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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -ستتصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغ

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 

 ( المجلة في النشر قواعد )
رصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، بغرض إتاحة الف

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 واملوضوعيةمياألصالة واإلسهام العلبالعمق وأن يتسم البحث ،. 

  وأن ال يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرىسبق نشرهمل ُي جديدًاالبحث أن يكون ،. 

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

 نشرها. تعّذر

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

اهلامش أرقام ( من كل جهة، م  وض  5(، وفق ُبعد )52-01افرتاض الورقة )

 ببليوغرافية كاملة. إعطاء معلوماٍتووجوبا،  وبني قوسني بطريقة آلية

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

 ال يتجاوز الصفحة الواحدةالعربية ولغة أخرى لغة لاجيب إرفاق املقال مبلخص ب. 

 ومرقمة حتى بصيغة صورة،  خاٍص أن ترفق الصور واملخططات البيانية يف ملٍف

 .يتسنى تعديلها وتهيئتها للطب 

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

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

 .االجنليزية

 ال تتحمل اجمللة مسؤولية اإلخالل بقواعد األمانة العلمية 

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

 التحرير.

                 المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 سةومفهر سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 أ.د سعد الديـن الـكـيب عكــار / لبنـان

 تيزي وزوسي يوسف زاهية حورية جامعة أ.د 

 أ.د.سليمان ولد خسال جامعة املدية 

 معة طرابلس/ ليبياجا د.مجعة حممود الزريقيأ.

 ماليزيا( إ و د م)د.سامي حممد حسن الصالحات، 

 جامعة أل البيت األردن فرحان نزال املساعيد د.

 03امعة اجلزائرــــــــــجد.موالي أمساء 

 جباية جامعة ال ــــور كمـــد. آيت منص

 03د. مشنان حممد إيدير جامعة اجلزائر

 ورقلة امعةـــــــــاج جـــــــد.عرابة احل

 لتــــامنغست م. ج. رية ــــــد.كيسي زه

 امعة أدرارــــــــــاس حييى جــــــــــد.ون

 امعة بسكرةـــــــــدة جــــد.حيياوي مفي

 امعة تيزي وزوــــــــة جـد.يسعد حوري

 لتــــــامنغست م.ج. عزالدين د.كشنيط

 د.مرسلي عبد احلق م ج .لتـــــامنغست

 م ج .لتـــــامنغستد.منصوري املربوك 

 د.سلكة أمســــاء م ج .لتــــــــــامنغست

 م ج لتــــــــــامنغستد.قتال مجـــــــال 

 ـــامنغستـد.عبد الرحيم وهيبة م ج لت

 د.حممد الصغري بريم جــــامعة املسيلة

 ـــامنغستـــــــد.جوادي إلياس م ج .لت

 ـــامنغستـــــم ج .لتد.بن قدور أشواق 

 ــامنغستـــــــوكيل ليلى م ج .لتـــــد.ل

 لتــــــامنغست راد م.ج.ـــــطاب مـد.ح

 ـــــامنغستـــــلتـ م.ج.د.بـــرادي أمحد 

 لتــــــامنغست د.ســــدي عمــــر  م.ج.

 لتــــــامنغست م.ج.د.البحري عبد اهلل 

 

 

 ( االستشارية الهيئة )
 

  01رأ.د أقاسم قادة جــــــــــامعة اجلـزائ

 أ.د أوصديق فوزي جــــــامعة قطــــــر 

 العفيفي عبد الرمحن على فــــرنســـاأ.د 

 03اجلزائرامعة بن عزوز عبد القادر ج دأ.

 أ.د بوزيد لزهاري جـــــــامعة قسنطينة

 أ.د بوضيــاف عمـار جـــــــــامعة تبسـة

 03أ.د بوغزالة حممد ناصر جامعة اجلزائر

 03امعة اجلزائرـــــــجس ـأ.د بوكرا إدري

 امعة تلمسان ــــــاللي جـــأ.د تشوار اجلي

 03 جزائرـامعة الــــــــجأ.د علي عزوز 

 03 امعة اجلزائرــــــلي جــياللي عـأ.د ف

 01أ.د قدي عبد اجمليد جــــامعة اجلزائر 

 03اجلزائر امعة ـــــجوليد العقــــون أ.د 

 بـــــاتنةأ.د قصري مزيـاني فريدة جامعة 

 ةــاألردنياحلامعة ارمة ــان العجــأ.د نوف

 ابـراهيم بـــخيت. جــــامعة ورقـــلةد. أ.

 ج السعـــودية حمـــمد حيظيه السمــــــالليد.أ.

 تلمســــــان امعة ـــــــــــــجأ.د بـدران مـراد 

 أ.د منرتي مسعـود جــــــامعة عنابــــة

 /دبي/اإلماراتأ.د.أشرف شعت جامعة الغرير

 د. حممد عباس حمسن السـاعدي جامعة بابل/العراق

 د. زياد علي حممد الكايد ج الشقراء/السعودية

 أ.د بشري يلس شاوش جــامعة وهــــران

 أ.د جرادات أمحد علي يوسف اململكة األردنية

  أدرارجامعة ان ـــاح دمحـبن عبد الفت دأ.

 أدرار امعةـــــــــــد جـــد.بومدين حممأ.

 تلمســــــانامعة ــــــــجبن بوزيان حممد أ.د 

 01اجلـزائرجـامعة  نورالدين حاروش د.أ.   

 

 

 

 

 

 ( للمجلة الشرفي الرئيس )
 شوشة عبد الغين د.

 (ستغمنامدير املركز اجلامعي لت)

 المجـــلّة( ة)مديــر
 د.زهــــرية كيـــسي

 التحرير( )رئيــــس
 أ. شـــوقي نذيــــــر

 التحريــر( )هيئــــة
                       يـــاحلق مرسل.عبدد  .جوادي إلياس  د

أ.مغزي شاعة هشام                       ارك قرقب  ــأ.مب

 د.مجـــــال قتـــــــــال

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهلحقوق: معهــد ا

 
 07 رئيس التحرير..........................................................استهاللية 

 ) قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية (                          

 ردة، آلية حلماية املستهلكرقابة املنتوجات املستو

  جامعة تيزي وزو أ.د سي يوسف زهية حورية
00 

 يف التشري  اجلزائري محاية املستهلك يف عقد القرض االستهالكي

    الباحث جريفيلي حممد، ود.حبماوي شريف جامعة أدرار
14 

 يف القانون اجلزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي

 رارجامعة أد د. وناس حييى
47 

 األثر السليب التفاق التحكيم يف التشري  اجلزائري

  أ.حممد قبايلي جامعة املسيلة 
21 

مدى حجية التوقي  االلكرتوني يف اإلثبات يف التشري  اجلزائري )دراسة على 

 (40-51ضوء أحكام القانون 

 جامعة أدرار الباحث أرجيلوس رحابود.مسعودي يوسف 

83 

 وقي  والتصديق االلكرتونيني يف التشري  اجلزائرياحلماية اجلنائية للت

  الباحثة عزيزة لرقط جامعة أّم البواقي
300 

دور اهلندسة الوراثية يف التحكم باألجنة البشرية يف ميزان الفقه اإلسالمي 

 الطيب والقانون

 أ. خيلف عبد القادر جامعة األغواط وادي ـراوي اهلـخض .د

310 

 قة الزوجية وفقا ملقتعضيات نصوص التجريمالعنف داخل دائرة العال

 :املعدل واملتمم لألمر رقم 1451-51-04 :املؤرخ يف 51-51 :قانون رقمال)

 املتعضمن قانون العقوبات اجلزائري( 66-516

 املركز اجلامعي لتامنعست د.قتال مجال
 (ة)دراسة مقارن ظام القانوني للتأميمنال

 فرحان نزال. دو حيناجي سليمان أمحد هزيم الفالالباحث 

 اهلامشية األردنيةاململكة  –البيت  آلجامعة                       املساعيد

 ةدراسة مقارن االستجواب يف النظامني البحريين واألردني

 األردن –جامعة آل البيت سابقا  محد محوريأاهلل  أمين عطاد.

350 

321 

307 

بني اجلزائر دراسة مقارنة  توريةيف ظل املستجدات الدس آفاق احلكم الراشد

 1455 املغرب لسنةو 1456لسنة 
 سعايدية حورية جامعة تبسةأ.و جامعة أم البواقيد. مالوي إبراهيم 

111 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  تهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االج

 للدراسات القانونية واالقتصادية (8) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 مدى مساهمة القعضاء اإلداري يف حتقيق األمن القانوني

 أ.أوراك حورية جامعة املدية
154 

 40-19ن رقم: احلماية القانونية للمواق  األثرية يف إطار القانو

 املركز اجلامعي لتامنغست د.برادي أمحد
171 

 جتربة الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز يف إدارة استثمارات األوقاف

سعود اإلسالمية    بن حممد جامعة اإلمام  د.حممد شريف بشري الشريف

 اململكة العربية السعودية

100 

 

                      ات االقتصادية (ـــــــــــــ) قسم الدراس                  

دراسة - حمددات االستعمال املتزايد للسيولة النقدية يف االقتصاد الوطين

 1450-1444للفرتة 
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 رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك
 أ.د سي يوسف زهية حورية                                             

 جامعة مولود معمري، تيزي وزو

S 
 حرية مبدأاليت انتهجتها الدولة اجلزائرية وتكريس  االقتصادي االنفتاحإن سياسة 

 ،تبادل املنتوجات بصفة خاصة واخلدمات بصفة عامة ، مسح حبريةواالسترياداإلنتاج 

 األجنبية،ى أيعضا إىل جعل األسواق اجلزائرية حاويات ومفارغ ملختلف املنتوجات وأّد

الكم اجلزائر هي بلد مستورد أكثر منه منتج. فإن كان هذا  اصة إذا علمنا أّنخبو

ري له كل ما هو بتوف اجلزائريية للمستهلك هقد حقق رفااهلائل من املنتوجات 

يتفطن أحيانا إىل األضرار اقتنائها دون أن  يقدم علىه ّنإذ إ ،ضروري وكمالي

 ات القانونية.فإذا كانت غري مطابقة للمواصبه اليت قد تلحق اجلسيمة 

تق املستورد ااملشرع على محاية أمن وسالمة املستهلك، ألقى على عمن  احرص

 ملختلفة أجهزةا احلدودأنشأ على مستوى  لتزاماالهلذا  وجتسيدا. باملطابقةالتزاما 

املنتوجات بقة امطمن التأكد تسهر على مكلفة حبماية املستهلك أي أعوان قم  الغش 

كالفحص بإخعضاعها إىل خمتلف وذلك الدولية للمواصفات القانونية واملقاييس  ةداملستور

هذا لذلك  املعتمدةملخابر عينات قصد حتليلها يف ا االقتطاعاجملرد واملعمق واللجوء إىل 

خول هلذه األجهزة الرقابية، صالحيات خمتلفة يف حالة كما قبل طرحها يف السوق، 

 إثبات عدم املطابقة.

Résumé 
La politique  d’économie du marché envisagée  par l’état Algérien  
et la consécration du principe de la liberté de production et 
d’importation  ont  entrainé la libre circulation des produits  et 
services , ce qui fait du marché  algérien un marché tourné 
beaucoup  plus  vers l’importation et consacre  une économie de 
bazar. 
L’Algérie  est un pays qui importe   plus qui’ il ne produit , tout est 
fait pour qu’aucun produit ne manque sur le marché .Il faut 
admettre, que certains produits importés causent au 
consommateurs des préjudices énormes , parce qu’ils ne sont pas 
conformes aux normes algériennes .  
Pour palier à cette insuffisance, le législateur impose à 
l’importateur l’obligation de conformité  et d’accepter  un contrôle  
au niveau des  frontières avant  de mettre le produit sur le 
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marché. Le contrôle est visuel et en cas de doute soumettre le 
produit à des examens approfondis avant d’autorises sa mise sur 
le marché. 
 A cet effet le législateur a ordonné  aux inspections  chargées  de 
contrôle  de refuser la mise de tout produit non conforme   sur le 
marché et d’entreprendre  des diverses mesures  en cas de 
violation de cette obligation. 

 مقدمة

بني شتى  ومتواصال امعروف ااقتصادي ااسترياد املنتوجات نشاطّد يع

بقوانني وقواعد ملزمة لطريف التصدير واإلنتاج، ورغم  االدول ومنظم

 ذلك فإّن تلك القواعد غالبا ما تتعرض لعدم التطبيق وللخرق أحيانا.

يف جمال التجارة  لقد تّبنت اجلزائر يف بداية التسعينات جانب من احلرّية

 71 :ؤرخ يفامل 10-10 :اخلارجية. إذ أصدر املشرع يف البداية، األمر رقم

البعضائ  عملية استرياد على املطبقة املتعلق بالقواعد العامة  5110جويلية 

وتصديرها
(1)

والذي أقّر مبدأ حرية االسترياد والتصدير أي حرية تنقل  ،

أو شروط أو إجراءات حتّد من هذا السل  واخلدمات بني الدول دون قّيود 

من القانون املذكور أعاله قبل  5الّنشاط، وهذا بصريح نص املادة 

)التعديل(
(2)

كثري من املنتوجات السوق الوطنية يف انتشار وترتب على ذلك  ،

واملقاييس معظمها للمواصفات القانونية  املستوردة املقّلدة واليت ال تستجيب 

قدم املستهلكاملعمول بها وم  ذلك ي
(3) 

على اقتنائها دون أن يراعي مدى 

 خطورتها على صحته  حتت تأثري أساليب الدعاية املتطورة.
وأمام هذه الوضعية عّززت وزارة التجارة نظام مراقبة املنتوجات 

وذلك بفرض التزام على املستورد بعضمان مطابقة املنتوج،  املستوردة،

والسل  توفر املقاييس واملواصفاتاملنتوجات أي أن يراعي عند استرياد 
(4)

 

القانونية الوطنية وكذا الدولية، فاهلدف من ذلك هو محاية أمن وصحة 

من  75ه. وهذا ما نصت عليه املادة ئاملستهلك وسالمة حميطه وغذا

بقانون محاية املستهلك املتعلق  5111فرباير  52 :املؤرخ يف 10-11 :قانون رقم

وقم  الغش
(5)  

يلتزم كل متدخل بإجراء رقابة مطابقة ) كما يلي:

من يتدخل  يقصد باملتدخل، كّل، و(...املنتوجات قبل طرحها لالستهالك



(11) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 
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يف عملية وض  السل  لالستهالك
(6)

جند  ، ومن بني هؤالء املتدخلني،

وهو شخص يقوم بعملية استرياد املنتوجات من اخلارج إىل ، املستورد

وقعه احلساس ضمن عملية وض  متدخال أيعضا نظرا مل اجلزائر. ويعّد

املنتوج للتداول
(7)

لذا عليه أن يعض  حتت تصرف أعوان الرقابة شهادة ، 

املتعلق برقابة  52-15 :تنفيذي رقمالرسوم املمن  2املطابقة )املادة 

مطابقة املواد املنتجة حمليا أو املستوردة(
(8)

. 

قانون الوجب تدخل املشرع مؤخرا لتعديل وإمتام األمر املذكور أعاله مب

(9)5172يوليو  72 :ؤرخ يفامل 72-72 :رقم
عن طريق وض  قّيود معينة  

على حرية االسترياد حفاظا على صحة األشخاص واحليوانات والنباتات، 

من  5وهذا الذي أغفله املشرع يف األمر املذكور سالفا. إذ مت تعديل املادة 

جات وتصديرها حبرية مليات استرياد املنتوعتنجز ) نفس األمر، كاآلتي:

 باآلداباملتعلقة  بالقواعدطبقا ألحكام هذا القانون وذلك دون اإلخالل 

وبالثروة  واحليواناتالعامة وباألمن والنظام العام وبصحة األشخاص 

احليوانية والنباتية وبوقاية النباتات واملوارد البيولوجية وبالبيئة وبالرتاث 

  والثقايف(. التارخيي

على مستوى احلدودمفتشيات أيعضا على إنشاء حرص املشرع 
(10)

، وهذه 

املفتشيات تتمثل يف املديرية الوالئية املختصة إقليميا
(11)

وألقى عليها  .

 :من املرسوم التنفيذي رقم 5للمادة  وهذا طبقا التزام برقابة املطابقة،

حيدد شروط مراقبة مطابقة املنتوجات  71/75/5112 :املؤرخ يف 12-051

دة وكيفيات ذلكاملستور
(12)

متارس مراقبة مطابقة ) :، اليت تنص على ما يلي

احلدودية الربية، البحرية واجلوية.  مستوى املراكز على املستوردة املنتوجات 

وتقوم بذلك املفتشيات احلدودية التابعة لإلدارة املكلفة حبماية املستهلك 

 وقم  الغش(.

احلدودية بالسهر على محاية ت املفتشيافبناء على هذا النص، ألزم املشرع 

أمن وسالمة املستهلك عن طريق مراقبة مدى مطابقة كل املنتوجات 

املستوردة، فإذا تبّين هلا أن املنتوج غري مطابق للمواصفات القانونية 

املطلوبة، هلا أن تصرح بالرفض املؤقت لدخوله إىل السوق الوطنية إىل 
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ملعين وعلى نفقته، كما هلا أن حني إخعضاعه للمطابقة من قبل املستورد ا

تصرح بالرفض النهائي لدخول هذا املنتوج املستورد يف حال إثبات عدم 

 سالف الذكر(.10-11 :من قانون رقم 20)املادة  مطابقته

لكن هناك حاالت استرياد ختعض  إىل إجراءات معّينة وصارمة مراعاة 

كما هو احلال لصحة األشخاص وأمنهم وللنظام العام واألخالق وغريها، 

بالنسبة السترياد األسلحة أو املواد الكيمائية واملواد السامة وغريها. 

شرتك املوزاري القرار المن  2و 0مثال على ذلك ما تنص عليه املادتان 

حيدد شروط وكيفيات استرياد واقتناء وحيازة  5117يناير  5 :ؤرخ يفامل

سيني املعتمدين يف اجلزائراألعوان الدبلومامن قبل األسلحة والذخرية ومحل 
(13)

. 

)تسلم رخص استرياد أو اقتناء األسلحة من : على ما يلي 0تنص املادة 

حسب الشروط ...والصنف اخلامس 7الصنف الراب  )الصنف الفرعي

)خيعض   :منه على ما يلي 2تنص املادة (، ووالكيفيات احملددة فيما يأتي

وزير املكلف بالداخلية، منح رخصة االسترياد واالقتناء لطلب موجه لل

سم ولقب صاحب الطلب، عنوانه، نوع السالح وعياره، وعندما ايبني 

يتعلق األمر باالسترياد، جيب أن يبني الطلب، زيادة على ذلك مواصفات 

 السالح )العالمة، النموذج، الرقم التسلسلي(.

 5 :ؤرخ يفامل 015-72 :تنفيذي رقمالرسوم املمن  5كما تنص أيعضا املادة 
حيدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االسترياد أو  5172ديسمرب

التصدير للمنتوجات والبعضائ  
(14)

)ختعض  املنتوجات  ، على ما يلي:

والبعضائ  املستوردة أو املصدرة يف إطار أنظمة الرخص املذكورة يف 

املادة األوىل أعاله، إىل ترخيص مسبق يسمى، حسب احلالة "رخصة 

 رخصة التصدير"(.االسترياد" أو "

إضافة إىل ذلك هناك بعض املنتوجات ممنوع استريادها، )كاألغذية احملرمة 

شرعا أو تلك الواردة من مناطق موبوءة أو ملوثة، مثل املنتوجات 

املستوردة من اليابان مثال، وخاصة بعد حادثة فوكوشيما النووية. وهذا 

الغش الواردة على  ما أوضحه املدير العام للمراقبة االقتصادية وقم 

هامش يوم وطين حول أمن املواد الغذائية، إذ قال حنن يقظون، ألّن 



(10) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

مصاحلنا تلقت تعليمات صارمة ملراقبة املنتوجات املستوردة
(15)

، ومن  

استرياد من مناطق تقل فيه معايري الرقابة واملواصفات عن تلك 

 املطبقة يف اجلزائر. 

جراء فحص دقيق لكل املنتوجات تتطلب رقابة املنتوجات املستوردة إ

لعضمان سالمتها وتوفر الشروط الصحية فيها أو التأكد من مطابقتها 

 للمواصفات املذكورة وعدم خلّوها من أي تلوث.

الوصاية زودت أعوان الرقابة بأدوات خاصة لقياس مستوى  كما أّن

اد اإلشعاعات احملتمل وجودها يف املواد املستوردة من اليابان خاصة املو

الغذائية املوجهة لالستهالك املباشر أو تلك اليت تدخل يف صناعة مواد 

 استهالكية يف اجلزائر.

وأيعضا تشديد الرقابة على كل املنتوجات املستوردة عن طريق 

 ملراقبة الصحة النباتية املواتية. وإخعضاعها الرتخيص الصحي العضروري 

وما  نتوجات املستوردة كيف تتم رقابة املوبالتالي يثور التساؤل اآلتي: 

علينا التعرض ملفهوم    لكن قبل التطرق إىل ذلك،هي أثار هذه الرقابة

 الرقابة. ولذا قسمنا هذا البحث إىل ثالثة مباحث: 

 املبحث األول: مفهوم الرقابة.

 املبحث الثاني: طرق الرقابة

 آثار الرقابة. املبحث الثالث:

 مفهوم الرقابة املبحث األول

ة الرقابة بظهور الثورة الصناعية كأثر لكرب وتزايد حجم فكر برزت

واليت حققت الرخاء االقتصادي  51املؤسسات اإلنتاجية خالل القرن 

لكّنها سببت الكثري من املآسي لألفراد لعدم إخعضاع املنتوجات للفحص 

والتفتيش. ومن هنا ظهرت إرادة قوّية من قبل فئات متعضررة إلخعضاع 

للرقابة. ولذلك جيدر بنا التطرق إىل تعريف الرقابة، ما يطرح يف السوق 

 خصائصها واهلدف منها. 

من األنشطة جمموعة ، بأّنها الرقابةتعرف  املطلب األول: تعريف الرقابة

منسجمة واخلطط والنتائج املختلفة األنشطة اليت تهدف إىل جعل التنظيمية 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

رافات تتخذ اإلجراءات ، ويف حالة وجود احناملستهدفةم  التوقعات واملعايري 

الالزمةالتصحيحية 
(16)

.
 

وتعرف الرقابة بصفة خاصة، بأنها جمموعة من األنشطة احملددة واليت 

تستخدم بهدف التأكد من أّن اإلنتاج الذي مت حتقيقه يتفق ويتطابق م  

تلك املواصفات اليت وضعت له مسبقا
(17)

 . 

اييس املعتمدة بأّنها التحقق من توفر املق وتعرف الرقابة أيعضا،

واملواصفات القانونية والتنظيمية اليت متّيزها والتأكد من أن املنتوج 

يستجيب للرغبات املشروعة لالستهالك
(18)

 . 

لكن ميكن وض  تعريف أكثر دقة للقول بأّنها جمموعة من اإلجراءات اليت 

تّتخذ من قبل املتدخل نفسه ومن قبل هيئة أخرى للتأكد من مطابقة 

للمواصفات القانونية، وكذا من خّلوها من األخطار اليت ميكن  املنتوجات

 أن تتسبب فيها للمستهلكني.

هناك رقابة ميارسها املتدخل  ّنومن خالل هذا التعريف األخري، يّتعضح أ

نفسه وهو املستورد، ورقابة أخرى متارسها جهة إدارية أخرى. وهذه 

اإلجبارية هي اليت تفرض  الرقابة قد تكون إجبارية أو اختيارية. فالرقابة

على املتدخل بوجه عام واملنتج بوجه خاص تلزمه بإخعضاع منتجاته 

لرقابة هيئة معينة قبل إنتاجها أو قبل عرضها لالستهالك وهذا تطبيقا 

سالف الذكر واليت تنص على ما  10-11 :من قانون رقم 75/7 للمادة

توج قبل عرضه يتعني على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة املن) يلي:

 (....لالستهالك

أما الرقابة االختيارية فهي الرقابة اليت ال يكون فيها املتدخل ملزما 

بإخعضاع منتوجاته ألّي نوع من الرقابة وإمنا يقوم بها باختياره حتى 

جيذب املستهلك واملستعمل إليها.
(19)

  

نتوج املمطابقة الرقابة، هي إجراء ضروري للتأكد من  ّنإلذا ميكن القول 

، سواء اّتخذ هذا اإلجراء واملقاييس املعتمدةاملستورد للمواصفات القانونية 

وهو التزام بتحقيق  من قبل املتدخل نفسه أو من قبل جهاز آخر.

سالف  10-10 :من القانون رقم 1نتيجة، وهذا ما أّكده املشرع يف املادة 



(15) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ستوردة )جيب أن تكون املنتوجات املالذكر واليت تنص على ما يلي: 

  (...مطابقة للمواصفات املتعلقة بنوعية املنتوجات وأمنها

فاألصل أن الرقابة تبدأ من مرحلة اإلنتاج ثم يف مرحلة استرياد املنتوج 

. وقد ورد االلتزام باملطابقة املستهلكإىل املنتوج وتستمّر إىل مرحلة وصول 

ك وقم  الغش يف الفصل الثالث من الباب األول من قانون محاية املستهل

 سالف الذكر.  10-11 :رقم

التنظيمية للقوانني واملواصفات املطابقة العضيق، باملفهوم ويقصد باملطابقة  

 من قانون االستهالك الفرنسي. 7-577 السارية املفعول، حسب املادة

ا املقصود باملطابقة باملفهوم الواس ، استجابة املنتوجات واخلدمات أّم

نتظرة من املستهلك. أي هي األداة لتحقيق األمن للرغبات املشروعة امل

من القانون  77والسالمة الذي يتوقعه املستهلك وهذا بصريح املادة 

جيب أن يلّبي كل ...) :واليت تنص على ما يلي املذكور سالفا، 10-11 :رقم

 .منتوج معروضا لالستهالك الرغبات املشروعة للمستهلك(

حصوله على سلعة آمنة، خالية من فالرغبة املشروعة للمستهلك هي 

أي خطر أو تلو ث سواء يف اإلنتاج أو العرض أو أثناء االستعمال
(20)

. 

ميكن حتديد الرغبة املشروعة للمستهلك اعتمادا على العديد من املعايري 

واليت تتمثل أهمها يف طبيعة املنتوج أو اخلدمة، القواعد واملقاييس، 

ج أو اخلدمة، احلالة التقنية ومقتعضيات والعرف التجاري املتعلق باملنتو

العقد.
(21)

 

تتميز الرقابة اليت ميارسها املستورد  املطلب الثاني: خصائص الرقابة

 مبا يلي: واهليئة اإلدارية األخرى )املفتشية احلدودية(

 أنها رقابة متارس على مستوى احلدود. -

أنها رقابة وقائية متارس قبل وقوع األضرار باملستهلك -
(22)

 

 ها رقابة مزدوجة متارس من قبل املتدخل واهليئة اإلدارية. أن -

يتمثل اهلدف األساسي من إجراء  املطلب الثالث: اهلدف من الرقابة

الرقابة، هو حتقيق املطابقة أي مطابقة املنتوجات املستوردة للمقاييس 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (18) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

واملواصفات القانونية والتنظيمية سواء على مستوى احلدود الربية، 

حرية. وهذا جتسيدا ملبدأ محاية املستهلك، هذا من جهة. ومن اجلوية والب

جهة أخرى محاية اإلنتاج الوطين من دخول منتوجات أجنبية مقلدة 

 ومغشوشة. 

واجلدير بالذكر أن كّل إجراءات الرقابة اليت يقوم بها األعوان على 

 مستوى احلدود هي رقابة وقائية يف غالب األحيان.

 ابة املنتوجات املستوردةطرق رق: املبحث الثاني

تتمثل طرق رقابة املنتوجات املستوردة يف فحص الوثائق املقدمة من 

العام بالفحص املتدخل، وكذا فحص السل  بالعني اجملردة وهذا ما يسمى 

أي الفحص التحاليل وأحيانا اللجوء إىل اقتطاع العينات قصد إجراء 

 051-12 :تنفيذي رقمالوم رساملمن  5/7املعّمق. وهذا ما ورد يف املادة 

حيدد شروط مراقبة املنتوجات املستوردة  5112ديسمرب  71 :ؤرخ يفامل

)تنصب املراقبة عرب  عرب احلدود وكيفيات ذلك واليت تنص على ما يلي:

احلدود للمنتوجات املستوردة على فحص الوثائق املنصوص عليها يف 

منتوج اليت ميكن أن تستكمل أعاله على املراقبة بالعني اجملردة لل 0املادة 

 .باقتطاع عينات منها(

سالف  10-11 :قانون رقمالمن  01لقد ورد نفس املعضمون أيعضا يف املادة 

تتم الرقابة املنصوص عليها يف هذا القانون، عن ) الذكر على ما يلي:

، أو عن املعنينيطريق فحص الوثائق و/ أو بواسطة مساع املتدخلني 

اشرة بالعني اجملردة أو بأجهزة القياس، وتتمم عند طريق املعاينات املب

االقتعضاء، باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو االختبارات أو 

 (....التجارب

اإلجراءات الواردة يف هذين النصني تتخذ قبل مجركة السل  كّل إّن
(23)

. 

 التنفيذياملرسوم من  0استنادا إىل املادة  فحص الوثائق املطلب األول:

السالف الذكر، أن املستورد أو من ميثله ملزم بإيداع ملفا  051-12 :رقم

 لدى املفتشية احلدودية، ويتعضمن املّلف الوثائق التالية:

 التصريح باسترياد املنتوج حيرره املستورد.        -



(17) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 نسخة طبق األصل من السجل التجاري -

 نسخة طبق األصل للفاتورة مصادق عليها. -

 يقة تثبت مطابقة املنتوجات املستوردة. نسخة أصلية لكل وث -

 01-11 :من املرسوم التنفيذي رقم 70إذ تنص الفقرة الثانية من املادة 

حيدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل  7111يناير  70 :ؤرخ يفامل

والتنظيف البدني وتوضيبها وتسويقها يف السوق الوطنية
(24)

على ما  

الة بتقديم نسخة مطابقة ألصل امللف املستورد حسب احل...)يلزم :يلي

املذكور  ووصل اإليداع املذكور يف الفقرة السابقة ملصاحل مراقبة النوعية 

                 .وقم  الغش عند كل عملية مراقبة حمتملة(

الوثائق املقدمة بنوع من  وتقوم بعدئذ املفتشية احلدودية بفحص كّل

دة فيها ومدى صحة التصريح الذي الدقة للتأكد من صحة البيانات الوار

قدمه املستورد
(25)

وكذا البيانات املتعلقة بالبلد األصلي للمنتوج أي بلد  

 املنشأ وكل بيانات الوسم ومدى مطابقتها م  املنتوج املستورد.

قد ال يكفي فحص الوثائق  الفحص بالعني اجملردة املطلب الثاني:

القيام بإجراء آخر وهو الفحص لتأكد من املطابقة، بل ميكن هلذه اهليئة 

 اجملرد أو العام.

املادية يف عني املكان للمنتوج الرقابة ها بأّن يقصد بالفحص العام أو اجملرد،

املستورد من جهة، لتحديد مطابقته م  البيانات املذكورة يف الوسم أو يف 

ومن جهة أخرى كشف كل فساد أو تلوث  الوثائق املرفقة باملنتوج،

 ة بالنسبة للفواكه اليت ميكن معاينتها بسهولة.حمتمل، خاص

مطابقة لشروط احملدد  051-12 :رقماملرسوم التنفيذي من  1بناء على املادة 

املنتوجات املستوردة عرب احلدود سالف الذكر، تقوم املفتشية احلدودية 

مبراقبة املنتوجات املستوردة عن طريق معاينتها. واهلدف من ذلك هو 

  التأكد من:

 مطابقة املنتوج استنادا إىل املواصفات القانونية والتنظيمية اليت تهمه.-

وبتعبري آخر جيب أن حتمل املنتوجات املستوردة عالمة املطابقة اإلجبارية 

اليت تسلمها اهليئات املؤهلة لبلد املنشأ واملعرتف بها من قبل املعهد 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (16) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

من  72/5دة اجلزائري للتقييس. وتأكيدا على ذلك ما تنص عليه املا

، يتعلق بتقييم 5112ديسمرب  5 :ؤرخ يفامل 052-12 :رقمالتنفيذي  رسومامل

املطابقة
(26)

: )...مين  دخول املنتوجات اليت ال حتمل عالمة ، على ما يلي

 املطابقة اإلجبارية وتسويقها داخل الرتاب الوطين(.

 مطابقة املنتوج استنادا إىل شروط استعماله ونقله وختزينه.-

 .ابقة املنتوج للبيانات املتعلقة بالوسم أو الوثائق املرفقةمط-

 عدم وجود أي تلف أو تلوث حمتمل للمنتوج.-

ويقصد الرقابة  املطلب الثالث: املراقبة عن طريق اقتطاع العينات

ويلجأ إليه خاصة عندما ، عن طريق اقتطاع العينات، الفحص املعمق

هلكني وأمنهم أو عندما تبلغ حيتوي املنتوج على خطر يهّدد صحة املست

معلومات أكيدة تتعلق بنوعية املنتوج لإلدارة املكلفة مبراقبة اجلودة 

 وقم  الغش.  

سالف الذكر على ما  051-12 :تنفيذي رقمالرسوم املمن  8تنص املادة 

 يلي:

أعاله الذي يتم طبقا  5)يقرر اقتطاع العينات املنصوص عليه يف املادة 

 به على أساس:للتنظيم املعمول 

 نتائج فحص الوثائق أو الرقابة بالعني اجملردة.-

 املنشأ والطبيعة والنوع والعرض ومستوى اخلطر الذي يشكله املنتوج.-

 .السوابق املتعلقة باملنتوج املستورد-

موثوقية عمليات التفتيش املنجزة على مستوى البلد املصدر وأماكن -

 .املناولة

 إلدارة املكلفة حبماية املستهلك وقم  الغش(.األولويات اليت حتددها ا-

تقتط  العينات وتنقل فورا وبطريقة حتول دون تلف املنتوج إىل خمرب 

مراقبة اجلودة وقم  الغش أو أي خمرب معتمد لغرض إجراء التحاليل 

 والتجارب عليها. 

 08وبعد إجراء هذه التحاليل تبلِّغ املفتشية املستورد بنتائجها يف خالل 

 70)املادة  ة من تاريخ إيداعه امللف أو إيداعه من ممثله املؤهل قانونا.ساع



(10) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

، سالف 71/75/5112 :ؤرخ يفامل 051-12 :تنفيذي رقمالرسوم املمن 

 الذكر(. وميكن أن متدد هذه املّدة لظروف معينة.

