتمثل يف % 1،12منخفعضة جدا بنسبة 

متاجرة خزينة ومتاجرة شركات وبي  بالتقسيط الذي سجل أعلى نسبة 

رنة بالصيغ األخرى ثم املراحبة اليت سجلت نسبة منخفعضة كذلك يف مقا

، وملزيد من التوضيح نعرض اجلدول والشكل %12بنسبة  5112سنة 

 :التاليني

إىل  5111تطور التمويل بصيغة االستصناع يف بنك الراجحي من : 17جدول رقم 

5112 . 

 السنوات 2006 2007 2008 2009

901،282 1،290،412 1،630،014 2،164،153 
ألف )باالستصناع قيمة التمويل

 (ريال سعودي

 5112-5110-5117من إعداد األستاذين تقارير بنك الراجحي للسنوات : املصدر

 .تطور التمويل بصيغة االستصناع يف بنك الراجحي: 12شكل رقم 
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  :ة ـــخامت

 ثبتأخرية، وقد شهد التمويل االسالمي منوا كبريا يف السنوات األ

خرية، حني زمة املالية العاملية األثار األآصالبته ومرونته يف مواجهة 

هم الصيغ أن من أخرية، وللعلم بعرف تطورا حتى أثناء حدوث هذه األ

سالمية الرائدة يف جل البنوك االسالمية هي الصيغ التجارية وخاصة اإل

ىل سهولة تطبيقها إمر بالشراء، ويرج  هذا صيغة بي  املراحبة لآل

خرى ورحبيتها املعضمونة وقلة خماطرها، فيما حظيت بقيت الصيغ األ

 .بنسب متفاوتة يف معظم البنوك االسالمية

 :من أهم نتائج البحث

 التزام صيغ التمويل اإلسالمي بالشريعة اإلسالمية السمحاء.

  تركيز البنوك اإلسالمية يف متويالتها على صيغ التمويل التجارية

حبة لألمر بالشراء، بي  السلم، اإلجارة وعقد واليت تتمثل يف املرا

االستصناع، وقد سجلت املراحبة أعلى نسبة يف متويالت جل البنوك 

اإلسالمية من إمجالي متويالتها فيما مل حتظ بقيت الصيغ باهتمام كبري 

.جدا، وقد كانت نسب التمويل بها متفاوت من بنك ألخر

 ام صيغ التمويل ابتعاد معظم البنوك اإلسالمية عن استخد

القائمة على مبدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر، م  أنها تعترب من أهم 

الصيغ اإلسالمية اليت تالئم طبيعة هذه البنوك وتساهم بشكل كبري يف 

.التنمية االقتصادية، ألنها تساهم يف االقتصاد احلقيقي
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  لقد عرف التمويل باملراحبة يف البنوك اإلسالمية أعلى نسبة

مقارنة بباقي الصيغ التمويلية األخرى، حيث سجلت يف بعض البنوك 

، فهي تنحصر بني النسبتني %ويف البعض األخر % اإلسالمية نسبة 

املذكورتني، لكن لألسف أن التمويل بهذه الصيغة يشوبها بعض الشبهات 

الحنراف بعض البنوك اإلسالمية عن شروط تطبيق هذه الصيغة واليت 

صا يف شرط متلك السلعة قبل إمعضاء عقد بي  املراحبة م  تتمثل خصو

.الزبون

  إن التمويل ببي  السلم واإلجارة واالستصناع ما زال منخفعضا

جدا بالرغم من أهميته يف متويل البنوك اإلسالمية، لذا جيب على البنوك 

اإلسالمية حماولة التقليل من استعمال املراحبة وتوجيه جهودها إىل تفعيل 

غ األخرى وهذا بتسهيل التمويل بهذه الصيغ، ووضعها أمام الصي

.  املؤسسات لسد احتياجاتها املالية حسبما يليب رغباتها

  اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة
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Introduction : 
Le phénomène de l’immigration a pris une croissance très 

importante ces dernières années, actuellement la population 
migrante dépasse les 130 millions dont 15 millions est 
clandestine.les immigrés sans papier quittent leurs nations afin de 
trouver les meilleurs conditions de vie, un emploi et un salaire….. 
Les causes principales et responsables de cette immigration 
peuvent être le chômage et la pauvreté ainsi que la diminution du 
revenu par tête dans le pays d’origine, les origines des pays de ses 
immigrés peuvent être essentiellement les pays Africains  et les 
pays du Maghreb. L’Algérie est un pays qui représente un pays 
d’origine pour l’immigration et en même temps un pays d’accueil, 
les immigrés sans papiers viennent traverser notre pays 
(principalement  quelques  pays africains, le mali par exemple) soi  
pour y rester d’une façon illégalle ou bien traverser pour aller à 
d’autres  pays  européens, dans ce cas l’Algérie devient un pays de 
transit (1) , Ces immigrés qui entrent dans notre pays, créent des 
problèmes politiques et économiques  vu leurs situations illégales.  

L’Afrique est devenue une région où sa populations ont la 
culture de migration essentiellement l’immigration clandestines, 
En Mali par exemple l’augmentation de l’immigration c’est evaluer 
de plus en plus, quatre millions, soit plus d’un tiers des 11,7 
millions d’habitants de la population total vivent à l’étranger. En 
2001, 44841immigrés en situation irrégulières ont été retournés 
d’Espagne vers leurs pays d’origine )le Maroc, la Colombie et 
Equateur, 21706 d’origine marocaine ont été expulsés par une 
procédure judiciaire (2) . 

Notre recherche se divise entre deux parties, la première 
partie sert à monter les conséquences et les effets négatifs  de 
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l’immigration sans papier sur l’économie nationale dans le pays 
d’accueil ainsi que dans le pays d’origine. Dans La deuxième 
partie, nous proposons quelques solutions durables pour 
l’immigration illégale. 

Partie I : les effets négatifs de l’immigration illégalle dans le pays 
d’accueil et dans Le pays d’origine : 

1) Les effets négatifs de l’immigration illégalle dans le pays 
d’accueil:  (3)  

 Les personnes sans papier peuvent provoquer une 
défavorisation de la production nationale en rentrant avec eux 
des biens qui ne sont pas autorisés  dans le pays d’accueil sans 
passer par la douane, ses biens peuvent être des biens de 
consommations finales ou intermédiaires, ses derniers peuvent 
être vendus sans taxes et droits de douane et cela diminue la 
production intérieure et provoque un effet négatif sur 
l’économie nationale. 

 L’Immigration sans papier peut augmenter le taux de chômage 
dans le pays d’accueil et progresser l’augmentation de la 
population dans le pays d’accueil. 

 Ouvrir les portes aux  projets fictifs qui n’ont aucun sens 
économiques et qui défavorisent le développement 
économiques dans le pays d’accueil.  

 Les immigrés sans papier qui quittent leurs nations d’une façon 
illégale peuvent  renter avec eux des  devises et des monnaies  
qui ne sont pas autorisé dans le pays d’accueil et ses derniers  
peuvent être échangés  et vendus sans passer par les 
instituions financieres et les banques et cela donne une 
influence négative de l’économie nationale du pays d’accueil. 

 Quel que soie l’immigration soie légal ou illégale, peut diminuer 
le problème du vieillissement dans certains pays par exemple 
les pays de l’OCDE (4)  (Organisation  et Coopération du 
Développement Economique) ou leurs populations ont un 
manque des personnes jeunes qui peuvent participer dans le 
développement et croissance économique. 

 Les employeurs des pays d’accueil peuvent profiter de la 
qualification des travailleurs des immigrés illégaux on leurs 
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payant des faibles salaires en raison de leurs situations 
politiques. 

2) Les effets négatifs de l’immigration dans le pays d’origine : 

 L’économie nationale du pays d’origine perd ses jeunes qui ont 
la possibilité et la capacité de créer des emplois de 
qualifications dans leurs nations (5) , donc la  nation va perdre un 
capital humain important pour le développement et la 
croissance économique. on peut appeler ce phénomène ‘Exode 
de Cerveau. (6)  

On peut résumer ses effets négatifs dans le pays d’accueil ainsi 
que dans le pays d’origine par le schéma suivant (7) : 

1- l’âge médian des nouveaux immigrants est en moyenne 
d’environ 30 ans, contre 36 pour la population de l’ensemble des 
pays de l’OCDE, pour des analyses plus détaillées sur le 
vieillissement, voir OCDE (1998)et Visco (2000) 

 
→ 

Le pays  
D’origine 

Fuite des cerveaux.  
Défavorisation de 
l’économie nationale.   

Le pays  
D’accueil  

Augmentation de chômage 
Augmentation des projets 
fictifs qui ne favorise pas 
l’économie. 
Le trafic qui défavorise 
l’économie nationale.  

                              Source : calculés par soi même  
 
Partie II : Quelques résolutions proposées pour la diminution de 
l’immigration sans papier : 
1) La croissance et le développement,  le seul moyen pour 
diminuer l’immigration illégalle, l’Etat du pays d’origine doit (8) :   

 Créer des opportunités dans le marché du travail pour ces 
jeunes qui quittent leurs nations, par la création des 
entreprises économiques et sociales pour l’emplois ainsi 
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d’augmenter ses dépenses publiques par les aides sociales 
destinées aux jeunes chômeurs 

 Augmenter du pouvoir d’achat par les aides sociales donné 
par l’état aux jeunes chômeurs.   

 Encourager l’investissement étranger dans le pays d’origine 
pour diminuer le chômage.   

 Créer de nouveaux politiques et stratégies économiques et 
des mécanismes de gestions dans le marché du travail pour 
augmenter les effectifs et les salaires des emplois. 

2( Renforcement de la coopération entre le pays d’accueil et le 
pays d’origine pour diminuer le flux d’immigration clandestine (9) , 
par la constitution d’un partenariat entre les deux pays qui tient 
compte des intérêts des deux pays et  mettre en commun les 
informations  disponibles pour faciliter l’immigration légale. 

3) le pays d’origine doit développer les programmes de formations 
qui permettent d’acquérir les compétences de population jeune 
dans leurs pays.   
4) le secteur privé est délaissé dans la pluparts des pays africains, il 
faut que les gouvernements de ces  pays (par exemple le mali, le 
Niger……ou leurs revenus par tête sont inférieur de 1500 dollars) 
Donnent une influence dans le marché du travail par la création de 
nouveaux structure et mécanismes qui  peuvent diminuer le taux 
de chômage et encourager les jeunes de travailler dans leurs 
nations (10) .   