 أثار الرقابة: املبحث الثالث

( 0)ادة الثالثة إذا مل تالحظ أي خمالفة بعد فحص الوثائق املذكورة يف امل

أعاله أو بعد املراقبة بالعني اجملردة للمنتوج، وعندما ال توجد ضرورة 

رخصة دخول املختصة القتطاع العينات، تسّلم املفتشية احلدودية 

املنتوج للمستورد أو من ميثله قانونا. ويف احلالة املخالفة، يسلم مقرر 

 الرفض.رفض دخول املنتوج الذي جيب أن يبّين بوضوح سبب 

 املطلب األول: قبول دخول املنتوج السوق الوطنية

إذا مل ُتالحظ أّي خمالفة، يقوم أعوان الرقابة بتحرير رخصة دخول 

من القرار كما هو وارد يف امللحق الثالث  ر.د.ماملنتوج املسّماة منوذج 

حيدد مناذج وحمتوى الوثائق املتعلقة مبراقبة  5115ماي  70 :املؤرخ يف

املنتوجات املستوردة عرب احلدودمطابقة 
(27)

. وحتتوي هذه الوثيقة أي 

هذه الرخصة على جمموع املعلومات اخلاصة باملستورد واملنتوج املستورد 

وكذلك خمتلف عمليات الرقابة املنجزة، والنتائج اليت أفعضت إليها الرقابة 

كما  اليت أجريت على املنتوج واليت مل تفض إىل عدم مطابقة املنتوج،

يعني تاريخ ورقم احملعضر احملرر من قبل األعوان ويوق  من قبل رئيس 

املفتشية احلدودية وتسلم بعد ذلك نسخة منه للمستورد أو ملن ميثله، 

 سالف الذكر. 051-12تنفيذي رقم الرسوم املمن  1تطبيقا للمادة 

يف حالة مالحظة  املطلب الثاني: رفض دخول املنتوج املستورد

نتوج للمقاييس واملواصفات، تقوم املفتشية احلدودية عدم مطابقة امل

بتسليم املستورد مقرر رفض دخول املنتوج إىل السوق. وحتتوي هذه 

الوثيقة أي هذا املقرر على جمموع املعلومات اخلاصة باملستورد واملنتوج 

املستورد وخمتلف عمليات الرقابة املنجزة من قبل أعوان املؤهلني وكذلك 

رفض. ويكون للمستورد بعد ذلك حق الطعن عن سبب ذكر أسباب ال

 8الرفض لدى املديرية الوالئية للتجارة املختصة إقليميا وذلك يف أجل 
تنفيذي الرسوم املمن  71)املادة إخطاره برفض دخول املنتوج أيام من تاريخ 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (10) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الذكر(. وتقوم هذه املفتشية بعد ذلك بدراسة  سالف 051-12 :رقم

أيام الذي قد يسفر إما بتأيّيد الرفض أو إلغاء  2 الطعن يف خالل مدة

 مقرر الرفض.

ففي حالة الرفض النهائي لدخول املنتوج، يكون للمستورد تقديم 

الطعن لدى املديرية اجلهوية للتجارة املختصة إقليميا حول الوجهة اليت 

ميكن ختصيصها للمنتوج بعدما تبني عدم مطابقته، لغرض ضبط 

 وجهته أو إعادة توجيهه أو إعادة تصديره أو إتالفه.مطابقته أو تغيري 

 سالف الذكر(. ،051-12 :تنفيذي رقمالرسوم املمن  72)املادة 

فإذا كان عدم املطابقة نامجا عن عدم مراعاة الوسم، ميكن أن خيعض  

 ه طبقا للتنظيم املعمول به.باملنتوج املعين إىل إعادة توضي

باجلودة الذاتية للمنتوج، فإن ضبط وعندما تكون عدم املطابقة متصال 

املطابقة يتمثل يف إزالة السبب حسب طريقة منصوص عليها يف 

ويف حالة غيابه، حسب طريقة ترخص بها املديرية  التنظيم املعمول به.

اجلهوية املختصة إقليميا وذلك باحرتام القواعد واألعراف املعمول بها يف 

 ، سالف الذكر(.051-12 :تنفيذي رقملارسوم املمن  71هذا اجملال. )املادة 

أما يف حالة ما إذا تأّكد أّن املنتوج املستورد غري مطابق وأن ضبط 

ه حيجز من قبل مصاحل التفتيش على مستوى مطابقته مستحيلة، فإّن

احلدود ويعاد تصديره أو إعادة توجيهه إىل استعمال آخر مشروع أو 

م أن كل مصاريف إعادة إتالفه وهذا على نفقة املستورد. م  العل

تصدير املنتوج أو تغيري اجتاهه أو اإلتالف تكون على عاتق املستورد، هذا 

كجزاء يوق  عليه بسبب اإلخالل باملطابقة دون اإلخالل بالعقوبات 

املتعلق حبماية  10-11 :اجلزائية املنصوص عليها يف أحكام قانون رقم

 املستهلك وقم  الغش املذكور سابقا.

8 

جود وتكدس السل  يف املوانئ لغرض املراقبة، قد يؤدي يف غالب و إّن

األحيان إىل تلفها وانتهاء صالحيتها. فالقيام بإجراء الرقابة ليس سهال 

 أمام العدد اهلائل من احلاويات اليت تتكدس يف املوانئ. 



(11) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 وإذا كان هدف الرقابة هو من  عرض السل  اليت تبّين عدم مطابقتها، إاّل

ق  يثبت العكس، فهناك منتوجات غري مطابقة ومطروحة يف أّن الوا

 السوق الوطنية تهدد أمن وصحة املستهلك. 

إغراق السوق الوطنية باملنتوجات الصينية واألسيوية، أصبحت ال  كما أّن

بل أضحت عامال قويا يف إفالس التجار  تهدد صحة املستهلك فحسب،

 شروعة وقانونية.احلرفيني الذين ميارسون نشاطاتهم بطريقة م

تشجي  الدولة لقطاع االسترياد أدى إىل نشوء شركات  أضف إىل ذلك أّن

متارس االسترياد بصورة عشوائية واليت غالبا ما متارس عمليات االحتيال 

والغش والتهرب العضرييب على خمتلف أنشطتها االستريادية، كما يؤدي إىل 

 تنامي حجم األسواق املوازية.

السترياد أيعضا أدى إىل القعضاء على اإلنتاج احمللي فتوسي  وتشجي  ا

وتقليص من روح املبادرة اإلنتاجية ومسح بالتالي نشوء وسائل االحتيال 

ها تباع ّنإلدخول السل  بطرق ملتوية ولو كانت حمظورة خلطورتها، بل 

هذا بتواطؤ بعض اجلهات م  بعض  أمام أعني السلطات املعنية وكّل

اليت هي أصال حمظورة بنصوص املفرقعات بيل املثال وعلى س املستوردين.

قانونية وم  ذلك خترج من امليناء دون أي ضمري أو مسؤولية، وتعرض 

يف السوق رغم األخطار املسجّلة من إصابة عدد كبري من األطفال حبروق 

 وجروح من جّراء استعمال هذه املفرقعات.

قانونية بهدف محاية فإذا كانت الدولة قد وضعت ترسانة من النصوص ال

املستهلك اجلزائري، لكن جندها غري فعالة بالنظر إىل األضرار اليت حتدق به 

لذا جيب على السلطات تفعيل هذه النصوص حتى يتحقق ، يوميا

 .الغرض منه وخاصة بوض  نصوص عقابية على كل من حياول خرقها
 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 .1440جويلية  14، الصادرة يف 00عدد الرمسية، الريدة اجل (5)

قبل التعديل على  1440جويلية  51مؤرخ يف  40-40من األمر رقم  1/5دة تنص املا( 1)

تستثنى من جمال تطبيق هذا  )تنجز عمليات استرياد املنتوجات وتصديرها حبرية ما يلي:

 األمر، عمليات استرياد وتصدير املنتوجات اليت ختل باألمن وبالنظام العام واألخالق(. 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
بيعي أو معنوي يقتين منتوجا أو حيصل عليه قصد يقصد باملستهلك هو كل شخص ط (3)

استعماله الشخصي أو العائلي أو تلبية حاجة حيوان يتكفل به. وهذا التعريف مطابق 

 للتعريف الذي أورد املشرع اجلزائري رغم النقائص اليت ينطوي عليها التعريف.

 51مؤرخ يف  40-56 :الفقرة الثالثة من قانون رقم 1تعرف املواصفة حسب املادة ( 0)

املتعلق بالتقييس، )بأنها وثـيقة تصـادق عليهـا هيئة الـتقييس املعتـرف  1456يونيو 

الــقــواعـد واإلشــارات أو  تقـدم من أجل اسـتـعمـال مـشـرتك ومـتـكرر، بـهـا،

ملنــتــوج أو عـمــلــيـة أو طريقـة إنتاج مـعينـة، ويكون احـرتامهـا غري  اخلــصـائـص

ـزامي. كما ميـكن أن تـتـنـاول جـزئـيـا أو كلـيـا املصـطـلـحـات أو الـرموز أو إل

ملنتوج أو  الــشــروط يف مــجــال الـتــغــلــيف والــسـمــات الــمــّيـزة أو اللصقات

  .1456يونيو  11، الصادرة يف03عددال رمسية،الريدة اجلعملية أو طريقة إنتاج معينة(. 

  . 1441مارس 9، الصادرة يف 51عددالرمسية، لاريدة ( اجل1)

 سالف الذكر. 40-41من قانون رقم  3/0املادة  (6)

مسؤوليته تعد تيسري للمعضرور الذي قد يعضطر إىل مقاضاة منتج السلعة يف  كما أّن (7)

دولة أخرى ملا ميثله ذلك من مشقة وجهود ونفقات، باإلضافة إىل التعرض للخعضوع 

  ال حيقق ذات القدر من احلماية.ألحكام قانون أجنيب

د/ حسن عبد الباسط مجيعي، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها  راج  يف هذا الصدد:

 .101، ص 1444دار النهعضة العربية، القاهرة  منتجاته املعيبة،

 . 5111لسنة  ،50عدد الرمسية، الريدة ( اجل9)

 .1451يوليو  11 الصادرة يف، 05عدد الرمسية، الريدة ( اجل1)

يتعضمن إنشاء  50/55/1455 :ؤرخ يفاملمن القرار الوزاري املشرتك  1تنص املادة ( 54)

 مفتشيات ملراقبة اجلودة وقم  الغش على مستوى احلدود الربية والبحرية على ما يلي:

مفتشية ملراقبة اجلودة وقم  الغش على مستوى احلدود الربية  14)تنشأ مخسون 

الصادرة  ،10عددالرمسية، الريدة اجلوية واملناطق واملخازن حتت اجلمركة( والبحرية واجل

 . 1451أبريل  11يف 

، يتعضمن حتديد مواق  مفتشيات مراقبة اجلودة وقم  1440سبتمرب 11 :قرار مؤرخ يف( 55)

   .1440أكتوبر  13الصادرة يف  ،69عدد الرمسية، الريدة اجلالغش عند احلدود، 

 . 1441ديسمرب  55الصادرة يف ، 94عدد الية، رمسالريدة اجل (12)

 1445لسنة  ،51عدد ال رمسية،الريدة اجل (13)

 .1451ديسمرب  1، الصادرة يف 66عدد الرمسية، الريدة اجل (14)

 حممول من املوق :  54/41/1455 :تاريخبوكالة األنباء اجلزائرية  (15)

djazairess.com.www 

يكة حبيات تومي، رقابة اجلودة ودورها يف محاية املستهلك، حممد براق، مريزق عدنان، مل( 56)

امللتقى الوطين حول محاية املستهلك يف ظل االنفتاح االقتصادي، معهد العلوم القانونية 

 .1449أفريل  50و 50يومي  واإلدارية باملركز اجلامعي، الوادي،



(10) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
 إدارة اجلودة، دار الكتابفريد عبد الفتاح زين الدين، ختطيط ومراقبة اإلنتاج، مدخل ( 53)

  014، ص 1444املصرية 

علي بوحلية بن بومخيس، القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املرتتبة عنها يف  (18)

 .  59ص  ،1444التشري  اجلزائري، دار اهلدى، 

ة جملة احملاما األستاذ بوحلية بن بومخيس، جهاز الرقابة ومهامه يف محاية املستهلك،  (19)

 .94-31، ص1443، السنة 0ناحية باتنة، العدد 

سالف الذكر واليت تنص على ما  40-41من القانون  1وهو ما يستخلص من املادة  (20)

)جيب أن تكون املنتوجات املعروضة لالستهالك معضمونة وتتوفر على األمن  يلي:

ك ضمن املنتظر منها بصفة مشروعة وأن ال حتقق ضررا بصحة وأمن ومصاحل املستهل

 الشروط العادية لالستعمال والشروط األخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلني(.

، تصدر عن حتاداالاألستاذ محار نسيم، االلتزام باملطابقة يف قانون محاية املستهلك جملة   (21)

 ، منشورات دار احملامي سيدي بلعباس،40حتاد الوطين للمحامني اجلزائريني العدد اال

 .161ص  ،1455أكتوبر 

يتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات  40-40من األمر رقم  54نظر املادة ا (22)

 استرياد البعضائ  وتصديرها، املعدل واملتمم سالف الذكر.

م  العلم أن هناك بعض املنتوجات املستوردة معفاة من احلقوق اجلمركية يف إطار ( 10)

 :ؤرخ يفامل 91-54 :تنفيذي رقمالرسوم املالصدد نظر يف هذا ا) اتفاقيات التبادل احلر

ريدة اجلحيدد كيفيات متابعة الواردات املعفاة من احلقوق اجلمركية،  1454مارس  54

 .    1454مارس  50املؤرخة يف  ،53عدد الرمسية، ال

 .5113لسنة ، 0عدد الرمسية، الريدة اجل (24)

أن كثري من املستوردين أي األعوان  حظ يف الساحة العملية، على مستوى احلدودنل (25)

يقدمون تصرحيا خمالفا حول منتوج معني. مثال أن يصرح بأن السلعة املستوردة من 

النوع العادي، لكن هي يف احلقيقة من النوع اجليد، كل هذا هو من أجل التهرب من 

خدجية بوطبل، احلماية  نظر يف هذا الصدد:ا العضريبة املفروضة على هذا النوع.

قانونية للمستهلك يف جمال املنتوجات املستوردة، مذكرة املاجستري، كلية احلقوق، ال

 .13، ص 1454-1441جامعة اجلزائر، 

 .1441ديسمرب  55، الصادرة يف 94عدد الرمسية، الريدة اجل (26)

 .1446غشت  14الصادرة يف  11عدد ال رمسية،الريدة اجل (27)



 زائرــالج – ستغمناتلالجامعي المركز /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (11) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 رض االستهالكيحماية المستهلك في عقد الق

 في التشريع الجزائري
 د.بحماوي شريف وجريفيلي محمد، الباحث                             

    جامعة أدرار                                                    
S 

عقد القرض االستهالكي من العقود احلديثة نسبيًا اليت عاجلها املشرع اجلزائري 

ي  الفرنسي، ونظرًا لصعوبة هذا النوع من العقود على املستهلك مقارنة بالتشر

جراء املخاطر اليت قد يتعرض هلا املقرتض من إقباله على إبرامها كوسيلة لتسديد 

احتياجاته من سل  وخدمات قد ال يوفرها له دخله الشهري، األمر الذي قد  فتكالي

ه يف االستدانة، وسيعاجل هذا يؤثر على محاية املستهلك جراء تسرعه يف ذلك وإسراف

املوضوع أهم األحكام اليت شرعت حلماية املستهلك، سواء قبل إبرام هذا العقد من 

خالل محاية رضاء املستهلك من العروض املغرية، وأثناء إبرام العقد من خالل منح 

املقرتض مهلة التفكري والتدبر يف مواجهة هذه العقود، وأثناء تنفيذ العقد يف منحه 

ضمانات وآليات تشريعية توفر له احلماية جراء حتمل التزامات قد تفوق إمكانياته 

 املالية، وتؤدي إىل توقفه عن الدف  جراء املديونية الزائدة. 

 القرض عقد، املستهلك، املقرتض: القرض االستهالكي، االئتمان، الكلمات املفتاحية

Résumé 
       Le crédit a la consommation des contrats traitées par le 
législateur algérien, par rapport à la législation française, en raison 
de la difficulté de ce type de contrat sur le consommateur par les 
risques qui peuvent être exposés par la participation à sa 
conclusion comme un moyen d’acquisition les besoins de biens et 
de services de l'emprunteur, qui Elle peut affecter la protection 
des consommateurs par la hâte dans ce domaine, et abordera 
cette question les dispositions les plus importantes qui se sont 
engagés la protection des consommateurs avant la conclusion de 
ce contrat grâce à la protection de la satisfaction des 
consommateurs offres alléchantes, lors de la conclusion du 
contrat en donnant à l'emprunteur la période de réflexion et 
pendant l'exécution du contrat pour lui donner des garanties et 
des mécanismes législatifs lui fournir une protection sur les 
obligations de report peuvent dépasser les capacités financières et 
conduire à un arrêt sur le paiement dû à l'excès d'endettement . 
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 مقدمة

مواضي  محاية املستهلك من املواضي  اليت حظيت بنصوص  تعّد

تشريعية وفرية يف أغلب الدول املتطورة والنامية كفرنسا اليت تعترب مهد 

القانون واحلعضارة، وقررت اجلزائر هي األخرى نصوص قانونية هائلة 

 سخرتها حلماية للمستهلك. 

حياة الفرد ملا هلا من تأثري على  جمال االئتمان من اجملاالت الصعبة يف ويعّد

أنها يف  املراكز املالية للمستهلك وخاصة على الدخل الشهري للفرد، إاّل

غالب األحيان تعترب الوسيلة الوحيدة اليت يلجأ إليها الفرد من أجل 

حتقيق احتياجاته وإشباع رغباته من السل  واخلدمات، لكن قد يصطدم 

ا النوع من العقود اليت يغيب فيها بعدة خماطر جراء إقباله على هذ

 التوازن بسبب مركز طريف العقد.    

وحلماية املستهلك يف عقد القرض االستهالكي أهمية كبرية لعضرورة 

احلماية من املخاطر الناشئة عن االئتمان االستهالكي، وصعوبة مناقشة 

ك هذا النوع من العقود اليت تتطلب خربة كافية قد ال تتوفر يف املستهل

كطرف ضعيف يغلب على تعاقده الرعونة والتسرع لتحقيق الغاية 

املكبوتة يف نفسه، مما يؤثر على اختياره وحتمل التزامات قد تفوق 

 إمكانياته املالية.

وتهدف هذه الدراسة على التعرف عن قرب على اآلليات التشريعية 

االئتماني قبل وأثناء إبرام العقد  كاملسخرة لتقديم محاية فعالة للمستهل

وأثناء تنفيذه، والتعليق على النصوص القانونية بالشرح والتحليل م  

 اإلشارة إىل اآلراء الفقهية ومناقشتها وتقديم احللول املناسبة.

وعن الصعوبات اليت واجهة الباحث، هي حداثة املوضوع يف التشري  

 :ماجلزائري الذي مل ينظم إال حديثًا بناء على املرسوم التنفيذي رق

، باإلضافة إىل حداثة بعض األحكام يف 1451ماي  51الصادر يف  51/550

التشري  الفرنسي مبقتعضى القانون اجلديد املنظم للمجال التشريعي 

، والذي عاجل 1456 ةيجويل45حلماية املستهلك الساري املفعول ابتداء من 

القرض االستهالكي بعد ما كان تنظمه عدة قوانني متناثرة، أهمها 
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، مما انعكس على نقص املراج  املتخصصة 5139يناير  54انون ق

 توالدراسات السابقة يف املوضوع، باإلضافة إىل انعدام األحكام والقرارا

 القعضائية السيما يف القانون اجلزائري.

وستجيب هذه الدراسة على اإلشكالية التالية: إىل أي مدى ميكن لقواعد 

الة للمستهلك يف جمال االئتمان  وهل محاية املستهلك أن توفر محاية فع

 النصوص املستحدثة كافية يف تعزيز ذلك 

وسنعتمد يف هذه الدراسة كل من املنهج التحليلي، واملنهج املقارن يف 

مقارنة بعض األحكام بني القانون الفرنسي باعتباره مصدر تارخيي 

ت للقانون اجلزائري إضافة أنه من أهم التشريعات اليت نظمت عمليا

االئتمان ضمن قانون محاية املستهلك، وبناء على ما تقدم سنعاجل 

: : املبحث األولاملوضوع بناء على خطة ثنائية من مبحثني، نتناول يف

 املبحث الثاني:و ،محاية املستهلك عند تكوين عقد القرض االستهالكي

 محاية املستهلك عند تنفيذ عقد القرض االستهالكي    

 االستهالكيالقرض عقد تكوين ية املستهلك عند املبحث األول: محا

نستهل هذا املبحث يف مفهوم القرض
(1)

االستهالكي وحتديد نطاقه  

مطلب (ثم محاية رضا املستهلك يف القرض االستهالكي  )مطلب أول(

 . )ثاني

سنتعرض  نطاقهاملطلب األول: مفهوم القرض االستهالكي وحتديد 

التعرض جملال  ثّم )فرع أول(تهالكي االسيف هذا املطلب تعريف القرض 

 من التفصيل:  ءبشي )فرع الثاني(تطبيقه 

يقصد باالئتمان  الفرع األول: تعريف القرض االستهالكي وأهميته

العملية اليت ختول للشخص احلصول على أداء معني قد يكون مبلغ من 

يف النقود، منتج معني أو خدمة معينة على أن يتم باملقابل هلذا األداء 

وقت الحق
(2)

. 

وعرف املشرع اجلزائري القرض االستهالكي يف القانون املدني ضمن 

الفصل الراب  من الباب الساب  الذي ينظم العقود املتعلقة بامللكية على 

"عقد يلتزم به املقرض بأن ينقل إىل املقرتض ملكية مبلغ من  أنه
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ند نهاية النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه املقرتض ع

القرض نظريه من النوع والقدر والصفة"
(3)

. 

ن القرض االستهالكي الوارد ضمن القواعد العامة جاء إوبناء على ذلك ف

بشكل عام حيدد العالقة بني املقرض واملقرتض فقط، بنقل ملكية نقود 

نتهاء اأو أي شيء مثلي آخر م  إلتزام املقرتض برد نظريه عند 

 عام.  مملادة جاءت مبفهون اإالقرض، وبالتالي ف

41/34 :وعرفه قانون محاية املستهلك رقم
(4)

ه "قرض بأّن 40/14يف املـادة  

االستهالك كل عملية بي  للسل  أو اخلدمات يكون فيها الدف  مقسطًا أو 

 مؤجاًل أو جمزءًا" 

التنفيذياملرسوم يف االستهالكي لتعريف القرض اجلزائري وتطرق املشرع 
(5)

 

املتعلق بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض  51/550 :رقم

"كل بي  لسلعة يكون الدف  فيه إىل  هبأّن 1/1االستهالكي يف املادة 

 أقساط مؤجاًل أو جمزءًا".

القرض االستهالكي يف مفهوم تشريعات  ّنإوتأسيسًا على ما تقدم ف

ا يف كل عملية بي  للسل  أو اخلدمات، مم امحاية املستهلك جاء حمصور

يوحي بوجود عقد آخر تبعي متمثل يف عقد بي  للسل  أو خدمات 

وبالتالي تنشأ عالقة تبعية مباشرة بني عقد البي  وعقد القرض يكون 

املستهلك أمام عقدين مرتبطني ببععضهما البعض حبيث ميون القرض 

 عملية البي  يكون فيها الدف  مقسطًا أو مؤجاًل أو جمزًأ. 

اجلزائري مل يتطرق للخدمات كما فعل يف قانون  املشرع حظ أّنكما يل 

محاية املستهلك يف معرض تعريفه للقرض االستهالكي يف املرسوم 

التنفيذي السالف الذكر، مما يفهم من أنه حصر جمال القرض االستهالكي 

 يف السل  دون اخلدمات.

وللقرض االستهالكي خصائص معينة منها أن القرض االستهالكي 

تناء السل  واخلدمات بالرغم من أن املرسوم حصره يف قرض خمصص الق

ثالثة (بي  سل  معينة، كما أنه قصري األجل حبيث أن مدته ال تقل عن 

أشهر وال تتعدى مخسة سنوات
، منخفض يف قيمته القتصاره على )(6)
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متويل حاجات األفراد من السل ، باإلضافة إىل أنه عقد يقوم على االعتبار 

من العقود الرضائية اليت يشرتط فيها ما يشرتط يف  الشخصي، كما أنه

باقي العقود من رضا وحمل وسبب بالرغم من أن البنوك دأبت على 

التحعضري املسبق لنماذج العقود بصفة عامة حيث يكتفي بتوقي  

العميل عليها إلبرام العقد، كما أنه قرض يرتب فوائد على ذمة 

ون دائما مؤسسة مالية أو بنك املقرتض لفائدة املقرض الذي جيب أن يك

يف مفهوم قانون النقد والقرض على أساس حتريم القانون اجلزائري
(7)

 

الفوائد بني األفراد
(8)

. 

ه ميكن األسر من اقتناء ّنإوللقرض االستهالكي أهمية بالغة من حيث 

احتياجاتها من السل  واألجهزة الكهرومنزلية والسيارات، حبيث يكون 

 على أقساط مما ميكن هاته األسر من اقتناء الدف  فيها مؤجاًل

 مستلزماتها من السل  واملنتجات بكل يسر.

بالرغم من النصوص االستهالكي الفرع الثاني: نطاق تطبيق القرض 

املشرع  أّن اليت جاء بها املشرع اجلزائري خبصوص القرض االستهالكي، إاّل

ث مل يتطرق اجلزائري حصر القرض االستهالكي يف نطاق معني، حي

للخدمات كما فعل يف قانون محاية املستهلك يف معرض تعريفه للقرض 

االستهالكي يف املرسوم التنفيذي، مما يفهم من أنه حصر جمال القرض 

 االستهالكي يف السل  دون اخلدمات.

املتعضمن 15\114 :من املرسوم التنفيذي رقم 04باإلضافة إىل نص املادة 

 نيجمال القرض االستهالكي، على أن املتعاملشروط وكيفيات العروض يف 

هم املتعاملون االستهالكي كون منتجاتهم مؤهلة للقرض تالذين 

املمارسون لنشاط إنتاج يف اإلقليم الوطين وينتجون أو يركبون سلعًا 

كما ميكن أن تستجيب السل  املؤهلة إىل  موجهة للبي  إىل اخلواص،

مشرتك بني الوزير املكلف حبماية معدل إدماج حيدد عند احلاجة بقرار 

املستهلك والوزير املعين.
(9)

 

األوىل من القرار الوزاري ونصت املادة
(10)

املشرتك الذي حيدد شروط  

مؤهلة  تعّد" :وكيفيات العروض يف جمال القرض االستهالكي على أنه
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لالستفادة من القرض االستهالكي املنتجات اليت تصنعها املؤسسات 

ط اإلنتاج فوق الرتاب الوطين واليت تقوم بإنتاج وتركيب املمارسة لنشا

للخواصالسل  املوجهة 
(11)

 يف اجلزائر. 

واحلكمة من حصر املشرع نطاق تطبيق القرض االستهالكي على 

منتجات معينة تصن  يف اجلزائر هي دعم احلركة االقتصادية والنشاط 

ئر، حيث نصت يف اجلزا التجاري الوطين ومساعدة املواطنني املقيمني

على أنه "يوجه منح القرض  51/550من املرسوم التنفيذي  1/1املادة 

 االستهالكي للمواطنني املقيمني دون سواهم".

أن  ىمن القرار الوزاري السالف الذكر عل 04باإلضافة إىل نص املادة 

ترفق بهذا القرار بقائمة
(12)

السل  املؤهلة للقرض االستهالكي، كما ميكن  

املؤسسات وتصادق تقدمها اليت الطلبات يني هذه القائمة بناء على أن يتم حت

من القرار الوزاري السالف  41عليها جلنة وزارية مشرتكة بناء على املادة 

 الذكر.

إىل أن املشرع اجلزائري قد ضيق من جمال تطبيق  صويف األخري خنل

فقة من خالل قائمة مراملنتجات القرض االستهالكي ومت حصره يف بعض 

بالقرار الوزاري املشرتك، كما ميكن هلذه القائمة أن حتني وفق الشروط 

 واإلجراءات احملددة يف املادة اخلامسة من القرار الوزاري.  

ّد تع املطلب الثاني: محاية رضا املستهلك يف القرض االستهالكي

محاية رضا املستهلك من أهم مظاهر احلماية اليت جيب أن تراعى عند 

ي عقد يربمه املستهلك م  املهين خبصوص سلعة معينة سواء عن إبرام أ

طريق عقد القرض االستهالكي أو م  التاجر مزود السلعة بشكل 

مباشر، لذلك نظم املشرع األمر سواء من خالل قانون محاية املستهلك أو 

عن طريق النص عليه يف املرسوم التنفيذي املتعلق بتحديد شروط و 

قرض االستهالكي، وسنتطرق يف هذا املطلب إىل كيفيات العرض يف ال

ثم إىل منح املقرتض  )فرع أول( حق املستهلك يف اإلعالم عن القرض

 .)فرع ثاني(فرصة للتفكري والتدبر 
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االلتزام بإعالم  الفرع األول: حق املستهلك يف اإلعالم عن القرض

عقود  املستهلك هو التزام عام يغطي املرحلة السابقة للتعاقد يف مجي 

االستهالك، ويتعلق باإلدالء بكافة املعلومات والبيانات الالزمة للحصول 

السماح على رضا سليم للمستهلك، وبذلك يؤدي الوفاء بهذا االلتزام إىل 

للمستهلك بالبدء يف إبرام العقد وهو على علم بكافة أركان وشروط 

التعاقد.
(13)

 

قدية فحسب، بل يثري اإلخالل بهذا االلتزام ال يثري مسؤولية ع إّن

حسب تأثريه على رضا املستهلك اجلزاءات من تطبيق العديد التساؤل حول 

ومدى إمكانية طلب إبطال العقد، باإلضافة إىل احلق يف احلصول على 

تعويض على أساس املسؤولية التقصريية
(14)

. 

املشرع حرص على أن يزود املستهلك  وتأسيسًا على ذلك جند أّن

وضوعية الكاملة حول القرض الذي سيمنح له حبيث تعترب باملعلومات امل

املعلومات يف هذه املرحلة أكثر دقة لذلك نظم املشرع العرض املقدم 

للمستهلك تنظيمًا دقيقًا.
(15)

 

وقد كرس املشرع اإلعالم عن طريق العرض املسبق للقرض يف نص 

جيب أن تستجيب عروض ...نه"أعلى  41/40من القانون  14املادة 

قرض لالستهالك للرغبات املشروعة للمستهلك فيما خيص شفافية ال

العرض املسبق وطبيعة ومعضمون ومدة االلتزام وكذا أجال تسديده، 

 وحيرر عقد بذلك".

املتعلق التنفيذي من املرسوم 05 باإلضافة إىل ما نصت عليه املادة 

ه: بكيفية وشروط العروض يف القرض االستهالكي واليت تنص على أن

ب أن يتعضمن عرض القرض االستهالكي معلومات صحيحة ونزيهة، "جي

على اخلصوص عناصر العرض و كيفيات احلصول عليه، وكذا حقوق 

 ووجبات أطراف عقد القرض".

كما قرر املشرع إلزامية أن يشمل كل عرض للقرض االستهالكي على 

الصايف بيانات متمثلة يف تعيني األطراف واملوضوع واملدة واملبلغ اخلام و

وكذا نسبة الفوائد اإلمجالية والشروط واألقساط التسديد وكيفيات للعرض 
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املؤهلة للقرض وامللف املطلوب والعضمانات املقدمة من املقرض للبائ ، 

وحقوق وواجبات البائ  واملقرض واملقرتض والتدابري املطبقة يف حالة 

إخالل األطراف بذلك.
(16)

 

قرض جيب أن يكون مكتوبًا ليحدد كما جتدر اإلشارة إىل أن عقد ال

من قانون محاية  14االلتزامات بني الطرفني وفق ما أكدته املادة 

ه، باإلضافة إىل ما أكده القعضاء يف أحد قرارات41/40املستهلك 
(17)

اليت  

"يتم منح القرض مبوجب عقد مكتوب بني البنك ه ّنأنص فيها 

 . واملستفيد حيدد االلتزامات املتقابلة للطرفني"

ومل ينص املشرع اجلزائري على اجلزاء املدني يف حالة اإلخالل بااللتزام 

املرتتب على عدم تقديم العرض قبل إبرام العقد، بل اكتفى باجلزاء 

املتعلق حبماية املستهلك  41/40من القانون  95اجلنائي حيث نص يف املادة 

 )دج 1440444( يعاقب بغرامة مالية من مخسمائة ألف دينار...نه"أعلى 

، كل من خيالف االلتزامات املتعلقة )دج 54440444( إىل مليون دينار

 من هذا القانون". 14عليها يف املادة االستهالكي املنصوص بعرض القرض 

أما القانون الفرنسي فقد نص على جزاء مدني يتعضمن حرمان 

ض املقرض من احلق يف الفوائد وأن املقرتض ال يلتزم إال برد مبلغ القر

يف تاريخ االستحقاق
(18)

الفرنسياالستهالك ، حسب ما نص عليه قانون 
(19)

 

. )L(20)005ـ04( مبقتعضى املادة
 

كما أكد القعضاء الفرنسي يف أحد أحكامه احلديثة بأن عقد االئتمان 

االستهالكي جيب أن تتوفر فيه شروط خاصة بالشكل واملوضوع احملدد يف 

، الذي يستلزم أن يكون 5139ير ينا 54الصادر يف  11-39القانون رقم 

العرض املسبق ثابتًا وفقًا لنموذج معني، وأقر بطالن العقد الذي ينص 

على اختالف شروط القرض أثناء التنفيذ يف حالة تغيري يف احلالة أو 

املركز املهين للمقرتض
(21)

. 

يقصد مبهلة  الفرع الثاني: حق املقرتض يف مهلة للتفكري والتدبر

بر إعطاء املستهلك مدة زمنية للتفكري والتدبر يف مدى التفكري والتد

مالئمة العرض املقدم له قبل ارتباطه بالعقد نهائيا، يلتزم املقرتض 
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خالل هذه املدة باإلبقاء على العرض وال يستطي  أن يعدل عن إجيابه إىل 

حني انتهاء هذه املدة
(22)

. 

رضا املستهلك خالل ثر بالغ يف محاية أ فرصة التفكري والتدبر هلا وتعّد

الفرتة السابقة للتعاقد ومنحه الفرصة الكافية ملراجعة العقود اليت 

، هلذا يؤكد الفقه اخلدمةتعرض عليه من قبل املنتج أو موزع السلعة أو 

أن حق املستهلك يف التفكري والتدبر هو مكمل حلقه يف اإلعالم وهو ما 

وبهيكفل له تقييم مزايا العقد املنوي إبرامه وعي
(23)

. 

على  51/550من الرسوم التنفيذي  46ونص املشرع اجلزائري يف املادة 

جيب أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض من شأنه "ه ّنأ

السماح للمقرتض بتقييم طبيعة ومدى االلتزام املالي الذي ميكنه اكتتابه 

 للمستهلكإعطاء مهلة ضمنيا من ذلك هو ويفهم  "العقدتنفيذ شروط وكذا 

من طرف املقرض لتقييم العرض والتفكري فيه وتفحصه قبل اإلقبال 

 عليه وتوقي  عقد القرض.