Conclusion :  
 L’immigration clandestine ou l’immigration sans papier est 

devenus une nouvelle culture pour  plusieurs nations,  
principalement ces dernières années  dans la pluparts des  pays 
africains, où leurs populations quittent leurs pays pour plusieurs 
causes, la pauvreté par exemple et la baisse du pouvoir d’achat, ce 
genre d’immigration peut créer des  effets négatifs sur  l’économie 
nationale du  pays d’origine et du  pays d’accueil. 

  Parmi les effets négatifs du pays d’accueil, la défavoristion de 
l’économie nationale par la création du trafic, les immigrés  sans 
papier peuvent renter avec eux des biens  et des devises qui ne 
sont pas autorisé dans l’économie du pays d’accueil  cela ne 
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favorise pas l’économie nationale et diminue la production 
nationale, ainsi que l’augmentation du taux de chômage. 

Les Etats des pays d’origines doivent créer des mécanismes et 
des stratégies pour leurs économies et encourager leurs 
populations jeunes de rester dans leurs pays par la création  des 
programmes de formations pour diminuer le chômage et 
augmenter les postes d’emplois.     
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Le contrôle universel de la Protection des 

droits de l’homme, Droits minutieusement 

institutionnalisés; gravement bafoués. 

Morsli Abdelhak 
C.Univ.Tamanrasset 

Dans un monde en toute fragmentation idéologies en conflit, 
intérêts en contradiction, la société internationale s’unit autour 
d’un arsenal conventionnel reconnaissant la suprématie de la 
dignité humaine qui se manifeste dans les différentes générations 
des droits de l’homme; dès la fin de la seconde guerre mondiale 
l’organisation des nations unies inaugure la mise en place des 
organes internationaux veillant à la surveillance du respect des 
obligations internationales relevant des droits humains 
universellement reconnus par les Etats et puis même par les 
individus. 

Une machine institutionnelle vient au fil des années se 
mettre au point, composée de diverses instances internationales 
chargées des droits de l’homme, dont nul n’ose leur nier le rôle 
primordial dans la consolidation de la protection des droits et des 
libertés de la personne, mais dans cette perspective, la réalité 
nous témoigne de l’autre part, une déficience flagrante dans le 
respect des droits humains. 

Une question s’impose, aussi simple de point de vue 
théorique qu’épineuse sur le plan empirique: comment  justifie–t-
on l’inefficacité de l’ensemble des organes internationaux des 
droits de l’homme? Est-elle relative à la politique nationale et 
internationale, y compris celle de deux poids, deux mesures 
exercées au niveau interne et externe ou cela se rapporte aux 
moyens et aux manières de travail de ces instances? 
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1-Les instances universelles à compétences générales: une 
vocation générale mais un rôle plus efficace 

Il se range sous les instances universelles à vocation 
générale les organes internationaux chargés de la supervision du 
respect de tous les droits de l’homme relatifs à toutes les 
catégories humaines et les classifications doctrinales. Il s’agit de 
deux organes chargés principalement des affaires des droits 
humains et deux autres subsidiairement qui s’y intéressent, 
toutefois on accorde plus d’intention à ceux qui sont plus 
important à propos du champ de compétence et de l’effectivité. 

L’organe le plus spécialisé dans ce domaine à l’échelle  
universelle est le Conseil des droits de l’homme, l’organe 
intergouvernemental, succédant la commission des droits de 
l’homme dès 2006, il est composé de 27 états membres. le conseil 
des droits de l’homme a été mis en place par l’assemblée générale 
de l’organisation des nation unies )l’ONU( le 10/03/2006, (1)  avec 
l’objectif de la promotion et la surveillance du respect des droits 
humains au niveau mondial,  par le canal de constatation, enquête 
et l’émission des recommandations. (2)  

Le conseil des droits de l’homme, en juin 2007, a lancé 
l’instauration de ses institutions subsidiaires, à savoir le 
mécanisme d’examen périodique universel )EPU(, le comité 
consultatif et le mécanisme révisé de procédés de plainte. EPU a 
été établi par le Conseil comme un nouveau système chargé 
d’évaluer périodiquement le respect par chacun des 192 États 
membres des nations unies de ses obligations  relatives aux droits 
de l’homme. En outre, le Conseil dispose d’autres mécanismes, y 
compris les Procédures spéciales, le Procédé de plaintes, ainsi que 
le Groupe de travail sur le droit au développement, le mécanisme 
d’experts sur les droits des peuples autochtones, le forum sur les 
questions relatives aux minorités, le forum social... (3)  

La seconde place est réservée au haut-commissariat des 
nations unies aux droits de l’homme, cette institution est parmi les 
agences spécialisées de l’ONU, créée en 1993, Elle est directement 
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soumise à la hiérarchie administrative de secrétaire général de 
l’ONU. Le HCDH a pour mission le contrôle et la promotion des 
droits de l’homme sur le plan universel par la coordination entre 
les différents acteurs dans le domaine, il encadre également les 
activités des Nations Unies en matière de droits de l’homme. (4)  Il 
entreprend de nombreuses missions et soutient le travail du 
système des Nations Unies relatif aux affaires des droits humains. 
Le HCDH sert de secrétariat à tous les organes de traités des droits 
de l’homme, au Conseil de droits de l’homme et à tous ses 
subdivisions. Il fait des recherches et organise des consultations 
sur les questions clés se rapportant aux droits de l’homme et aide 
les pays à respecter les droits de l’homme, Il a des bureaux à 
travers le monde. (5)  

le conseil de sécurité occupe la première place parmi les 
instances intéressées secondairement aux affaires des droits de 
l’homme en se basant sur sa compétence matérielle, vu qu’il 
constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de 
la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou 
décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 
41 et 42 pour maintenir ou  rétablir la paix et la sécurité 
internationale. (6)  Or les relations internationales contemporaines 
ont connu la qualification de la violation des droits de l’homme 
comme une menace à la paix et une atteinte à cette dernière, à 
titre d’exemple, le cas de l’Irak dont le conseil de sécurité aux 
termes de sa résolution 688 invoquant les franchissements massifs 
de frontières dus au flux de réfugiés, ainsi que sa résolution 929 
affirme que la gravité de la crise humanitaire au Rwanda constitue 
une menace à la paix à la sécurité dans la région, en outre la 
résolution 940 que la situation en Haïti continue de menacer la 
paix et la sécurité, en adition la résolution 1264 de conseil de 
sécurité juge la situation actuelle au Timor oriental d’une menace 
pour la paix et la sécurité. Dans le même sens, le chapitre sept de 
la charte de l’ONU a donné le fondement légal au conseil de 
sécurité pour adopter des sanctions contre des régimes portant 
atteinte aux droits de l’homme fondamentaux )Afrique de sud, ex- 
Yougoslavie, Afghanistan, Libye, Iran…(. (7)  
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La cour pénale internationale )CPI( s’engage aussi dans la 
sauvegarde des droits de l’homme notamment durant les conflits 
armés, c’est une instance judiciaire internationale permanente 
créée pour poursuivre et réprimer les auteurs de génocide, de 
crimes contre l’humanité et de crimes de guerre qui constituent 
des violations graves aux droits de l’homme. Cette juridiction a été 
mis en place le 17/07/1998 et entré en vigueur le 01/07/2002. La 
CPI coopère avec l’ONU dans différents domaines des droits 
humains, notamment en matière d’échange d’informations et 
d’assistance logistique. Chaque année, la CPI fait un rapport au 
Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale sur ses activités  (8) , 
en plus, cette juridiction pénale internationale peut être saisie par 
le conseil de sécurité de l’ONU, le cas du Darfour au soudan, et de 
la Lybie en 2011 pour des violations alléguées des droits 
humains. (9)  

2-les instances internationales à compétence spéciale:à la quête 
de la spécialisation efficace de la protection. 

C’est l’ensemble des organes chargés de veiller au respect 
uniquement de certains droits de l’homme, soit sur la base de la 
nature du droit protégé ou selon la catégorie sociale. On peut 
compter neuf instances internationales spéciales.Sur la base de 
type de droits, le comité des droits de l’homme est le plus ancien, 
créé en vertu du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, dans son article 28 stipulant «  il est institué un comité 
des droit de l’homme. Ce comité est composé de 18 membres…». 
Ce comité examine les rapports périodiques des Etats parties 
selon l’article 20, ainsi, le pacte prévoit un mécanisme de 
communications interétatiques, toutefois ça exige lors de la 
ratification du pacte une déclaration reconnaissante de la part de 
l’Etat mis en cause et aussi de l’Etat requérant selon l’article 21. (10)  
Le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits 
civils et politiques entré en vigueur en 1977 confère au comité 
d’autres compétences, (11)  à savoir l’examen des communications 
émanant de particuliers relevant de la juridiction des Etats parties 
au protocole facultatif qui prétendent être victimes d’une 
violation d’un droit protégé par le pacte, à condition que la victime 
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épuise toutes les voies de recours interne. Le comité transmet 
dans son rapport annuel à l’assemblée générale de l’ONU un 
résumé des constations collectées sur chaque communication 
selon l’article 06 du pacte. (12)  

 A celui-ci s’ajoute le comité des droits économiques, sociaux 
et culturels qui surveille l’application du pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. Le comité a été mis 
en place en 1985 par la résolution 1985-17 du conseil économique 
et social de l’ONU, il est composé de 18 experts indépendants 
ayant une compétence reconnue dans le domaine des droits de 
l'homme. Un Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a 
été adopté dont Tout Etat partie reconnait que le comité des DESC 
a compétence pour recevoir et examiner les communications 
prévues par les dispositions du Protocole (article premier). Ceci 
prévoit deux nouveaux mécanismes pour une meilleure protection 
des DESC: l'un qui permet aux particuliers, aux groupes et 
organisations qui agissent en leur nom de présenter au Comité des 
recommandations (plaintes) afin d'obtenir justice sur le plan 
international en cas de violations d'un droit économique, social ou 
culturel; l'autre qui donne la possibilité au Comite de charger un 
ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et si 
nécessaire, de se rendre dans le pays concerné afin de vérifier les 
allégations lorsqu'il est informé qu'un Etat porte gravement 
atteinte aux droits inscrits dans le Pacte. (13)  

La convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale a créé le comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale, veillant au respect de leurs dispositions. Ce 
comité a été établi en vertu de l’article 08 de la convention 
susmentionnée en prévoyant «  il est constitué un comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale composée de 18 
experts… ». Le comité peut recevoir des communications émanent 
des Etats qui estimeraient qu’un autre Etat partie à la convention 
n’applique pas les dispositions de celle-ci, le comité peut 
également recevoir des requêtes individuelles à condition que 
l’Etat mis en cause lui ait reconnu cette compétence selon l’article 
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14. Le comité adopte un système très pertinent de rapports; tous 
les deux ans les Etats doivent lui adresser un rapport sur les 
mesures d’ordres législatives, judiciaires, administratives ou autre 
qu’ils ont arrêtés pour donner effets aux dispositions de la 
convention. On outre les renseignements fournis sont examinés 
par le comité qui ensuite les incorpore, ensemble, avec des 
suggestions et de recommandations qu’il estime devoir y ajouter 
dans le rapport qu’il doit adresser chaque année à l’assemblée 
générale de l’ONU. La méthode utilisée par le comité dans 
l’examen des rapports nationaux a servi de modèle à d’autres 
organes comme le comité des droits de l’homme. (14)  

Le comité contre la torture c’est un autre organe spécial de 
contrôle, il est chargé  de superviser l’application de la convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. Il a été mis en place par l’article 17 de la 
convention qui prévoit : « il est institué un comité contre la 
torture…le comité est composé de 10 experts…». Le comité reçoit 
périodiquement des rapports selon l’article 19 de la convention, 
en outre il examine les communications émanant des Etats et 
même les pétitions déposées par les individus conformément aux 
articles 21 et 22 de la convention susmentionnée. Ce qui distingue 
ce comité, est la compétence d’entreprendre de sa propre 
initiative une enquête sur le territoire d’un Etat partie lorsqu’il a 
des renseignements crédibles selon lesquels la torture est 
pratiquée systématiquement, (15) mais cette enquête reste 
confidentielle et exige la coopération de l’État en cause; le comité 
transmet ses conclusions à l’Etat intéressé, il peut faire figurer un 
compte rendu succinct des résultats de ses travaux dans le rapport 
annuel préparé à l’intention des Etats parties et de l’assemblée 
générale selon l’article 20 et 22. Toutefois la convention permet 
aux termes de son article 28 aux états d’échapper à toute enquête 
en faisant une réserve sur ce type de compétence accordée au 
comité. (16)  

Comme étant une dernière instance récemment entrée en 
vigueur, le comité des disparitions forcées, c’est l’organe instauré 
par l’article 26 de la convention internationale pour la protection 
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de toutes les personnes contre les disparitions forcées, prévoyant 
« ... pour la mise en œuvre des dispositions de la présente 
convention, il est institué un comité des disparitions 
forcées… » (17) .Les Etats parties présentent au Comité, par 
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, un rapport sur les mesures qu'il a prises pour donner effet à 
ses obligations au titre de la Convention, dans un délai de deux 
ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État 
partie concerné, puis le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies met le rapport à la disposition de tous les États 
parties.  Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire 
les commentaires, observations ou recommandations appropriés; 
l'État partie concerné reçoit ces derniers, auxquels il peut 
répondre, de sa propre initiative ou à la demande du Comité. Le 
Comité peut aussi demander aux États parties des renseignements 
complémentaires sur la mise en application de la Convention. (18)  

Sur la base catégorielle, le premier comité est celui pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: il a pour 
mandat le contrôle de la mise-en- œuvre des dispositions de la 
convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes adoptée en 1979 et entrée en 
vigueur en 1981. Ce comité a été mis en place par l’article 17 de la 
convention suscitée « aux fins d’examiner les progrès réalisés dans 
l’application de la présente convention, il est constitué un comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.. ». Il 
est composé de 23 experts élus sur une liste de candidats désignés 
par les états parties mais siégeant à titre personnel. Le comité 
examine les rapports périodiques présentés par les Etats parties 
sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre 
qu’ils ont adoptés pour donner effets aux dispositions de cette 
convention; il rend compte de ses activités aux Etats parties à la 
convention et à la commission de la condition de la femme et à 
l’assemblée générale de l’ONU. (19)  

Le second; c’est le comité des droits de l’enfant établi par 
l’article 23 de la convention relative aux droits de l’enfant adoptée 
le 20/11/1989 et entrée en vigueur le 02/09/1990. Il est constitué 
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de 10 experts de haute moralité et ayant une compétence 
reconnue dans le domaine, outre que l’examen des rapports des 
états parties, le comité est compétent pour leurs demander des 
renseignements.il prépare tous les deux ans un rapport sur ses 
travaux à l’intention de l’assemblée générale, dont il peut 
demander l’assistance de l’ensemble des institutions spécialisées 
notamment de la part du fonds des nations unies pour 
l’enfance. (20)  

Le troisième est celui du comité pour la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, il 
est institué par l’article 72 de la convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur 
familles. Il est composé de, au moment de l'entrée en vigueur de 
la Convention, de dix experts et, après l'entrée en vigueur de la 
Convention pour le quarante et unième Etat partie, de quatorze 
experts d'une haute intégrité, impartiaux et dont les compétences 
sont reconnues dans le domaine couvert par la Convention. (21) Les 
Etats parties s'engagent à soumettre au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un 
rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et 
autres qu'ils ont prises pour la mise en œuvre des dispositions de 
la Convention; dans un délai d'un an à compter de l'entrée en 
vigueur de la Convention pour l'Etat intéressé; par la suite, tous les 
cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande. (22)  

Un rapport annuel doit être présenté par le Comité à 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'application de la 
Convention, contenant ses propres observations et 
recommandations fondées, en particulier, sur l'examen des 
rapports et sur toutes les observations faites par les Etats 
parties. (23)  Le dernier comité, concerne les personnes handicapées 
qui a été créé par l’article 34 de la convention des nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 
13/12/2006, stipulant « il est institué un comité des droits des 
handicapés…». Le Comité rend compte de ses activités à 
l’Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les 
deux ans et peut formuler des suggestions et des 
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recommandations générales basées sur l’examen des rapports et 
des informations reçus des États Parties. Ces propositions et ces 
recommandations générales sont inclus dans le rapport du Comité 
accompagnés, le cas échéant, des observations des États 
parties. (24)  

Les organes de contrôle des obligations internationales 
conventionnelles relatives aux droits de l’homme accomplissent 
leurs missions selon des procédures et des formalités 
préalablement établies et convenues, entre autres on cite les 
rapports, les plaintes et les communications. Ces procédures 
peuvent être engagées par des individus ou par des Etats 
généralement sous réserve de l’approbation préalable de l’Etat 
requérant ainsi que l’Etat mis en cause. Il faut signaler que même 
si les organes du contrôle se diffèrent dans l’exercice de leurs 
missions s’agissant aux certaines mesures et procédures de 
surveillance, ils souffrent tous d’un manque d’efficacité. 

Le pourquoi multidimensionnel d’une insuffisance?  

Les droits de l’homme comme étant des règles relevant du 
droit internes et de droit international sont mieux garantis sur le 
plan théorique en comparaison avec les autres règles et branches 
de droits, mais en réalité, ils sont massivement violés; en dépit de 
l’armada d’organes et de conventions, institués par les Etats pour 
leur mise en œuvre. La première raison, à notre avis, c’est 
l’universalité limitée des droits de l’homme sur le plan notional, 
technique et conventionnel. comme une caractéristique de base 
des droits de l’homme l’universalité des droits humains signifie la 
reconnaissance et le respect de ces droits à la fois par et pour tous 
les êtres humains indépendamment de son identité, partant de la 
ratification restreinte par les Etats des conventions se rapportant 
aux droits de l’homme, on peut justifier la faiblesse de l’efficacité 
des mesures du contrôle car les conventions internationales ne 
sont pas obligatoires qu’à l’égard des Etats qui les ont ratifiés, 
c’est ce qui est  dénommé l’effet relatif des traités internationaux, 
en plus, même les états ont le droit de se retirer de ces 
instruments. 
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Un organe de contrôle ne peut intervenir dans des cas de 
violations graves des droits de l’homme si l’Etat mis en cause 
n’avait pas signé et ratifié la convention internationale ou 
éventuellement le statut ou le protocole édifiant l’organe de 
contrôle, dont les dispositions seraient bafouées. On parle donc 
d’un handicapé conventionnel entravant tant l’universalité des 
droits de l’homme que la mission de surveillance perfectionnée et 
universelle  de leur respect. Le caractère volontariste de droit 
international, y compris celui qui concerne les droits de l’homme, 
exige la nécessité de l’accord et du consentement préalable de 
l’Etat auquel s’applique un tel traité international. Cependant, ce 
n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de droit interne dont les sujets 
n’expriment pas obligatoirement et sans intermédiaire leur accord 
pour appliquer une règle juridique à son égard. 

Réaliser l’universalité des droits de l’homme constitue 
pratiquement la concrétisation de leur respect, du moment où 
toutes les entités internationales reconnaissent l’ensemble des 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et 
adhèrent à tous les organes de contrôle. Réellement les Etats 
s’abstiennent de se soumettre à plusieurs conventions 
internationales sur les droits de l’homme, voire leur  majorité, ce 
qui entraine la limitation de la dimension conventionnelle de 
l’universalité des droits de l’homme. 

Nul ne peut nier, les intérêts communs qui s’imposent au 
sein de la communauté internationale, de même qu’il ne peut pas 
ignorer que les idéologies, les religions sont toujours, 
implicitement ou explicitement, en confrontations. Autant de 
communauté autant de visions sur l’être humain, ses droits, 
devoirs, priorités... Au sujet des droits de l’homme cela se 
manifeste dans plusieurs conceptions, entre autres la conception 
libérale, socialiste et islamique. les spécificités culturelles 
influencent sur la consécration des droits de l’homme par certains 
Etats dans le cas où la convention contredit leurs propres données 
culturelles, ce qui exige le choix entre trois approches; soit ils 
acceptent la ratification avec des réserves, ou ils  refusent 
catégoriquement la reconnaissance des instruments 
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internationaux ou bien ils les adoptent,mais en s’opposant à son 
identité culturelle, or un refus social interne, une violation de la 
constitution, le non-respect de la convention sont inévitables. 