يف جمال املستهلك وتعترب مهلة التفكري والتدبر من أهم عناصر محاية 

االئتمان، حبيث تلزم املؤسسات االئتمانية باإلبقاء على عرضهم ملدة معينة 

ة العرض بهدوء وتأني م  من الزمن، تسمح على أثرها للمستهلك بقراء

إمكانية طلب النصيحة و االستفسار عن الفائدة اليت تعود عليه من هذا 

العرض
(24)

. 

L)-312-18) ذلك يف املادةاملشرع الفرنسي وقد كرس 
من (25)

قانون االستهالك  

على أن مانح االئتمان ملزم باإلبقاء على عرضه مدة ال تقل عن مخسة 

 عشر يوم اعتبار من إعالنه.

وبهدف إتاحة احلرية الكاملة للمستهلك طوال فرتة العرض اإللزامية، 

حرم املشرع الفرنسي على املوجب تلقي أي نقود حتت أي شكل من 

األشكال طاملا مل تنتهي املهلة احملددة لذلك، وطاملا مل يتم إبرام العقد 

النهائي
(26)

. 

ذاته، ولكي فاعلية مهلة التفكري تتوقف على املستهلك يف حد  غري أّن

يعضمن املستهلك حقوقه جيب عليه حسن استغالهلا، ألنه ليس من 
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العضروري تدخل املشرع يف مجي  العقود إلضفاء ذلك، بل جيب أن يتم 

من  رالنص على مهلة التفكري والتدبر يف العقود اليت تتطلب أكرب قد

احلماية خاصة منها عقود االئتمان
(27)

. 

نص ال يف قانون محاية املستهلك وال يف ويبقى أن املشرع اجلزائري مل ي

املرسوم التنفيذي الذي حيدد شروط وكيفية العروض يف جمال القرض 

االستهالكي عن أي مدة تلزم مانح االئتمان باإلبقاء على عرضه و متكن 

عقد على غرار التشري  املقرتض من التفكري والتدبر قبل توقي  ال

للمستهلك فعالة مبكان يف توفري محاية األهمية مر الذي يعد من الفرنسي األ

خاصة يف جمال االئتمان، عدا مهلة العدول عن العقد
(28)

اليت تأتي بعد  

 اإلبرام، وهي ختتلف عن مهلة التفكري والتدبر.

ه يف اعتقادنا ميكن االستناد للقواعد العامة يف ذلك السيما ما نصت أّن إاّل

60عليه املادة 
(29)

القوة امللزمة  ليت كرست أّنمن القانون املدني، وا 

لإلجياب تكمن يف اإلجياب املقرون بأجل، حبيث إذا عني أجل للقبول ال 

يسقط اإلجياب إال بانتهاء األجل احملدد له، وإذا كانت مؤسسات االئتمان أو 

البائ  قدم عروضه مقرونة بأجل فيمكن أن يفهم من ذلك بأن هذا 

أنه مهلة للتفكري والتدبر،  األجل يفسر ملصلحة املستهلك على أساس

وقد يستخلص األجل حسب طبيعة املعاملة أو من ظروف احلال كما 

 جديدًا. إجيابًا ما هو إال انقعضاء األجل نص القانون، إال أن أي قبول يأتي بعد 

 عند تنفيذ عقد القرض االستهالكياملستهلك املبحث الثاني: محاية 

تكوين العقد من خالل التطرق بعدما تطرقنا حلماية املستهلك أثناء 

وحتديد نطاقه واحلماية اخلاصة لرضا املستهلك االستهالكي ملاهية القرض 

متمثلة يف حقه يف اإلعالم عن القرض وحقه يف مهلة للتفكري والتدبر، 

سنعاجل يف هذا املبحث احلماية املطلوبة أثناء تنفيذ العقد من خالل 

محاية املستهلك أثناء تنفيذ العقد،  املطلب األول مظاهر مطلبني نعاجل يف

 ثم حق املستهلك يف العدول املطلب الثاني.

 االستهالكيتنفيذ القرض عند محاية املستهلك املطلب األول: مظاهر 

عند التنفيذ يف محايته من التسديد املسبق  كنعاجل مظاهر محاية املستهل
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دة وختلفه عن ثم محاية املستهلك من املديونية الزائ )فرع أول(للقرض 

 . )فرع ثاني(الدف  

الوفاء  الفرع األول: محاية املستهلك من التسديد املسبق للقرض

هو النهاية الطبيعية لاللتزام، فبالوفاء تظل رابطة االلتزام إىل غايتها 

فاملدين ينفذ االلتزام الذي التزم به تنفيذًا اختياريًا، والوفاء يعترب سببًا 

يف صورته الطبيعية يتم من جانب املدين ويرتتب النقعضاء االلتزام وهو 

عليه انقعضاء االلتزام
(30)

. 

ويرتتب على منح مهلة الوفاء وقف تنفيذ التزامات املدين إىل غاية انتهاء 

اليت باملبالغ بالوفاء املدين أن يطالب يستطي  ال األجل احملدد، فالدائن 

تعويض.استحقت، كما ال يستطي  أن يطلب الفسخ أو يطالب بال
(31)

 

 11/501رقم املرسوم التنفيذي من  51/5 يف املادةاجلزائري وقد نص املشرع 

على أنه "ميكن املقرتض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقًا قبل 

 انتهاء مدة القرض."

نه ال ميكن ملانح االئتمان التحجج مبدة القرض إوتأسيسًا على ذلك ف

يطالب املقرتض بالفوائد املطلوبة  املتفق عليها يف العقد، كما ليس له أن

إىل غاية انتهاء القرض وإمنا تتوقف مجي  الفوائد إىل غاية تاريخ الذي مت 

فيه الدف ، ومنه يستطي  املقرتض دائما أن يرد القرض قبل حلول 

من نفس  51أجله دون أي تعويض، ونصت الفقرة الثانية من املادة 

 حكام يكون عديم األثر.املرسوم على أن كل بند خيالف هذه األ

من قانون  L(32))-051-00( وهذا النهج كرسه املشرع الفرنسي يف املادة 

االستهالك أنه بإمكان املقرتض الدف  املسبق للقرض دون أي تعويض 

 كما ميكن للمقرض رفض هذا الدف  إذا كان يقل عن مبلغ القرض.

ال يعين أنه ال  ن املستهلك بتوقيعه على عقد القرضإوترتيبًا على ذلك ف

كالفوائد مثاًل أو القرض يستطي  التحلل من التزاماته املرتتبة عن 

إجبارية انتهاء اآلجال احملددة للدف  املتوالي إىل غاية انتهاء القرض، بل 

ميكن له التخلص من ذلك متى أراد ذلك وال يرتتب على ذلك دف  أي 

 تعويض للمقرض.
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املديونية الزائدة وختلفه عن الفرع الثاني: محاية املستهلك من 

محاية للمستهلك من الدخول يف دوامة االقرتاض وحتمله مديونية  الدفع

مفرطة قد ال تسمح له بالوفاء بالتزاماته، أقر املشرع اجلزائري آليات 

 56قانونية من شأنها أن توفر محاية فعالة للمستهلك، حيث نصت املادة 

ى أنه "ال ميكن أن يفوق املبلغ عل 1-1114من املرسوم التنفيذي رقم 

األحوال الشهري اإلمجالي املتعاقد عليه من طرف املقرتض بأي حال من 

من املداخيل الشهرية الصافية املتحصل عليها بانتظام، وذلك  04%

تفاديًا ملديونية الزبون الزائدة." وبالتالي يكون املشرع قد قيد البنوك 

من الدخل الشهري  % 04نسبة واملؤسسات املالية بهذا القيد وهي 

للمقرتض حتى ال يؤدي اإلسراف يف االستدانة إىل عجز املقرتض وبالتالي 

 ختلفه عن الدف .

 ةهذا القيد ال يكفي لوحده دون وض  آليات تكفل احلماية الالزم أّن إاّل

للمستهلك وحتافظ على متانة النظام البنكي، لذلك قرر املشرع اجلزائري 

مبركزية املخاطر ومركزية خاصة باملستحقات غري تفعيل ما يسمى 

املدفوعة اللذان يعضمنان وض  شبكة للتصريح وتبادل املعلومات 

 خبصوص منح القروض للمستفيدين.

املتعلق بالنقد والقرض 55-40مرأشار األأواًل: مركزية املخاطر 
(33)

يف  

 على "ينظم بنك اجلزائر ويسري مصلحة ملركزة املخاطر 19/5املادة 

من القروض وطبيعة املستفيدين أمساء جبم  تدعى مركزية املخاطر تكفل 

القروض املمنوحة وسقفها واملبالغ املسحوبة والعضمانات املعطاة لكل 

 " ...قرض من مجي  البنوك واملؤسسات املالية

وهدف املشرع آنذاك كان بغرض مساعدة النظام البنكي على التقليل 

ض من خالل تأسيس هيئة تعضطل  جبم  من املخاطر املتعلقة بالقرو

وختزين املعلومات يف جمال القروض، ورغبة من املشرع يف توسي  جمال 

املعلومات قصد تسيري سليم للمخاطر يف النظام البنكي
(34)

 . 

 40-54املتعلق بالقرض والنقد مبوجب األمر رقم  55-40وبتعديل األمر 

 1454أوت  16املؤرخ يف 
(35)

منه  19/5اجلديد يف املادة ، حيث نص التعديل 
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على أنه "ينظم بنك اجلزائر ويسري مصلحة مركزية خماطر املؤسسات 

ومركزية خماطر العائالت ومركزية املستحقات غري املدفوعة."
(36)

 

 14مؤرخ يف  45-51 ويف ضوء ما تقدم، أصدر بنك اجلزائر نظام رقم

 1451فرباير 
(37)

 واألسر وعملها.خماطر املؤسسات تنظيم مركزية ، يتعضمن 

حيث نص هذا النظام على حتديد مبادئ تنظيم مركزية خماطر املؤسسات 

اليت تسجل فيها املعطيات املتعلقة بالقروض املمنوحة لألشخاص 

املعنويني واألشخاص الطبيعيني الذين ميارسون نشاطًا مهنيًا بدون أجر، 

القروض املتعلقة باملعطيات ومركزية خماطر األسر اليت تسجل فيها 

لألفراداملمنوحة 
(38)

  . 

ملركزية املخاطر باملعطيات تصرح املالية أن املؤسسات وأوجب النظام على 

القروض والسقف وقائم القروض املتعلقة بتعريف املستفيدين من 

سواء كانت شخصية والعضمانات املأخوذة املمنوحة لزبائنها مهما كان املبلغ 

أو عينية.
(39)

 

 41ر شهريًا مبركزة التصرحيات املذكورة يف املادةوتقوم مركزية املخاط

نتائج عمليات املركزة املدونة مصرحة وتعد وتعض  يف متناول كل مؤسسة 

لديها عن طريق االطالع عن بعد واالسرتجاع الشهري للقرض
(40)

. 

كما يتعني على املؤسسات املصرحة أن تستشري مركزية املخاطر قبل 

منح قرض لزبون جديد
(41)

. 

 %04اإلجراءات من شأنها أن تسمح للبنوك مبتابعة تطبيق نسبة وهذه 

اليت اشرتطها املرسوم كحد أقصى يتم اقتطاعه من مرتب املستهلك 

املشار إليه كآلية حلماية املستهلك  51/550املنصوص عليه يف املرسوم 

من املديونية الزائدة عن طريق املعلومات اليت تقدم للمقرض عندما 

جديد للتأكد من أن هذا الزبون غري ملتزم بأداءات لدى  يتقدم له زبون

بنك أو مؤسسة مالية أخرى تقوم باالقتطاع من مرتبه، مما يرتتب عن 

ذلك أن تصبح النسبة اإلمجالية لالقتطاع تفوق النسبة احملددة عن طريق 

 التنظيم، مما يسمح حبماية املستهلك من اإلسراف يف االستدانة. 



(07) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

مستحقات  تقوم مركزيةملستحقات غري املدفوعة مركزية ا ثانيًا:

غري املدفوعة بتنظيم املعلومات املرتبطة بكل احلوادث واألخطار اليت قد 

تظهر عند اسرتجاع القروض، وتتلخص مهمة مركزية املستحقات غري 

املدفوعة يف هذا اجملال إىل عنصرين، األول وهو تنظيم بطاقية مركزية 

ه البطاقية احلوادث املسجلة خبصوص تبديد حلوادث الدف ، وتتعضمن هذ

القرض، والثاني هو نشر قائمة حوادث الدف  بطريقة دورية وتبليغها 

إىل املؤسسات املالية أو إلي أي سلطة أخرى
(42)

. 

وهذه اآللية تساهم يف كشف القروض غري املدفوعة بغرض توفري قائمة 

مما يسمح بتوفري سوداء يتم تسجيل فيها كل العمليات املتعلقة بذلك، 

محاية فعالة للمستهلك جراء التخلف عن الدف  وما تثريه من تراكم 

 للديون على األشخاص وتثقل كاهل املستهلك مما يؤدي به إىل اإلعسار. 

حلماية املستهلك من التسرع  يف العدولاملستهلك املطلب الثاني: حق 

أو حتت ضغط إغراءات  يف التعاقد يف أغلب البيوع متأثرًا بالدعاية واإلعالن

وتسهيالت سواء من طرف البائ  أو املنتج، فعضاًل عن قلة اخلربة يف 

العدولالتعاقد، ظهر ما يسمى باحلق يف 
(43)

عن التعاقد، حيث كرس  

 5131ديسمرب  11الصادر يف القانون املشرع الفرنسي هذا احلق مبقتعضى 

باملنزلالبي  بشأن 
(44)

تعاقده والتحلل  ، الذي أجاز للمشرتي العدول عن

منه، ثم توس  املشرع الفرنسي يف ذلك يف قوانني متتالية أبرزها قانون 

املتعلق  بإعالم ومحاية املستهلك يف نطاق  5139يناير  54الصادر يف  39-11

بعض عمليات االئتمان
(45)

. 

ونتناول يف هذا املطلب مفهوم احلق يف العدول وتطبيقاته يف عقد القرض 

 ع أول(، ثم كيفية ممارسة هذا احلق وآثاره )فرع ثاني(:االستهالكي )فر

: مفهوم احلق يف العدول وتطبيقاته يف القرض لالفرع األو

سنتطرق ملفهوم احلق يف العدول من خالل حتديد املقصود  االستهالكي

 .بهذا احلق ثم إىل تطبيقاته يف عقد القرض االستهالكي

فقهعرف بعض ال أواًل: مفهوم احلق يف العدول
(46)

احلق يف العدول  

بأنه، "حق املستهلك يف إرجاع السلعة أو رفض اخلدمة يف خالل مدة 
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معينة حيددها القانون دون إبداء أي مربرات، م  التزام التاجر أو مقدم 

اخلدمة حبسب األحوال برد قيمتها، م  حتمل املستهلك مصروفات الرجوع 

 فقط".

وعرفه جانب آخر من الفقه
(47)

مبقتعضاها يستطي  قانونية يلة بأنه، "وس 

املستهلك إعادة النظر يف العقد الذي ساهم بإرادته يف إبرامه عن طريق 

 الرجوع فيه بإرادته املنفردة دون أدنى مسؤولية تق  على عاتقه."

ومن خالل التعريفات السابقة، خنلص إىل أن حق املستهلك يف العدول هو 

كوسيلة حلمايته من خماطر تسرعه حق ميارسه املستهلك بإرادته املنفردة 

 يف التعاقد.

وال يعطي احلق يف العدول للمستهلك سلطة على شيء، أي أنه ليس حقًا 

عينيًا لكنه يعطيه قدرة على إنهاء العقد بعد إبرامه بإرادته املنفردة 

والطرف اآلخر غري ملتزم بأداء معني يف مواجهة املستهلك
(48)

. 

تعاقد عن احلق يف منح املستهلك مهلة وخيتلف احلق يف العدول عن ال

للتفكري والتدبر اليت أشرنا إليها يف املبحث األول من هذه الدراسة، وذلك 

أن احلق األول ال يتم مباشرته إال بعد إبرام العقد بينما احلق الثاني يكون 

سابقًا على إبرام العقد، اهلدف منه منح مهلة لتنوير املستهلك وإعطائه 

ية لدراسة مدى جدوى العقد املقبل عليه ومقداره واآلثار الفرصة الكاف

النامجة عنه.
(49)

 

 يف عقد القرض االستهالكيالعدول يف املستهلك ثانيًا: تطبيقات حق 

من املرسوم  55/1قرر املشرع اجلزائري احلق يف العدول مبقتعضى املادة 

جل غري أنه يتاح للمشرتي أ...واليت تنص على " 51/550التنفيذي رقم 

أيام عمل حتسب من تاريخ إمعضاء العقد طبق  9للعدول مدته مثانية 

من نفس  50/5للتشري  والتنظيم املعمول بهما" كما نص يف املادة 

املرسوم على أنه "عندما يتم بي  املنتوج على مستوى املنزل
(50)

ن مدة إف 

 أيام مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة." 3العدول تكون سبعة 

-39أن املشرع الفرنسي أقر احلق يف العدول مبقتعضى القانون رقم   حنييف

املتعلق بإعالم ومحاية املستهلكني يف جمال  5139يناير  54املؤرخ يف  11



(00) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وقد مت دجمه يف القانون Scrivener1 عمليات االئتمان واملسمى قانون عض ب

ضمن  املتعضمن قانون االستهالك 16/43/5110املؤرخ يف  101-10رقم 

منه  )L. 311 ()51-(15حيث قعضت املادة  L)-L -1  -311-311-(37  املواد

أيام ابتداء من يوم قبول العرض  43أن للمستهلك مهلة للعدول يف أجل 

املقدم من طرف املقرض
(52)

. 

املؤرخ  303-1454املشرع الفرنسي قد عدل املدة مبوجب قانون رقم  أّن إاّل

يوما مبقتعضى  50 ـ:تقدر باملهلة أصبحت حيث  1454جويلية  45يف 

 L.312)-(19واليت تقابلها املادة  5فقرة  L.311)-(12املادة
(53)

القانون من  

 1456مارس  50املؤرخ يف  046-1456 مراحلالي الصادر مبقتعضى األ

املتعضمن قانون االستهالك
(54)

 . 

نعاجل كيفية ممارسة  كيفية ممارسة حق العدول وآثاره الفرع الثاني:

 ق يف العدول أواًل، ثم اآلثار النامجة عن هذا احلق بشيء من التفصيلاحل

مل يتعضمن املشرع اجلزائري يف أواًل: كيفية ممارسة احلق يف العدول 

إجراءات شكلية ملمارسة هذا احلق، لكن  15/550املرسوم التنفيذي رقم 

ات اليت تقرر هذا احلق أو بعض اإلجراءالقانونية ما يستنبط من األحكام 

الشكلية يف القواعد العامة، أنه لتنظيم األمر جيب إرجاع ذلك إىل ضرورة 

توفر شرطني هما أن يعرب املستهلك صراحة عن عدوله عن العقد، 

 املقررة له مبقتعضى القانون. القانونية يف املدة العدول والشرط الثاني أن يتم 

ذلك  ومعنى التعبري الصريح للمستهلك عن رغبته يف العدول :03

أن يعرب عن إرادته يف الرتاج  عن العقد الذي مت إبرامه فعاًل، والتعبري 

الصريح هو الذي يكشف عن اإلرادة بشكل مباشر ويكون ذلك باملظاهر 

64/5اليت ذكرتها املادة 
(55)

من القانون املدني، على أساس أن التعبري  

ليت نصت العضمين ال يتالءم بصورة واضحة م  تطبيقات احلق يف العدول ا

يف القانون الفرنسي اعليها تشريعات محاية املستهلك، السيم
(56)

. 

و يعد أبرز مثال للتعبري الصريح يف التشري  اجلزائري رسالة موصى 

عليها م  وصل باالستالم قياسًا على احلق يف الرجوع يف التعاقد املقرر يف 

تأمينات.من قانون ال 5مكرر 14عقد التأمني بناء ما نصت عليه املادة 
(57) 
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املشرع الفرنسي من أجل تسهيل استعمال هذه الرخصة ألزم  أّن إاّل

اجلديد واليت تقابل  من قانون االستهالك )58(L.312)- (21مبقتعضى املادة 

القدمية مانح االئتمان أن يلحق بالقرض منوذج معني   (L311-15)املادة

ال إمالء قابل للفصل يتم تسليمها للمستهلك، وما على املقرتض إ

البيانات الواردة يف هذا النموذج وإرساهلا إىل مانح القرض.
(59)

   

حتى ينتج احلق يف العدول  أن يتم العدول خالل املدة القانونية :01

أثره القانوني جيب أن يتم خالل املدة القانونية احملددة له، حيث حدده 

عمل ابتداء من أيام  49 :بـ 51/550املشرع اجلزائري يف املرسوم التنفيذي 

تاريخ تبليغ املوافقة على احلصول على القرض حسب ما نصت عليه 

أيام عمل عندما يتم بي  املنتوج على  3، ويف مدة سبعة 51/1املادة 

 :، أما املشرع الفرنسي فقد حددها بـ50/5مستوى املنزل طبقًا للمادة 

 يوم بناء على ما تفعضلنا به سابقًا. 50

من  49نص املشرع اجلزائري يف املادة   العدولثانيًا: آثار احلق يف

 إال"ال تسري واجبات املقرتض  ،نهأعلى  51/550املرسوم التنفيذي رقم 

ويف حالة عقد  ،جلهاأابتداء من تسليم السلعة اليت استوفى القرض من 

ن واجبات املقرتض تسري ابتداء من بداية تسليم السلعة إبي  متوال ف

  .ع هذا التسليم"وتتوقف يف حالة انقطا

 L.312-(46املادة  هااليت تقابل من نفس املرسوم 54ونص كذلك يف املادة 
 ( 

)60(
"ال ميكن اكتتاب أي التزام من قانون االستهالك الفرنسي على أنه،  

مل يتحصل  البائ  يف إطار القرض االستهالكي ما جتاه من طرف املشرتي

  .على املوافقة املسبقة للقرض" األخريهذا 

قد كرس املشرع قاعدة االرتباط بني عقد فعلى ما تقدم  وتأسيسًا

مبعنى يكون عقد القرض تاب  للعقد الرئيسي ففي  ،القرض وعقد البي 

 عقد األصلي يتبعه بطالن عقد القرض.الحالة بطالن 

مارس املقرتض  إذاعقد البي   آثارتسري  القرر املشرع على أن كما 

احملددة له ضمن اآلجال يف العدول حقه
(61)

. 



(11) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يف شكل  آخريستلم البائ  من املشرتي أي دف   أنميكن  باإلضافة أنه ال

زيادة على اجلزء من الثمن الذي وافق املشرتي  إيداعوال  األشكالمن 

مل يربم العقد املتعلق بعملية القرض نهائيًا ، ماًاعلى دفعه نقد
(62)

، وهو 

 )  (L.312-46املادة نفس  ما نص عليه املشرع الفرنسي يف

في حالة عدول املستهلك عن عقد القرض ضمن فوبناء على ما تقدم 

أي شكل من  حتتجزاءات  أيةنه ال يتحمل إف ،احملددة يف القانون اآلجال

احلالة اليت كان  إىل األطرافوتنقعضي الرابطة العقدية وترج   األشكال،

 عليها قبل التعاقد.  

8 

بوسائل فنية عديدة كحق املستهلك لقد اهتمت نصوص محاية املستهلك 

يف اإلعالم وحقه يف مواجهة الدعاية الكاذبة واملعضللة باإلضافة إىل 

العضمانات الكفيلة حبماية رضا املستهلك، ومت تطبيق هذه الوسائل الفنية 

على عقود االئتمان وذلك بإدخال بعض األحكام تفعياًل حلماية املقرتض 

 ضوء ما تقدم توصلنا إىل النتائج التالية.يف هذا النوع من العقود، وعلى 

قرر املشرع اجلزائري حق املستهلك يف العدول عن التعاقد يف جمال  -

، 10/10االئتمان م  أنه مل ينص عليها يف قانون محاية املستهلك رقم 

ورغم ذلك ساير أغلب التشريعات اليت نصت على ذلك يف قوانني 

م ضمانة فعالة يف محاية االستهالك، وبهذه اإلضافة يكون قد قد

 املقرتض من جراء تسرعه يف التعاقد.

الرتكيز على بعض األحكام مثل حق املستهلك يف اإلعالم من خالل  -

احلكم بإلزامية العرض يف جمال االئتمان والعناصر اليت جيب أن يشملها 

 ذلك حتى يكون املستهلك على بينة من أمره

دم محاية للمستهلك تفعيل بعض األجهزة كآليات إجرائية تق -

كمركزية املخاطر األسر ومركزية املستحقات غري املدفوعة، وهي 

تعترب من اآلليات اليت حتمي املقرتض من املديونية الزائدة وحتمي 

 النظام البنكي واملالي للدولة يف نفس الوقت.
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 التوصيات

إضافة بعض األحكام مل ينص عليها التشري  اجلزائري منها مهلة  -

والتدبر كمدة إلزامية تفرض على املقرتض قبل إبرامه  التفكري

للعقد نص عليها التشري  الفرنسي، حبيث تعترب إضافة من شأنها 

تقديم محاية لرضا املستهلك جراء الرعونة والتسرع وحتسيس 

 املقرتض بأهمية وخطورة العقد الذي هو مقبل عليه.

يف النص على جزاءات مدنية صرحية حتمي املستهلك كحقه  -

التعويض جراء إخالله املقرض وعدم احرتامه االلتزامات امللقاة 

 الفرنسي.املشرع كما فعل الفوائد على عاتقه م  حرمانه من احلق يف 

النص على إجراءات للتسوية الودية يف حالة إعسار املدين قبل  -

الوصول إىل اإلجراءات القعضائية املعروفة يف قانون اإلجراءات املدنية 

ة، ألن املستهلك يبقى الطرف العضعيف يف هذا النوع من واإلداري

 عقود االئتمان.

دمج األحكام املتعلقة بكيفيات العرض يف جمال القرض االستهالكي  -

ضمن قانون محاية  02/002املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي 

كعضمان قانوني حلماية املستهلك يف جمال االئتمان  10/10املستهلك 

           االستهالكي. 

                                     اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 مان وهناك من يسميه القرض.ه االئتختتلف تسميات هناك من يسمي( 1)

نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، دار  (2)

 .15، ص2008اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

املتعضمن القانون املدني 5131سبتمرب سنة  16املؤرخ يف  31/19من األمر  014املادة ( 3)

 املعدل واملتمم 

املتعلق حبماية املستهلك وقم  الغش، ج ر 1441فرباير  11املؤرخ يف  41/34األمر رقم  (4)

 1441مارس 9صادرة يف  51رقم 

املتعلق بشروط وكيفيات  1451ماي  51املؤرخ يف  51/550املرسوم التنفيذي رقم ( 5)

ماي  50الصادرة بتاريخ  10رمسية رقم الريدة ، اجلالعروض يف جمال القرض االستهالكي

1451. 

 51/550من املرسوم رقم  40 نظر املادةا (6)



(10) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
من القانون املدني تنص "القرض بني األفراد يكون دائمًا بدون أجر ويق   010املادة  (7)

 باطاًل كل نص خيالف ذلك."

القرض االستهالكي يف القانون اجلزائري عقد املركبات السياحية منوذجًا،  كباهم سلطانه، (8)

ليوم الدراسي حول البنود التعسفية يف العقود املربمة بني املتعاملني يف ا ةمداخل

منشورة على  6-0، ص5، جامعة باتنة1456بريل أ 50االقتصاديني واملستهلكني يوم 

 http://kanoundjadid.blogspot.com/2016/07/2016.htmlاملوق  االلكرتوني 

 15/114من املرسوم  04املادة  (9)

حيدد شروط وكيفيات العروض يف جمال  31/12/2015شرتك مؤرخ يف قرار وزاري م (10)

 06/01/2016صادرة بتاريخ  01رمسية عدد الريدة اجل ،القرض االستهالكي

يقصد باخلواص "كل شخص طبيعي يقتين سلعة بهدف خاص خارج عن نشاطاته  (11)

، 51/550نفيذي من املرسوم الت 05فقرة  02نظر املادة االتجارية، املهنية أو احلرفية" 

املشرع اجلزائري أخد باملفهوم املعضيق للمستهلك والذي يعترب أن املستهلك  ّنإوبذلك ف

هو" كل شخص طبيعي يقتين مبقابل أو جمانًا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي 

من أجل تلبية حاجياته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به" 

 املتعلق حبماية املستهلك وقم  الغش. 41/40من القانون  0/1نظر املادةا

نشاط تصني   وتتمثل النشاطات ونوع املواد املؤهلة للقرض االستهالكي يف اآلتي: (12)

السيارات السياحية والدرجات النارية وثالثية (السيارات والدراجات النارية تتمثل يف: 

احلواسيب (ملعلومات وتتمثل يف: نشاط تصني  أجهزة املكتبية ومعاجلة ا، )العجالت

نشاط تصني  اهلواتف واأللواح االلكرتونية واهلواتف ، )وباقي العتاد املعلوماتي وملحقاته

نشاط تصني  ، )اهلواتف واهلواتف اخللوية واأللواح االلكرتونية(الذكية تتمثل يف: 

التلفزيون،  أجهزة(األجهزة االلكرتونية وخمتلف األجهزة الكهرومنزلية وتتمثل يف: 

والفيديو، الصوت، آالت التصوير، الكامريات الرقمية، أجهزة التدفئة، املكيفات 

اهلوائية، املربدات و معدات الطبخ املنزلي ومعدات الغسيل واألجهزة الكهرومنزلية 

نشاط اإلنتاج الصناعي جلمي  األثاث اخلشيب لالستخدام املنزلي وتتمثل يف: ، )الصغرية

نشاط صناعة النسيج واجللود تتمثل يف: ، )األثاث اخلشيب وملحقاته مجي  األثاث،(

مواد البناء وتتمثل يف: ، )صناعة األقمشة املفروشات السجاد والبساط واألغطية(

 .)اخلزف واخلزف الصحي(

حسن عبد الباسط مجيعي، محاية املستهلك احلماية اخلاصة لرضا املستهلك يف عقود  (13)

 .15، ص  1996ة العربية، مصر االستهالك، دار النهعض

نزيه حممد الصادق املهدي، االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات املتعلقة بالعقود  (14)

 56، ص5114وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دار النهعضة العربية، مصر، 

رنسي، مرج  نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الف (15)

 .22سابق، ص

 51/550من املرسوم التنفيذي رقم  43املادة  (16)

 .1454، 45، جملة احملكمة العليا، عدد 43/45/1454مؤرخ يف  114319قرار رقم  (17)



        جريفيلي، ود.بحماويب.          ...حماية المستهلك في عقد القرض االستهالكي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، مرج   (18)

 10سابق، ص

(19) ORD. n° 2016-301 du 14 Mars 2016 Relative a la partie législative du 
code de la consommation, J.OF n°171 du 16 Mars 2016 

(20) Art. L. 341-40. - Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager 
hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable 
conforme à l’article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes 
aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit 
aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.» 

(21 (Bulletin d’information n 303 du 1mai 1990 N 599 

حممد حممد الرفاعي احلماية املدنية للمستهلك إزاء املعضمون العقدي، دار  مشار إليه عند أمحد

 30، ص5110النهعضة العربية، مصر 

، منشورات احلليب 5أكرم حممد حسني التميمي، التنظيم القانوني للمهين، ط  (22)

، أشار إليه زعيب عمار، احلق يف العدول عن التعاقد 93-96، ص 1454احلقوقية، لبنان، 

، 1450، 41يف محاية املستهلك، جملة املفكر، جامعة حممد خيعضر بسكرة، العدد  ودوره

 551ص

غازي خالد أبو عرابي، محاية رضا املستهلك دراسة مقارنة بني قانون محاية املستهلك  (23)

اإلماراتي وتقنني االستهالك الفرنسي، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون، عمادة 

 .515، ص1441، 5، العدد 06األردن، اجمللد البحث العلمي، جامعة 

نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، مرج   (24)

 10سابق، ص

(25) Art.315-08 alinéa 5 La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de 
crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions 
pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette 
remise ou de cet envoi. 

املتعلق باإلعالم ومحاية  5139يناير  54الصدر يف  11-39من قانون  11املادة  (26)

 املستهلكني يف جمال بعض عمليات االئتمان

 515زعيب عمار، مرج  سابق، ص  (27)

سنرجئ التفصيل حول املقصود مبهلة العدول عن العقد يف املبحث الثاني من هذه  (28)

 الدراسة لعالقتها الوطيدة به

من القانون املدني على أنه "إذا عني أجل للقبول التزم املوجب بالبقاء  60تنص املادة  (29)

على إجيابه إىل انقعضاء هذا األجل، وقد يستخلص األجل من ظروف احلال أو من 

 بيعة املعاملة."ط

نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، ( 30)

 .013، ص1441مصر، 



(15) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، مرج   (31)

 .01سابق، ص

(32) Art. L. 312-34. Alinéa 0 - L’emprunteur peut toujours, à son 
initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le 
crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais 
afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. » 

، جريدة رمسية 1440أوت  16لنقد والقرض الصادر بتاريخ املتعلق با 40/55األمر  (33)

  1440/ 49/ 13مؤرخة يف  11عدد 

 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،1الطاهر لطرش، االقتصاد النقدي والبنكي، ط (34)

 031، ص1451

املعدل لقانون النقد والقرض جريدة رمسية  1454أوت  16املؤرخ يف  40-54األمر رقم  (35)

  45/41/1454مؤرخة يف  14د عد

 031الطاهر لطرش، املرج  السابق، ص (36)

املؤرخة يف  36، جريدة رمسية عدد 1451فرباير  14مؤرخ يف 45-51نظام رقم  (37)

50/43 /1451 

 45-51من النظام  45املادة ( 38)

 45-51من النظام رقم رقم 41املادة ( 39)

 45-51من النظام رقم  43املادة  (40)

 45-51من النظام رقم  50دة املا (41)

 031-030الطاهر لطرش، مرج  سابق، ص (42)

لقد أطلق الفقه عدة تسميات حلق العدول فهناك من مساه حق الرجوع، والبعض  (43)

اآلخر مساه حق االنسحاب، ويفعضل الباحث حق العدول، وقد تبنى املشرع اجلزائري حق 

 ق بالقرض االستهالكي. املتعل 51/550العدول مبقتعضى املرسوم التنفيذي 

نظم من خالله  5131ديسمرب  11يف  550-31أصدر املشرع الفرنسي تشري  رقم  (44)

البي  باملنزل بطريقة مغايرة لبعض املبادئ التقليدية للقانون املدني، أنظر يف ذلك 

السيد حممد السيد عمران، محاية املستهلك أثناء تكوين العقد، الدار اجلامعية، مصر، 

 519، ص1440

حممد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل االتصال احلديثة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  (45)

 .90-90، ص1441

، دار اجلامعة اجلديدة، 1ط كوثر سعيد عدنان خالد، محاية املستهلك االلكرتوني، (46)

 .601، ص1456اإلسكندرية، 

 .591مساعد زيد عبد اهلل املطريي، مرج  سابق، ص (47)

 .153اهليثم عمر سليم، مرج  سابق، ص (48)

 510زعيب عمار، مرج  سابق، ص (49)



        جريفيلي، ود.بحماويب.          ...حماية المستهلك في عقد القرض االستهالكي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (18) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
يقصد بالبي  باملنزل توجه التاجر أو من ينوب عنه إىل أماكن إقامة املستهلكني الذين  (50)

يوقفون أمام املنازل ويعرضون سلعهم من منتجات وخدمات حبيث يتم التعاقد معهم، 

عي من املستهلك، أنظر مساعد زيد عبد اهلل ويتميز هذا النوع بأنه يتم بدون س

جامعة عني مشس، القاهرة  املطريي، احلماية املدنية للمستهلك، أطروحة دكتوراه،

 .  569، ص1443

(51) -Art. L.311-15 : ….Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de 

sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son 

engagement. » 

شوقي بناسي، أثر تشريعات املستهلك على املبادئ الكالسيكية للعقد، أطروحة  (52)

، 1451/1456دكتوراه علوم ختصص قانون خاص، كلية احلقوق جامعة اجلزائر، 

 001-000ص

(53) Art. L312-19  L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un 
délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre 
de contrat de crédit 

(54) Jean Calais-Auloy Henri Temple, Droit de la consommation, DALLOZ, 
9edition, 2015, P385 

 باللفظ يكون اإلرادة عن التعبري "أّن  من القانون املدني على 64/5تنص املادة  (55)

 على داللته يف شك أي يدع ال موقف يكون باختاذ ماك عرفًا املتداولة باإلشارة أو ،ةوبالكتاب

 ".صاحبه مقصود

 003-006شوقي بناسي، مرج  سابق، ص  (56)

 003شوقي بناسي، مرج  سابق، ص (57)

(58) Art. L .315-50 : Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation 
mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à 
son exemplaire du contrat de crédit.  »  

، نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف 001قي بناسي، مرج  سابق، ص شو (59)

 16جمال االئتمان، مرج  سابق، ص

(60) Art. L. 305-21 Aucun engagement ne peut valablement être 
contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas 
accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas 
remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque 
forme que ce soit, ni aucun dépôt. 

 51/550من املرسوم  51املادة  (61)

 51/550من املرسوم  50املادة  (62)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222021&dateTexte=&categorieLien=cid


 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (17) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي
 د. وناس يحيى                                                  

 أدرار -جامعة أحمد دراية 

S 
وض  املقاييس واملعايري الواجب االلتزام بها، دأبت األنظمة القانونية التقليدية على 

إال أن تشعب احلياة االقتصادية وتنوع صور تدخل الفاعلني االقتصاديني يف حتديد 

مجلة من املقاييس للمنتج واخلدمة، أدى إىل إحداث منظومات تقييس اختيارية، أدت 

ى قانونيتها وكذا هذه املنظومات إىل طرح العديد من األسئلة القانونية املتعلقة مبد

  املسؤولية النامجة عنها.
 حتاول هذه الورقة اإلجابة عن هذه األسئلة يف إطار القانون اجلزائري.

: قواعد التقييس، التقييس االختياري، الطبيعة القانونية الكلمات املفتاحية

 للتقييس، املسؤولية النامجة عن قواعد التقييس.

Résumé :  
Le domaine de la normalisation est resté pendant longtemps un 

domaine réservé du législateur. Cependant la complexité de la vie 

économique et l’intervention accrue des acteurs économiques ont 

engendré une forme de normalisation volontaire.  

Cette normalisation facultative a suscité un tas de questions 

juridiques qui concerne sa nature juridique et la responsabilité qui 

en découle. La présente recherche tente de répondre à ces questions 

en droit algérien.  

 مقدمة

واخلدمة، باملنتج خاصة مقاييس غلب التشريعات احلديثة إىل فرض أتتجه 

ويرافق هذا اجلانب التشريعي والتنظيمي املتعلق بالتقييس مبادرات 

خاصة خترج عن اإلطار الرمسي وتعض  بدورها مقاييس خمتلفة. تتسم هذه 

لى املقاييس اخلاصة بالطاب  اإلرادي واالختياري. ينصب هذا البحث ع

بيان الطبيعة القانونية هلذه املقاييس اليت توض  من قبل منظمات غري 

لقواعد التقييس الطبيعة القانونية مستقلة. تتجلى أهمية دراسة حكومية 

اخلاصة يف الكشف عن طبيعة هذه القواعد وطرق اعتمادها وكيفية 

رئيسية ومن ثم تظهر االشكالية ال االلتزام اإلرادي بها وآثارها القانونية.



           س يحيىد. ونا                في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (16) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

للدراسة يف السؤال التالي: ماهي الطبيعة القانونية لقواعد التقييس 

 الطوعية وكذا املسؤولية اليت ترتتب عن اإلخالل بها  

 املطلب األول: تبلور قواعد التقييس اخلاصة

تربز أهمية دراسة تبلور قواعد التقييس من خالل بيان كيفية تطور 

االختيارية مصادر التقييس ل(، وكذا بيان )الفرع األوالقواعد ووظائفها هذه 

 )الفرع الثاني(.طبيعتها القانونية والتنظيمية وأنواعها وذلك بغية حتديد 

نظرا حليوية فهم  الفرع األول: تطور مفهوم ووظائف التقييس

اجلذور التارخيية ملوضوع التقييس فقد مت استعراض التطور التارخيي 

مفهوم التقييس يف القانون اجلزائري بيان  للتقييس )أوال(، ومن ثّم

 وعرض "بصمة اجلزائرية" كتجربة جزائرية يف جمال التقييس )ثانيا(.

ظهرت مأسسة التقييس م  منتصف  التطور التارخيي للتقييسأوال: 

القرن العشرين من خالل إنشاء معاهد التقييس الوطنية يف خمتلف 

يسالدول، ثم تالها ظهور املنظمة العاملية للتقي
)1( l'ISO  7101سنة 

ظهر التقييس خالل فرتة اخلمسينيات كأداة لغزو األسواق. ثم عرف 

جدا لقواعد  اواسع اانتشارالتقييس بني فرتة الثمانينات إىل األلفية الثانية 

" واملقاييس 1111اجلودة "إيزو مقاييس التقييس من خالل ظهور سلسة 

املبادالت التجارية ار وتوس  انتش". صاحب 70111"إيزو سلسلة البيئية م  

العاملية تعضخم يف التقييس، وبذلك ظهر التقييس كمحفز للتبادل احلر 

والعوملة. كما يظهر بأنه إجراء للتقليل من التعتيم املتعلق باملنتج أو 

إجابة عن بعض اختالالت السوق املتعلقة التقييس اخلدمة، ويشكل 

حبماية البيئة
(2)

. 

مسألة  تعّد :يف القانون اجلزائري ووظائفه التقييسثانيا: مفهوم 

 (7) حتديد مفهوم التقييس من قبل املشرع اجلزائري مسألة جوهرية
 .(5) تسمح بالكشف عن جوانبه الوظيفية

عرف املشرع اجلزائري اجلزائري مفهوم التقييس يف القانون  .1

التقييس بأنه: "النشاط اخلاص املتعلق بوض  أحكام ذات استعمال 

متكرر يف مواجهة مشاكل حقيقية أو حمتملة يكون اهلدف موحد و



(10) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

منها حتقيق الدرجة املثلى من التنظيم يف إطار معني. ويقدم وثائق 

مرجعية حتتوي على حلول ملشاكل تقنية وجتارية ختص املنتوجات 

اليت تطرح بصفة متكررة يف العالقات بني الشركاء واخلدمات والسل  

تقنيني واالجتماعينياالقتصاديني والعلميني وال
(3)

." 
بهذا النص يكون املشرع اجلزائري قد حدد ضوابط العمل اإلرادي الذي 

تقوم به املؤسسات، وبشكل خاص فيما يتعلق باعتماد أحكام  ميكن أن

 كما حدد املشرع اجلزائري أهداف التقييس فيما يلي:، التقييس

 حتسني جودة السل  واخلدمات ونقل التكنلوجيا، -
 من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز، التخفيف -
 إشراك األطراف املعنية يف التقييس واحرتام مبدأ الشفافية، -
 جتنب التداخل واالزدواجية يف أعمال التقييس، -
وإجراءات واملواصفات باللوائح الفنية التشجي  على االعرتاف املتبادل  -

 التقييم ذات األثر املطابق،
 البيئة،اقتصاد املوارد ومحاية  -
حتقيق األهداف املشروعة -

(4)
. 

 بصمة جزائرية: جتربة وطنية يف جمال التقييس االختياري .2

يظهر التقييس كإجراء إرادي ناتج عن مبادرات فردية للمؤسسات 

كاملواثيق والقواعد اليت تعضعها املؤسسات، وبععضها اآلخر ناتج عن 

كاملعايري  ية،مجاعية ذات طاب  تشاوري مثل االتفاقات القطاعمبادرات 

العتماد "بصمة جزائرية"، املؤسسات اليت أطلقها منتدى رؤساء اإلرادية 

واليت اعتمدت من خالل دفرت شروط يتعضمن جمموعة من العناصر 

 وهي:

 ديباجة .7

 حتديد املؤسسة،  .5
 labellisationحتديد املنتوج املرشح  .0
 القيمة املعضافة على املستوى احمللي أو اإلقليمي .0
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 لمستوى التحوي .2
 البحث والتطوير .5
 النوعية .1
 املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة .8
االمتثال .1

(5)
 . 

االختياري اعتمدت منهجية الوسم  "بصمة جزائرية"اعتماد منهجية  .3

املنتجة يف اجلزائر وفق إجراءات الوسم اليت اعتمدها منتدى للسل  

رؤساء املؤسسات
(6)

 مراحل وهي: (41مخسة )وفق  

والذي تقوم من خالله : «Postuler»تقديم الطلب  املرحلة األوىل:

املؤسسات اليت ترغب يف وسم منتج أو جمموعة من املنتجات مبأل طلب 

الرتشح م  إمعضاء رسالة التزام واليت تودع لدى خلية "بصمة جزائرية" 

مبقر منتدى رؤساء املؤسسات. وتقوم املؤسسة املرشحة ألحد منتوجاتها 

سمللوسم بدف  تكاليف الو
(7)

. 

 Désignation d’un» املرحلة الثانية: تعيني هيئة التدقيق:

organisme d’audit»  حتدد خلية "بصمة جزائرية" هيئة التدقيق اليت

 تكلف بإجراء التدقيق.

 Mission d’audit sur»املرحلة الثالثة: مهمة التدقيق يف املوقع 

site»  يف املوق  متاشيا م  والتدقيق الوثائق البحث يف التدقيق تشمل مهمة

متطلبات املرجعية املنصوص عليها يف دفرت شروط الوسم. ترتاوح مدة 

 التدقيق من يومني إىل مخسة أيام.

  املرحلة الرابعة: حترير واعتماد تقرير التدقيق

 «Rédaction et validation du rapport d’audit»  تتم عملية حترير تقرير

يق، ويشمل تعاليق وتوصيات املدقق. حتدد التدقيق بعد نهاية مهمة التدق

 مدة التدقيق يف املوق  م  التدقيق الوثائقي بسبة أيام كاملة.

 النهائي ومنح وسم "بصمة جزائرية": القرار اخلامسةاملرحلة 

«Décision finale et attribution du label « BASSMA DJAZAÏRIA»  

جنة الوسم اليت تفحصه خلية "بصمة جزائرية" تقرير التدقيق لل تقدم



(51) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يف إطار مداولة تقرر فيها منح أ عدم منح الوسم م  األخذ بعني االعتبار 

والشعار لتوصيات املدققني. يبلغ قرار جلنة الوسم وكذا آليات االعالم 

(logo)  للمؤسسة املعنية من قبل خلية "بصمة جزائرية". وحتدد مدة

 الن النهائي لقرار منح الوسم.يوما من يوم إيداع امللف إىل غاية االع 64

حتدد  :وأنواعها اعتماد قواعد التقييس الفرع الثاني: مصادر

معايري وضوابط التقييس بشكل رمسي من خالل اعتمادها يف التشري  

والتنظيم ويستوي األمر أن يكون مصدرها هيئات التقييس احلكومية 

يتم وض  أوال(، بينما )احلكومية غري التقييس أو املعايري اليت تعضعها هيئات 

بشكل عام من قبل منظمات غري  االختيارية أو اخلاصة قواعد التقييس

)l’ISO)8 اإليزوللتقييس حكومية مثل املنظمة العاملية 
، واللجنة الدولية 

اإلليكرتوتفنية
(9)CEI  واالحتاد الدولي لالتصاالت ،l’UIT(10)

. كما توجد 

  .)ثانيا( يهيئات أخرى للتقييس على املستوى الدول

 منيز بني قواعد التقييس االختيارية أوال: مصادر قواعد التقييس:

 .(5)، وقواعد التقييس التنظيمية(7)
ال يقصد هنا بقواعد التقييس واليت  :قواعد التقييس االختيارية .3

وإمنا يقصد بها كما  ،التنظيميةتعترب قواعد تقنية القواعد القانونية أو 

اليت تسمح بتحديد صنف من األشياء أو مسار تقين  يعترب الفقه الصيغة

، وبهذا املفهوم un système de managementأو منتج أو نظام تسيري 

توصف هذه القواعد بالقواعد التقنية، واليت ترتكز عليها املؤسسات 

صناعي. كما حتدد قطاع يف أي االنتاج للوصول إىل الفعالية والعقالنية يف 

صيات التقنية اليت تعتمدها هيئة يعرتف هلا بشكل هذه القواعد اخلصو

يف اإلطار التقنية مصدرها تعاقدي بصالحية تنظيمية. جتد هذه القواعد 

ضمن القانون اخلاصالتعاقدي 
(11)

. 

إىل جانب القواعد اليت تعضعها هيئات : قواعد التقييس التنظيمية .1 

ري وتعاقدي، التقييس املستقلة واليت تقبل بها املؤسسات بشكل اختيا

للسلطات العامة اعتماد قواعد تقنية للتقييس وتندرج ضمن  تلجأ

القوانني أو التنظيمات
(12)

. 
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نظرا لتنوع  :هامراحل اعتمادثانيا: أنواع قواعد التقييس و

 التقييسقواعد تطيب األمر بيان أنواع التقييس مصادر وتسميات قواعد 

 .(5) واعد التقييس، واملراحل اليت متر بها عملية اعتماد ق(7)
يصنف الفقه قواعد التقييس إىل أربعة  أنواع قواعد التقييس. 1

 فئات وتشمل:

  القواعد األساسيةles normes fondamentales : وهي تشمل

علم  les grandeurs physiquesاملصطلحات والكميات الفزيائية 

 .la métrologieالتقييس
  قواعد التخصيصles normes de spécifications : وهي القواعد

اليت تعرف أو حتدد خصائص منتج أو خدمة، وهي النسبة الكبرية 

 من القواعد.
  القواعد املنهجيةles normes de méthodes  أو قواعد التجارب

يعضا تشكل نسبة معتربة من قواعد التقييس وهي أوالتحليل وهي 

عتماد واال  certificationتدخل ضمن أنشطة الرقابة ومنح الشهادة 

accréditation. 
 les normes d’organisation ou deقواعد اإلدارة أو املنامجنت 

managementوهي تشمل قواعد التسيري األمثل للمؤسسات :
(13)

. 

متر عملية اعتماد قواعد التقييس "إيزو" بثالث  .مراحل التقييس:2

ه يف مراحل، تشمل املرحلة األوىل طلب االعتماد والذي جيب أن يعرب عن

جمال حمدد ويصل إىل منطمة "إيزو" عرب منظمات وطنية أو منظمات 

خاصة. وتشمل املرحلة الثانية تدخل اخلرباء وحصول توافق بينهم 

بشأن موضوع حمدد. وتأتي بعد ذلك مرحلة االعتماد واليت تتم بعد 

موافقة من ثالثة أرباع املنظمة باالنتخاب ليتم بعد ذلك نشر القاعدة 

املعتدةاجلديدة 
(14)

. 

حسب  عملية اعتماد املقاييسوتتجزأ هذه املراحل الثالث اليت متر بها 

 وهي: خطواتتسعة الفقه إىل 
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

تشمل املرحلة األوىل تشخيص فاعلية عملية التقييس، من  -

خالل البحث عما ميكن أن تعضيفه يف اجلانب التقين واالقتصادي 

 قاييس اجلديدة.للقطاع، ومدى توفر املعارف الالزمة العتماد امل
والوسائل املتاحة املتطلبات ترتبط املرحلة املوالية حتيدي  -

 واألولويات.
مرحلة اعتماد مشروع قاعدة التقييس، وتتم مبشاركة األطراف  -

 املعنية من منتجني ومستعملني ومستهلكني وإدارة وخمابر.
عن أي اإلفصاح احلصول على توافق خرباء جلنة التقييس وعدم  -

 .اعرتاض بات
يتم بعد ذلك عرض مشروع التقييس لالستشارة العامة ملختلف  -

 يوما. 01يوما و 72الشركاء ملدة ترتاوح بني 
 املرحلة السادسة تشمل اعتماد النص من قبل هيئة التقييس. -
الدوريتطبيق املقاييس والتقييم تشمل متابعة األخرية املرحلة  -

(15)
. 

 لتقييس:للقواعد  ةالقانوني ةعيالطباملطلب الثاني: 

تقتعضي مسألة البحث يف الطبيعة القانونية لقواعد التقييس التمييز 

بني الطبيعة القانونية لقواعد التقييس التنظيمية وقواعد التقييس 

االختيارية أو الطوعية )الفرع األول(، ثم نتناول بعد ذلك املسؤولية 

 النامجة عن خمالفة قواعد التقييس )الفرع الثاني(. 

ل: التمييز بني الطبيعة القانونية لقواعد التقييس الفرع األو

لقواعد القانوني بغية التمييز بني النظام  التنظيمية واالختيارية

التقييس واآلثار القانونية املرتتبة عنها وجب التمييز بني قواعد 

)أوال(. وبناء على التصنيف وقواعد التقييس االختيارية التقييس التنظيمية 

 ملسؤولية النامجة عن خرق قواعد التقييس )ثانيا(.السابق تتحدد ا

 أوال: أساس التمييز بني قواعد التقييس التنظيمية واالختيارية

اتعضح من خالل ما تقدم أن قواعد التقييس تنقسم إىل قسمني 

أو املعتمدة التنظيمية رئيسيني، يشمل القسم األول منها قواعد التقييس 

. ختتلف الطبيعة القانونية الطوعيةو أيارية االختقانونيا، وقواعد التقييس 
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إليها، فأما القواعد التشريعية او تنتمي لقواعد التقييس حبسب الفئة اليت 

ملزمة نظرا النطباقها قانونية التنظيمية للتقييس فهي تتمت  بقوة 

قواعد بها باعتبارها املخاطبني كمعايري والتزامات تق  على عاتق 

 الطبيعة القانونية هلذه الفئة ألنها ليست لن نعاجلوسوف ، قانونية

 مشمولة يف الدراسة.

ينصب البحث يف الطبيعة القانونية لقواعد التقييس الطوعية أو 

حييل قانون التقييس اإلرادية اليت تلجأ إليها املؤسسات بشكل اختياري. 

على قواعد التقييس اليت تعضعها اهليئات اخلاصة
(16)

بالنسبة كما هو الشأن  

الشروط اخلاص ببصمة جزائرية اليت وضعها منتدى رؤساء فرت لد

املؤسسات، وهي صيغة لإلحالة غري املباشرة. كما ميكن أن تتم اإلحالة 

على قواعد التقييس دون أن يعطيها الطاب  اإللزامي ويرتك للمتعاملني 

احلرية يف االنعضمام الطوعي عن طريق االتفاق أو التعاقد لقواعد 

  وطنية أو دولية. تعضعها هيئات خاصة التقييس اليت

تصدر قواعد التقييس يف شكل وثائق صادرة عن منظمات التقييس، 

كما تصدر يف وثائق حتمل تسميات خمتلفة مثل قواعد التقييس املؤقتة، 

أو قواعد جتريبية أو اخلصوصيات التقنية الدولية، أو اتفاقات أو توصيات 

ب  العقد مما جيعلها ترتبط بقانون أو دليل وتتسم كل هذه القواعد بطا

العقود
(17)

اعتمده منتدى ، كما هي عليه قواعد التقييس الطوعية الذي 

يف شكل دفرت صدرت رؤساء املؤسسات والذي مساه "بصمة جزائرية" واليت 

االلتزامات اليت تقبل بها املؤسسات اليت تنظم طوعا إىل هذا شروط حيدد 

 النظام.

كما هو عليه منتدى  كتل املؤسسات يف شبكاتالفقه تينتقد جانب من 

إضعاف لفعالية القواعد القانونية  رؤساء املؤسسات يف اجلزائر، ويعتربه

القانوني التقليدي لتطور التنظيم احلكومية. ونظرا لعدم مالئمة 

املؤسسات ظهرت طرق جديدة للتنظيم كحلول حملاربة التعسف يف اجملال 

ميكن للدولة أن تعضطل  به االجتماعي والبيئي والذي ال
(18)

ونظرا  .
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فإنه ال يوجد إلزام لالنعضمام إىل  لقواعد التقييس للطاب  االختياري

نظام التقييس نظرا لطابعه اإلرادي
(19)

. 

ميكن أن تصبح قاعدة  قة بني التنظيم وقواعد التقييس:: العالثانيا

يم، من خالل اعتمادها يف القانون أو التنظ حسب الفقه تقييس ملزمة

كما ميكن أن يتم فرض االلتزام بقواعد التقييس من خالل عقد أو 

اتفاقية، ويف حالة النزاع املعروض أمام احملاكم ميكن للقاضي اعتبار 

. وبهذا املركز une règle de l’artقواعد التقييس كقاعدة فنية للمهنة 

لقواعد التقييس تعضفر هذه القواعد مبركز املكمل العملي  يالقانون

ملنظمة التجارة العاملية، التقنية لقانون كما هو الشأن بالنسبة للقواعد ل

أو اشرتاط قانون الصفقات العمومية الفرنسي لعضرورة اخلعضوع 

اإللزامي لقواعد التقييس
(20)

 . 

ختتلف  لنامجة عن خمالفة قواعد التقييس:املسؤولية االفرع الثاني: 

ملتغرية من القانون على قواعد صور املسؤولية يف حالة اإلحالة الثابتة وا

التقييس )أوال(، ومن ثم نستعرض صور املسؤولية النامجة عن خرق 

  قواعد التقييس يف القانون اجلزائري )ثانيا(.

 أوال: املسؤولية يف حالة اإلحالة الثابتة واملتغرية لقواعد التقييس

تظهر تطبيق قواعد التقييس الطوعية أو االختيارية من خالل كما 

اإلحالة ضمن قاعدة قانونية للتقييس تتعضمن حكم عام كأن تستعمل 

 التقنيةاملعطيات " أو "املعطيات العلمية املتوفرةعبارة حبسب "

"املتوفرة
(21)

القواعد التقنية اخلاصة إما نظرا لطول ، ويلتجأ إىل هذه 

وتشعب هذه القواعد أو نظرا لتجددها وتغريها املستمر مما يعقد عملية 

اإلحالة  ميكننا التمييز بنيضمن األحكام التشريعية. ومن هنا نقلها 

الثابتة واليت تتعلق بقاعدة تقييس حمددة بعنوانها وتارخيها ومن هنا تكون 

اإلحالة متغرية عندما و ،ألنها مرتبطة بالقانونالقاعدة التقنية ملزمة 

ينها يتعلق األمر باخلعضوع إىل قواعد التقييس ومعايري متجددة ويتم حتي

 بشكل دوري.
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تتحدد املسؤولية عن خمالفة قواعد التقييس حبسب طبيعة اإلحالة على 

ثابتة فإن قواعد تقييس على اإلحالة القواعد التقنية، فإذا كنا بصدد 

يكتفي مبدى فالقاضي تتحدد وفقا للمعايري القانونية وبالتالي املسؤولية 

قانونا، ويعضل غري  احرتام املتعامل لقواعد التقييس املنصوص عليها

 مسؤول بالرغم من إخالله بقواعد فنية.

االلتزام الذي ينشأ على عاتق  بينما إذا كنا بصدد اإلحالة املتغرية فإّن

الفنية اليت يفرضها القانون إىل االلتزامات إىل إضافة املتعامل ميتد إىل 

االلتزامات الفنية اليت متتد إىل قواعد التقييس وبذلك فإن خمالفة 

االلتزامات الناشئة عن املعايري الفنية ضمن قواعد التقييس اخلاصة تعد 

 خمالفة للقانون وترتتب عن عدم احرتامها مسؤولية املتعامل.
 صور املسؤولية النامجة عن خرق قواعد التقييس اخلاصةثانيا: 

اعتماد يثري الفقه ضرورة التمييز يف مسار  :يف القانون اجلزائري

نظيم الذاتي اخلاص الذي تبار به املؤسسات اخلاصة، بني الت التقييس

وكذا أشكال التعاون بني العام واخلاص يف تنظيم الوظيفة التنظيمية. 

تعاملني االقتصاديني يشكل النموذج األول صيغة للتوافق بني امل

، وهو يف ذات الوقت انتقال فعلي لسلطة التنظيم ودون أن واالجتماعيني

العضمانات اليت يفرضها املشرع على اعتماد  خيعض  هذا األسلوب إىل

القواعد التنظيمية اليت تعضعها السلطة التنظيمية. يؤدي انعدام الرقابة 

على اعتماد قواعد التقييس اخلاصة كتلك املفروضة على السلطات 

العامة إىل خلق اضطراب وتعضارب للمصاحل بني املتعاملني اخلواص فيما 

 بينهم.

اص يقوم على مبادرة خاصة من قبل املؤسسات وإذا كان التقييس اخل

فإن السؤال الذي يطرح يتعلق باآلليات الكفيلة بعضمان محاية مصاحل 

الغري من متعاملني آخرين ومستهلكني  ثم ما هي املكنزمات اليت تسمح 

بتفادي حتول قواعد التقييس املعتمدة مببادرة خاصة من قبل املتعاملني 

أي للمتعاملني الذين مل ينخرطوا يف –للغري ال تتحول إىل نظام عقابي 

  وهل توجد أنظمة خاصة للمسؤولية تعضمن تنسيق -هذه القواعد

الدواف  واألهداف اليت كانت وراء اعتماد قواعد التقييس اخلاصة
(22)
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مل جيب ال املشرع وال القعضاء اجلزائري عن كل هذه االسئلة العالقة بشكل 

حكام العامة قابلة للتفسري على واضح وجلي، وبذلك تظل بعض األ

بعض الوضعيات اليت ختص قواعد التقييس. إذ حدد املشرع اجلزائري 

ضمانات للغري من كل التجاوزات احملتملة جراء اعتماد قواعد التقييس 

: "منه واليت تنص على 0يف املادة  12-71اخلاصة كما يف قانون املنافسة 

فسة احلرة ملناوفقا لقواعد ا حتدد أسـعار السل  واخلدمات بصفة حرة

ار يف ظل احرتام أحكام التشري  عارسـة حرية األسمم تتم .والنزيهة

ةعمول بهما وكذا على أساس قواعد اإلنصاف والشفافيلوالتنظيم ا
(23)

 . 

كما اعتمد املشرع اجلزائري يف القانون احملدد للممارسات التجارية حكم 

األعوان اليت يبادر بها  التقييس اخلاصةيقعضي بإخعضاع كل قواعد 

االقتصاديون إىل قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة املمارسات التجارية، من 

خالل نصه على أنه "يهدف هذا القانون إىل حتديد قواعد ومبادئ شفافية 

ونزاهة املمارسات التجارية اليت تقوم بني األعوان االقتصاديني فيما 

بينهم، ويف عالقتهم م  املستهلكني"
(24)

. وبذلك يشكل حكم هذه املادة 

املبدأ العام الذي يأطر كل املمارسات التجارية اليت ميكن أن ختعض  يف جانب 

اليت تنجم املسؤولية منها لقواعد التقييس. ويرتتب عنها امكانية تنظيم 

عن االختالل أو االضطراب الذي تتسبب فيه قواعد التقييس اخلاصة 

تعاملني الذين اعتمدوا قواعد التقييس للممارسات التجارية سواء بني امل

، أو القواعدطوعا هلذه ينعضموا اخلاصة، أو املتعاملني من الغري الذين مل 

 املتعضررين جرا اعتماد هذه القواعد.للمستهلكني حتى بالنسبة 

وينص املشرع اجلزائري على حكم آخر يتعلق مبن  كل املمارسات 

ف التجارية النظيفة والنزيهة واليت التجارية غري النزيهة املخالفة لألعرا

أعوان من خالهلا يتعدى عون اقتصادي على مصاحل عون أو عدة 

آخريناقتصاديني 
(25)

والذي حيتاج إىل فحص موضوعي املطروح .فاإلشكال 

من قبل القعضاء لتحديد مفهوم التعدي الذي ميكن أن حيصل بفعل 

كن أن حتدث جراء اعتماد قواعد تقييس خاصة، وكذا صور التعدي اليت مي

قواعد التقييس. بالرغم من هذا التأويل العام هلذا النص إال أن هذه 
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األحكام العامة بالشكل العام املوجودة عليه ال تعترب مالئمة بشكل فعال 

ملراقبة نشاط التقييس اخلاص. ويعود السبب يف هذه الصعوبة إىل غياب 

املتعلقة املنازعات أحكام واضحة تتعلق بتنظيم التقييس اخلاص وفض 

 بها وكذا ضبابية الصفة واملصلحة ضمن هذه األحكام.

ميكن فرض قواعد تقنية خاصة من وبالرجوع إىل أحكام التعاقد العامة 

خالل عقد التسليم باشرتاط خعضوع السل  إىل شروط ومعايري تقييس 

خاصة، ويف حالة النزاع تصبح األحكام التعاقدية ملزمة بالنسبة ملسلم 

 باالستناد إىل أحكام العقد.التقييس ، وبالتالي يطبق القاضي قواعد سل ال

يف حالة النزاع حول تطبيق قواعد التقييس تثار ولذلك يعترب الفقه أنه 

مسألة تطبيق االلتزامات العقدية باعتبار قواعد التقييس قواعد تكيف 

عن على أنها عقد، وبذلك يطبق مبدأ العقد شريعة املتعاقدين وينجم 

عقدي. ونتيجة لتجلي قواعد بالتزام خالل إالتقييس عدم احرتام قواعد 

التقييس ضمن عقود خمتلفة كالعقود امللزمة جلانبني أو العقود باإلرادة 

املنفردة أو عقد البي  أو عقد اإلذعان، فإن طبيعة االلتزام ختتلف من 

التقييس د قواعالذي ينشأ عن االلتزام وضعية قانونية ألخرى وبذلك فإن 

خيتلف من حالة إىل أخرى. كما أن صور االلتزام بقواعد التقييس قد 

ضمان خمطط ضمن االلتزام تتجلى ضمن أشكال خمتلفة كاإلعالن عن 

أو ضمن  noticeأو ضمن مذكرة   plan d’assurance qualitéاجلودة 

وثيقة اشهارية.
(26)

. 

سيني يف بعض كما تطبق قواعد التقييس يف القانون والقعضاء الفرن

، كما هو الشأن يف قانون règle de l’artمهنة قواعد احلاالت على أنها 

التأمني
(27)

. 
8 

اتعضح يف ختام هذا البحث أن القانون اجلزائري يعتمد بشكل واضح على 

قانون التقييس من خالل رئيسي أو الرمسي بشكل التنظيمي التقييس 

تطور وتشعب احلياة بأن واألحكام التنظيمية املتعلقة به. كما تبني 

تج أشكال جديدة للتنظيم تعضطل  به هيئات تانإىل ا أدى االقتصادية
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، كما ملزمةتابعة للقانون اخلاص من خالل اعتماد قواعد تقييس غري 

  هي عليه التجربة الوطنية يف جمال "بصمة جزائرية".

ال  للتقييس النظام القانوني اجلزائريكما اتعضح يف ختام البحث أن 

م بشكل كاف م  منهجية اعتماد قواعد التقييس اليت تزدهر ءيتال

اليت تعتمد على املرونة والطاب  االجنلوساكسونية نظمة بشكل كبري يف األ

قواعد التقييس تعتمد بناء  التشاوري املتشعب بني خمتلف الفاعلني، ألّن

ء الذي يتم بني خمتلف الشركاواحلوار على اخلربة والتجربة واحملاولة 

والفاعلني على املستوى القاعدي مت تتحول إىل قواعد ليتم اعتمادها على 

املستوى املركزي. هذه الطريقة ال تنسجم م  طريقة اعتماد النصوص 

التنظيمية واليت غالبا ما يغلب عليها االنفرادي والسلطوي، أي أن 

 القواعد تعتمد من األعلى إىل األسفل وليس العكس.

منتدى رؤساء قبل  املعتمدة منرة "بصمة جزائرية" مبادكما تبني بأن 

التقييس الوطين صالحيات أوس  يف جمال حماولة إلعطاء املؤسسات تعد 

، إال أن هذه املرحلة للمؤسسات اجلزائرية من خالل انعضمامها الطوعي

التجريبية ال زالت يف مراحلها اجلنينية ومن ثم فإن مجلة األسئلة 

نظام القانون لقواعد التقييس ونظام املسؤولية القانونية املتعلقة بال

ومل يثر تبلوره الناجم عن هذه القواعد االختيارية ال زال يف مراحل 

 منازعات متعلقة به نتيجة حلداثة التجربة.

كما اتعضح بأن اللجوء إىل القانون املقارن لتحديد اإلشكاالت القانونية 

س واألساس القانوني الذي املتعلقة بالطبيعة القانونية لقواعد التقيي

يف هذه املرحلة التجريبية لفهم رئيسية وسيلة  تبنى عليه املسؤولية، يعّد

منهجية التطبيق الطوعي لقواعد التقييس وحل املشكالت القانونية 

 املتعلقة بها.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

(1) Organisation internationale de normalisation.  

(2) Karen Delchet, La prise en compte du développement durable par les 

entreprises, entre stratégies et normalisation. Étude de la mise en 



           س يحيىد. ونا                في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (80) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
œuvre des recommandations du guide Afnor SD21000, au sein d’un 

échantillon de PME françaises. Université Jean Monnet - Saint-

Etienne, 2006.. Pp. 95-96. 

/ 05يتعلق بالتقييس. ج. ر. عدد:  1440يونيو  10املؤرخ يف  40-40من قانون  1املادة  (3)

1440. 

/ 05يتعلق بالتقييس. ج. ر. عدد:  1440يونيو  10املؤرخ يف  40-40من قانون  0املادة  (4)

1440. 

(5) FCE,Cahier des Charges Bassma Djazairia.  