Le droit international des droits de l’homme, face aux 
exigences des spécificités culturelles, limite la conception de 
l’universalité des droits de l’homme dans un noyau de droits 
fondamentaux dont toutes les nations reconnaissent son 
existence, à titre d’exemple le droit de vie, le droit de liberté de 
conscience, d’expression. le droit international comporte des 
règles consacrant ces droits dits de noyau, celles-ci sont appelées 
des normes impératives «  jus cogens » auxquelles aucune réserve 
n’est acceptable; il existe dans la communauté internationale 
certaines règles fondamentales d’origine coutumière que les Etats 
ne pourraient méconnaitre ou modifier par leur conventions; pour 
une partie de la doctrine les règles des droits de l’homme feraient 
partie de ces règles jus cogens, la CIJ a reconnu dès 1951, dans son 
avis du 28 mai sur les réserves à la convention de la répression du 
crime du génocide, que l’existence de règles fondamentales 
auxquelles les Etats ne pouvaient déroger « les principes qui sont à 
la base de la convention sont des principes reconnus par les 
nations civilisées comme obligeant les Etats, même en dehors de 
tout lien conventionnel ». (25)  

L’injustice et l’inégalité entre les Etats, en dépassant la 
teneur  de la charte de l’organisation des nations unies et autres 
instruments internationaux, fondent la justification légitime de 
nombreuses violations des règles juridiques internationales en 
générale et celles de droit international des droits de l’homme en 
particulier, en présentant aux tyrans un prétexte plus ou moins 
rationnel. L’histoire des relations internationales notamment dès 
la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours, nous donne 
plusieurs illustrations où la loi de deux poids, deux mesures s’est 
imposée. Dans le cadre de l’ONU le droit de véto américain en 
faveur de l’Etat hébreu traduit clairement la scène internationale à 
la lumière de la politique sélectionniste. Il faut signaler dans ce 
contexte que les normes de droits international des droits de 
l’homme sont objectives, c.-à-d. auxquelles il ne s’applique pas le 
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principe de réciprocité reconnu en droit international général. En 
plus, cette caractéristique de base des droits humains, vide la 
justification et le prétexte de la politique sélectionniste de son 
contenu. 

Sur un autre plan, les organes de contrôle des droits de 
l’homme accomplissent leur mission au moyen des procédures et 
des techniques aboutissant à des décisions à caractère non 
obligatoires, notamment les organes non-juridictionnels comme le 
conseil des droits de l’homme et les comités conventionnels 
spéciaux n’ayant que la pression morale sur les Etats à travers 
l’assemblée générale de l’ONU, cette dernière adopte des 
recommandations pour le conseil de sécurité qui à son tour, 
comme l’ultime instance onusienne jouit du droit au décision 
juridique obligatoire lorsqu’il qualifie un acte de violation des 
droits de l’homme comme une menace ou une atteinte à la paix et 
à la sécurité internationale, il est malheureusement 
instrumentalisée et même freinée par l’exploitation injuste, voire 
extrémiste, de droit de véto des puissances internationales. 

L’instrumentalisation des instances des droits de l‘homme se 
manifeste dans une autre forme, celle de l’exploitation de fameux 
dossier des droits de l’homme pour intervenir dans les affaires 
internes des Etats, en contrevenant ce qu’est stipulé par la charte 
de l’Organisation des Nations Unies par l’article 2/7; 
indépendamment des prétextes caducs des régimes autoritaires. 
on doit tirer les renseignements de ce qui se passe dans plusieurs 
cas où les puissances internationales interviennent dans des 
affaires purement domestiques des Etats; explicitement pour la 
protection des droits de l’homme, mais implicitement dans le seul 
but de garder uniquement leurs propres intérêts, l’exemple 
typique est la libération présumée de l’Irak en 2003. On cite sur 
l’utilisation des droits de l’homme dans les relations 
internationales l’avis de H-Imbert affirmant que « …les droits de 
l’homme sont utilisés. Ce sont des instruments au service de 
politiques qui poursuivent d’autres objectifs que la sauvegarde de 
la dignité des individus. Ces objectifs peuvent être la 
déstabilisation d’un régime, la protection de marchés ou la 
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recherche de la paix, mais le but ultime est rarement la protection 
des droits de l’homme ». (26)  

L’ensemble des moyens et des mesures utilisés par les 
organes de contrôle des droits de l’homme se distinguent par une 
caractéristique empêchant l’efficacité et la valeur dissuasive de 
leurs travaux, à savoir la confidentialité et le défaut des sanctions 
contre les Etats hors le canal du conseil de sécurité 
instrumentalisé, notamment les organes à compétence spéciale 
comme le comité de la discrimination raciale, le comité des droits 
de l’homme, le comité contre la torture. À titre d’illustration la 
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale stipule que « … Le Comité porte, à titre 
confidentiel, toute communication qui lui est adressée à 
l'attention de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une 
quelconque des dispositions de la Convention, mais l'identité de la 
personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être 
révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou 
desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de 
communications anonymes… ». (27)  

À l’échelle politique interne, les gouvernants des Etats dits 
non démocratique n’acceptent pas l’adhésion aux instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le but  d’éviter 
les poursuites internationales et même internes à leur égard, le 
meilleur exemple c’est la ratification très limité de la convention 
de Rome sur le statut de la cour pénale internationale, tout en 
ignorant que la cour peut être saisie par le conseil de la sécurité 
même si l’Etat mis en cause n’a pas ratifié la convention instituant 
la compétence de la cour. 

Un rôle très important peut être joué par les medias dans 
l’Assistance des organes internationaux pour protéger 
effectivement les droits humains, pratiquement le traitement 
médiatique est souvent aligné, subjectif, politisé et idéologisé 
lorsqu’il s’agit des  informations relatives aux violations des droits 
de l’homme, étant donné que la plupart des canaux de média 
surtout audiovisuel appartenant aux hommes d’intérêts. Une 
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autre mission des médias dans ce domaine, à savoir la 
sensibilisation des droits de l’homme non seulement sur les droits 
reconnus mais notamment sur les procédures, les voies de recours 
et les organes de contrôle des droits de l’homme compétents. 
Réellement dans les pays arabo- musulmans on compte des 
centaines de canal audiovisuel mais aucun entre eux n’est 
spécialisé dans les droits de la personne. 

 Sur le même plan, on doit souligner le fondement de 
l’application de droit; c’est la conscience sociale, respecter et faire 
respecter les droits de le l’homme exige un minimum de niveau 
culturel, de savoirs, de sens de civilité chez toutes les classes 
sociales, cela se passe nécessairement par l’éducation aux droit de 
l’homme dans les écoles, les universités, les formations des cadres 
et agents de toutes les secteurs mais surtout les fonctions de 
sécuritaires, l’éducation et la formation impliquent la promotion 
de la connaissance des droits, ses droits et ceux des autres, les 
droits de l’homme comme des droits de l’autre, la sensibilisation à 
une éthique de responsabilisation. (28)  

Une approche économique des droits de l’homme avance 
une justification matérielle à la faiblesse des institutions des droits 
de humains, certains de ces droits exigent des moyens financiers 
et matériels afin d’y subvenir, c’est pourquoi la doctrine 
internationale fait la différence entre les droits de l’homme 
déclaratoires et ceux programmatoires; les premiers dont les Etats 
sont tenus par des obligations derésultat, les seconds sont de soin, 
i.e. selon les capacités et les moyens des Etats. Les instances de 
contrôle n’ont pas le droit d’imposer le respect des obligations 
exigeant desmoyenséconomiques à l’égard des Etats qui n’en ont 
pas. D’un autre côté, en rappelant le nombre étonnant des 
violations des droits de l’homme, les activités des organes des 
droits de l’homme sur le plan international universel ont besoin 
d’un budget assez élevé tandis que les Etats souffrent des 
retombés de la crise économiques mondiale. Dans ce contexte, les 
intérêts purement économiques non seulement ont poussé à 
plusieurs reprises les Etats à violer les droits humains mais aussi 
leurs obligent à couvrir et protéger ceux qui commettre des 
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infractions contre les droits de l’homme, le veto contre la 
condamnation de conseil de sécurité des régimes oppresseurs, 
n’est que la partie émergée d'un iceberg. 

On conclut que la relativité des sciences sociales marque 
aussi le domaine des droits de l’homme, car on ne peut pas 
trancher d’une manière catégorique la question des raisons 
derrières la déficience des organes et de la protection des droits 
de l’homme. La violation des  droits de l’homme est un 
phénomène social soumis aux règles de la société notamment la 
loi de la relativité où il y a plusieurs facteurs en interaction pour 
donner cette situation. 

Les droits de l’homme, il faut bien le reconnaître, sont 
encore violés malgré les efforts déployés par les différentes 
institutions des droits humains gouvernementales et non-
gouvernementales, universelles et régionales, soit de compétence 
générale ou spéciale, cela s’explique par l’interférence de 
plusieurs raisons multidimensionnelles: internes, internationales, 
politiques, juridiques, économiques. Toutefois il reste la 
sensibilisation et la prise de conscience sociale comme la clé pour 
imposer le respect des droits de l’homme par la mise en 
mouvement de tous les moyens pacifiques et civils qui pourraient 
obliger les gouvernements de soumettre aux normes 
internationales des droits de l’homme en général mais plus 
particulièrement ceux qui sont fondamentaux, en ratifiant les 
instruments internationaux et en renforçant le système national et 
international, régional et universel de la protection des droits de 
l’homme, ainsi que parla poursuitedes criminels même étrangers, 
soit gouvernants ou gouvernés, civils et militaires, individus ou 
groupes qui violent les droits humains fondamentaux par la mise 
en œuvre de la compétence universelle des juridictions pénales à 
l’échelle mondiale. 
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Mérites et limites du système de 

formation LMD par référence aux 

programmes de formation : cas du 

«D06». 