Le Label «Bassma Djazairia» est un label produit (ou gamme de 

produits), garantissant au consommateur l’origine algérienne du 

produit. Le label vise à permettre aux consommateurs d’identifier les 

produits pour lesquels l’essentiel de la valeur ajoutée a été produite en 

Algérie. 

http://www.fce.dz/bassma/ 

(6) Label « BASSMA DJAZAIRIA » Procédure de labellisation. 

http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2016/08/labellisation1.pdf 

، ثالث  644444(: 1دج، منتجني )044444ر التكلفة كما يلي: املنتج الواحد: تقد (7)

 دج. 114444، أكثر من ثالث منتجات تقدر قيمة كل منتج ب: 144444منتجات: 

(8) ISO : organisation internationale de normalisation  املنظمة العاملية

 للتقييس 

(9) CEI : la Commission électrotechnique internationale  اللجنة الدولية

 اإللكرتوتقنية 

(10) UIT : L'Union internationale des télécommunications  االحتاد الدولي

 لالتصاالت 

(11) Jean-Marc Picard, Les normes techniques : statut juridique, 

Préventique Sécurité - N°100 - Juillet-août 2008. P. 48. 

يتعلق بالتقييس. ج. ر. عدد:  1440يونيو  10املؤرخ يف  40-40كما هو عليه قانون  (12)

05 /1440. 

(13) Vincent Helfrich, efficience et efficacité d’une normalisation des 

sujets sociopolitiques : le cas de la responsabilité sociétale, thèse de 

doctorat, Université de Strasbourg, 2011. P. 33. 

(14) Vincent Helfrich. Op. Cit. P. 53. 

(15) Karen Delchet,  La prise en compte du développement durable par 

les entreprises, entre stratégies et normalisation. Étude de la mise en 

œuvre des recommandations du guide Afnor SD21000, au sein d’un 

échantillon de PME françaises. Université Jean Monnet - Saint-

Etienne, 2006.  Pp. 101-103. 

http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2016/08/labellisation1.pdf


(81) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
 املتعلق بالتقييس السابق. 40-40من قانون  41املادة  (16)

(17) Jean-Marc Picard, Les normes techniques statut juridique, 

Préventique Sécurité - N°100 - Juillet-août 2008. P. 49. 

(18) Karen Delchet, op. cit. P. 63. 

(19) Cédric GROULIER, Norme permissive et droit public, Thèse de 

doctorat en droit public, Université de Limoges, 2006. P. 14. 

(20) Jean-Marc Picard, Homeland Security : la normalisation face au 

droit, Cahiers de la sécurité – n°3 – janvier-mars 2008. P. 110. 

 6املؤرخ يف  060-41امللحق، دليل اعتماد اللوائح الفنية، املرسوم التنفيذي رقم  (21)

 .94/1441املتعلق بتنظيم التقييس وسريه. ج. ر. عدد:  1441ديسمرب 

(22) Fabrizio Cafaggi, Le rôle des acteurs privés dans les processus de 

régulation : participation, autorégulation et régulation privée, Revue 

française d'administration publique 2004/1 (no109), Pp. 25- 26. 

 .06/1454املتعلق باملنافسة، ج .ر. عدد:  41-54من قانون  0املادة  (23)

د املطبقة على املمارسة التجارية. املعدل ، حيدد القواع41-40املادة األوىل من قانون  (24)

 . 05/1440واملتمم. ج. ر. عدد: 

 السابق. 41-40من قانون  16املادة  (25)

(26) Jean-Marc Picard, Les normes techniques : statut juridique, 

Préventique Sécurité - N°100 - Juillet-août 2008. P. 50. 

(27) article A241-1, que « l’assuré  est déchu de tout droit à garantie en 

cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont 

définies par les règlementations en vigueur, les DTU ou les normes ». 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (81) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 األثر السلبي التفاق التحكيم في التشريع الجزائري
 أ.محمد قبايلي                                            

 جامعة محمد بو ضياف بالمسيلة 

S 
يرتتب على اتفاق التحكيم أثر هام يعرف باألثر السليب الذي مبوجبه يتخلى القاضي 

عن اختصاصه هليئة التحكيم، وهذا ال يعنى أن عالقة القاضي بهيئة التحكيم 

يد املساعدة للمحكم يف عمله كما يبسط  ستنقط  بل بالعكس يبقى القاضي ميد

ن ختلي إف ومن جهة أخرى رقابته على احلكم التحكيمي عند صدوره، هذا من جهة،

حد األطراف، كما أن على أالقاضي عن اختصاصه ال يكون آليا بل جيب إثارته من 

 القاضي التحقق من عدم البطالن الظاهر التفاقية التحكيم.    

Résumé  
L’existence de la convention d’arbitrage a un effet important qui 
retire au juge étatique son pouvoir juridictionnel (effet négatif). En 
effet, la clause d’arbitrage oblige, en principe, la juridiction 
étatique saisie à se déclarer incompétente, et de donner 
compétence à l'arbitre pour statuer sur le litige que les parties lui 
ont soumis. Cela ne signifie pas que La relation entre le juge et 
l'arbitre sera coupée, au contraire, le juge reste étend un coup de 
main à l' arbitre durant toutes les etapes de  d'arbitrage. 
D'autre part, Le juge de l'Etat ne peut relever d'office son 
incompétence, sauf s'il constate l'existence d'une convention 
d'arbitrage à condition que celle-ci, soit invoquée par l'une des 
parties. 

  

حيث ِإْلَتَجأ التحكيم من أقدم الوسائل يف حل النزاعات وتسويتها،  يعّد

وعمل به األفراد منذ القدم، وأخذ يتطور شيئا فشيئا بتطور وازدياد 

غالبية  أصبحتاملعامالت وما ينشأ عنها من نزاعات بني أطرافها، و

العقود الدولية تتعضمن شرط التحكيم حلل النزاعات اليت قد تنشأ 

 اجلزائرمستقبال، ومواكبة هلذه التحوالت االقتصادية والتجارية، أصدرت 

 11/40/5110بتاريخ  10/41باملرسوم التشريعي أول قانون يتعلق بالتحكيم 

 وقد ،م5166معدل ومتمم لقانون اإلجراءات املدنية الصادر يف جوان 
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جدد املشرع ثقته يف التحكيم عند إصداره للقانون اجلديد لإلجراءات 

   .1449فيفرى  11املدنية واإلدارية بتاريخ 

عقد كغريه من العقود خيعض  ملا ختعض  له االتفاقيات إال  واتفاق التحكيم

القانون يف للتصرفات القانونية عن اآلثار املعتادة آثارا متمايزة نه يرتب أ

وهنا تربز أهمية هذه الدراسة أي يف اجلانب اإلجرائي والذي  اخلاص،

ثرين هامني أوهلما هو اختصاص هيئة التحكيم اليت اختارها أيرتب 

بالفصل يف النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ عن تنفيذ العقد األطراف 

األصلي وهو ما بات يعرف باألثر االجيابي، وثانيهما هو األثر السليب أي 

حد أامتناع القاضي العام للدولة من نظر هذا النزاع عند متسك 

 األطراف بالدف  بوجود اتفاقية حتكيم.

ن نظر النزاع، وما طبيعة فما هو املقصود مببدأ بامتناع قاضي الدولة ع

 وأساس هذا املبدأ  وهل يؤخذ هذا املبدأ على إطالقه أم أن له استثناءات

وهل حيدث األثر السليب "  أنه ما من مبدأ إال وله استثناء" لقاعدة وفقا ل

 التفاق التحكيم قطيعة بني القعضاء ونظام التحكيم 

مطلبني تطرقنا يف  قسمنا هذه الدراسة إىل تولإلجابة عن هذه التساؤال

أوهلما ملبدأ عدم والية القاضي لوجود اتفاقية حتكيم أما يف املطلب الثاني 

 فتناولنا نسبية هذا املبدأ.

 املبحث األول: امتناع القاضي عن نظر اخلصومة

لقد نص املشرع اجلزائري على مبدأ عدم والية القاضي الوطين يف وجود 

نه "يكون القاضي أا، واليت نصت على ق ا م  5401اتفاق حتكيم يف املادة 

غري خمتص بالفصل يف موضوع النزاع إذا كانت اخلصومة التحكيمية 

حد األطراف" أقائمة أو إذا تبني له وجود اتفاقية حتكيم على أن تثار من 

بعد حتليلها هو أنها  ه املادةهذ يف وما يسرتعي انتباهنا)املطلب األول(، 

التحكيمية مبا ينتج  خلصومةيف ا الوطين وحي بإمكانية تدخل القعضاءت

 هذا ملبدأ )املطلب الثاني(. نسبية واستثناء علىعنه اإلقرار بوجود 

يري مبدأ عدم والية القاضي لوجود اتفاقية حتكيم  املطلب األول:

عن عقد والذي اتفاقية التحكيم عبارة أن  Philippe Fouchardاألستاذ 
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الفاتهم الناشئة أو اليت قد تنشأ عن مبقتعضاه يلتزم األطراف على فض خ

طريق حمكمني وليس عن طريق قعضاة الدولة.
(1)

 

ومن آثار مبدأ عدم والية القاضي الوطين لوجود اتفاقية حتكيم هو رده 

حد أطراف اخلصومة واملتفق بشأنها على أللدعوى اليت قد يرفعها أمامه 

 التحكيم وذلك عن طريق الدف  بوجود اتفاقية حتكيم.

تعد الدفوع من الوسائل اليت وفرها القانون للخصم لدحض ادعاءات و 

التحكيم يسلب القاضي واليته يف الفصل  وملا كان االتفاق علىخصمه، 

التحكيم  عليه يف التمسك باللجوء لنظامللمدعي يف اخلصومة ومينح احلق 

بدل القعضاء الوطين بشرط أن يثري هذا األخري الدف  بوجود اتفاق 

الدعوى.موضوع يف الدخول قبل القاضي أمام  التحكيم
(2)

املطروح والسؤال  

القانونية للدف  بوجود اتفاقية حتكيم  الطبيعة حول ماهية يتمحور هنا 

 )الفرع الثاني(. )الفرع األول( واألساس القانوني هلذا املبدأ 

لقد  للدفع بوجود اتفاقية حتكيمالقانونية الفرع األول: الطبيعة 

راء الفقهية حول طبيعة الدف  بوجود اتفاقية حتكيم فمنهم اختلفت اآل

 ومنهم من يري انه دف  بعدم القبول.االختصاص من يري انه دف  بعدم 

هذا   يعتنق الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم االختصاص :أوال

الفقه والقعضاء الفرنسيني وجانب من الفقه اإليطالي  كل منالرأي 

اعتربته  واليت لنقض االيطالية يف بعض أحكامهاحيث أخذت به حمكمة ا

الدف  بعدم االختصاص شأن  همتعلق بالنظام العام شأن غريدفعا 

، مما يوجب التمسك به قبل الكالم يف املوضوع وإال سقط احلق فيه ،احمللي

اإليطاليةمن قانون اإلجراءات املدنية  0مكرر 951واعتمدته املادة  
(3)

 ،

ئري هذا الرأي يف العديد من القرارات منها قرار وساير القعضاء اجلزا

عندما ُعرض  0/3/5130الصادر بتاريخ  551حمكمة استئناف اجلزائر رقم 

حتكيمي عليه خالف بني شركة جزائرية وشركة يوغوسالفية بينهما عقد 

وفقا لألثر السليب اختصاصها احملكمة حكما بعدم أصدرت دولي، حيث 

كيمي.املرتتب علي وجود عقد حت
(4)

العربية التشريعات وهناك الكثري من  

اليت أخذت بهذا املبدأ، على غرار املشرع اجلزائري الذي حسم يف هذه 
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ذهبت هو ما والذكر، السالفة ق ا م ا،  5401املسألة من خالل نص املادة 

للتحكيم التجاري واليت أقرها  العربية اتفاقية عمان من  10املادة  إليه

بأنه دف  بعدم االختصاص واليت  حيث اعتربتهالعربي  دلجملس وزراء الع

الشكلية  عوالدفواالختصاص بعدم الدف   إبداء جيب " نهأنصت على 

اهليئة أن تفصل فيها قبل الدخول يف  ىاألخرى قبل اجللسة األولي وعل

 ."نهائيا الشأن  املوضوع ويكون قرارها بهذا

بعدم هو دف  تفاقية حتكيم ابوجود الدف  مؤيدو هذا االجتاه أن  ويرى

وهو حيجب سلطة القاضي الوطين عن نظر النزاع ومينحها االختصاص 

من قواعد لقاعدة يكون نتيجة خمالفة االختصاص للمحكم، والدف  بعدم 

الشكلية، وهو عدم اختصاص وضيفي النتفاء الوالية ينتج االختصاص 

لعام للدولة عن يسلب والية القعضاء اجراء االتفاق على التحكيم الذي 

.نظر هذا النزاع
(5)

 

لقد وجه هلذا الرأي العديد من  بعض االنتقادات املوجهة هلذا الرأي

االنتقادات منها صعوبة حتديد نوع عدم االختصاص يف مثل هذه احلالة، 

 مومنها أيعضا أن االختصاص حيدده القانون، وان القعضاء يظل خمتصا رغ

البطالن. اختصاصه بدعوىويف احملكم م حكمراجعة يف التحكيم على االتفاق 
(6) 

أصحاب هذا ّد يع ثانيا: الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول

الرأي أن الدف  بوجود اتفاقية حتكيم ليس من شأنه أو من طبيعته نزع 

اختصاص القاضي الوطين، وهو دف  بعدم القبول ألنه يرتتب على اتفاق 

لعادي وااللتجاء إىل هيئة التحكيم، التحكيم ترك األطراف للقعضاء ا

ومتى نزل اخلصوم بإرادتهم عن سلطة االلتجاء إىل قاضي الدولة تكون 

حد شروط قبوهلا مما ميتن  على احملكمة قبوهلا، ما دام أالدعوى قد فقدت 

اتفاق التحكيم قائما.
(7)

 

ب جينه "أاليت نصت على  50وقد اعتنق هذا الرأي املشرع املصري يف املادة 

حتكيم أن حتكم بعدم  اتفاقعلى احملكمة اليت يرف  إليها نزاع يوجد بشأنه 

وهو ما تبناه املشرع السوري يف نص املادة العاشرة  ..."قبول الدعوى
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جيب على احملكمة اليت ترف  أمامها دعوى يف مسألة أبرم بشأنها بقوله " 

  ...".ن حتكم بعدم قبول الدعوىأاتفاق حتكيم 

لقد وجهت إىل نظرية عدم  دات املوجهة هلذا الرأيبعض االنتقا

القبول العديد من االنتقادات منها: صعوبة التمييز بني خمتلف الدفوع 

بعدم القبول، فهناك عدم قبول ملخالفة احلق يف الدعوى وشروط قبوهلا، 

 أو خمالفة حق اللجوء إىل القعضاء وعناصر قيام هذا احلق، وقيل أيعضا أن

تحكيم ال ميس باحلق يف الدعوى الذي يعرتف به القانون ال االتفاق على

والذي يظل قائما رغم االتفاق على التحكيم.املوضوعي ألصحاب احلق 
(8) 

جيب إثارة  الوقت الذي يتعني فيه إثارة الدفع باتفاق التحكيم .1

هذا الدف  قبل الدخول يف املوضوع، وهو ما أكدته غالبية التشريعات 

ق ا م ا. 0122اجلزائري يف صلب املادة التحكيم انون املقارنة مبا فيها ق
(9)

 

العليا يف أحد قراراتها أنها  احملكمة أن الشأن بهذا يالحظ ما أنه غري

 يتبني حيث" ، يف منطوقها الذي جاء فيه:ق ا م ا 5400ناقعضت نص املادة 

 طرف من املثار الدف  برفض قعضى أنه فيه املطعون القرار من فعال

 جاء الدف  هذا أن معتربا التحكيم إىل اللجوء بوجوب ملتعلقوا الطاعن،

 الدف  هذا أن واحلال ، أخرى جهة من بالشكل ويتعلق جهة من متأخرا

 أن كما ، العقد بنود من بند بتطبيق يتعلق بل شكلي بدف  يتعلق ال

 جيب بأنه ، للقول عليه اعتمد الذي النص يبني مل فيه املطعون القرار

 اجمللس خرق فقد ولذلك املوضوع، يف اخلوض قبل لدف ا هذا تقديم

 ،اتأسيس قبوله يتعني لذلك املدني القانون من 546 املادة نص حقيقة

 ما وجود لعدم القعضية إحالة إىل حاجة ودون القرار نقض وبالتالي

 ".املدنية اإلجراءات قانون من 160للمادة طبقا وذلك فيها، يفصل
(10)

 

الدف  بوجود  م ال يتعلق بالنظام العامالدفع باتفاقية التحكي .2

اتفاقية حتكيم هو دف  غري متعلق بالنظام العام، وبالتالي ال جيوز 

للقاضي أن يقعضي به من تلقاء نفسه حتى ولو تبني له وجود اتفاق 

حتكيم، وبناء عليه اذ مل يتمسك اخلصم صاحب املصلحة بهذا الدف  

حكما فيها. فيجب على القاضي أن ينظر اخلصومة ويصدر
(11)

  



(87) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 بنصها: 1/0يف املادة  كوهو ما أقرته االتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويور

يتوجب على حمكمة البلد املتعاقد اليت تقام لديها قعضية ذات عالقة "

باتفاقية معقودة بني الفرقاء ضمن منطوق هذه املادة، أن حتيل ذلك 

 ."...النزاع إىل التحكيم وذلك بطلب من أحد الفرقاء

وعدم تعلق الدف  باتفاقية التحكيم بالنظام العام أقرته أيعضا التشريعات 

ق ا ف، واليت منعت القاضي  0221الوطنية كالقانون الفرنسي يف املادة 

من إعالن عدم اختصاصه من تلقاء نفسه، وهو نفس األمر بالنسبة 

 من القانون اجلزائري. 0122من للقانون املصري واملادة  00للمادة 

وقد تواترت أحكام النقض  هأما موقف القعضاء فقد سار يف هذا االجتا

املصرية على اعتبار أن الدف  بوجود اتفاقية حتكيم غري متعلق بالنظام 

.0011مايو لسنة  52العام ومنها القرار الصادر بتاريخ 
(12)

 

أما القعضاء الفرنسي بعدما كان يعترب سابقا أن الدف  باتفاق التحكيم 

الدف  بعدم االختصاص املتعلق بالنظام العام إال انه عاد وقرر  من قبيل

بوضوح أن الدف  باتفاق التحكيم هو دف  بعدم االختصاص غري متعلق 

بالنظام العام.
(13)

 

لقد استمد  الفرع الثاني: األساس القانوني ملبدأ عدم والية القاضي

واملعاهدات  تهذا املبدأ أساسه من مصدرين أساسني هامني هما االتفاقيا

 .الدولية )أ( والتشريعات والقوانني الوطنية )ب(

انصب اجلهد الدولي على عقد  أوال: االتفاقيات واملعاهدات الدولية:

دني من التماثل يف املواقف من أاالتفاقيات اليت من شأنها أن تعضمن حدا 

التحكيم ويف شروط االعرتاف بأحكامه وتنفيذها مبا يعضمن حرمة والية 

م وحصانة رأيه ورف  عنه أسباب الوصاية وَتُحد من تدخل قاضى احملك

.الدولة يف اخلصومة التحكيمية
(14) 

وقد أقرت املعاهدات واالتفاقيات اخلاصة بالتحكيم مبدأ عدم والية 

 املتفق على فعضها بالتحكيم.املنازعات القاضي الوطين وامتناعه عن نظر 

أقرت مبدأ عدم اختصاص  أول من 0050ولقد كانت اتفاقية جنيف لعام 

طريق املتفق على حلها عن املنازعات الوطين ومنعه من نظر القاضي 



           أ.محمد قبايلي                      األثر السلبي التفاق التحكيم في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (86) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 يت ألزمت حماكم الدول املنظمة إىلوال 2/0التحكيم وذلك بنص املادة 

االتفاقية أن حتيل األطراف املتنازعة إىل التحكيم إذا رفعت دعوى إىل 

زاع بطريقة التحكيم إذا احملاكم املذكورة وكان هناك اتفاق على حل الن

األخر مقدما بذلك طلبا يدف  بوجود شرط حتكيم.الطرف متسك 
(15)

 

بدورها كرست اتفاقية االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 

0021(16)
واليت جاءت كما يلي "على حمكمة  5/0هذا املبدأ يف نص املادة  

ان حمل اتفاق من املتعاقدة اليت يطرح أمامها نزاع حول موضوع كالدولة 

األطراف باملعنى الوارد يف هذه املادة أن حتيل اخلصوم بناء على طلب 

حدهم إىل التحكيم وذلك ما مل يتبني للمحكمة أن هذا االتفاق باطل أو أ

ثر له أو غري قابل للتطبيق".أال 
(17)

 

من جانبها االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي املربمة يف جنيف 

اليت يوجد بشأنها النزاعات يف الوطين قرت مببدأ عدم والية القاضي أ 0010

نه أعلى   1/0اتفاق على التحكيم ولو بشكل غري مباشر يف نص املادة 

"يف حالة عدم االلتجاء السابق إىل أي قعضاء وطين، والشروع يف اختاذ 

 إجراءات التحكيم فإن احملاكم القعضائية يف الدول املتعاقدة، واليت عهد

إليها باملنازعة املنصبة علي ذات املوضوع املعروض على قعضاء التحكيم 

الختصاص يف املوضوع اخلاض  الفصل و بني ذات األطراف، أن تتوقف عن 

ألسباب خطرية وذلك حتى يتم صدور حكم التحكيم". احملاكم، إاّل
(18) 

من جهته كرس القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة 

القاضي اختصاص مبدأ عدم  5191ملتحدة للقانون التجاري الدولي األمم ا

اليت جاءت كما يلي: "على احملكمة اليت  9/5الوطين من خالل نص املادة 

برم بشأنها اتفاق حتكيم أن حتيل الطرفني يف أترف  أمامها دعوى يف مسألة 

هلا موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول يف موضوع النزاع، ما مل يتعضح 

 أن االتفاق باطل والغ أو عديم األثر أو ال ميكن تنفيذه.

نه م  تأكيدها على مبدأ أنصوص االتفاقيات السابقة جند  باستقرائنا لكل

إال أنها مل متان  من حتقق التحكيمية استبعاد والية القاضي يف القعضايا 

 .التحكيم وصحتها ةالقاضي الوطين من التثبت للجود الفعلي التفاقي



(80) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

تبين  يف املباشر األثر هلا كان وأخرى الدولية االتفاقيات هذه نصوص ّنإ

التشريعات الوطنية هلذا املبدأ وهذا تنفيذا اللتزاماتها الدولية وهو ما 

 سنراه فيما يلي:

ملواقف العام املقارن االستقراء يتبني من  ثانيا: التشريعات الوطنية

تكرس مبدأ عدم اختصاص بيتها غالأن احلديثة للتحكيم القوانني الوطنية 

 تنفيذا ذلك كان سواءتكون حمل حتكيم، خصومة قاضي الدولة يف 

 تكريس يف جبدواه عن اقتناعها أو عليها صادقت الدولية اليت اللتزاماتها

 .التحكيم فعالية

اختصاص  برز القوانني اليت كرست مبدأ عدمأمن الفرنسي القانون  ويعّد

واليت نصت  5009اتفاقية حتكيم من خالل املادة القاضي املساعد يف وجود 

نه "عندما يرف  نزاع نشأ عن اتفاقية حتكيم أمام قاضي الدولة، أعلى 

مل التحكيم هذا األخري يصرح بعدم اختصاصه ماعدا إذا كانت حمكمة 

ظاهريا غري قابلة  باطل واوظاهريا التحكيم تتشكل بعد أو أن اتفاقية 

للتطبيق..."
(19)

القانون السويسري فقد نظم  عضا ما سار عليهوهو أي، 

مبدأ عدم اختصاص القاضي الوطين يف نظر النزاعات املتفق بشأنها 

من القانون الفيدرالي املتعلق بالقانون الدولي  3يف املادة على التحكيم 

األطراف قد وقعوا عقدا  إذا كان: "نهأحيث نصت على  LDIPاخلاص 

ه للتحكيم فعلى احملكمة السويسرية اليت حتكيما يشمل نزاعا ميكن إحالت

يطلب منها النظر يف هذا النزاع أن تعلن عدم اختصاصها...".
(20)

 

من قانون التحكيم  51/5يف املادة أما القانون األردني فقد تبنى هذا املبدأ 

 بشأنه يوجد نزاع إليها يرف  اليت احملكمة على نه"أواليت نصت على 

 "....الدعوى برد ان حتكم حتكيم اتفاق

ق ا م ا السابقة الذكر  5401والقانون اجلزائري للتحكيم ومن خالل املادة 

نه "يكون القاضي غري أنفس املنوال حيث نص على  أنه سار علىجند 

خمتص بالفصل يف موضوع النزاع إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة 

 ألطراف".حد اأأو إذا تبني له وجود اتفاقية حتكيم على أن تثار من 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (70) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ولقد أزالت هذه املادة الغموض الذي كان يكتنف النص القديم للمادة

 أن على تنص كانت واليت امللغى املدنية اإلجراءات من قانون 4 مكرر 485

 أمام دعوى األطراف أحد يرف  معلقة عندما التحكيم دعوى تكون "

 أحد باشري أو عندما التحكيم، اتفاقية يف املعنيني احملكمني أو احملكم

هذا  مثل غياب حالة يف التحكيم حمكمة تأسيس يف إجراًء األطراف

 دعوى كانت متى املوضوع يف للفصل خمتص غري القاضي يكون التعيني

(21)".معلقة التحكيم
 

مسألة  حيسم مل كونه إىل بالنظر كبري نقد حمل كان النص هذا إن

 من 3 رةالفق 2 املادة كما انه يناقض نص ،واضح االختصاص بشكل

املؤرخ  59/99اجلزائر مبوجب القانون  صادقت عليها اليت نيويورك اتفاقية

 .51/3/5199يف 

القاضي الوطين وامتناعه  صنستخلص مما سبق أن مبدأ عدم اختصا

عن نظر اخلصومة اليت اتفق على حسمها بالتحكيم أصبح من املبادئ 

للتشريعات بالنسبة  الدولية أوواالتفاقيات املستقرة سواء يف املعاهدات 

مشمول باتفاقية والقاضي عندما ميتن  عن نظر نزاع  الوطنية،والقوانني 

وهرية لنجاعة جميثل ضمانة مستوفية جلمي  شروط صحتها حتكيم 

 .وفاعلية التحكيم

حظ أنها التقت جلمي  املواد والنصوص السابقة نللكن من خالل متعننا 

دم تدخل حماكم الدولة حول نقطة هامة وهي عدم إطالق مبدأ ع

وجعلته نسبيا وحددت بعض احلاالت اليت جتيز للقاضي نظر النزاع، وهذا 

 ما سنحاول تبيانه يف املطلب القادم.

اجته  القاضي الرمسياختصاص نسبية مبدأ عدم  املطلب الثاني:

عدم اختصاص القاضي القعضاء الفرنسي يف بادئ األمر إىل اعتبار مبدأ 

 رفوعةامل يتبني للقاضيأنه مبجرد أن  أيبغة مطلقة، صه ذو ّنأالوطين 

بعدم اختصاصه يصدر قراره وجود اتفاقية حتكيم فإنها  صومةاخل هأمام

سرعان ما نتظر إثارة أحد األطراف لذلك أو طلبه له، ولكن ي دون أن

إذ ما لبث أن غري موقفه فيما  ،القعضاء الفرنسي على هذا االجتاهتراج  
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يكتسي طابعا  اضي الوطيندأ عدم اختصاص القبعد معتربا أن مب

لعدم اختصاصه متوقف ضرورة على طلب  قاضيأن إعالن الأي نسبيا، 

وقد تأكدت  ،صرح به من تلقاء نفسهياألطراف له، وال ميكنه بالتالي أن 

  الفرنسي. ق ا م من 5009  فيما أوردته املادةهذه الصبغة النسبية 

ملشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية هذه الصبغة النسبية تبناها او

واليت جاءت  5401املادة صلب يف هذا الطاب  النسيب  اقرحيث واإلدارية، 

كما يلي " يكون القاضي غري خمتص بالفصل يف موضوع النزاع، إذا كانت 

اخلصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبني له وجود اتفاقية حتكيم على أن 

 اف."تثار من أحد األطر

متى أصبحت اخلصومة التحكيمية  هأّن ستخلصباستقراء هذه املادة ن

القاضي ختلي قائمة أي بعد تشكيل هيئة التحكيم وطرح النزاع أمامها  

وهذا عن النظر يف النزاع املعروض عليه لفائدة هيئة التحكيم  الوطين

 ولكنه ليس ختليا آليا ،هو نتيجة حتمية لوجود اتفاقية حتكيمالتخلي 

ألن مبدأ عدم اختصاص القاضي  من تلقاء نفسه يقوم به القاضي

العامالنظام الوطين يف وجود اتفاقية حتكيم ليس من 
(22)

أطراف ، بل على 

فعدم متسك األطراف بإثارته ُعَد ذلك تنازال  ،أن يتمسكوا به اخلصومة

 إلي القاضي.االختصاص عودة وبالتالي عن تطبيق اتفاقية التحكيم  منهم

إذا كان املدعي قد رف  دعواه قبل تشكيل حمكمة التحكيم وطرح  أما

النزاع أمامها فيبدو أنه يكون للمدعي أن يدف  ببطالن اتفاق التحكيم 

أو بعدم مشوله للنزاع املطروح على احملكمة وال يكون للقاضي أن ميتن  

ويستعيد القاضي اختصاصه أيعضا يف  عن النظر يف هذا الدف  أو ذاك،

االختصاص يعود  وعليه، بطالنهاأو التحكيم دم إثبات وجود اتفاقية حالة ع

اتفاقية عن األطراف إىل القاضي الوطين يف حالتني: إحداهما تنازل 

 .التحكيم )الفرع األول( وثانيهما بطالن االتفاقية )الفرع الثاني(

إن  الفرع األول: تنازل اخلصوم عن تطبيق اتفاقية التحكيم

كيم مصدره اتفاق األطراف وفقا ملبدأ سلطان اإلرادة، اللجوء إىل التح

وهذا االتفاق ميكن الرجوع عليه صراحة أو ضمنيا وهو ما أشار إليه 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (71) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ق ا م ا واليت تقعضي بعدم اختصاص  5401املشرع اجلزائري يف املادة 

التحكيم  زاع إذا تبني له وجود اتفاقية علىالوطين بالفصل يف النالقاضي 

اخلصوم نه إذا تنازل أحد األطراف، ومبعنى املخالفة أ بشرط أن ثار من

عن عقد التحكيم بعدم إثارتهم للدف  بوجود اتفاقية حتكيم فإن 

الوطين، وهذا التنازل عن اتفاقية التحكيم القاضي يؤول إىل االختصاص 

 قد يكون تنازال صرحيا كما قد يكون تنازال ضمنيا.

يتم النزول الصريح عن  تحكيمأوال: التنازل الصريح علي اتفاقية ال

اتفاق التحكيم وذلك عن طريق إبرام اتفاق جديد بني األطراف يتعضمن 

صراحة نزوهلم عن اللجوء للتحكيم، ويشرتط أن يكون هذا االتفاق 

اجلديد مكتوبا سواء كان يف صورة عقد أو يف صورة إعالنات على يد 

بته يف إنهاء حمعضر متبادلة أو جمرد خطابات يعلن فيها كل طرف رغ

الن االتفاق على التحكيم يكون مكتوبا وال جيوز إثبات عكس  ،التحكيم

ما جاء يف الكتابة إال بالكتابة، وميكن أن يتم هذا االتفاق اجلديد بالنسبة" 

لشرط التحكيم" قبل قيام أي نزاع، ويكون هذا النزول من مجي  

جيب أن يعرب ، كما التحكيمأطراف العقد، فال يكفي نزول احدهم عن 

صراحة وبوضوح عن إرادتهم يف النزول عن التحكيم.األطراف 
(23)

 

يكون التنازل ضمنيا  اتفاقية التحكيم ثانيا: التنازل الضمين على

عن اتفاق التحكيم ناجتا عن سلوك طريف العقد والذي يستفاد منه أنهم 

عن التحكيم لصاحل القعضاء، كأن يلجأ احد أطراف اخلصومة  اتنازلو

تحكيمية إىل قعضاء الدولة م  علمه بوجود اتفاقية حتكيم، ويستحعضر ال

األخري بالعقد التحكيمي ويثري الدف  هذا يتمسك دو أن القاضي خصمه أمام 

نه يكون متوافقا إاالختصاص، وقام ببحث الدعوى وابدي دفوعه، فبعدم 

ا م  املدعي على التخلي عن اتفاقية التحكيم و العودة إىل القعضاء، هلذ

فليس للقاضي الذي يعرض أمامه نزاع مشمول باتفاق حتكيمي أن 

يصدر قرارا بعدم اختصاصه ويتمسك باتفاقية ختلى عنها أصحابها.
(24)

 

أن سكوت املدعي عليه عن الدف  باالتفاق  أمج  الفقه والقعضاء علىو

على التحكيم يفيد التحلل من االلتزام املتبادل بعدم االلتجاء إىل 
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ين ويلتقي م  رغبة املدعي أو على األقل يفيد تنازله عن القاضي الوط

 بهذا االلتزام، الذي ال ميكن له إثارته بعد ذلك.بالتمسك حقه استعمال 

اتفاقية بالعودة إىل  اتفاقية التحكيم نالفرع الثاني: حالة بطال

حظ أنها كرست ، نلنيويورك املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ األحكام األجنبية

 1/0ية عدم اختصاص القاضي الرمسي للدولة املتعاقدة يف املادة مبدأ نسب

اليت تقام لديها قعضية ذات عالقة املتعاقد على حمكمة البلد اليت أوجبت  

، أن حتيل ذلك النزاع إىل التحكيم وذلك بطلب من أحد حتكيمباتفاقية 

ما وهو ، وباطلة الغيهاالتفاقية بأن تلك للمحكمة إال إذا تبني  األطراف

املقارنة علي غرار ما ذهب إليه املشرع التشريعات من اعتنقته الغالبية 

السويسري يف صلب املادة السابعة واليت جاء يف معضمونها انه يف حالة 

اتفاق األطراف على اللجوء إىل التحكيم حلل اي نزاع ناشئ بينهم، فعلى 

م احملكمة السويسرية اليت يرف  أمامها هذا النزاع أن تعلن عد

 ،بطالن اتفاقية التحكيماختصاصها إال يف حاالت معينة ومن بينها حالة 

أما املشرع اجلزائري فلم يتطرق إلي حالة بطالن اتفاقية التحكيم ال يف 

التحكيم الداخلي وال يف التحكيم الدولي عند تعرضه ملسألة اختصاص 

لتحكيم بطالن شرط ا أنه أشار إىلق ا م ا، إال  5401القاضي يف املادة 

ق ا م ا، واليت أكد فيها  5441مبناسبة تشكيل هيئة التحكيم يف املادة 

املشرع أن عدم صحة شرط التحكيم أو عدم كفايته ُيرج  االختصاص 

إلي قاضى الدولة والذي يصدر قراره بأن ال وجه لتعني هيئة التحكيم، 

ي واليت ق ا م ا، املتعلقة بالتحكيم الدول 5404وأكد على ذلك يف املادة 

ربطت صحة اتفاقية التحكيم مبدي استجابتها للشروط اليت يعضبطها 

القانون املطبق على النزاع.
(25)

 

يشرتط نه إفالرضائية ومبا أن االتفاق على التحكيم هو عقد من العقود 

و موضوعي ومنها ما هو شكلي لصحته جمموعة من الشروط منها ما ه

يف حالة عدم تعهد هيئة وهذا تفحصها يستوجب على القاضي واليت 

 التحكيم بالنزاع، أي أن هيئة التحكيم مل تتشكل بعد.
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تنقسم الشروط املوضوعية  أوال: التحقق من الشروط املوضوعية:

 شروط عامة وشروط خاصة. إىل

كما أسلفنا الذكر فان اتفاق التحكيم هو  الشروط املوضوعية العامة -أ

م باإلجياب والقبول ولصحته عقد كسائر العقود املدنية األخرى اليت تت

ونفاذه جيب أن يتوافر فيه كل من الرضا واألهلية الالزمة للطرفني وحمل 

 .وسبب مشروعني

الرضا ركنا أساسيا ألي عقد فالرضا  يعّد :التحقق من رضا األطراف -

اتفاق هو القانونية هو قوام العقد و أساسه، واملقصود بالرضا من الناحية 

ىل إحداث اثر قانوني، واجتاه اإلرادة هنا يف اتفاق إرادتني واجتاههما إ

لفض نزاعاتهم والفصل فيها عن طريق األطراف التحكيم هي اختيار 

هيئة التحكيم بدال من القاضي، ومبا أن االتفاق على التحكيم يشكل 

خروجا على األصل العام يف التقاضي، فكان ال بد من التعبري عنه 

صراحة وبوضوح بالكتابة
(26) 

جيب أن يكون الرضا يف إرادة األطراف و

 وإاّل صحيحا وسليما من العيوب اليت تفسده كالغلط والتدليس واإلكراه

 على التوالي من القانون املدني. 10،11،11باطال وفقا للمواد  عّد

التحكيم هو تصرف  إن االتفاق على التحقق من أهلية األطراف: -

األهلية وميلكون قانوني يستوجب أن يصدر عن أشخاص مكتملي 

سلطة التوقي  وإبرام العقود مبا تالقت عليه إراداتهم املشرتكة يف هذا 

الصدد، أي أن تكون هلم صفة قانونية ختوهلم اللجوء إىل التحكيم حلل 

نزاع معني، فان مل تتوافر فيهم هذه الصفة فان اتفاقهم يكون باطال 

وعديم األثر القانوني.
(27)

 

ق ا م ا واليت  5446ع اجلزائري يف صلب املادة وقد أكد على ذلك املشر

نه "ميكن لكل شخص اللجوء إىل التحكيم يف احلقوق اليت له أنصت على 

 مطلق التصرف فيها...".

ويتعضح من هذا النص انه جيب توافر األهلية يف األشخاص الذين 

يف  أن األهلية هنا هلا معين حمدد، يتمثل يرغبون يف اللجوء إىل التحكيم، إاّل
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التصرف بالنسبة للحق املتفق على التحكيم بصدده، وليست أهلية أهلية 

 االختصام، إذ ال تكفي هذه األهلية على االتفاق على التحكيم.

وعليه ال ميلك القاصر أو احملجور عليه قبول التحكيم، وال ميلك الولي أو 

أمواهلم  الوصي أو القيم قبوله نيابة عنهم ألنه ال ميكن هلؤالء التصرف يف

 إال عن طريق احملكمة ويف األحوال املقررة يف القانون.

وأهلية التصرف الزمة سواء كان االتفاق على التحكيم يف صورة شرط 

أو يف صورة مشارطة.
(28)

 

حمل العقد ميثل ركنا أساسيا  التحقق من مشروعية حمل التحكيم: -

املدين بعمله طبيعة االلتزام أي الشيء الذي يلتزم  من أركانه ويقصد به

القانون املدني من  (01إىل  05)أو االمتناع عن عمله، وقد تعضمنت املواد 

اجلزائري الشروط الواجب توفرها يف حمل العقد بصفة عامة، ويقصد 

مبحل اتفاق التحكيم، موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم، 

ن يكون أوينبغي أن يكون موضوع النزاع ممكنا وغري مستحيل و

 ق م. 00شروعا وفقا ملا جاء يف املادة م

وقد أورد املشرع اجلزائري فيما خيص حمل التحكيم جمموعة من القيود 

إخراج جمموعة من  حيث عمد إىل من ق ا م ا، 6001املادة جاءت يف نص 

املنازعات من دائرة التحكيم التجاري منها ما هو متعلق بالنظام واآلداب 

كما من  أيعضا األشخاص وأهليتهم األشخاص ت العامة وكذلك بالنسبة حلاال

املعنوية العامة من اللجوء إىل التحكيم إال فيما تعلق باملعامالت 

االقتصادية الدولية أويف إطار الصفقات العمومية، وباملقابل فتح باب 

التحكيم أمام كل شخص يف حقوقه اليت له مطلق التصرف فيها.
(29)

 

املشرع اجلزائري بأن يكون  يوجب :التحقق من مشروعية السبب

لكل التزام سبب مشروع فإذا التزم املتعاقد لسبب غي مشروع أو لسبب 

خمالف للنظام العام أو اآلداب العامة كان العقد باطال، ويعتب السبب 

املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي ما مل يقم الدليل على خالف ذلك، 

كيم حبيث جيب أن يكون هذا والسبب هو الداف  إىل االتفاق على التح

السبب مشروعا وغري خمالف للقانون، فقد يكون السبب مشروعا لالتفاق 
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على التحكيم كأن يراد به االستفادة من مزايا التحكيم مثل السرعة 

السبب غري مشروع كأن يريد والسرية وبساطة اإلجراءات، وقد يكون 

.لنزاهة حلل النزاعال يتمت  باحلياد واشخص أحد الطرفني اللجوء إىل 
(30)

 

تتمثل الشروط املوضوعية اخلاصة  الشروط املوضوعية اخلاصة-ب

 و 0111يف وجوب تعيني احملكمني يف اتفاقية التحكيم وفق ما جاء يف املواد 

موضوع خاصة يف فهو إلزامية حتديد  الشرط الثانيمن ق ا م، أما  0105

حتديد اختصاص  مشارطة التحكيم، فتحديد موضوع النزاع يؤدى إىل

احملكم كما يؤدي إىل تبيان وحتديد نوعية املنازعات اليت قد تنشأ عن العقد 

األصلي املتعضمن اتفاق التحكيم وبالتالي ميكن تقييد هيئة التحكيم 

مبوضوع النزاع و جتنب أحكام قد تصدر بغري ما طلبه اخلصوم مما قد 

 يعرض احلكم التحكيمي للبطالن.

فنري انه متى اتفق األطراف على اللجوء إىل أما من وجهة نظرنا 

التحكيم فال ضرورة أن نلزم األطراف بذكر أمساء احملكمني وإمنا يلزمون 

فقط بتبيان طريقة تعينهم، متاشيا م  ما تتطلبه وتتميز به املعامالت 

التجارية من بساطة يف اإلجراءات، أما فيما خيص حتديد موضوع النزاع 

 لتفادي صدور أحكام مبا مل يطلبه األطراف.فنري انه أمر ضروري 

اتفاق التحكيم عقد رضائي : ثانيا: التحقق من الشروط الشكلية

ملزم للجانبني وهو من عقود املعاوضة ومن العقود الشكلية ويتطلب 

النعقاده وإثباته شرط الكتابة سواء يف العقد األصلي أو يف ملحق للعقد، 

 1من القانون النموذجي، واملادة  (3/1)ة ولقد ُاشُترطت الكتابة يف املاد

لالعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية  5119من اتفاقية نيويورك 

وتنفيذها، إال أن القانون النموذجي، واتفاقية نيويورك مل يبينا فيما إذا 

كانت كتابة اتفاقية التحكيم شرط إثبات أم شرط انعقاد، و تركت ذلك 

اخلصوص للقانون الذي حيكم اتفاق  للتشريعات الوطنية، وعلى وجه

التحكيم.
(31)

 

ق ا  5451و  5449وقد نص املشرع اجلزائري على شرط الكتابة يف املواد 

ق ا م ا يف التحكيم الدولي وهذه  5404م ا يف التحكيم الداخلي ويف املادة 
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يلي "...جيب من حيث الشكل، وحتت طائلة البطالن،  األخرية جاءت كما

اإلثبات جتيز  خرىأاتصال كتابة، أو بأية وسيلة التحكيم ة أن تربم اتفاقي

 بالكتابة."

لصحة اتفاق بالكتابة ضرورة االلتزام النصوص ويتعضح لنا من هذه 

التحكيم وانعقاده سواء قبل قيام النزاع أو بعده، نظرا خلطورة وأهمية 

هذا االتفاق لكونه ينزع االختصاص من القعضاء الوطين وحييله على 

التحكيم، والكتابة تعد شرطا أساسيا وركنا من أركان صحة هيئة 

اتفاقية التحكيم ويرتتب على اإلخالل بهذا الركن بطالن االتفاقية، وهو 

املشرع ما قررته غالبية قوانني التحكيم، وخبصوص شكل الكتابة، مل حيدد 

شكال كتابيا معينا ال سيما يف التحكيم الدولي حيث وس  من اجلزائري 

الكتابة، حبيث يشمل ذلك وسائل االتصال احلديثة، مثل الفاكس  مفهوم

 والتلكس والربيد االلكرتوني. 

ونستخلص مما سبق انه يف حالة ما إذا عرض على القاضي اجلزائري 

نزاع اتفق بشأنه على اللجوء للتحكيم ومل تكن هيئة التحكيم قد 

التحقق من  ،التحكيم إىلاألطراف تشكلت فعال فإنه عليه قبل إحالة 

صحة هذه االتفاقية بتوافر مجي  الشروط السابقة الذكر أما إذا تبني له 

 بها فإنه يقعضي بعدم اختصاصه.األطراف ومتسك التحكيم صحة اتفاقية 

8 

إنه عند مساع مصطلح األثر السليب التفاق التحكيم يتبادر إىل الذهن ألول 

تحكيم وأن هناك وهلة، أن هناك منافسة بني قعضاء الدولة ونظام ال

قطيعة بينهما، غري أن هذا الفكرة غري صحيحة على اإلطالق، حيث جند 

أن واجب التعاون بني النظامني مطلوب، بل ومفروض وذلك ألن نظام 

التحكيم قعضاء اتفاقي يستند على اتفاق األطراف الذي عََََقَده احملتكمون، 

لتنفيذ اجلربي على وبالتالي يفتقد إىل السلطة اليت تعض  أحكامه موض  ا

احملكم قبل الفصل يف اخلصومة يصدرها تلك اليت سواء ، الغريأطرافه وعلى 

أو بعدها. ومن حيث أن سلطة األمر أو اجلرب ال تتوفر إال لقعضاء الدولة، 

يف مرحلة  .فليس هناك ما مين  من طلب تدخله ملساندة قعضاء التحكيم
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خاصة يف اختاذ التدابري ة اخلصومتشكيل هيئة التحكيم وكذا أثناء سري 

يف احلصول على األدلة، باإلضافة التحفظية واملساعدة الوقتية واإلجراءات 

االتفاق على التحكيم ال مين  القعضاء الوطين من مراقبة  ّنإإىل ذلك ف

احلكم التحكيمي عند صدوره سواء يف حالة الطعن فيه بالبطالن أو 

من ق ا  5401رتح تعديل املادة عند طلب اكسائه بالصيغة التنفيذية. ونق

غري خمتص بالفصل يف موضوع القاضي "يكون  م ا حيت تصبح كما يلي:

النزاع، إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبني له وجود 

 حد األطراف". أأن تثار من  على صحيحةاتفاقية حتكيم 

اع إىل املشرع مل يوضح موقفه يف موضوع إحالة النز كما الحظنا أّن

هيئة التحكيم بعد احلكم بقبول الدف  باتفاقية التحكيم، ومل حيدد أي 

جزاء يف حالة عدم متسك املدعي عليه بالدف  باتفاقية التحكيم ومل حيدد 

على املشرع تدارك هذه ونتمنى ، باتفاقية التحكيموقت الفصل يف الدف  

 واإلدارية.   األمور يف التعديالت القادمة لقانون اإلجراءات املدنية

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

(1) fouchard (philippe), gaillard (emmanuel) et goldman (berthold), 

«traité de l’arbitrage commercial international», edition litec 

,paris ,et delta,liban1996, p395 

«La convention d’arbitrage international se définit comme le 

contrat par lequel les parties se sont engagés à faire trancher 

leurs litiges , nés ou a maître, par des arbitres et non par des 

juridictions étatiques». 

عامر فتحي البطاينة، دور القاضي يف التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان،  (2)

   .17ص  5111
شرف عبد العليم الرفاعى، اتفاق التحكيم واملشكالت العملية والقانونية يف العالقات أ (3)

 .050، ص 5115الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، اخلاصة الدولية، دار 

املذكور يف: عبد  0/1/7180الصادر بتاريخ 771قرار حمكمة استئناف اجلزائر رقم  (4)

احلميد األحدب، التحكيم يف البالد العربية، نوفل، بريوت، اجلزء الثاني، د ت ن، 

 .700ص

 عارف، اإلسكندرية، د ت ن، صمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، منشأة املأ( 5)

755-750. 
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، 7112عبد احلميد املنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ( 6)

 .01-05ص 

التحكيم يف املواد املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة،  نبيل إمساعيل عمر،( 7)

 .715، ص 5112اإلسكندرية، 

 .710املرج  نفسه، ص نبيل إمساعيل عمر، ( 8)

نه " تفصل حمكمة التحكيم يف االختصاص بها وجيب أق ا م ا على  7100نصت املادة ( 9)

 إثارة الدف  بعدم االختصاص قبل أي دفاع يف املوضوع".

بتاريخ  ، 400561امللف رقم والبحرية، التجارية الغرفة العليا، احملكمة قرار( 10)

 ص  ، 2009أكتوبر ،0 العدد التحكيم ة، جمل996الفهرس  رقم 2007 /12/75
258 

األنصاري حسن النيداني، األثر النسيب التفاق التحكيم، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ( 11)

 .51، ص 5111االسكندرية، 

ق، جمموعة املكتب الفين، السنة  07لسنة  751طعن حمكمة النقض املصرية، رقم ( 12)

 .075عي، املرج  السابق، ص شرف عبد العليم الرفاأ، مذكور يف: 71

ن الدف  بوجود اتفاقية حتكيم غري متعلق أأحكام حمكمة النقض الفرنسية اليت اعتربت ( 13)

      .055املرج  السابق، ص  شرف عبد العليم الرفاعي،أبالنظام العام، مذكور يف: 

- Cass.cvi. 20 juin. 1968.  Bull. civ. 2. 1959 n° 185 

- Cass.cvi. 30 janv. 1966 Bull. civ. 1. 1967 n° 3 

احلسني الساملي، التحكيم وقعضاء الدولة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، ( 14)

 .15، ص 5118، 7بريوت، ط

 ، ص511807فوزي حممد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، طبعة( 15)

07. 
، اجلريدة 75/1/7188املؤرخ يف  78/88صادقت عليها اجلزائر مبوجب القانون ( 16)

  جويلية. 70، الصادر بتاريخ 58الرمسية، العدد 
اإلسكندرية،  دار الفتح، ناصر ناجي حممد مجعان، شرط التحكيم يف العقود التجارية،( 17)

 .500 – 505، ص 5118

(18) Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard , Berthold Goldman , Op cit , p 418 

,P 417. 

(19)  Art 1448 du cpc. Français. 

" lorsqu'un litige relevant d'un convention arbitrage est porté devant une 

juridiction de l'état , celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal 
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arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est 

manifestement nulle ou manifestement inapplicable …". 

)20) Art. 7 , du Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 

décembre 1987 (Etat le 1er juillet 2014). 

" Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend 

arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que…". 

املطبوعات ديوان  ، 3ط اجلزائر، يف الدولي التجاري التحكيم عليوش قربوع كمال،( 21)

 .01، ص 5112ر، اجلزائ اجلامعية،

، 7فتحي واىل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط( 22)

 .711، ص 5111

 .88فتحي والي، املرج  السابق، ص ( 23)

حدادن الطاهر، دور القاضي الوطين يف جمال التحكيم التجاري، مذكرة ماجستري، ( 24)

 .72، ص 5175جامعة مولود معمري، 

 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري 7101انظر أحكام املادة ( 25)

سعد فاضل منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، دراسة مقارنة، منشورات زين أ( 26)

 .80، ص 5177 وىلاحلقوقية، الطبعة األ

وعات حممود السيد عمر التحوي، التحكيم يف املواد املدنية والتجارية، دار املطب( 27)

 .80، ص 5115اجلامعية، اإلسكندرية، 

 .20أبو الوفا، املرج  السابق، ص ( 28)

 .201عبد الرمحن بربارة، املرج  السابق، ص ( 29)

 .10سعد فاضل منديل، املرج  السابق، ص أ( 30)
 .015شرف عبد العليم الرفاعي، املرج  السابق، ص أ( 31)
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 (61) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات في التشريع الجزائري 
 (01-15)دراسة على ضوء أحكام القانون 

 الباحث أرجيلوس رحاب/  د.مسعودي يوسف                           

 رأدرا-جامعة أحمد دراية                              

S 
أدى التطور التكنولوجي والتقين يف املعامالت االلكرتونية إىل ضرورة البحث عن 

الوسائل التقليدية أصبحت ال حتاكي الطفرة  وسيلة ناجعة تستعمل لتوثيقها ذلك أّن

التكنولوجيا؛ مما استوجب إدخال التوقي  االلكرتوني حمل التوقي  التقليدي ليتوافق 

نية وكذا إبرام العقود اليت تنفذ باستعمال الوسائل م  طبيعة التصرفات القانو

 التقنية احلديثة.  

 : التوقي  االلكرتوني، حجية اإلثبات، املعامالت االلكرتونية.الكلمات املفتاحية

Résumé: 
Le développement technologique dans le domaine des 
transactions électroniques a conduit à la nécessité de rechercher 
un moyen efficace d’authentification, Comme les méthodes 
traditionnelles n'imitent le boom technologique, ce qui oblige la 
mise en place d'une signature électronique comme alternative à la 
traditionnelle, Pour se conformer à la nature des actions en justice 
et ainsi que la conclusion de contrats effectués en utilisant des 

moyens techniques modernes0 
Mots clés: signature électronique, preuve authentique, les 
transactions électroniques. 

 مقدمة

لقد نتج عن انتشار املعامالت االلكرتونية يف شتى اجملاالت، ظهور وسائل 

هذا  ذلك أّن حديثة يف التعامل ال تتوافق م  فكرة التوقي  التقليدي،

األخري أصبح ميثل عقبة يصعب معها التكييف يف املعامالت االلكرتونية 

وبدأ أول ، ونيلذلك مت التوجه لبديل آخر عنه أال وهو التوقي  االلكرت

عمليات الدف  االلكرتوني لدى البنوك مبناسبة ظهور للتوقي  االلكرتوني 

باستخدام البطاقات البنكيةوالصرافات 
(1)

. 
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وملا كان القانون هو مرآة الواق  كان البد من املشرع اجلزائري ومن 

املشرع  أّن سبقوه من املشرعني أن يعاجلوا هذا النوع من التوقيعات، إاّل

زائري قد تأخر كثريا عن غريه من املشرعني يف إصدار قانون خاص اجل

 10-72مبوجب القانون  5172ينظم أحكام التوقي  االلكرتوني إىل غاية سنة 

املتعلق بالتوقي  والتصديق االلكرتونيني
(2)

. 

اإلشكاالت  وسنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط العضوء على أهّم

هذه اآللية اليت دخلت الساحة القانونية  القانونية اليت تواجه تطبيق

يف التشري  خاص ينظم التوقي  االلكرتوني وأصبحت واقعًا بعد صدور قانون 

 اجلزائري.

االلكرتوني، بالتوقي  املقصود : ما اإلشكالية التاليةومن خالل ما سبق نطرح 

 وما مدى حجيته يف االثبات 

 سة إىل مبحثني أساسيني:ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قسمنا هذه الدرا

 املبحث األول: مفهوم التوقيع االلكرتوني

 املبحث الثاني: حجية التوقيع االلكرتوني

 مفهوم التوقيع االلكرتوني: املبحث األول
بظهور التجارة االلكرتونية ظهرت احلاجة إىل توقي  يتوافق م  طبيعتها 

ه خيتلف عن ّنإث فتكون ما يعرف بالتوقي  االلكرتوني )املطب األول( حي

مفهوم التوقي  التقليدي من خالل خصائص ومميزات ينفرد بها )املطب 

ه يتخذ عدة صور بسبب التقنيات املوجودة فيه )املطب الثاني(، كما أّن

 الثالث(.
التشريعات لقد اجتهدت بعض  االلكرتونيالتوقيع تعريف : املطلب األول

لتوقي  االلكرتوني واملسائل املقارنة يف وض  إطار قانوني ينظم مسألة ا

القانونية املتعلقة به من خالل تنظيمه واالعرتاف حبجيته. فقد عرفه 

قانون
(3)

/أ 5األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات االلكرتونية يف املادة  

ه :"بيانات يف شكل الكرتوني مدرجة يف رسالة بيانات، أو معضافة إليها بأّن

أن تستخدم لتعيني هوية املوق  بالنسبة إىل  أو مرتبطة بها منطقيا جيوز

 البيانات".رسالة الواردة يف املعلومات على املوق  موافقة رسالة البيانات، ولبيان 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ه مل يقم بتحديد مفهوم التوقي  االلكرتوني على هذا النص أّنواملالحظ 

بشكل دقيق
(4)

ه ترك اجملال واسعًا يف ّنإومل يوضح طريقة استعماله حيث  

تخدام الطريقة اليت تراها الدول مناسبة من ترميز وتشفري وغريها اس

من الطرق
(5)

. 

التعريف ركز على أن التوقي  جيوز استخدامه لتعيني هوية املوق   كما أّن

وبيان موافقته، وبالتالي حتقيقه لشروط التوقي  من حتديد هوية املوق  

 ى رسالة البيانات.وكذا التعبري عن إرادته من خالل املوافقة على حمتو

ا قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة االلكرتونيةأّم
(6)

حظ فنل 

 1ه مل يقم بتعريف التوقي  االلكرتوني لكنه أشار إىل شروطه يف املادة أّن
منه

(7)
التوقي  نفسها الشروط على ركزت ها ، حيث نستنج من هذه املادة أّن

التعبري عن رضاه من خالل  التقليدي وهي حتديد هوية الشخص وكذا

على حنو ما ورد يف الفقرة البيانات املوافقة على املعلومات الواردة يف رسالة 

طريقة التوقي  االلكرتوني جيب أن تكون جديرة  )أ(، كما أكد على أّن

بالتعويل عليها أي أن تكون طريقة موثوق بها وهذا على حنو ما ورد يف 

 الفقرة )ب(.

من  7075/0نسي فقد عرف التوقي  االلكرتوني يف املادة ا املشرع الفرأّم

القانون املدني بأنه: وسيلة آمنة لكشف هوية الشخص تعضمن ارتباطه 

بالعقد املتصل به التوقي 
(8)

. واملالحظ على هذه املادة أن املشرع قد 

عرف التوقي  االلكرتوني بشكل عام ومل يفرق بينه وبني التوقي  

حيدد شكل معني ألداء التوقي  لكنه ركز على  التقليدي كما أنه مل

 وظائفه.

 10-72من القانون  5وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة 

الكرتوني ه: بيانات يف شكل املتعلق بالتوقي  والتصديق االلكرتوني بأّن

مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكرتونية أخرى تستعمل كوسيلة 

 توثيق.
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املشرع اجلزائري أقر بالتوقي  االلكرتوني  الل هذا النص أّنحظ من خيل

ه قام ه مل يبني لنا الطريقة اليت يستخدم بها، كما أّنّنإ كوسيلة توثيق إاّل

 بتعريفها تعريفا عاما مما يسمح باتساع نطاقها.

 وجماالت تطبيقه خصائص التوقيع االلكرتوني: املطلب الثاني

خصائص االلكرتوني للتوقي   رتوني:أواًل: خصائص التوقيع االلك

 منفردة متيزه، وتتمثل فيما يلي:

يتكون التوقي  االلكرتوني من عناصر متفردة ومسات خاصة باملوق  -

 تتخذ شكل أرقام أو حروف أو إشارات أو غريها.

 أنه حيدد شخصية املوق  ومييزه ويعرب عن رضاه مبعضمون احملرر.-

ة الكرتونية وهي عبارة عن معلومات التوقي  االلكرتوني يتصل برسال-

 يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو تسليمها أو ختزينها بوسيلة الكرتونية.

حيقق أغراض وظائف التوقي  التقليدي متى كان صحيحا وأمكن إثبات -

 نسبته إىل موقعه.

والسرية يف نسبته للموق  للمتعاملني حيقق األمان واخلصوصية بالنسبة -

من عمليات املؤسسات حتديد هوية املوق  ومن ثم محاية من خالل إمكانية 

تزوير التوقيعات
(9)

. 

يسمح بإبرام الصفقات عن بعد ودون حعضور املتعاقدين وهو بذلك -

يساعد يف تنمية وضمان التجارة اإللكرتونية
(10)

. 

اإللكرتوني التوقي  بني جوهرية واستنادًا هلذه اخلصائص توجد عدة فروق 

 ي نوردها فيما يلي:والتوقي  التقليد

أن التوقي  العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص مبعنى أنه فن -

وليس علم ومن هنا ميكن تزويره، أما التوقي  اإللكرتوني فهو علم وليس 

فن ويصعب تزويره، حبيث يتم التوقي  اإللكرتوني بواسطة برنامج 

كمبيوتر خاص هلذه الغاية
(11)

    . 

كاإلمعضاء أو اخلتم أو بصمة  امعين يتخذ شكال التوقي  التقليدي أّن-

االلكرتوني التوقي  األصب  وللموق  حرية اختيار إحدى هاته الصور، أما 
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نه ال يشرتط شكل معني فاملهم أن يكون للتوقي  طاب  منفرد يسمح إف

بتمييز الشخص املوق  وحتديد هويته
(12)

. 

دعامة الغالب التوقي  التقليدي يوض  على دعامة مادية تكون يف -

ورقية
(13)

املادي خالل احلعضور حتاكي الشكل الذي مت التصرف به من  

لألطراف يف جملس واحد، أما التوقي  االلكرتوني فيتم عرب وسيط غري 

مادي أي الكرتوني يتم عرب شبكة االنرتنت بني أشخاص ال جيمعهم جملس 

واحد
(14)

. 

الشخص املوق  ويعد التوقي  التقليدي يقوم بوظيفتني فهو حيدد هوية -

دليل على احلعضور املادي أثناء التوقي ، أما التوقي  االلكرتوني فوظائفه 

تنحصر يف أنه حيدد هوية الشخص املوق  وحيقق األمان والثقة يف صحة 

التوقي  ونسبه لصاحبه ومينح كذلك صفة احملرر األصلي للمستند مما جيعل 

من هذا األخري دليال لإلثبات
(15)

. 

كثري من املعامالت اليت  بعض تطبيقات التوقيع االلكرتوني: ثانيًا:

باالعتماد على التوقي  االلكرتوني إلثبات  تتم عرب شبكة االنرتنت ال تتم إاّل

 ومن أبرز تطبيقات التوقي  االلكرتوني ما يلي: صحتها،

ومغناطيسية بالستيكية تعرف بأنها بطاقة : Credit cardاالئتمان بطاقة -

لبنك لصاحل عمالئه بدال من محل النقود، هلا شكل مستطيل يصدرها ا

حتمل اسم املؤسسة املصدرة هلا، شعارها، توقي  واسم حاملها ورقمها 

وتاريخ نهاية صالحيتها
(16)

من خالهلا شراء مستلزماته العميل يستطي   ،

ثم التسديد الحقا، أما عن كيفية تطبيق التوقي  االلكرتوني من خالل 

مان فإنه يتم باستخدام التوقي  الرقميبطاقة االئت
(17)

 . 
، مببادرة من بنك الفالحة 7110وكان أول ظهور هلا يف اجلزائر سنة 

على بعض  ااستخدامها كان مقتصر ، غري أّنBADRوالتنمية الريفية 

 Zip Zapبطاقة  7115الوكاالت اخلاصة به، بعدها أصدر نفس البنك سنة 
كبارواليت كانت خمصصة لزبائنه ال 

(18). 
من خالهلا ميكن للعميل سحب مبالغ  :ATM بطاقة الصراف اآللي-

نقدية من رصيده حبد أقصى متفق عليه
(19)

، كما متكنه من االستفسار 
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خر آإىل رصيد رصيده عن رصيده أو كشف حساب خمتصر أو حتويل 

وإجراء إيداعات نقدية
(20)

. 

قة السحب اآللي أما عن كيفية تطبيق التوقي  االلكرتوني من خالل بطا

ه يتم بإدخال بطاقة السحب اآللي يف املكان اخلاص هلا يف جهاز ّنإف

حتديد وأخريا الصراف اآللي، ثم يقوم بإدخال الرقم اخلاص بالبطاقة، 

املصرفية املراد القيام بها سحب أو إيداع أو حتويلالعملية 
(21)

. 

نك الوطين ومن البنوك اجلزائرية اليت تقدم خدمة الصراف اآللي: الب

، بنك التنمية احمللية 'BADR' ، بنك الفالحة والتنمية'BNA'اجلزائري

'BDL'القرض الشعيب اجلزائري ،'CPA' ، للتوفري واالحتياط الوطين الصندوق

'CNEP'بنك الربكة اجلزائر، املؤسسة املصرفية العربية اجلزائر ،'ABC' ،

 بنك اخلليج اجلزائر.

ن خالهلا ميكن للعميل أن يسحب منها م :Debted cardبطاقة الدفع -

وأجور اخلدمات املقدمة له، وذلك بناء على مشرتياته مباشرة قيمة 

السندات املوقعة منه
(22)

على وجود رصيد للعميل البطاقة ، وتعتمد هذه 

لدى البنك يف حساب جاري
(23)

. 

فالعميل عند قيامه بتنفيذ عملية السحب فإنه يقوم بتحويل أمواله إىل 

نه يتم حتويل إأي على اخلط ف On-line  التاجر، فإذا كانت البطاقة البائ

األموال يوميا
(24)

، ويف هذه احلالة يقوم املشرتي بتسليم بطاقته للبائ  

ويقوم هذا األخري بتمريرها داخل جهاز خاص، بعدها يقوم املشرتي 

نت ، أما إذا كاالعمليةعلى إمتام املوافقة بإدخال الرقم اخلاص به ليعلن 

فإن التحويل يتم خالل عدة أيام، ويف هذه احلالة  Offlineخارج اخلط 

يستخدم التوقي  التقليدي من أجل حتويل املبلغ من رصيد بطاقة 

املشرتي إىل رصيد البائ 
(25)

. 

، بالستيكيةهي عبارة عن بطاقة  :Smart cardالبطاقة الذكية -

ميكن استخدامها يف  'micro processor puce'حتتوي على شرحية ميكروية 

استخراج وختزين ومعاجلة ونقل البيانات الرقمية كالنقود االلكرتونية أو 

املعلومات الطبية
(26)

. 
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وتتم برجمة هذه البطاقة من قبل شركات متخصصة حيث تقوم بإدخال 

بعض املعلومات املهمة وتربمج دالة جربية فتولد الرقم السري، وعند 

خال البطاقة يف آلة القراءة م  دخول كل استخدام يقوم العميل بإد

الرقم السري املولد يف البطاقة
(27)

. 

التوقي  أهم صور من : صور التوقيع االلكرتوني املطلب الثالث

، التوقي  البيومرتي، بالقلم االلكرتونيوأكثرها استعماال: التوقي  االلكرتوني 

 ي:يل ماسنتعرض لكل منها فيالتوقي  الكودي التوقي  الرقمي. و

يف هذه الصورة يقوم املرسل بكتابة  التوقيع بالقلم االلكرتوني:

توقيعه الشخصي باستخدام قلم الكرتوني خاص على شاشة جهاز 

احلاسب اآللي، ويتم التحقق من صحة التوقي  من خالل برنامج خاص، 

وذلك استنادا إىل حركة هذا القلم واألشكال اليت يتخذها واليت يكون قد 

باحلاسب اآللي سبق ختزينها
(28)

. 

 األوىل تتمثل يف خدمة نيهذا النوع من التوقي  حيقق وظيفت فإّن ؛وعليه

التقاط التوقي  من خالل القلم االلكرتوني والثانية يف خدمة التحقق 

املنشأالتوقي  م  التوقي  املخزن من صحة التوقي  عن طريق مقارنة 
(29)

. 

ي  االلكرتوني أنه حيتاج إىل جهاز ه ما يعاب على هذا النوع من التوقغري أّن

حاسب آلي له مواصفات عالية متكنه من التحقق مبطابقة التوقي  الذي 

إضافيةجهة توثيق إىل حيتاج بالذاكرة كما أنه احملفوظ التقط م  التوقي  
(30)

. 

يعتمد هذا النوع من التوقي  على اخلصائص : التوقيع البيومرتي

كة العني أو نربة الصوت أو احلمض الذاتية لإلنسان كالبصمة أو شب

وغريها من اخلصائص الذاتية باستخدام كومبيوتر أو  النووي اجليين

البصمة كامريا أو جهاز لقراءة
(31)

. 

وتتم هذه الطريقة بتخزين بصمة الشخص داخل دائرة الكرتونية 

عند وض  بصمة  للجهاز الذي يتم التعامل معه، حبيث ال يتم الدخول إاّل

ملتفق عليها أو بصمة الشفاه أو بنطق كلمات معينة، وال يتم األصب  ا

التعامل بها إال عندما يتأكد اجلهاز من عملية املطابقة التامة
(32)

. 
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ه ما يعاب على هذا النوع من التوقي  أن اخلصائص الذاتية غري أّن

لإلنسان ميكن أن تتغري بظروف معينة كتآكل بصمة األصاب  بفعل 

أو تأثري مرض على نربة الصوت أو تشابه أشكال  بعض املهن اليدوية

أوجه التوأم، لذا فإن هذا النوع من التوقي  نادر استعماله يف اجملال 

االلكرتوني
(33)

. 

ظهرت البطاقات املمغنطة البنكية نتيجة التطور  التوقيع الكودي:

التكنولوجي وكذا االستخدام املتزايد للتجارة االلكرتونية، وتستخدم 

ATM(34)من خالل ماكينة الصراف اآللي طاقات البهذه 
. وتتم عملية 

سحب النقود عن طريق إدخال البطاقة يف ماكينة الصراف اآللي املتصل 

بشبكة البنك، بعدها يقوم العميل بإدخال الرقم السري اخلاص به، ثم 

يتم التأكد من صحة الرقم السري وصالحية البطاقة ليتيح للعميل 

بنك ومن مينحه حق الدخول حلسابه وإجراء الدخول إىل موق  ال

العمليات املصرفية اليت يرغب بها
(35)

. 