(Par Dr A. AMRANI, C.Univ.Tamanrasset) 

1- Introduction: 

 D’origine Anglo-saxonne, le système de formation LMD(1) est 
en expansion rapide à l’échelle planétaire.(2) Ceci s’explique par le 
fait, qu’il est en concordance avec le nécessaire effort de 
rationalisation des ressources publiques(3), et avec les impératifs 
de la globalisation. 

Si dans beaucoup de pays avancés le système de formation 
« 3, 5, 8 » ne s’est pas toujours fait dans la sérénité et dans le 
calme,(4)  dans les pays à ressources limitées, il rencontre de 
grandes difficultés et se trouve parfois l’objet de critiques 
acerbes.(5) 

L’Algérie, à l’instar de plusieurs pays en développement, a 
institué le système LMD dès 2002 à l’aide d’une série de textes 
réglementaires.(6) Et, c’est l’université Mentouri de Constantine, 
qui s’est le plus rapidement impliquée dans son application en 
prenant pour primeurs les bacheliers de l’année 2002/2003.  
Aujourd’hui, Il n’est peut-être pas trop hâtif de tenter à partir de 
l’étude comparative des programmes du système classique et du 
«D06» de faire l’ébauche d’une évaluation des mérites et des limites 
de ce nouveau système de formation. 

2 – Considérations générales : 

Les programmes de formation doivent s’apprécier en 
fonction d’une pluralité d’objectifs. Pour l’enseignement 
supérieur, nous pensons que ceux-ci doivent répondre à au moins 
deux préoccupations essentielles:  
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- Dispenser le savoir universel, c’est-à-dire, l’ensemble des 

connaissances qui permettent:  

(i) de développer l’esprit critique, et l’approche structurante 

chez les apprenants ;  

(ii) de créer un environnement favorable pour le développement 

et le rayonnement de la     science, la culture, et la 

civilisation.(7) 

- Dispenser le savoir-faire, c’est-à-dire, développer les 

connaissances et les aptitudes qui permettent de répondre aux 

besoins présents et futurs de la société.(8)  Ce sont ces 

connaissances qui assurent l’adéquation formation-emploi, et qui 

permettent d’améliorer l’environnement.(9) 

Mais pour remplir cette double fonction les programmes de 
formation doivent être conçus, établis et ordonnancés de manière 
structurée et éclairée pour permettre des apprentissages utiles, 
valorisants, progressifs et réguliers.(10) Cependant, l’efficience des 
programmes de formation doit, en tout état de cause, être appréciée 
en relation avec les aptitudes des intrants de l’université,(11)  la 
qualité de la logistique existante dans les universités, (12) et l’état de 
développement de l’environnement. (13)  

3- Considérations stratégiques : 

-  Les  programmes de formation LMD se proposent de mettre 

en place un système de formation guidé par des objectifs de 

mondialisation. Ces programmes sont basés sur le principe de la 

formation dans une perspective d’universalisation de la 

connaissance.(14)  De ce fait, le système LMD se veut respectueux des 

normes de qualité en prévoyant des structures chargées aussi bien 

de son contrôle interne qu’externe. Ces structures « associent tous 

les acteurs des formations : équipes de formation,(15) apprenants, et 

secteurs utilisateurs du produit des formations,… ».(16)   

Le type de savoir que le nouveau système de formation 
entend transmettre par la voie de ses programmes de formation 
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cible une plus grande opérationnalité et une plus grande 
mobilité des extrants de l’université aussi bien à l’échelle 
nationale qu’à l’échelle internationale.(17) 

- Les programmes de formation LMD sont comparativement 
beaucoup plus orientés vers la professionnalisation des études. (18)  
Ce système cible, un schéma de formation alternée à l’aide 
d’enseignements théoriques, de visites, et de stages planifiés en 
entreprises avec un encadrement faisant recours non seulement 
aux enseignants des universités, mais aussi, aux cadres des 
entreprises. De ce fait, le système LMD est beaucoup plus attentif 
aux préoccupations du marché de l’emploi.(19)  En privilégiant des 
programmes à l’écoute des besoins de la société, l’université 
algérienne semble à travers le système LMD vouloir 
définitivement sortir de sa «tour d’ivoire»(20). 

En choisissant le principe de la conception des programmes 
selon une formule souple,(21) ce nouveau système de formation 
favorise le développement de la capacité des établissements à 
adapter et à renouveler leurs offres de formation régulièrement 
en tenant compte de l’évolution de la science et de la technologie 
dans le monde, et des potentialités locales et régionales.(22) Dans 
cette démarche originale, il est préconisé d'offrir une plus grande 
liberté à l'étudiant pour construire son parcours universitaire en 
vue de  son insertion dans la vie active.   

- Les programmes de formation LMD préconisent l’usage des 

méthodes modernes d’enseignement en faisant davantage recours 

aux technologies modernes d’enseignement, d’information et de 

communication. Ces méthodes doivent permettre non seulement de 

rompre avec la monotonie et l’inefficacité des méthodes 

pédagogiques traditionnelles, mais aussi d’élargir l’horizon 

scientifique des apprenants en mettant à leur disposition une base de 

données beaucoup plus pertinente et beaucoup plus puissante.(23)  

- Les programmes de formation LMD semblent mettre davantage l’accent 

sur le développement des connaissances transversales en privilégiant les 

langues étrangères,(24) et l’informatique.(25) 
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4 - Considérations pratiques. 
4.1- Principaux atouts de système de formation LMD 

A travers la comparaison du système classique et du LMD en 
matière de conception et d’objectifs visés par la formation, il et 
possible de faire les constatations majeures suivantes: 

-  D’une manière générale les programmes de formation au 
cours de la phase du tronc commun ne diffèrent pas 
significativement d’un système à l’autre. En spécialité par contre, 
le système LMD, affiche un souci nettement plus marqué d’un 
enseignement en harmonie avec l’actualité économique et 
sociale.(26)  Cette différence qualitative découle du fait que le 
système LMD s’est construit en tenant précisément compte de 
limites de l’ancien système.(27)   

- Le système LMD balise le cadre de ses programmes de 
formation en définissant une arborescence pédagogique originale. 
Pour chaque type de famille de formation, le système LMD définit 
un domaine de formation.(28) Chaque domaine de formation se 
décompose à son tour en un ensemble de parcours de 
formation.(29)  

Finalement, les parcours de formation se décomposent en 
unités d’enseignement auxquelles correspondent des 
programmes de formation qui s’actualisent régulièrement à 
travers des offres de formation.(30) Le nouveau système de 
formation renferme donc, les ingrédients essentiels d’une 
architecture pédagogique qui prend en compte de manière 
satisfaisante l’impérieux problème de la pertinence et de la 
cohérence du schéma global de la formation. Dans l’ancien 
système, la formation ne parait pas clairement répondre à ce 
souci.  

- Le système de formation LMD en opérant une 
décomposition des unités d’enseignement en un ensemble de 
crédits(31) définis sur la base d’une charge totale de la formation 

(32)  semble vouloir apporter une réponse plus satisfaisante à 
l’épineux problème de l’évaluation et de la progression de 
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l’étudiant. Cette décomposition du système d’évaluation laisse 
percevoir en filigrane les signes d’un dispositif de contrôle de 
l’assimilation et de la progression plus pertinent et plus fiable. (33)  
Dans l’ancien régime, il s’agit beaucoup plus d’une simple 
juxtaposition de modules semestriels et/ou annuels sanctionnés 
par une batterie de contrôles où prédomine souvent le travail 
arbitraire et expéditif. (34) 

 - Le nouveau système de formation se caractérise par la 
volonté d’améliorer la productivité de l’enseignement supérieur 
en réduisant le gaspillage universitaire. Le jeu conjugué, de 
programmes de formation plus attractifs, de crédits cumulables et 
transférables, et le système de passerelles prévu à cet effet, 
permet en cas de besoin, à l’étudiant de basculer vers un autre 
parcours de formation de son choix sans perdre ses acquis.(35) 

Le système classique n’offre pas une telle souplesse, ce qui 
se traduit souvent par, un allongement coûteux et inutile de la 
formation (redoublement) et/ou par un abandon définitif de la 
scolarisation.(36) 

Le nouveau système de formation en introduisant le tutorat 
semble s’être bien armé pour aider l’étudiant à choisir un parcours 
de formation qui correspond mieux à ses aptitudes, et de détecter 
le moindre signe de décrochage de l’étudiant en cours de 
formation en vue de remettre les choses sur rail en temps 
opportun. 
4.2- Principaux facteurs handicapants. 

-  Les programmes de formation se concrétisent dans les 
faits à l’aide d’emplois du temps. L’examen des emplois du temps 
va permettre de faire des quelques remarques et d’établir un 
constat objectif à partir du réel. 

Nous exposons plus bas un extrait d’échantillon d’emplois du 
temps de l’ancien et du nouveau système de formation en vue de 
monter le poids de la charge de travail et le mauvais 
ordonnancement des cours magistraux (CM) et des travaux dirigés 
(TD/TP). 
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Tableau 1 : Emploi du temps 3
ème

 année Management (système 
classique) 

       S 

TD TD CM  CM CM D 

 CM  TD TD  L 

  CM TD TD  Ma 

CM CM  TD TD CM Me 

  CM   TD J 

Total : heures de cours 13h30, heures de TD 13h30, soit 27 heures 

d’enseignement hebdomadaires. 

Source : Emploi du temps de l’institut Sciences Economiques du Centre Universitaire d’El-
Oued année académique                 2010-2011, documents internes. 

 

Tableau 2 : Emploi du temps 3ème année finance (LMD) 

       S 

 CM CM  TD CM D 

   CM TD CM L 

      Ma 

TD         TD CM          TD CM Me 

      J 

Total : heures de cours 10h30, heures de TD 7h30, soit 18 heures d’enseignement 

hebdomadaires. 

Source : emploi du temps de l’institut Sciences Economiques du Centre Universitaire d’El-
Oued année académique 2010-2011 documents internes. 

Tableau 3 : Emploi du temps : Groupe 1 : Tronc commun (Classique) 

12.20-   
12.10 

12.20  - 
10.20 

10.00  - 
17.20  

 08.00  - 
09.20  

09.30  - 
11.00  

11.10  - 
12.30  

S 

CM CM CM   TD D 

   CM CM CM L 

TD CM CM   TD Ma 

TD TD  CM CM CM Me 

TD TD TD    J 

Heures  d’enseignement hebdomadaire : 16h30’ heures CM + 12 heures TD. Soit 

28h30’ d’enseignement. 