بيانات يف صورة مشفرة منظومة وهو عبارة عن  التوقيع الرقمي:
(36)

 

حبيث يكون بإمكان املرسل إليه التأكد من مصدرها ومعضمونها، 

لى والتوقيعات الرقمية األكثر استعماال هي التوقيعات الرقمية القائمة ع

 ترميز املفاتيح وهذا األخرية نوعان: املفاتيح العمومية واملفاتيح اخلاصة.

املفاتيح العامة تسمح بقراءة الرسالة دون السماح بإدخال أي تعديل، 

يعض  توقيعه عليها من خالل مفتاحه معضمونها ففي حالة املوافقة على 

اخلاص؛ وعليه تعود تلك الرسالة إىل مرسلها مذيلة بالتوقي 
(37)

. 

 حجية التوقيع االلكرتوني: املبحث الثاني

حجية ميكن ا حتى ميكن القول بأنه ميكن أن يكون التوقي  االلكرتوني ذ

)املطلب األول(، وأن يتم التأكد من  إثباته فالبد من أن يكون موثق

من جهات توثيق معتمدة )املطلب الثاني( وهذا  اصحته بأن يكون صادر

املبحث، كما سنتطرق إىل موقف املشرع  ما سنقوم بدراسته يف هذا

 اجلزائري من حجية التوقي  االلكرتوني )املطلب الثالث(.



(60) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

لكي يكون التوقي   التوقيع االلكرتوني املوثق املطلب األول:

 االلكرتوني موثوقًا البد من توفر الشروط التالية:

لكي  قدرة التوقيع االلكرتوني على حتديد شخصية حمرره:-1

قي  االلكرتوني متقدما جيب أن يكشف هوية الشخص يكون التو

املوق 
(38)

على  اقادرااللكرتوني ، ومفاد هذا الشرط أن يكون التوقي  

-72من القانون  1/0صاحبه، وهذا ما نصت عليه املادة بشخص التعرف 

"التوقي  املوصوف هو التوقي  االلكرتوني الذي تتوفر فيه  بقوهلا: 10

ن ميكن من حتديد هوية املوق ..."، وهذا ال يعين أن املتطلبات التالية...أ

يتكون التوقي  االلكرتوني من اسم الشخص املوق  أو أن يشتمل على 

هذا االسم، بل يكفي أن حيدد هوية الشخص املوق 
(39)

 . 

ه االعرتاف بالتوقي  االلكرتوني ومنحه احلجية يف اإلثبات وبالرغم من أّن

ه ميكن أن يقوم أّن عامل الثقة، إاّلليس باألمر السهل بسبب غياب 

التوقي  االلكرتوني بنفس وظيفة التوقي  العادي من حيث حتديد هوية 

حمرره وكذا متييزه عن غريه
(40)

. 

حيقق التوقي  االلكرتوني هذه الوظيفة  التعبري عن إرادة املوقع:-2

بعض أشكال التوقي   ورمبا لدرجة أكرب من التوقي  العادي، ذلك أّن

ادي كاخلتم والبصمة تدل على صاحبها لكن ال تعرب عن موافقته الع

مبعضمون السند ونفس األمر بالنسبة لإلمعضاء ميكن تزويره، أما التوقي  

له القدرة على التعبري عن رضا  ّنإااللكرتوني بأشكاله املختلفة ف

الشخص باملوافقة على معضمون السند
(41)

. 

عن الرضا بااللتزام مبعضمون السند  ه تتحقق نية التعبريوجتدر اإلشارة أّن

االلكرتوني من خالل استخدام املوق  مفتاحه اخلاص، وعند االنتهاء من 

بيانات إنشاء التوقي  تتجه اإلرادة بااللتزام مبا مت التوقي  عليه
(42)

. 

الشرط بشرط يدعى هذا  اتصال التوقيع االلكرتوني بالسند:-3

االلكرتوني واملعلومات اليت يوق  ويقصد هنا بسالمة التوقي  "السالمة" 

جيب أن يكون التوقي  االلكرتوني مرتبطا ارتباطا  حبيث عليها الشخص 

مين  أي تعديل على القيد بعد إجراء عملية التوقي  االلكرتوني. ويف حالة 
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وجود تعديل على السند الذي مت التوقي  عليه فالبد أن حيدث تغري على 

جتدر اإلشارة أن هذا التغري يكون ظاهرا التوقي  االلكرتوني كذلك. و

السنداملعلومات الواردة على سالمة ضمان وذلك من أجل اكتشافه يسهل 
(43)

 . 

أن يتم إنشاء التوقيع االلكرتوني بوسائل خاصة باملوقع وحتت -4

يقصد بهذا الشرط أن تكون بيانات إنشاء التوقي  االلكرتوني  سيطرته:

إنشاء التوقي حتت سيطرة املوق  وحده وقت 
(44)

، ويدعى هذا الشرط 

بشأن األونستريال النموذجي قانون طبقا لدليل اشرتاع  "بشرط "السيطرة

 التوقيعات االلكرتونية.
يف غياب أو انعدام الثقة يف  توثيق التوقيع االلكرتونياملطلب الثاني: 

العديد من املتعاملني يف شبكة االنرتنت جاء دور التوثيق االلكرتوني 

حتى االلكرتوني وفري الثقة واألمان من خالل منح الثقة يف التوقي  لت

ميكن استخدامه إلثبات ما حيتويه من تصرفات قانونية، وهذا ما سنبينه 

 من خالل ما يلي:

ونسيرتال يعرب يف قانون األ أواًل: تعريف جهة التصديق االلكرتوني

ق االلكرتوني النموذجي بشأن التوقيعات االلكرتونية على جهة التصدي

 مبصطلح "مقدم خدمات التصديق"، حيث عرفته املادة الثانية على أنه:

وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة الشهادات "شخص يصدر 

 بالتوقيعات االلكرتونية".

 515ا القانون الفرنسي فقد عرف مقدم خدمة التصديق يف املرسوم أّم

يق أو خدمات أخرى "أي شخص يقدم شهادات التصد بأنه: 5117لسنة 

يف جمال التوقي  االلكرتوني"
(45). 

 10-72 من قانون 5/75وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة 

املتعلق بالتوقي  االلكرتوني على أنه: "شخص طبيعي أو معنوي يقوم 

مبنح شهادات تصديق الكرتوني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى يف 

 ".جمال التصديق االلكرتوني

ها وسعت من اجملال الذي تقوم به جهات واملالحظ على هذه التعريفات أّن

التصديق االلكرتوني، فإضافة إىل دورها األساسي واملتمثل يف إصدار 



(01) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

أخرى هلا صلة بنشاطات شهادات التصديق االلكرتوني فهي تقوم كذلك 

ها ّنه ما يعاب على هذه التعريفات أبتقنية التوقي  االلكرتوني. غري أّن

، ففي الواق  العملي ال ميكن له تقديم 'شخص طبيعي'ذكرت كلمة 

خدمة تصديق ألنها حتتاج إىل تقنيات وأجهزة معقدة وخربات فنية، لذا ال 

ميكن أن يقوم بها إال شخص معنوي سواء كان عام أو خاص
(46)

. 

وجيب على من يريد أن يؤدي خدمة التصديق االلكرتوني طبقا للتشري  

 أن تتوفر فيه الشروط التالية:اجلزائري 

اجلزائرية اجلنسية أو املعنوي للشخص اجلزائري للقانون أن يكون خاضعا -7

 للشخص الطبيعي.

 أن يتمت  بقدرة مالية كافية.-5

اإلعالم واالتصال تكنولوجيات أن يتمت  مبؤهالت وخربة ثابتة يف ميدان -0

 للشخص الطبيعي أو املسري للشخص املعنوي.

كون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جنحة تتنافى م  نشاط أال ي-0

تأدية خدمات التصديق االلكرتوني
(47)

. 

وجلهات التصديق االلكرتوني واجبات طبقًا للقانون اجلزائري تتمثل فيما 

 يلي:

تعمل جهات التصديق االلكرتوني على تسجيل وإصدار ومنح وإلغاء -7

ونشر وحفظ شهادات التصديق االلكرتوني
(48)

. 

 سرية البيانات واملعلومات املتعلقة بشهادة التصديقاحلفاظ على -5

االلكرتوني
(49)

. 

بعد موافقته  ال ميكن ملؤدي اخلدمة مج  البيانات الشخصية للمعين إاّل-0

الصرحية
(50)

. 

التحقق من تكامل بيانات اإلنشاء م  بيانات التحقق من التوقي  قبل -0

 منح شهادة التصديق االلكرتوني.

شهادة اجلزائري عرف املشرع : ثانيًا: شهادة التصديق االلكرتوني

التوقي  والتصديق االلكرتونيني قانون من  5/1املادة يف االلكرتوني التصديق 



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (01) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

"وثيقة يف شكل الكرتوني تثبت الصلة بني بيانات التحقق من  بأنها:

 التوقي  االلكرتوني واملوق ".

الغرض من شهادة التصديق  ومن خالل هذه املادة يتبني لنا أّن

االلكرتوني هو التأكد من صحة التوقي  االلكرتوني وكذا صحة البيانات 

 املوق  عليها، وأنها صادرة عن املوق  ومل يطرأ عليها أي تعديل.

 وهناك أربعة أنواع من الشهادات اإللكرتونية وهي:
وتسمح بربط هوية شخص ما مبفتاح شهادة اإلمضاء االلكرتوني -1

واملصادقة ضمن االلكرتونية مومي، وميكن استخدامها إلمعضاء الرسائل ع

 مناخ مؤّمن، نذكر على سبيل املثال استغالل اخلدمات البنكية عن بعد.
جتم  بني هوية موزع ويب واملفتاح العمومي، شهادة موزع ويب -2

وميكن استعماهلا من تبادل البيانات بني املوزع وعمالئه يف إطار آمن مثل 

 مليات الشراء أو الدف  االلكرتوني على موق  جتاري.ع
متكن من ربط املعلومات املتعلقة  شهادة شبكة افرتاضية خاصة-3

ببعض املواق  على الشبكة املعينة )حموالت، جدران نارية، مركزات...( 

باملفتاح العمومي، ويتم استخدام هذه الشهادة لعضمان سالمة املبادالت 

 االتصاالت.مسالك مؤمنة يف شبكة عرب ملوزعة جغرافيا ابني منظمة وفروعها 
تسمح باإلمعضاء على برنامج أو نص أو شهادة إمضاء الرمز -4

صاحبه، كما متكن من محايته ضد خماطر بتوقي  برجمية لعضمان تعريفه 

القرصنة
(51). 

شهادة التصديق االلكرتوني تتعضمن عدة بيانات وتتمثل فيما  كما أّن

 يلي:

 بصفة موصوفة.صادرة االلكرتوني التصديق شهادة  أّناضحة الواإلشارة  -
بيان يشري إىل كشف هوية اجلهة اليت مت إصدار الشهادة منها -

 
. 

 بيان حيدد هوية املوق . -
 بيان إمكانية إدراج صفة خاصة للموق  عند االقتعضاء. -
 بيان يتعلق بتحقق التوقي  االلكرتوني. -
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 شهادة التصديق االلكرتوني.اإلشارة إىل بداية ونهاية مدة صالحية  -
 رمز تعريف شهادة التصديق االلكرتوني. -
 التوقي  االلكرتوني للجهة اليت أصدرت الشهادة. -
حدود استعمال الشهادة وحتديد قيمة املعامالت -

(52)
. 

ويتم استخراج هذه الشهادة عن طريق طلب يقدم من الشخص الذي 

م هذا الشخص يرغب يف احلصول على توقي  إىل جهة التوثيق، ويقو

بتزويد جهة التصديق جبمي  املعلومات اليت تطلبها منه إلثبات قدرته على 

إبرام التصرفات االلكرتونية
(53)

. 

ويف حالة املوافقة على طلبه تصدر جهة التصديق االلكرتوني شهادة 

التصديق حتتوي على مفتاح عام
(54)

، وحتتوي على املعلومات اليت تدل على 

اخلاصهوية صاحب املفتاح 
(55)

الذي ينسب إليه التوقي ، الشخص ، وهو 

بعد ذلك تبدأ مسؤولية جهة التصديق االلكرتوني
(56)

. 

التوقيع حجية من اجلزائري موقف املشرع : املطلب الثالث

من القانون املدني 051/5نصت املادة  االلكرتوني
(57)

يعتد ' على أنه: 

من  7مكرر050دة بالتوقي  االلكرتوني وفقا للشروط املذكورة يف املا

 .'نفس القانون

يف احلجية بني التوقي  االلكرتوني  وطبقا هلذا النص يكون املشرع ساوى

والتقليدي، ولالعتداد به جيب أن تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف 

(58)7مكرر 050املادة 
واملتمثلة يف إمكانية التأكد من هوية الشخص  

يف ظروف تعضمن  اي  معدًا وحمفوظالذي أصدر التوقي ، وأن يكون التوق

 سالمته.

حبجية التوقي  االلكرتوني اجلزائري املشرع  إضافة إىل هذا النص، فقد أقّر

املتعلق  10-72وفق نصوص خاصة تنظمه وكان ذلك يف القانون

التوقي  ' على أن: 1بالتوقي  والتصديق االلكرتونيني حيث نص يف املادة 

  االلكرتوني الذي تتوفر فيه املتطلبات االلكرتوني املوصوف هو التوقي

 اآلتية:



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (01) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 أن ينشأ على أساس شهادة التصديق الكرتوني موصوفة. -

 أن يرتبط باملوق  دون سواه. -

 أن ميكن من حتديد هوية املوق . -

 .االلكرتونيالتوقي  خاصة بإنشاء مؤمنة آلية مصمما بواسطة أن يكون  -

 احلصري للموق . أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون حتت التحكم -

أن يكون مرتبطا بالبيانات اخلاصة به، حبيث ميكن الكشف عن  -

 التغيريات الالحقة بهذه البيانات.
إضافية  ااملشرع، قد أضاف شروط حظ أّندة نلومن خالل هذه املا

من القانون املدني وهذه الشروط البد من  050/7مقارنة بنص املادة 

االلكرتوني، وعليه ليعتد بالتوقي   توافرها إلضفاء احلجية يف التوقي 

 فالبد من توافر تلك الشروط، ألّناجلزائري االلكرتوني يف التشري  

 انعدامها يرتتب عليه إسقاط صفة احلجية منها.

يعترب 'على أنه:  10-72من القانون  8إضافة إىل ما سبق نصت املادة 

اء كان لشخص التوقي  االلكرتوني املوصوف مماثال للتوقي  املكتوب، سو

 .'طبيعي أو معنوي

ها تتمت  وعليه إذا حتققت الشروط السابقة يف التوقي  االلكرتوني، فإّن

باحلجية الكاملة يف اإلثبات أمام القعضاء كدليل ثابت مثلها مثل التوقي  

 التقليدي.

وأخريًا، نشري إىل أن املشرع اجلزائري عاقب كل من يقوم حبيازة أو إفشاء 

انات إنشاء توقي  الكرتوني موصوف خاص بالغري بعقوبة أو استعمال بي

وبغرامة من مليون ( 10)أشهر إىل ثالث سنوات ( 10)احلبس من ثالثة 

دج( أو  201110111) دج( إىل مخسة ماليني دينار 701110111) دينار

بإحدى هاتني العقوبتني
(59)

. 
8 

لقد استجاب املشرع اجلزائري لعضرورات مواكبة عجلة التطور 

لتكنولوجي بإصداره لقانون خاص ينظم أحكام التوقي  االلكرتوني، ا
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وإن جاء هذا متأخرا مقارنة م  التشريعات األجنبية والعربية الصادرة 

 يف هذا اجملال.    

وإذا كان التوقي  االلكرتوني يتميز خبصائص ومسات متيزه عن التوقي  

يقة خاصة بها. خمتلفة ولكل منها طر وأشكاال اصورويتخذ التقليدي؛ 

ه يتساوى من حيث احلجية يف اإلثبات م  التوقي  التقليدي بشرط أن فإّن

يكون صادرًا من جهة توثيق مؤمنة. ويستخدم التوقي  االلكرتوني يف 

عدة جماالت أشرنا إىل البعض منها ومن املنتظر أن تزداد تطبيقاته يف 

 نكية.جماالت أخرى يف اجلزائر خاصة بالنسبة للمعامالت الب
 ومن التوصيات املقرتحة ما يلي: 

العمل على مواصلة اجلهود التشريعية لتعزيز استخدام تطبيقات  -

التوقي  االلكرتوني، واالستفادة منها عمليًا، ولن يكون ذلك إال حبسن 

استخدام التكنولوجيا؛ فالتوقي  االلكرتوني خيتصر الزمان واملكان 

ينعكس باإلجياب على تطور وحيقق السرعة يف األداء األمر الذي 

االقتصاد املعامالت املدنية والتجارية، ومن ثم املساهمة يف تطوير 

والتعقيد والتأخر البطء عقبات األجنيب، وجتاوز االستثمار الوطين وجذب 

 بسبب استخدام الطرق التقليدية للتوقي . 
جيب على املشرع اجلزائري إضافة نصوص أخرى خاصة لردع  -

لقة بالتوقي  االلكرتوني مبا يعضمن حتقيق الثقة املتطلبة اجلرائم املتع

 يف املعامالت املدنية والتجارية ومحاية املستهلكني.

إحداث هيئة تعمل على تفعيل األدوات اإلجرائية الكفيلة بعضمان  -

تعميم استخدام التوقي  االلكرتوني يف خمتلف اجملاالت والقطاعات 

 داخل الدولة.
 عتمــــدةاهلوامش واملراجع امل

                                                 
التوقي  االلكرتوني وحجيته يف اإلثبات، دار منري حممد اجلنيهي، ممدوح حممد اجلنيهي،  (1)

 .1ص ،5112 الفكر اجلامعي مصر،

 املتعلق بالتوقي  والتصديق االلكرتوني، 17/15/5172 :املؤرخ يف 10-72: القانون رقم (2)

 .5، عدد 5172اجلريدة الرمسية 



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (08) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
م املتحدة مة األللجن 5117 ونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات االلكرتونيةقانون األ( 3)

 .5117للقانون التجاري الدولي املعقود يف فيينا 

 عيسى غسان ربعضي، القواعد اخلاصة بالتوقي  االلكرتوني، دار الثقافة للنشر والتوزي ، (4)

 .21، ص5117

، دار الثقافة -دراسة مقارنة–عالء حممد نصريات، حجية التوقي  االلكرتوني يف اإلثبات  (5)

 .50ص ،5112 للنشر والتوزي ،

م   7115ن التجارة االلكرتونية م  دليل اشرتاع أونسيرتال النموذجي بشقانون األ  (6)

 .7115للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي  7مكرر 2املادة 

حيث تنص على: عندما يشرتط القانون وجود توقي  من شخص، يستويف ذلك   (7)

)ا( استخدمت طريقة لتعيني هوية ذلك  الشرط بالنسبة إىل رسالة البيانات إذا:

الشخص على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات. )ب( كانت تلك الطريقة جديرة 

بالتعويل عليها بالقدر املناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات يف 

 ضوء كل الظروف مبا يف ذلك أي اتفاق متصل باألمر.

(8) ART. 1316 – 4.c .civ : lorsqu’‘elle est électronique, elle consiste en 

l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec 

l’acte auquel elle s’attache‘. 

أسامة بن غامن العبيدي، حجية التوقي  االلكرتوني يف اإلثبات، اجمللة العربية للدارسات  (9)

 .708-701، ص25العدد ،58التدريب، اجمللد األمنية و

التوقي  اإللكرتوني يف التجارة اإللكرتونية والتحكيم اإللكرتوني، مقال  اهلل، صاحل عطا (10)

 منشور يف املوق :

 http://newssparrow.blogspot.com/2013/05/blog-post_4572.html 

التوقي  اإللكرتوني يف التجارة اإللكرتونية والتحكيم اإللكرتوني، نفس  صاحل عطااهلل، (11)

 املرج  السابق.

بشار حممود دروين، اإلطار القانوني للعقد املربم عرب شبكة االنرتنت، دار الثقافة للنشر  (12)

 .501ص ،5171والتوزي  

إلطار القانوني للعقد املربم عرب شبكة االنرتنت، املرج  السابق، بشار حممود دروين، ا (13)

 .501ص 

 نصاري، تعريف التوقي  االلكرتوني، مقال منشور يف املوق رؤى األ (14)

 http://isdept-info.blogspot.com 

ممدوح علي مربوك، مدى حجية التوقي  االلكرتوني يف اإلثبات، دار النهعضة العربية  (15)

 .01،ص 5111القاهرة، 

)االسكندرية، املطبوعات اجلامعية عرب االنرتنت، دار التعاقد االلكرتوني حممد أمني الرومي،  (16)

  .701ص ،5110

 .715ص عيسى غسان ربعضي، القواعد اخلاصة بالتوقي  االلكرتوني، املرج  السابق،( 17)

http://newssparrow.blogspot.com/2013/05/blog-post_4572.html
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 ، حبث منشور يف:    1ص طافر زهري، بوترفاس اهلامشي، واق  بطاقة االئتمان يف اجلزائر،( 18)

http://www.elbassair.net                                                                           

لوصيف عمار، اسرتاجتيات نظام املدفوعات للقرن احلادي والعشرين م  اإلشارة إىل ( 19)

طينة، نامعة منتوري قسيف العلوم االقتصادية، جماجستري التجربة اجلزائرية، مذكرة 

 .05ص ،5118/5111

/ بن امساعني حياة، مشروع الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر، جملة أحباث  بلعايش ميادة (20)

 .10، ص5170ديسمرب  اقتصادية وإدارية، العدد السادس عشر،

 .715ص عيسى غسان ربعضي، القواعد اخلاصة بالتوقي  االلكرتوني، املرج  السابق،  (21)

محد، واق  وتأثري التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال على أنشطة أمعطى سيد   (22)

البنوك اجلزائرية، مذكرة ماجستري يف إدارة األفراد وحوكمة الشركات، جامعة أبو بكر 

 .50، ص5177/5175بلقايد تلمسان 

ى )أنشطة محد، واق  وتأثري التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال علأمعطى سيد  (23)

  .01ص ،البنوك اجلزائرية، املرج  السابق

 .05ص عالء حممد نصريات، حجية التوقي  االلكرتوني يف اإلثبات، املرج  السابق، (24)

 .711ص عيسى غسان ربعضي، القواعد اخلاصة بالتوقي  االلكرتوني، املرج  السابق، (25)

.حبث منشور يف 1تحديات(، صنوال بن عمارة، وسائل الدف  االلكرتوني )األفاق وال (26)

 املوق   

http://dspace.univ-ouargla.dz 

 .00ص عالء حممد نصريات، حجية التوقي  االلكرتوني يف اإلثبات، املرج  السابق، (27)

دراسة تأصيلية -عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للتوقي  االلكرتوني (28)

 .011ص ،5111دار الكتب القانونية، -مقارنة

 .02ص عالء حممد نصريات، حجية التوقي  االلكرتوني يف اإلثبات، املرج  السابق، (29)

دار  حممد أمني الرومي، النظام القانوني للتوقي  االلكرتوني، دار الكتب القانونية / (30)

 .05ص ،5118 مصر، شتات للنشر والربجميات،

 .18-11ص ،5118، اهلدى اجلزائر مناني فراح، أدلة اإلثبات احلديثة يف القانون، دار (31)

صوره، حجيته يف اإلثبات بني  ماهيته،-سعيد السيد قنديل، التوقي  االلكرتوني( 32)

 .11ص ،5110، دار اجلامعة اجلديدة للنشر-التدويل )واالقتباس

 .18مناني فراح، أدلة اإلثبات احلديثة يف القانون، املرج  السابق،ص (33)

 .521ص ،5111لعقد االلكرتوني، الدار اجلامعية القاهرة، خالد إبراهيم، إبرام ا(34) 

حممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة االلكرتونية، دار الثقافة للنشر والتوزي ،  (35)

 .780ص ،5115



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (06) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
للمزيد من التفصيل حول هذا املوضوع انظر: عمر حسن املومين، التوقي   (36)

 بعدها. وما 21ص  ،5110نية، دار وائل للنشر االلكرتوني وقانون التجارة االلكرتو

دار  ممدوح حممد اجلنيهي، الطبيعة القانونية للعقد االلكرتوني، اجلنيهي/ منري حممد (37)

 .711ص بدون سنة، الفكر اجلامعي،

 .781ص عيسى غسان ربعضي، القواعد اخلاصة بالتوقي  االلكرتوني، املرج  السابق، (38)

دار الكتب  التنظيم القانوني للتعاقد عرب شبكة االنرتنت، ،مصطفى موسى العجارمة (39)

 .715ص ،5171 القانونية /دار شتات للنشر والربجميات مصر،

الياس ناصيف، العقود الدولية العقد االلكرتوني يف القانون املقارن، منشورات احلليب  (40)

 .501ص ،5111 احلقوقية،

 .15ص رتوني يف اإلثبات، املرج  السابق،عالء حممد نصريات، حجية التوقي  االلك (41)

 .787ص عيسى غسان ربعضي، القواعد اخلاصة بالتوقي  االلكرتوني، املرج  السابق، (42)

مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عرب شبكة االنرتنت، املرج   (43)

 .718السابق، ص 

 ،755بند توقيعات االلكرتونية،ن الأونسيرتال النموذجي بشدليل اشرتاع قانون األ (44)

 .81ص

(45) «prestataire de service de certification ‘ tout entite personne qui 

délivre des certificats électroniques ou fournit d’autres services en 

matière de signature électronique » 

، دار الكتب -دراسة مقارنة-نرتنتسامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عرب اال (46)

 .075ص .5118القانونية، مصر، 

 املتعلق بالتوقي  والتصديق االلكرتوني. 10-72 من القانون 00طبقا للمادة ( 47)

 من القانون املذكور أعاله. 07نظر، املادة ( 48)

 من القانون املذكور أعاله. 05نظر، املادة ا( 49)

 ملذكور أعاله.من القانون ا 00نظر، املادة ا( 50)

 نقال عن: سلطة العضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اجلزائر: (51)

 https://www.arpt.dz/ar/gd/ce/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#  

 .10-72من القانون 72طبقا للمادة  (52)

مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عرب شبكة االنرتنت، املرج   (53)

 .780السابق، ص 

هو عبارة عن سلسة من األعداد تكون ': 5/1يقصد باملفتاح العام وفقا للمادة  (54)

موضوعة يف متناول اجلمهور بهدف متكينهم من التحقق من اإلمعضاء االلكرتوني وتدرج 

 .'يق االلكرتونيشهادة التصد

https://www.arpt.dz/ar/gd/ce/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.arpt.dz/ar/gd/ce/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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هو عبارة عن سلسة من األعداد حيوزها ': 5/8يقصد باملفتاح اخلاص وفقا للمادة  (55)

حصريا املوق  فقط، وتستخدم إلنشاء التوقي  االلكرتوني، ويرتبط هذا املفتاح مبفتاح 

 .'شفري عموميت

 .10-72من القانون  51إىل  20راج  املواد من  (56)

املتعضمن القانون املدني اجلزائري  55/11/7112 :ؤرخ يفامل 28-12 :األمر رقم (57)

  .املعدل واملتمم

 .من القانون املدني اجلزائري 7مكرر/050انظر، املادة  (58)

 .10-72من القانون  58انظر، املادة   (59)



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (100) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق االلكترونيين 

 في التشريع الجزائري
 الباحثة عزيزة لرقط                                 

  البواقي أمّ -جامعة العربي بن مهيدي 
S 

إّن التطور العلمي الذي شهده العامل، واالستخدام الواس  للتقنية احلديثة يف مجي  

احلياة، واجتاه الدولة حنو ما يعرف باحلكومة االلكرتونية جعل األساليب جماالت 

التقليدية يف إبرام العقود ال تتالءم معها، مما اضطر إىل البحث عن أساليب جديدة 

حتقق الغاية وتسهل على األفراد املعامالت والتبادالت، فظهر التوقي  االلكرتوني الذي 

يث طبيعته باعتباره ملفا رقميا مؤلفا من حروف خيتلف عن التوقي  التقليدي من ح

أو أرقام أو رموز الكرتونية، وهو ما جعل املشرع يتدخل بإنشاء عقوبات على 

االعتداءات الالحقة به، من هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط العضوء على 

 ني. احلماية اجلنائية اليت قررها املشرع اجلزائري للتوقي  والتصديق االلكرتوني

 : التوقي ، االلكرتوني، التصديق، احلماية. الكلمات املفاتيح

 Résumé 
Le progrès scientifique que le monde a connu et 
l’utilisation massive des nouvelles technologies dans tous les 
domaines de la vie, et l’orientation de l’Etat vers ce qu’on appelle 
le gouvernement électronique, fait que les méthodes classiques de 
conclusion des contrats sont devenus incompatibles avec ce 
progrès, ce qui a abouti à la recherche de nouvelles méthodes 
pour atteindre les objectifs et faciliter aux individus les 
transactions et les échanges, c’est pourquoi, la signature 
électronique a vu le jour, une signature très différente de la 
signature« traditionnelle », selon sa nature, car c’est un dossier 
numérique composé de lettres, chiffres ou symboles 
électroniques, cela a poussé le législateur à intervenir par la 
création de peines en cas d’atteinte à la signature électronique. De 
ce point de vu, vient cette étude à fin de souligner cette 
protection pénale que le législateur algérien a consacré à la 
signature et la certification l’électronique. 

 مقدمة

التطور التكنولوجي الذي شهده العامل خاصة بعد االنتشار الواس   إّن



(101) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

واالقتصادية السياسية نية احلديثة يف مجي  جماالت احلياة الستخدام التق

واالجتماعية والثقافية أدى إىل زيادة التعامالت والنشاطات املختلفة يف 

البيانات، اليت مل تعد هذه اجملاالت، مما نتج عنه كما هائال من املعلومات و

الطرق التقليدية قادرة على استيعابها وحفظها واسرتجاعها بالسرعة 

ق الغاية وتسهل إىل البحث عن أساليب جديدة حتقمما اضطر  املطلوبة،

والتبادالت وإبرام العقود، فظهر التوقي  اإللكرتوني املعامالت على األفراد 

طالق لعجز التوقي  التقليدي الذي يعد أهم األساليب احلديثة على اإل

على مواكبة هذا التطور التكنولوجي، وهو ما جعل املشرع يتدخل يف 

العديد من املرات ألجل وض  نظام قانوني يواكب التطور التكنولوجي 

احلاصل وما جنم عنه من سلبيات على املستوى الدولي والوطين، ومن بني 

 5115ديسمرب  51 املؤرخ يف 15/50 :هذه القوانني جند مثال القانون رقم

املتعضمن اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وكذا القانون 

احملدد للقواعد العامة املتعلقة  17/15/5172 :املؤرخ يف 72/10 :رقم

االلكرتونيني الذي حاول من خالله املشرع وض  البنية والتصديق بالتوقي  

كذلك بث الثقة فيه عن طريق وض  القانونية للتوقي  االلكرتوني، و

نظم للمصادقة عليه من أجل التأكد من صحتها م  فرض اجلزاءات 

 واملسؤوليات يف حالة عدم مراعاتها . 

وترتيبا على ذلك يثور التساؤل حول ما هي أوجه احلماية اليت قررها 

 املشرع اجلزائري للتوقي  والتصديق االلكرتونيني  

 الية مت تقسيم املوضوع إىل مبحثني ولإلجابة على هذه اإلشك

 البنيان القانوني للتوقي  االلكرتوني  املبحث األول:

 صور محاية التوقي  والتصديق االلكرتونيني  املبحث الثاني:

 لبنيان القانوني للتوقيع االلكرتوني  : ااملبحث األول

ات تطور التجارة االلكرتونية واالستخدام الواس  لشبكة االنرتنت ذ إّن

الطبيعة التقنية خلق حتديات قانونية واسعة ترتبط أساسا باآلثار املرتتبة 

على استخدام التقنية العالية يف األنشطة والتبادالت التجارية ، وهو ما 

التكنولوجي تتالءم والتطور تشريعية حركة عرب ضرورة التدخل إىل بالدول دف  



  عزيزة لرقط .ب...                   الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق االلكترونيين

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ؛ة قانونية وتقنية، وعليهاحلاصل، كما تولدت الرغبة يف توفري آليات محاي

معظم التشريعات يف تنظيمها للتوقي  والتصديق االلكرتوني ركزت  فإّن

على عاملني أساسيني يتمثل العامل األول يف وض  البنية القانونية 

للتوقي  االلكرتوني، أما العامل الثاني فيتجلى يف بث الثقة فيه عن 

 تصة. طريق وض  نظم للمصادقة عليه ومنحه جلهات خم

الفقه وبعض  أقّر املطلب األول: ماهية التوقيع اإللكرتوني:

التشريعات أن املستند املعلوماتي حتى تكون له احلجية يستلزم إىل 

جانب الكتابة اإللكرتونية وجود توقي  الكرتوني حتى تكون دليال كامال 

 من الناحية القانونية، ووجود التوقي  جيعل احملرر منسوبا إىل شخص ما،

 وأشكاله .وظائفه ، شروطهوما هي اإللكرتوني وعليه ما املقصود بالتوقي  

عرف بعض الفقه التوقي   الفرع األول: تعريف التوقيع اإللكرتوني:

اإللكرتوني بأنه "جمموعة من األرقام اليت ختتلط م  بععضها البعض يف 

معقدة، مكونة بذلك كود سري يتعلق وإطار عالقات رياضية معينة 

معني" بشخص
(7)

وعرفه البعض اآلخر من الفقه على أنه "وحدة  

مقيدة من البيانات اليت حتمل عالقات رياضية م  البيانات املوجودة يف 

حمتوى الوثيقة"
(5)

وهناك من عرفه على أنه "جمموعة من اإلجراءات  

التقنية اليت متكن من حتديد شخصية من تصدر عنه هذه اإلجراءات 

ف الذي يصدر التوقي  بشأنه"وقبوله مبعضمون التصر
(0)

، وعرفه البعض 

أيعضا بأنه "حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات هلا طاب  منفرد، تسمح 

بتحديد شخص صاحب التوقي  ومتيزه عن الغري وهو الوسيلة 

العضرورية للمعامالت االلكرتونية يف إبرامها وتنفيذها واحملافظة على 

سرية املعلومات والرسائل"
(0)

 

من الناحية التشريعية فعرف التوقي  اإللكرتوني وفقا للتشريعات أما 

 الغربية على النحو التالي:

من القانون رقم  0الفقرة  7075عرف املشرع الفرنسي من خالل املادة 

اإللكرتونية باملبادالت والتجارة اخلاص  5111مارس  70يف الصادر  5111/501

اإللكرتوني على أنه "يدل على  املعدل واملتمم للقانون املدني التوقي 
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، ويؤكد شخصية أجراهااليت بالواقعة شخصية صاحبه ويعضمن عالقته 

صاحبه وصحة الواقعة املنسوبة إليه إىل أن يثبت العكس"
(2)

  

عرف  5111يونيو  01ا قانون التوقي  اإللكرتوني األمريكي الصادر يف أّم

عن إحدى اهليئات على أنه "شهادة رقمية تصدر اإللكرتوني التوقي  

املستقلة ومتيز كل مستخدم ميكن أن يستعملها يف إرسال أي وثيقة، أو أي 

عقد جتاري أو تعهد أو إقرار"
(5 )

  

منه التوقي  اإللكرتوني  5وعرف القانون األونسرتال النموذجي يف املادة 

ه "بيانات يف شكل الكرتوني مدرجة يف رسالة بيانات أو معضافة إليها أو بأّن

بها منطقيا، جيوز أن تستخدم لتقييم هوية املوق  بالنسبة إىل تبطة مر

البيانات"رسالة يف الواردة املعلومات املوق  على ولبيان موافقة البيانات رسالة 
(1)

 

الكثري منها تناولت يف قوانينها تعريفا  أما عن التشريعات العربية فإّن

 للتوقي  اإللكرتوني ومن هذه التشريعات.