Source : emploi du temps de la faculté des Sciences Economiques et Sciences de Gestion de 
l’Université Amar Théliji Laghouat, année académique 2010-2011. . www.univ-lag.org.DZ. 

http://www.univ-lag.org.dz/
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Tableau 4 : Emploi du temps 3ème année Management : Groupe 1 : 
(LMD) 

 12.20-   
12.10 

12.20  - 
10.20 

10.00  - 
17.20  

 08.00  - 
09.20  

09.30  - 
11.00  

11.10  - 
12.30  

S 

TD CM TD  TP  D 

  CM   CM L 

 TD TD  CM CM Ma 

TD TD CM  CM CM Me 

   CM TD CM J 

Heures  d’enseignement hebdomadaire : 15 heures CM + 12 heures TD. Soit 27 

heures d’enseignement. 

Source : emploi du temps de la faculté des Sciences Economiques et Sciences de Gestion de 
l’Université Amar Théliji Laghouat, année académique 2010-2011. www.univ-lag.org.DZ. 

Dans les deux de figures, les emplois du temps font ressortir 
une «charge de travail considérable».(37) S’il est généralement 
admis qu’une heure de cours magistral nécessite trois heures de 
préparation pour l’enseignant, nous pouvons raisonnablement 
supposer que, pour que l’étudiant assimile correctement son 
cours, il lui faut au moins une heure et demie de travail.(38) Mais 
avec une charge de 14h30 heures de Cours Magistral et 10h30 de 
TD/TP et 10h30 de Cours Magistral et 7h30 de TD/TP dans l’un et 
l’autre des deux systèmes respectivement, nous comprenons 
aisément qu’il s’agit d’une mission quasi-impossible. 

-  Pour permettre un apprentissage optimal et régulier, les 
enseignements doivent être planifiés de manière à réaliser à la fois 
un dosage optimal entre les Cours Magistraux et les TD/TP, et un 
ordonnancement quotidien et hebdomadaire correct des 
enseignements.(39) Mais les emplois du temps montrent à 
l’évidence une programmation dictée par d’autres contraintes. En 
effet, l’extrême indigence de la plupart des établissements 
d’enseignement supérieur )manque de salles, d’amphithéâtres et 
de personnel enseignants de plein temps) contraint fréquemment 
les départements à établir un emploi du temps de circonstance. 
C’est ce qui explique par exemple que beaucoup de CM sont 
souvent programmés en fin de journée.(40)  
-  Le manque d’enseignants permanents et d’enseignants ayant une 

expérience industrielle constitue une contrainte majeure pour 

http://www.univ-lag.org.dz/
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l’établissement de programmes de formation pertinents et de la 

qualité requise. 

-  L’insuffisance de supports polycopiés et de documentation, et la 

persévérance des anciennes méthodes d’enseignement constituent 

un sérieux handicape à l’assimilation des enseignements des 

apprenants. 

-  L’absence de laboratoires de recherche réellement performants 

couplée à une absence presque totale de relation Université-

Entreprises grève lourdement les perspectives de réussite du système 

LMD.  

5- Conclusion. 

 Au regard du principe retenu en matière de conception et 
de confection de ses programmes de formation, le système LMD 
s’insère dans une perspective de rationalité économique et 
d’universalisation )globalisation( de la formation universitaire. De 
ce fait, il mérite toute la considération et l’aide pour sa réussite. 
Cependant, bien que les concepteurs du projet affirment que le 
LMD a fait l’objet d’une longue phase de préparation et de 
consultation,(41)  il demeure que les résultats de l’étude de terrain 
que nous avons menée ne corroborent pas pleinement ces 
affirmations aussi bien au sein de la population estudiantine qu’au 
sein du corps professoral. Il y a donc une carence en amont et en 
aval du processus de mise en place de ce système de formation.(42) 

- L’absence d’une stratégie de développement national n’a pas 
permis au système LMD de prévoir dans ses programmes de 
formation l’impérieux problème du développement durable. Et, 
c’est vraisemblablement à cause de cette lacune, que la 
problématique du développement de l’économie nationale par 
l’agriculture(43), par les énergies renouvelables et par le 
tourisme(44) est totalement évacuée du champ de l’intérêt des 
concepteurs des programmes de formation. Dans le même ordre 
d’idées, la question de l’aménagement du territoire semble être 
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également absente des préoccupations des offre de formation du 
D06. (45)  

- La souplesse qu’offre le nouveau système de formation dans 
la confection des programmes d’études dans sa phase post-tronc 
commun offre la possibilité d’une plus grande pertinence des 
programmes de formation en les adaptant aux besoins locaux et 
aux compétences en place. Mais, bien qu’elle soit en théorie 
salutaire, cette liberté d’action des établissements est en fait une 
lame à double tranchant.(46) Les petites universités et les 
universités de l’intérieur du pays n’ont souvent pas suffisamment 
de moyens humains et matériels pour mener à bien une telle 
mission. Ce qui risque de déboucher soit sur un simple calquage 
des programmes de formation ou sur un développement 
anarchique de la formation et/ou sur des programmes en deçà des 
attentes réelles.  

Des programmes de formation pertinents conformes aux 
normes de l’assurance qualité passent par un personnel 
enseignant de qualité par des laboratoires de recherche qui 
fonctionnent bien et qui développent un niveau de recherche 
formation à la mesure des enjeux du nouveau millénaire, et par 
des liens étroits de coopération Université-Entreprises. 

- Les moyens devant être mis en œuvre pour sa réussite )support 

polycopiés, méthodes modernes d’enseignement et d’information( 

sont au terme de notre enquête de terrain beaucoup plus absents 

que présents. Dans pareil contexte, le système LMD nous fait songer 

à l’Albatros de Charles Baudelaire ! Et, c’est cette lacune qui se 

traduit par une charge de travail ressentie harassante voire 

insupportable par les apprenants. 

- L’objectif du développement des connaissances transversales n’est 

au regard de ce qui se fait réellement sur le terrain qu’un simple vœu 

pieux.(47) 

- Le tutorat clé de la réussite du nouveau système n’arrive toujours 

pas à démarrer et se trouve même relégué au second rang des 
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préoccupations aussi bien de la tutelle que des établissements de 

formation. (48)  Plus contraignant encore, le tutorat ne s’accommode 

pas avec des effectifs trop élevés d’étudiants. 

- la qualité de la formation pré-universitaire de l’étudiant est 

primordiale dans le processus d’acquisition des connaissances. Mais, 

dans les faits, le manque de moyens, et les difficultés socio-

économiques des familles rendent difficiles toute cristallisation d’un 

bon niveau de départ de l’étudiant au regard du défit de nouveau 

système de formation.  
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Annexes 
Annexe1 : Textes réglementant le système de formation LMD 

- Note d'orientation de Monsieur le Ministre de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique  portant ‘'mise   en 

œuvre de la réforme des enseignements supérieurs'', janvier 

2004 . 

- Décret exécutif n° 04-371 du 21 nov. 20002 portant ‘' création du 

diplôme de Licence nouveau régime''  

 - Arrêté du 25 janvier 00 portant ‘'évaluation et progression dans 

le cadre de la Licence nouveau régime''.  

- Arrêté n° 129 du 02 juin 2000 portant ‘'création, composition, 

attribution et fonctionnement de la Commission Nationale  

d'Habilitation''.  

- Circulaire n°07 du 04 juin 2000 portant ‘'présentation, évaluation 

et habilitation des offres de formation dans le cadre du dispositif 

LMD''. 

http://www.mesrs.dz/
http://www.cpu.fr/
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- Décret exécutif 08-265 du 19/08/2008 portant régime des études 

en vue de l’obtention diplôme de Licence, du diplôme de Master, 

et du diplôme de Doctorat. 

- Décret exécutif au 09-03 du 3/1/2009 précisant la mission de 

tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre. 

 - Arrêté N° 137 du 20/6/2009 portant modalités d’évaluation, de 

progression, et d’orientation dans les cycles d’études conduisant 

au diplôme de Licence et de Master. 

- Arrêté N° 136 du 20/6/2009 fixant les règles d’organisation et de 

gestion pédagogiques communes aux études de Licence et de 

Master.  

- Arrêté N° 200 du 28/7/2009 fixant l’organisation de la formation 

du troisième cycle en vue l’obtention diplôme de Doctorat. 

- Circulaire N°1 du 17/0/2010 précisant les critères d’accès au 

troisième cycle LMD. 

Annexe 2 : Principaux résultats de l’enquête de terrain. 

1- La question de la charge de travail.  

Les étudiants trouvent à hauteur de 29/31 = 90,55% que le 
programmes d’études sont assortis d’une charge de travail 
difficile à assumer. Les enseignants partagent ce même avis des 
étudiants à hauteur de 9/11 = 81,82%. La question de la 
pertinence et de l’actualité des programmes du LMD en 
comparaison avec le système classique. 

Les étudiants sont à hauteur de 16/27 = 09,26% d’accord pour 
dire que les programmes de formation LMD sont 
comparativement plus actualisés que ceux du système classique. 
Les enseignants quant a eux se prononcent en faveur de  cette 
même qualité des programmes dans la proportion 7/10 = 6667%.  

2- Les méthodes pédagogiques. 

Les étudiants trouvent à hauteur de 15/24 = 62,65% que, sur le 
terrain, les méthodes pédagogiques ne diffèrent pas 
sensiblement des méthodes utilisées dans le système classique. 
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Tandis que, pour les enseignants ce même taux s’élève à 7/9 = 
77,77% 

3- Suggestions. 

- Les étudiants affirment que pour qu’il soit réellement 
performant, le LMD nécessite beaucoup plus de moyens en 
personnels enseignants qualifiés et en moyens didactiques. Ce 
point de vue est corroboré par celui des enseignants. Cependant, 
les enseignants insistent davantage sur l’organisation dans 
l’utilisation des moyens, et surtout un plus grand engagement de 
l’administration dans l’application des exigences du nouveau 
système de formation. 

- Les étudiants affirment que le nouveau système de formation 
n’est pas bien compris ni par eux ni par leurs enseignants. Ce 
point de vue est partiellement partagé par certains enseignants 
qui font pourtant partie de l’équipe de formation LMD. 

- Le corps professoral voit dans la pertinence et la qualité des 
programmes de formation le problème le plus important pour 
la crédibilité et l’avenir même de l’université. Une manière 
efficace d’atteindre cet objectif est sans aucun doute le 
développement de la relation université-environnement grâce 
à un programme stratégique de recherche scientifique.   

Références : 

(1)- Originellement ce système est connu sous l’appellation : Bachelor, 
Master, Doctorat (BMD) ou encore BMPhd. 

(2)-  «L’aventure LMD, il faut le rappeler, engage quatorze autres 
universités, du Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du 
Niger et du Sénégal. Toutes ces universités réunies au sein du Réseau 
pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique, (REESAO) 
prévoient rentrer totalement dans le LMD en 2011, L’UL adopte un 
nouveau système de formation " Licence – Master -Doctorat  (LMD)", 
FORUM DE LA SEMAINE, Numéro 191, 21 Septembre 2006. 

(3)- Le triomphe des idées néolibérales conservatrices des années 90 a 
provoqué une véritable montée en cadence des principes  de 
rationalisation des finances publiques y compris dans le secteur de 
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l’éducation considéré budgétivore et où subsiste un taux élevé de 
gaspillage scolaire.  

(4)- « Ainsi, malgré le passage progressif des universités dans le nouveau 
système, certains points ont aussi suscité dans une partie de la 
communauté universitaire certaines inquiétudes, voire un rejet de la 
part d'étudiants et d'enseignants (grèves, manifestations, blocages de 
conseils d'administration d'université...), La réforme LMD, Les 
réactions de la communauté universitaire, La réforme LMD, Wikipédia, 
2011. 

(5)- Les difficultés sont le plus souvent attribuables au manque de 
moyens pédagogiques et didactiques, au manque d’encadrement en 
enseignants de rang magistral et surtout aux  effectifs pléthoriques des 
étudiants. Voici quelques propos émanant d’étudiants Togolais « On 
fait semblant d'être optimistes et on procède à des transpositions 
aveugles de systèmes. Ce qui est indispensable c'est la mise en cause 
de la qualité de l'enseignement au Togo. Et la solution ne passerait 
pas par l'adoption du système LMD qui à mon sens est beaucoup plus 
exigeant. Les universitaires togolais ont beau être compétents, ils ne 
disposent pas des moyens adéquats qui vont avec. Quant au système 
LMD il faudrait peut-être attendre un peu. Il faut être réaliste, avoir 
les pieds sur terre et arrêter de bluffer le monde ». Les réactions de la 
communauté universitaire, La réforme LMD, Wikipédia, 2011.  

(6)- La liste des textes règlementant du système de formation LMD en 
Algérie est donnés en Annexe 1.   

(7)- C’est ce type de savoir qui permet d’adopter un comportement 
«d’indépendance» vis-à-vis des problèmes que nous rencontrons au 
quotidien. C’est ce savoir qui permet de percevoir et d’analyser une 
situation, un évènement ou un phénomène sous ses multiples 
facettes. Les problèmes ainsi que les solutions sont appréhendés en 
termes stratégiques et non pas seulement selon les préoccupations 
du moment.  

(8)- La formation des cadres en conformité avec les besoins de 
l’économie constitue souvent la préoccupation centrale de la classe 
d’hommes d’affaires et des pouvoirs publics. Mais, si les besoins de 
l’économie doivent être pris en charge par le système éducatif et à 
fortiori par l’enseignement supérieur, il n’en demeure pas mois que 
l’université doit également songer à assurer et développer le savoir 
universel et ne pas se confiner uniquement à servir les intérêts des 
utilisateurs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_universitaire
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(9)- Le savoir faire permet non seulement l’insertion dans le marché du 
travail mais, il permet aussi, d’améliorer les conditions et 
l’organisation du travail existantes en adéquation avec les progrès et 
la nouvelle hiérarchisation des valeurs aussi bien à l’échelle nationale 
qu’à l’échelle internationale. 

(10)- Les enseignements doivent être programmés de manière à 
permettre à l’apprenant une assimilation correcte et régulière des 
enseignements. Dans bien des cas, et par manque de moyens, il est  
fait recours à une programmation accélérée des cours de rattrapage 
dans des espaces inappropriés, provoquant une perturbation dans le 
processus d’apprentissage particulièrement pour les apprenants 
ayant  des difficultés d’assimilation. 

(11)- Le niveau et la qualité des enseignements dépendent dans une 
large mesure des aptitudes et du passé historique de l’apprenant 
(habitudes de travail). La majorité des élèves qui arrivent du cycle 
secondaire (i) ne savent pas prendre notes, (ii) ne savent pas faire de 
travaux de recherche personnelle et, (iii) ont un niveau médiocre, 
particulièrement en langues étrangères et ont peu d’accointance 
avec les méthodes modernes d’information et de communication.  

(12)- Les universités algériennes souffrent de plusieurs maux : (i) 
manque de moyens didactiques modernes et performants, (ii) 
manque de personnels enseignants de qualité et )iii( n’arrivent  pas à 
instituer un système d’émulation qui encourage le travail de qualité.  

(13)- Un environnement performant est un puissant motivant pour 
l’amélioration de la qualité de la formation. A contrario, un 
environnement qui ne valorise pas la qualité, qui n’arrive pas à offrir 
de débouchés valorisants pour les diplômés, n’incite pas  
l’amélioration de la qualité de la formation.  

(14)- Le système LMD accorde plus d’importance au développement des 
langues et de l’informatique. Si cet objectif est réellement atteint, il 
devrait permettre une plus grande accessibilité des étudiants à la 
production universitaire des pays avancés, une meilleure qualité de la 
formation, et une plus grande opportunité en matière de production 
scientifique et technologique. 

(15)- L’équipe de formation est constituée des enseignants qui 
interviennent dans la formation de l’étudiant. C’est elle qui évalue les 
capacités de l’étudiant à suivre telle ou telle spécialité. 

(16) - Les organes de contrôle externes pour qu’ils apportent réellement 
un plus à la qualité de la formation doivent être définis et arrêtés de 
manière précise aussi bien en termes de composante humaine qu’en 
termes de compétences (attributions). Ceci présuppose la mise en 
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place d’un ensemble de relations d’association et de partenariat 
Université-Environnement. 

(17)- La mobilité pourrait signifier (si la qualité de la formation est 
réellement préservée) la possibilité de poursuivre des études dans 
d’autres pays et une opportunité d’emploi pour les extrants de 
l’université algérienne particulièrement dans les pays du Golfe arabe. 
Ce qui est un palliatif au problème du sous-emploi des diplômés et un 
moyen de développement de la coopération interarabe. 

(18)- Le caractère professionnel  de la formation est beaucoup plus 
nettement marqué dans le LMD professionnel.  

(19)- Bien que le gaspillage scolaire soit chose très répandue dans le 
monde, même dans les pays les plus avancés, il demeure qu’en 
Algérie, le taux d’échec scolaire est exorbitant particulièrement en 
tronc commun. L’échec universitaire en prolongeant la durée de la 
formation se traduit par (i) une élévation du coût de la formation per 
capita et (ii) par une plus forte pression pour la demande en 
éducation dans le contexte d’une offre rendue rigide par la 
démographie estudiantine. 

(20)- En Algérie, la relation université-entreprise est à un état à peine 
embryonnaire. A telle enseigne, qu’il n’est pas du tout exagéré 
d’affirmer qu’en sciences économiques dans les universités 
Algériennes, la connexion entre savoir et entreprise est quasi- 
inexistante. Constat de carence conforté par une absence presque 
totale de stratégie économique nationale. Cette absence de stratégie 
se vérifie chaque jour par la dure et dramatique réalité du chômage 
et le récurent désir des universitaires de s’expatrier. 

(21)- Le système de formation LMD autorise, à partir du quatrième 
semestre, le corps enseignant de proposer des programmes de 
formation en fonction des ressources et des aptitudes chaque 
établissement. 

(22)- « Le programme de licence à partir du quatrième semestre est 
élaboré par les établissements selon un cahier des charges 
préalablement établi et précisant les conditions d'ouverture et 
notamment l'encadrement, les laboratoires pédagogiques et 
l'environnement socio-économique ». Mais pour que ces canevas 
soient réellement pertinents et d’actualité cela suppose une relation 
université-entreprise assidue et des laboratoires de recherche 
opérationnels.  

(23)- L’apprentissage des nouvelles méthodes de communication 
)lorsqu’il est couplé à un meilleur niveau de langues étrangères( va 
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permettre aux apprenants de pouvoir puiser dans des sources de 
documentation plus variées et plus riches.   

(24)- C’est uniquement à travers l’acquisition et la maîtrise des langues 
étrangères que l’université algérienne pourra tirer profit d’un fonds 
documentaire plus riche, d’une coopération, et d’un partenariat 
international profitables. 

(25)- C’est grâce à informatique que l’université algérienne pourra faire 
un meilleur usage des méthodes modernes d’enseignement et de 
communication, et mettre à profit les logiciels indispensables à 
l’acquisition des connaissances et au développement de la recherche. 
En effet, les nouvelles méthodes de communication lorsque celles-ci 
sont couplées à une meilleure maîtrise des langues étrangères sont 
synonymes de sources de documentation plus variées et plus 
pertinentes.   

(26)- L’ancien système de formation est demeuré quasi inchangé depuis 
la RES )1971(. Plus encore, le système classique a été le produit d’un 
effort de technocrates souvent complètement divorcés des 
préoccupations réelles de la société. En effet, à l’ère de la RES, 
l’Université algérienne n’entretenait pas ou presque pas de relations 
avec son environnement économique et social. Dans pareil contexte, 
les programmes de formation étaient souvent une copie conforme 
des enseignements dispensés dans les Universités françaises ou dans 
les universités de certains pays de l’ancien Bloc communiste. 

(27)- Les responsables du MERS dans l’exposé des motifs ayant guidé la 
mise en place du nouveau système de formation affirment : «Ces 
constats ont démontré l'urgence et la nécessité de doter l'Université 
algérienne des moyens pédagogiques, scientifiques, humains, 
matériels et structurels qui lui permettront de répondre aux 
attentes de la société tout en s'alignant sur les nouvelles 
orientations et tendances mondiales en matière d'enseignement 
supérieur. C'est dans cette perspective que s'inscrit la nouvelle 
réforme des enseignements supérieurs, dite ‘'réforme LMD'' initiée 
et mise en ouvre depuis l'année 2003/2004. Cf., Le nouveau système 
de formation LMD, Université Mentouri, Webmaster, 2007.  

(28) - « Les domaines recouvrent plusieurs disciplines cohérentes du 
point de vue des débouchés et des compétences scientifiques et 
techniques visées. Chaque domaine est conçu pour couvrir un large 
champ disciplinaire et débouche sur des parcours types pouvant 
mener vers des spécialités ou options particulières ».  

Le système LMD tel qu’il a été conçu au départ prévoyait treize grands 
domaines de formation. 
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(29)- « Un parcours-type est un ensemble cohérent d'Unités 
d'Enseignement articulées entre elles en vue de l'acquisition de 
compétences identifiées et qui permettent l'orientation progressive 
de l'étudiant en fonction de son projet de formation ». 

(30)- Les Unités d’Enseignement (UE) : Dans chaque semestre les 
enseignements sont regroupés en Unités       d’Enseignement classées 
en :  

. Unités Fondamentales qui regroupent les matières fondamentales pour 
une discipline donnée  

. Unités Méthodologiques qui regroupent les matières d’enseignement 
d’outils méthodologiques destinés à aider l’apprenant à réaliser  son  
parcours de formation (mathématiques, Langues, Informatique, 
Recherche Documentaire, …(  

. Unités de découverte où il est  prévu tout le long de la formation 
l’enseignement de matières correspondant à d’autres spécialités, 
voire d’autres champs disciplinaires afin d’élargir la culture 
universitaire et faciliter les passerelles de réorientation. 

  Mais la progression ne peut se faire que si les unités fondamentales 
demandées par l’équipe de formation sont acquises par l’étudiant. 

(31)- Afin d’assurer la « comparaison » et le « transfert » des parcours de 
formation, une référence commune est fixée correspondant à 
l’acquisition, après le baccalauréat, de 180 crédits pour le niveau 
licence (30 crédits par semestre) et de 300 crédits pour le niveau 
master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de 
l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les 
conditions de validation définies par les modalités de contrôle de 
connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont 
satisfaites. Les crédits sont transférables en Algérie ou à l’étranger et 
capitalisables (définitivement acquis). 

(32)- La charge totale de travail tient compte de l’ensemble de l’activité 
exigée de l’étudiant, et notamment, du volume et de la nature des 
enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, 
mémoires, projets et autres activités. Dans ce contexte, il est bon de 
faire remarquer que la charge de travail est d’autant plus pesante à 
cause de la mise en vigueur de deux calendriers réglementant les 
vacances scolaires et les  jours fériés (un calendrier religieux qui est 
lunaire et un calendrier civil qui est solaire(. L’application de ce 
double calendrier réduit considérablement le nombre de semaines 
pédagogiques. Plus encore, les programmes de formation sont 
semestriels, tandis-que, le régime des vacances est trimestriel! 
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(33)- Le nouveau système de formation prévoit la mise en place d’une 
nouvelle structure qui s’apparente à une véritable cellule de veille 
pédagogique chargée de la gestion et du suivi des parcours 
individuels de l’étudiant dite : Cellule d’Information, Orientation et 
d’Accueil des Étudiants (IOAE).  

(34)- Dans l’ancien système, sous l’effet conjugué des effectifs 
pléthoriques des étudiants et du nombre de contrôles (examens 
partiels + examens de synthèses qui interviennent après une semaine 
à dix jours seulement après les examens de juin 1) contraignent 
souvent les enseignants à donner des sujets d’examen dans le seul 
but d’achever l’année scolaire. La notation des étudiants 
(particulièrement au cours des examens de synthèses et de 
rattrapages) est le plus souvent loin de refléter le contenu réel des 
copies d’examens. 

(35)- Le système de passerelles est en soit, une excellente initiative. 
Mais, pour qu’il soit opérationnel, il faut assoir tout un travail de 
cohérence de la formation pour toutes les grandes familles 
formation. Pour l’heure, ce travail n’est toujours pas au point. 

(36)- Bien que le gaspillage scolaire soit un phénomène très répandu 
dans le monde, et même dans les pays les plus avancés, il demeure 
qu’en Algérie, le taux d’échec universitaire est exorbitant 
particulièrement en tronc commun. L’échec universitaire en 
prolongeant la durée de la formation se traduit par une élévation du 
coût de la formation per capita et par une pression encore plus forte 
pour la demande en éducation. 

(37)- L’enquête de terrain que nous avons mené au Centre Universitaire 
d’El-Oued indique clairement que le problème de la charge des 
emplois du temps constitue la difficulté majeure que rencontrent les 
étudiants. Cette difficulté est d’autant plus pesante que les 
conditions de vie en milieu universitaire sont souvent déplorables. 

(38)- Le travail de préparation des cours est beaucoup plus contraignant 
pour les étudiants du nouveau système car l’enveloppe horaire 
allouée aux différentes unités d’enseignement est généralement plus 
réduite. 

(39)- De l’avis des principaux concernés, il ressort clairement que le 
nouveau système de formation se caractérise par une charge 
harassante aussi bien pour les étudiants que pour le staff enseignant. 
Si le LMD européen semble également souffrir des mêmes maux, il 
ne faut pas perdre de vue que les moyens à la disposition des 
étudiants et des enseignants des pays en développement sont loin 
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d’être similaires à ceux dont disposent leurs pairs dans les pays 
nantis. 

(40)-  Il n’y pas uniquement le problème de l’insuffisance de la logistique 
pédagogique. En effet, il y une carence caractérisée dans 
l’organisation des établissements d’enseignement supérieurs. Par 
exemple, les bibliothèques ouvrent tard et ferment tôt, elles n’ont 
souvent pas de personnels qualifiés… Si nous devons résumer la 
carence dans l’organisation des moyens nous pouvons dire qu’après 
17 heures, toutes les portes de l’université sont fermées à l’étudiant !  

(41)- Les initiateurs du nouveau système de formation affirment que la 
méthodologie de mise en œuvre du LMD a suivi scrupuleusement 
trois phases de préparation : phase 1 dite « la réflexion, longue et 
profonde, sur l'opportunité et l'adoption de la démarche 
stratégique ;  phase 2 dite : indispensable information et la très 
large sensibilisation de la famille universitaire ; phase 3 dite : 
installation des commissions techniques», © UMC -  : Webmaster, 
2007 

(42)- Le travail de terrain effectué pour les besoin de la présente étude 
indique que, ni l’étudiant ni l’enseignant, ne maîtrise les tenants et 
les aboutissants du nouveau système de formation. Ceci ressort 
clairement au niveau de la cadence de travail adoptée par beaucoup 
d’enseignants et surtout quand il s’agit de l’évaluation et de la 
progression de l’étudiant à travers son cursus scolaire. Le logiciel de 
calcul de moyenne et de progression de l’étudiant demeure un 
mystère pour l’écrasante majorité du pool enseignant ! 

(43)- Il parait de plus en plus plausible qu’en termes perspectifs, 
l’agriculture est un secteur pivot de l’économie nationale, et qu’il est 
indispensable de mobiliser à son profit suffisamment de ressources 
et de connaissances pour lui permettre de jouer pleinement son rôle 
dans le développement de l’économie nationale. A titre d’exemple, 
les potentialités de production d’olives et de dattes constituent à 
elles seules une alternative sérieuse à une économie basée 
exclusivement sur la rente des hydrocarbures. En matière d’énergie 
renouvelables, l’Algérie constitue un fabuleux gisement d’énergie 
solaire )environ 3600 heures d’ensoleillement par an dans la région 
d’Adrar(, géothermal et éolienne pour ne citer que celles-ci. 

(44)- Les sites historiques millénaires, l’étendue et les différents climats 
qu’offre le pays constituent un potentiel non négligeable pour le 
développement du tourisme en général et du tourisme musulman en 
particulier. La recherche dans le domaine du financement islamique 
est également totalement absent des programmes d’études du 

http://www.umc.edu.dz/menu%20horizontal/webmaster.html
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nouveau système de formation bien que la constitution stipule que 
l’Islam est la religion d’Etat.  

(45)- L’absence de programmes d’aménagement du territoire est à 
l’origine d’un développement anarchique de l’urbanisation. réalisé au 
détriment de terres à vocation agricole, d’une détérioration des 
conditions de vie et de l’environnement et d’une polarisation 
exacerbée des population autour des grandes métropoles du littoral. 
Une stratégie de développement dans cette perspective va 
permettre non seulement une «délittoralisation» des populations, et 
de meilleures opportunités d’emploi et de développement de 
l’agriculture. 

(47)- Le passage en revue des emplois du temps indique à l’évidence un 
mépris caractérisé envers l’apprentissage des langues étrangères. 
Souvent seul le Français est la seule langue proposée. Elle est 
enseignée par une enseignante vacataire, et est programmée tout à 
fait en fin de journée ! Plus grave encore, la plupart des responsables 
pédagogiques n’accordent aucune importance aux langues 
étrangères. L’informatique n’est pas plus développée dans le système 
LMD par rapport au système classique. Où est alors la nouveauté du 
système LMD dans ce cas ?   

(48)- Le tutorat présuppose l’existence d’un corps d’encadrement 
suffisant et de la qualité requise. Mais vu l’état actuel des effectifs 
des étudiants et le manque d’enseignants de haut niveau, il n’est pas 
judicieux de compter beaucoup sur cet atout. Selon Mr R. Haraoubia, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique : ’’Il faudra recruter 43 300 enseignants d’ici 2008 pour 
se mettre à un niveau en respect des normes internationales, sachant 
qu’actuellement, il y a  23 200 enseignants dont 3 222 de rang 
magistral )dont 1 208 professeurs(’’ dans… ‘’L’université algérienne 
accuse un déficit d’encadrement ‘’- Plus de 40 000 enseignants 
doivent être recrutés d’ici 2008,  Cherif Bennaceur, Le Soir d’Algérie, 
14 Juillet 2004. 
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