اجلزائري الذي عرف التوقي  اإللكرتوني مبوجب املادة الثانية من  التشري 

املتعلق بالتوقي  والتصديق  5172فرباير يف أول املؤرخ  72/10 :القانون رقم

اإللكرتونني
(8)

أو مرتبطة مرفقة ، إلكرتونيشكل يف بيانات على أنه " 

 منطقيا ببيانات الكرتونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق" 

قانون العربي النموذجي فعرف التوقي  اإللكرتوني على أنه "بيانات أما ال

يف شكل إلكرتوني مدرجة يف رسائل بيانات أو معضافة إليها أو متصلة بها 

منطقيا، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوق  بالنسبة إىل رسالة البيانات، 

ات"ولبيان موافقة املوق  على املعلومات الواردة يف رسالة البيان
(1 )

 

أما املشرع املصري فعرفه حسب املادة األوىل فقرة ج على أنه "ما يوض  

على حمرر إلكرتوني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو 

غريها ويكون له طاب  منفرد يسمح بتحديد شخص املوق  ومييزه عن 

غري"
(71)

  

الصادر  5115لسنة  15رقم اإلماراتي وعرف التوقي  اإللكرتوني يف القانون 

على أنه "توقي  مكون من حروف أو أرقام  5املادة  75/15/5115بتاريخ 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أو رموز أو صوت أو نظام معاجلة ذي شكل إلكرتوني وملحق أو مرتبط 

منطقيا برسالة إلكرتونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة"
(77)

  

من جملة  020ة من الفصل أما القانون التونسي فمن خالل الفقرة الثاني

بكونه "يتمثل يف استعمال اإللكرتوني االلتزامات والعقود عرف التوقي  

اإللكرتونية املذكور بالوثيقة ، اإلمعضاءصلة يتعضمن منوال تعريف موثوق به 

املرتبطة به"
(75)

  

ومن خالل هذه التعريفات ميكن اخلروج بتعريف عام للتوقي  اإللكرتوني 

بارة عن ملف رقمي صغري مؤلف من حروف أو يتلخص يف كونه ع

أرقام أو رموز إلكرتونية، يصدر عن إحدى اجلهات املستقلة املعرتف بها 

يسمى بالشهادة اإللكرتونية الرقمية، ختزن فيها كافة معلومات الشخص 

وتاريخ ورقم الشهادة ومصدرها، ويسلم م  هذه الشهادة مفتاحان 

اإللكرتوني التوقي  خاص هو ومفتاح لناس لكل االدليل مفتاح عام ينشر يف 

ال يعلمه إال صاحبه، ويدل على شخصيته، وصحة الواقعة املنسوبة 

 إليه.

واهلدف من إنشاء التوقي  اإللكرتوني هو حتقيق أكرب قدر من السالمة 

القراصنة من سرقة البيانات وواألمن الرقميني وإبعاد املتطفلني 

شخصتوثيق التوقي  اإللكرتوني لكل ن خالل بها مالتالعب ، أو اإللكرتونية
(70)

 

ورف  مستوى األمن وخصوصيته بني املتعاملني عرب شبكة االنرتنت من 

خالل احملافظة على سرية املعلومات مبا فيها معلومات التجارة اإللكرتونية 

واحلكومة االلكرتونية وسرية الرسائل املرسلة وعدم إمكانية تداوهلا إال 

إليه إلكرتونيااملرسل واملرسل ها ألجل معرفة أو حتديد هوية عليبالتوقي  
(70)

  

 و حيقق التوقي  اإللكرتوني منفعة كبرية يف خمتلف اجملاالت منها:

 لكل شخص.ومعضمونة رة سرية االحتفاظ باملعلومات الشخصية بصو-

والقعضائية اإلجراءات القانونية االعتماد الكلي على التوقي  اإللكرتوني يف -

والشركات أو املؤسسات واهليئات احلكومية األشخاص املنازعات بني  يف

 خاصة يف الدول املتقدمة.

 توفري اهلوية الرقمية لكل مواطن.-
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 اإللكرتونية.املستندات ومناذج العقود على مجي  اإللكرتوني استخدام التوقي  -

تقليص إجراءات إرسال البيانات إىل صاحبها، أو احلصول عليها منه، -

 وتوفري الورق والطلبات واخلربة والطباعة.

توفري الوقت واالستقالل األمثل له، فال حاجة الستعمال وسائل النقل -

للوصول إىل الدوائر املعنية واالنتظار يف طابور طويل إلجناز العمل، وهذا 

ما جنده يف الدول العربية ودول العامل الثالث عامة بعكس ما هو معموال 

 تقدمة.به يف الدول امل

نشر وعي فكري بني األفراد، وتطوير تعاملهم م  األنرتنت وأثره يف -

هناك من أسس شركات ضخمة دون وجود  ّنإالتجارة اإللكرتونية، حتى 

الكربى الشركات كبرية تفوق ما حتققه أرباحا ه حقق ّنإمقر هلا، وحتى 

باالعتماد على العضمان الرقمي يف البي  والشراء
(72)

 . 

اإللكرتوني التوقي  يعترب شروط التوقيع اإللكرتوني : ثانيالفرع ال

دعامة التجارة اإللكرتونية اليت أصبحت مسة العصر احلالي، وهو ما دف  

للتوقي  ذات احلجية املقررة وإعطائه ه يمعظم القوانني إىل النص عل

يف ديسمرب  710\7111 :الكتابي التقليدي ومنها التوجيه األوروبي رقم

حتاد على ذلكدول االي اعرتف بالتوقي  اإللكرتوني وحث الالذ 7111
(75 )

من القانون  8وكذلك املشرع اجلزائري الذي نص صراحة مبوجب املادة 

على أنه "يعترب التوقي  اإللكرتوني املوصوف وحده مماثال  72/10 :رقم

 للتوقي  املكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي"

 5111/501رقم عليها القانون كرتوني فقد نص أما عن شروط التوقي  اإلل

من التوجيه  2/5املعدل واملتمم للقانون املدني الفرنسي كما نصت املادة 

هذه  وعليه فإّنبالتوقيعات اإللكرتونية اخلاص  11/10 :األوروبي رقم

 الشروط هي: 

 أن يكون التوقي  مرتبط بشخص صاحبه.-

 له عن غريه.أن تكون حمددا لشخصية املوق  ومميزا -

إتباع اإلجراءات التقنية الالزمة له، واليت متكن صاحبه من السيطرة -

 عليه.
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أن يكون مرتبطا باملعلومات اليت يتعضمنها املستند اإللكرتوني واليت -

 تتمثل يف:

 ارتباط التوقي  اإللكرتوني باملوق  دون غريه.-

اإللكرتونيالتوقي   أواملستند املعلوماتي أي تغيري بيانات اكتشاف إمكانية -
(71)

.  

 :املؤرخ يف 72/10 :املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم ويف األخري فإّن

نص أيعضا على شروط التوقي  اإللكرتوني وهذا مبوجب  5172فيفري  17

 منه وتتمثل هذه الشروط يف: 1املادة 

أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكرتوني موصوفة-
(78 )

  

 ملوق  دون سواه.أن يرتبط با-

 التوقي  اإللكرتوني.بإنشاء خاصة مؤمنة أن يكون مصمما بواسطة آلية -

أن يتم بوسائل أو بإجراءات تقنية متكن صاحبه من التحكم والسيطرة -

 عليه.

أن يكون مرتبطا باملعلومات املوجودة باملستند املعلوماتي، حبيث ميكن -

 اكتشاف التغريات الالحقة بهذه املعلومات.

هناك شبه اتفاق على الشروط الواجب توافرها يف التوقي   يلحظ أّنو

اإللكرتوني، وإن كان املشرع اجلزائري قد جاء جبملة من الشروط يتناول 

 ذاته التعريف ووسائل احلماية. يف حد

التوقي  وظائف ميكن إمجال  وظائف التوقيع اإللكرتوني:: الفرع الثالث

 اسية وهي:اإللكرتوني يف ثالث وظائف أس

 10\72من القانون  15نصت املادة  أ/ حتديد هوية صاحب التوقيع:

 على أنه "يستعمل التوقي  اإللكرتوني لتوثيق هوية املوق ..." 

جمرد التوقي  على املستند املعلوماتي يثبت نسبته لصاحب  فإّن ؛وعليه

تالي التوقي ، وهي ذات الوظيفة املقررة للتوقي  الكتابي التقليدي، وبال

التوقي  يعد عالمة شخصية لصاحبه، ويكتسب املستند الذي وض   فإّن

عليه احلجية القانونية
(71)

 ثاره سواء كان مستندا رمسيا أو عرفيا.آويرتب  

تناوله أيعضا املشرع الفرنسي يف القانون املدني املعدل واملتمم ما وهو 

ه على أّن منه 0\7075إذ نص يف املادة  501\5111مبوجب القانون رقم 
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يعضمن عالقته "التوقي  اإللكرتوني إمنا يدل على شخصية صاحبه و

ا، ويؤكد شخصية صاحبه وصحة الواقعة املنسوبة بالواقعة اليت أجراه

إليه إىل أن يثبت عكس ذلك"
(51 )

  

 7075أكدت املادة  ب/ التعبري عن إرادة صاحب التوقيع اإللكرتوني:

رورة التوقي  الكتمال التصرف "ض من القانون املدني الفرنسي على

القانوني الذي حيدد هوية من حيتج به عليه، وهو يعرب عن إرادة أطراف 

ة من هذا الفعل وعندما يتم التوقي  سبة لاللتزامات الناجتالتصرف بالن

مبعرفة موظف عام فهو يعكس شرعية وصحة هذا الفعل "وعليه ميكن 

ونيإسقاط نص هذه املادة على التوقي  اإللكرت
(57)

املشرع  طاملا أّن 

 أعطاه نفس حجية التوقي  الكتابي التقليدي.

التوقي  إذا ثبت نسبته إىل صاحبه كان دليال على قبول ما  ذلك أّن

 10\72من قانون  5تعضمنه املستند املعلوماتي وهو ما نصت عليه املادة 

ومن  "الشكل اإللكرتونيوإثبات قبوله معضمون الكتابة يف ...إذ جاء فيها "

فإن التوقي  دليل على إرادة صاحبه وعلى صحة وقبول وحتمل ما  ثّم

تعضمنه املستند من التزامات، بعد ما اطل  عليه وعلم مبحتواه وبالتالي 

إلمتام تصرف اليت يلجأ إليها اإلرادة فهو وسيلة من وسائل التعبري عن 

قانوني والتزام به
(55)

 

التوقي  اإللكرتوني  ن أّنبالرغم م ج/ إثبات حضور صاحب التوقيع:

ال يعين بالعضرورة احلعضور املادي أو اجلسدي لألفراد يف جملس العقد وقت 

استعمال  هناك من يرى بأّن أّن إبرام العقد أو التصرف القانوني، إاّل

البطاقة اإللكرتونية وإدخاهلا يف املكان املناسب جبهاز الصرف اآللي وإدخال 

دليال  املبلغ املراد سحبه على اجلهاز، يعّد تدوين قيمة الرقم السري ثّم

ذاتهللشخص على احلعضور املادي 
(50)

 إال صاحبه.يعرفه ال الرقم السري  ألّن 

التوقي   ّنإأسلفنا القول  الفرع الرابع: أشكال التوقيع االلكرتوني:

وإعطاء احلجية التوقي  اإللكرتوني له أهمية يف حتديد هوية صاحب 

وبالتالي من العضروري معرفة خمتلف أشكال املعلوماتي  القانونية للمستند
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 ه ال يوجد شكل واحد واملتمثلة يف:التوقي  اإللكرتوني ألّن

تستخدم فيه جمموعة من األرقام واحلروف خيتارها  أ ـ التوقيع الكودي:

صاحب التوقي  لتحديد شخصيته، وهذا لتوثيق املراسالت والتعامالت 

هذه احلروف واألرقام  أو كودية، م  العلم أّناإللكرتونية بطريقة سرية 

صاحبها أو من يبلغه بذلك، ويستخدم هذا الشكل يف  ال يعلمها إاّل

التعامالت البنكية وغريها، وأحسن مثال على ذلك هو بطاقة االئتمان 

الذي ال يعرف رقمها السري سوى صاحبها
(50)

. 

على اخلواص يقصد به التوقي  الذي يعتمد  التوقيع البيومرتي:-ب

الذاتية لإلنسان اليت ال ميكن أن تتشابه م  خواص شخص آخر فيعتد 

مثل البصمة الشخصية لإلنسان والسلوكية والطبيعية باخلواص الفيزيائية 

وت والتوقي  الشخصي صومسح العني البشرية وبصمة اليد، ونربة ال

اهاتها اليت يتم إدخاهلا مسبقا للحاسب اآللي لتخزينها وتشفريها ثم معض

ها ومطابقتها التأكد من صحتواإللكرتوني بعد ذلك عند استخدام التوقي  

 م  ملسات العميل الذي استخدمها. 

هناك من حيتفظ على استعمال هذا النوع من التوقيعات، ألنه من  أّن إاّل

وإعادة استعماهلا األصب  بصمة صورة أو الصوت املمكن إعادة نسخ ذبذبات 

احلديثة الوسائلدخال تعديالت عليها بواسطة الحقا، كما ميكن إ
(52)

. 

يعترب من أهم صور التوقي  اإللكرتوني، نظرا  ج/ التوقيع الرقمي:

لقدرته الفائقة على حتديد هوية الشخص بدقة كبرية ويوفر الثقة 

واألمان اللذين يستوجب توفرهما يف إبرام العقود، والتوقي  الرقمي 

اليت يتم التوقي  عليها بالطريقة املعاملة وى عبارة عن أرقام مطبوعة حملت

عن طريق التشفري، وذلك باستعمال للتوقي  نفسها، وتتم الكتابة الرقمية 

يبععضهما مبعادالت رياضية باستخدام ومرتبطان مفتحان سريان خمتلفان 

اللوغاريتمات، وتتحول بواسطة املعاملة من رسالة مقروءة ومفهومة 

من قبل  قروءة وغري مفهومة، ال ميكن قراءتها إاّلإىل رسالة رقمية غري م

مالك املفاتيح لفك التشفري، وهذا النظام حيتاج إىل مفتاحني مفتاح 

خاص يستخدم للتشفري ومفتاح عام يستخدم لفك التشفري، إذ يظل 
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، أما املفتاح العام فريسل إىل التوقي املفتاح اخلاص سري عند  صاحب 

قراءة الرسالة وفهمها و رياملرسل إليه لفك التشف
(55)

 . 

يتم استخدام قلم ذو حجم صغري يشبه  د/التوقيع بالقلم اإللكرتوني:

القلم التقليدي ميكنه الكتابة على شاشة احلاسب اآللي، عن طريق 

ميكن حتويل الكتابة وبواسطته برنامج إلكرتوني يزود به هذا القلم، 

، أين يتم إلكرتونيةصيغة  التقليدية اليدوية على اللوح اإللكرتوني إىل

ختزينها الستعماهلا الحقا يف التحقق من التوقي  وصحته عن طريق 

قياس خصائص معينة للتوقي  من حيت احلجم والنقاط واخلطوط 

لتواءاتاالو
(51)

. 

املستند  إّن حجية التوقيع والتصديق اإللكرتونيني:: املطلب الثاني

ن له احلجية القانونية ويرتب املعلوماتي أو احملرر التقليدي حتى يكو

املتطلبة قانونا خاصة ما تعلق الشروط ثاره ال بد أن يتوافر على آ

 بالتوقي ، وبالتالي يكون دليل إثبات يعتد به.

االنتقال من  إّن الفرع األول: حجية التوقيع االلكرتوني يف اإلثبات:

ة على الدور التوقي  التقليدي إىل التوقي  االلكرتوني خلق ضرورة احملافظ

الذي يلعبه التوقي  التقليدي، وهو ما جعل الفقه حياول إجياد نوع من 

البعض انتهى إىل إنكار احلجية على  احلجية للتوقي  االلكرتوني، ذلك أّن

التوقي  االلكرتوني والبعض اآلخر ذهب إىل عكس ذلك وكل منهما له 

  مربراته.

يف ذلك أن فكرة األمان والثقة أما الفريق القائل بإنكار احلجية يستندون 

ه وتعديل وتغيري ما تعضمنه من ة اخرتاقتنتفي م  هذا األخري إلمكاني

معلومات مقارنة م  احملرر التقليدي الذي يتوفر فيه الثقة واألمان 

احلعضور املادي  اللذان تتطلبهما املعامالت بني األفراد، ضف إىل ذلك فإّن

ميثلهم م  التأكد من شخصيتهم لألطراف يف احملرر التقليدي أومن 

وأهليتهم هلذه التصرفات يعزز هذه الثقة الحتفاظ األطراف باملستندات 

اليت قد تستعمل الحقا كأدلة إثبات، يف حني اجته فريق آخر إلضفاء 

احلجية على التعامالت اليت حتتوي على توقي  إلكرتوني، ويتجسد ذلك 
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عمل فيها الرقم السري بوضوح فيما تقوم به آالت الصرف اليت يست

لتمكني العميل من سحب املبالغ اليت يريدها، وبهذا يكون للرقم السري 

نفس دور التوقي  التقليدي من حيث الوظائف اليت يقوم بها 
(58)

 . 

ساهم يف حسم هذا النزاع  72/10املشرع ومن خالل القانون رقم  أّن إاّل

  االلكرتوني كوسيلة لتوقيحول إمكانية اعتماد املستندات املعلوماتية وا

بعد  هذا التوقي  ال يكتسي احلجية إاّل ثبات، خاصة وأّنمن وسائل اإل

توثيقه واملصادقة عليه من طرف اجلهات أو السلطات املختصة، وهو ما 

 نعرض له يف الفقرة املوالية. 

 على التوقيع اإللكرتوني:بالتصديق اجلهات املختصة  :الفرع الثاني

جية للتوقي  اإللكرتوني كما نص عليه القانون يستوجب إعطاء احل إّن

بلوغه حد من األمان حيول دون إنكاره ونسيته إىل من صدر منه وبالرغم 

 من احلماية التقنية والفنية اليت توفر أثناء إنشاء التوقي  اإللكرتوني إاّل

 ها غري كافية إلمكانية اخرتاقها من طرف القراصنة.أّن

اق من طرف القراصنة قامت العضرورة إلجياد وسيلة وأمام هذا االخرت

، تعرف بنظام التصديق التوقي  االلكرتونيفعالة حتول دون تقليد 

اجلزائرية أو للجنسية االلكرتوني الذي يعهد إىل شخص طبيعي حامل 

من  00معنوي خاض  للقانون اجلزائري طبقا ألحكام املادة شخص 

االلكرتونيني بعد حصوله والتصديق   املتعلق بالتوقي 72/10القانون رقم 

للتصديق االلكرتوني طبقا للمادة االقتصادية على ترخيص من السلطة 

 من ذات القانون. 00

من القانون  00كما يعهد ملؤدي خدمات التصديق االلكرتوني حسب املادة 

كل توقي  قبل منح شهادة مستخدم التحقيق والتحقق من  72/10

خلدمات ملراقبة ومتابعة الدولة وفق قواعد ، وخيعض  مؤدي االتصديق

من  01وإجراءات تقوم بها هيئات أو سلطات خمولة قانونا خاصة املادة 

جهات التوثيق  10\11وقد نظم التوجيه األوروبي رقم  10\72القانون 

اإللكرتوني حتت اسم مقدم خدمة التوثيق وحث دول االحتاد األوربي على 

وتشكيل جهات يوكل هلا مهمة اعتماد  ضرورة تنظيمها يف قوانينها
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قانونا وتأمينا املتطلبة التوقي  و منح شهادات التصديق وفق الشروط 

معضمونهأو تغيري يف تعديل من أي 
(51)

الشهادات املعتمدة هي  فإّن ؛وعليه 

اليت تكون صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة يف الدولة، أو صادرة عن 

ولة أخرى أو معرتف بها و من جهة مرخصة من سلطة خمتصة يف د

، أو الصادرة versignاليت تصدر شهادات التوثيق شركة املؤسسات أشهر 

أو هيئة مفوضة قانونا بذلكمؤسسة عن دائرة حكومية أو 
(01)

   . 

يقوم اعتباري أو طبيعي شخص قانوني  وعرفت هذه اجلهات بأنها "كّل

مرتبطة بالتوقيعات مات خدأو يقدم له الكرتونية للجمهور بتقديم شهادات 

من  75فقرة  5حسب املادة فعرفها أما املشرع اجلزائري  اإللكرتونية"

على أنها "شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات  72/10القانون 

تصديق الكرتوني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى يف جمال التصديق 

توجيه األوروبي االلكرتوني"، أما املشرع الفرنسي فقد التزم بتوصية ال

 5115\10\78 :املؤرخ يف 202\5115 فكرسها يف املرسوم رقم 10\11رقم 

وإصدار التطبيق ومنح شهادات التوثيق اإللكرتوني الذي حدد جهات 

املفتاحني العام واخلاص"
(07)

  

طرف ثالث حمايد يف املعاملة اإللكرتونية  جهات التصديق تعّد فإّن ؛وعليه

الطرفني وتوثق املعاملة اجلارية، ويتحقق ذلك  إذ تلعب دور وسيط بني

من خالل التأكد من هوية األطراف وأهليتهم القانونية، كما تصدر 

وشهادة التوثيق ومسك السجالت اإللكرتوني املفاتيح اإللكرتونية والتوقي  

اخلاصة بالتوقيعات االلكرتونية ومتابعة القائم منها وما ألغى أو أبطل 

العمل به
(05)

ما تناوله املشرع اجلزائري يف الفرع الثاني من القسم  وهو 

حتت عنوان تأدية خدمات  10\72األول من الفصل الثالث من القانون 

 وما يليها. 07التصديق اإللكرتوني من املواد 

بتقديم البيانات الالزمة من اإللكرتوني وتتخذ إجراءات إصدار التوقي  

إىل جهة التصديق اليت تصدر له طرف طالب توثيق التوقي  اإللكرتوني 

اآللي احلاسب مفتاحني، مفتاح خاص يثبت نصف هذا املفتاح على جهاز 
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اخلاصة البطاقة اإللكرتونية  ، والنصف الثاني يثبت على التوقيلطالب 

بطالب التوقي  وال يطل  على هذا املفتاح اخلاص إال صاحبه الشخصي، 

وتقوم بإرساله لكل من  وتصدر مفتاح عام حتتفظ به جهة التوثيق،

م  صاحب التوقي  وترمي هذه اإلجراءات إىل حتقيق التعامل يرغب يف 

والعقود ومنح احلجية القانونية املعامالت مبدأ الشفافية والسرية يف إبرام 

هلذا التوقي 
(00)

. 

 صور احلماية اجلزائية يف التشريع اجلزائري:: املبحث الثاني

 72/10 :ري فاملشرع من خالل القانون رقمبالرجوع إىل القانون اجلزائ

تدخل مرة أخرى بعد سلسة من القوانني اليت  17/15/5172 :املؤرخ يف

حاول من خالهلا التصدي هلذا النوع املستحدث من اجلرائم واالعتداءات 

 احلاصلة على مستجدات هذا العصر. 

رع يثور التساؤل عن صور احلماية اجلزائية اليت قررها املش ؛وعليه

للتوقي  والتصديق االلكرتونيني وفقا للقواعد العامة املقررة يف قانون 

 التالي.النحو على نوضح ذلك ، وعليه سوف 72/10 :، والقانون رقمالعقوبات

 صور احلماية اجلزائية املقررة يف قانون العقوبات: املطلب األول

من  051دة بعد أن اعتد املشرع اجلزائري بالتوقي  االلكرتوني طبقا للما

القانون املدني اليت تنص يف الفقرة الثانية منها على أنه "يعتد بالتوقي  

أعاله"، وقبل  7مكرر  050االلكرتوني وفق الشروط املذكورة يف املادة 

مل ينظم املشرع اجلزائري التوقي  االلكرتوني  72/10 :صدور القانون رقم

الفرنسي، مما جعل ومل حيض حبماية جزائية خاصة على غرار التشري  

محايته ختعض  للقواعد العامة املقررة يف قانون العقوبات من خالل جرائم 

االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية
(00)

 ، وجرمية التزوير.

على النظام املعلوماتي للتوقيع االعتداء جرائم : الفرع األول

االعتداء يتحقق االعتداء على التوقي  االلكرتوني من خالل  االلكرتوني:

على النظام املعلوماتي له، وهذا بالدخول أو البقاء غري املصرح بهما، 

مكرر من قانون  010وهي اجلرمية املنصوص واملعاقب عليها مبوجب املادة 

( 0) العقوبات اجلزائري اليت تنص على أنه "يعاقب باحلبس من ثالثة



(110) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

دج كل  5110111دج إىل  210111وبغرامة مالية من ( 7)أشهر إىل سنة 

من يدخل أو يبقى عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة 

 للمعاجلة اآللية للمعطيات أو حياول ذلك.

تعضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة 

أعاله ختريب نظام اشتغال املنظومة تكون األفعال املذكورة وإذا ترتب على 

 210111سنتني والغرامة من  (5)شهر إىل أ (5)العقوبة احلبس من ستة 

 دج".  0110111إىل 

املشرع اعترب فعل الدخول أو البقاء غري املصرح  وعلى ضوء ذلك فإّن

اليت تطال النظام املعلوماتي للتوقي  االلكرتوني، اجلرمية بهما من األفعال 

ول مما يتطلب منا معرفة ما هي أركانها سواء املادي املتمثل يف فعلي الدخ

 أو البقاء وركن معنوي يتمثل يف القصد اجلنائي. 

مكرر من قانون العقوبات  010بناء على املادة  أ/ الركن املادي:

السلوك اإلجرامي للركن املادي يتخذ إما صورة الدخول  اجلزائري فإّن

املنطقي وذلك بغرض فتح باب يؤدي إىل النظام املعلوماتي للتوقي  

هذا السلوك قد يكون  فإّن ؛ة البقاء، وعليهااللكرتوني أو يتخذ صور

اجيابيا يتمثل يف فعل الدخول أو سلبيا يتمثل يف االمتناع عن اخلروج من 

 النظام املعلوماتي والبقاء فيه.

مشروعة غري بصورة ويعترب الدخول أبسط تلك األنشطة حبيث يكون 

دون إحداث أي تأثري سليبواخلروج 
(02)

ول للنظام جمرد الدخ فإّن ؛، وعليه

املعلوماتي للتوقي  االلكرتوني ال يشكل فعال غري مشروع وإمنا يستمد 

عدم مشروعيته من كونه مت بطريق الغش أو ضد إرادة املسؤول على 

النظام وبعبارة أخرى بدون تصريح منه
(05)

، ويتحقق أيعضا فعل الدخول 

اجملال احملدد  املعاقب عليه يف احلالة اليت يتجاوز فيها التصريح بالدخول إما

له أو الغرض الذي منح ألجله
(01)

. 

أما البقاء فهو "التواجد داخل النظام ضد إرادة صاحب النظام أو من 

له السيطرة عليه"
(08)

البقاء يبدأ من اللحظة اليت كان جيب  ، وعليه فإّن
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على الشخص فيها أن يغري وضعه باخلروج من النظام، وحتديد املدة 

املوضوعية املرتوكة للسلطة التقديرية من املسائل  املسموح بها للخروج

لقاضي املوضوع
(01)

 . 

وإىل جانب السلوك اإلجرامي قد يتطلب قيام الركن املادي حتقق نتيجة 

إجرامية كما هو احلال يف جرائم العضرر، أو ال يستلزم قيامه حتقق هذه 

غري والبقاء الدخول النتيجة كما هو الشأن يف جرائم اخلطر، وجرمية 

مكرر من قانون العقوبات  010املصرح بهما املنصوص عليها يف املادة 

مج  فيها املشرع هذا التقسيم إذ اعتربها من جرائم اخلطر حسب 

الفقرة األوىل وقرر عقوبة على كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش 

يف كل أو جزء من النظام املعلوماتي دون أن يرتتب أي ضرر، أما 

ثانية والثالثة من ذات املادة فشددت العقوبة إذا ما ترتب على ن الاالفقرت

هذا الدخول أو البقاء عن طريق الغش إما إحداث أو تغيري لبيانات 

النظام أو ختريب نظام اشتغال املنظومة
(01)

. 

املشرع  فإّن 7مكرر فقرة  010بالرجوع إىل املادة ب/الركن املعنوي: 

لبقاء غري املصرح بهما يف صورتها اجلزائري اعتد جبرمية الدخول وا

البسيطة كجرمية عمدية تقوم على القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم 

واإلرادة، ويتحقق ذلك بانصراف إرادة اجلاني إىل الدخول أو البقاء غري 

املصرح بهما، وأن يعلم اجلاني مباهية السلوك اإلجرامي وتهديده ملصلحة 

 شأن للعلم واإلرادة بالنتيجة ألن هذه األخرية حيميها القانون، وبالتالي ال

خترج عن النموذج القانوني للجرمية
(07)

. 

املشددة فيتعضح من خالل صورتها يف للجرمية أما عن الركن املعنوي 

مكرر قانون العقوبات أن النتيجة املشددة  010من املادة  5،0الفقرتني 

نب من الفقه هي نتيجة غري عمدية وهو األمر الذي ذهب إليه جا

الفرنسي أن هذه اجلرمية تق  عن طريق اخلطأ، وال يتطلب املشرع فيها 

توافر القصد اجلنائي العمدي، حبيث يعد اخلطأ كافيا لقيام اجلرمية، ومن 

هنا فهي من جرائم اإلهمال، وبالتالي فبمجرد ارتكاب الفعل املادي يعد 

ت وجود قوة قاهرة أدت إىل كافيا لقيام اجلرمية إال إذا استطاع اجلاني إثبا
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حدوثها
(05)

. 

اجلزائري املشرع نص  جرمية إتالف التوقيع االلكرتوني:: الفرع الثاني

على النحو التالي  7مكرر 010على هذا النوع من اجلرائم يف املادة 

سنوات وبغرامة مالية ( 0) أشهر إىل ثالث( 5) "يعاقب باحلبس من ستة

ج كل من أدخل بطريق الغش د 001110111دج إىل  2110111من 

معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو أزال أو عدل بطريق الغش املعطيات 

 اليت يتعضمنها".

ام جرمية إتالف التوقي  االلكرتوني يلق هيتعضح من خالل نص املادة أن

البد من توافر ركنيني هما الركن املادي والركن املعنوي على النحو 

 التالي: 

يتخذ السلوك اإلجرامي الذي يرتكبه اجلاني يف جرمية  :أ/ الركن املادي

ال أو التعديل أو احملو، وينصب هذا اإلدخإتالف التوقي  االلكرتوني صورة 

ويستهدف حتقيق نتيجة االلكرتوني السلوك على حمل معني هو التوقي  

معينة تتمثل أساسا يف تغيري احلالة اليت كانت عليها بيانات أو معلومات 

   االلكرتوني.التوقي

املقصود باإلدخال هو "تغذية النظام باملعلومات املراد  فإّن ؛وعليه

معاجلتها أو بتعليمات الزمة لعملية املعاجلة"
(00)

. 

أو هو "إضافة معطيات جديدة على الدعامة اخلاصة بها سواء كانت 

 خالية أم كان يوجد عليها معطيات من قبل".

النظام داخل املعلومات املوجودة نات أو "تغيري البيافيعين أما التعديل 

واستبداهلا
 

 مبعلومات أخرى".

يف حني أن فعل اإلزالة عرف على أنه "إزالة جزء من املعطيات املسجلة 

على دعامة واملوجودة داخل النظام أو حتطيم تلك الدعامة أو نقل 

وختزين
 

جزء من املعطيات إىل املنطقة اخلاصة بالذاكرة"
(00)

. 

من  7مكرر  010يتبني من دراسة نص املادة  املعنوي:ب/ الركن 

من اجلرائم العمدية االلكرتوني قانون العقوبات أن جنحة إتالف التوقي  
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الذي يتخذ صورة القصد اجلنائي املعنوي اليت يتطلب قيامها توافر الركن 

 العام بعنصريه العلم واإلرادة.

بإتالف توقي  الكرتوني  موترتيبا على ذلك فيجب أن يعلم اجلاني أنه يقو

ق اإلدخال أو احملو أو التعديل يف بياناته، باإلضافة إىل اجتاه إرادته عن طري

إىل ارتكاب الفعل املادي املكون للجرمية وحتقيق النتيجة اإلجرامية 

املرتتبة على ذلك النشاط وهي إحلاق العضرر بصاحب التوقي  وجعل 

أو معيبا يفقده وظيفته ويهز  توقيعه االلكرتوني غري صاحل لالستعمال

 ثقة املتعاملني م  صاحب التوقي  يف شخصه.

ا القصد اخلاص فإن املشرع اجلزائري يف املادة املذكورة أعاله مل أّم

توافر  يستخدم أي عبارات تدل على ضرورة توافره، ومن ثم فإّن

القصد اخلاص هو انصراف  القصد العام كاف لقيام هذه اجلرمية، ألّن

م واإلرادة إىل وقائ  ال تدخل ضمن عناصر اجلرمية وأركانها، ولفظ العل

املشرع يدل على أن اجلرمية عمدية وال يدل على استخدمه الغش الذي 

القصد اخلاص
(02)

. 

 هيعرف التزوير بأّنالفرع الثالث: جرمية تزوير التوقيع االلكرتوني:  

ة يف القانون "تغيري للحقيقة بقصد الغش مبحرر بإحدى الطرق املبين

تغيريا من شأنه أن يسبب ضررا للغري"
(05)

. 

يف حمرر بإحدى احلقيقة وجلرمية التزوير ركنان، ركن مادي يقوم بتغيري 

الطرق الواردة يف القانون تغيريا من شأنه أن يسبب ضررا للغري، وركن 

وإىل استعمال فيما التغيري معنوي يتمثل يف انصراف نية اجلاني إىل ذلك 

 حلقيقة من أجله.غري ا

مل ينص على جرمية التزوير املعلوماتي اجلزائري واجلدير بالذكر أن املشرع 

قانون عقوبات فرنسي،  007بصراحة كما فعل املشرع الفرنسي يف املادة 

ه مل يتناول جرمية التزوير الواقعة على التوقي  االلكرتوني، فإّن ومن ثّم

تطبيق النصوص التقليدية وبني وهو ما أثار اجلدل بني مؤيد إلمكانية 

 معارض لذلك، وكل اجتاه له أسانيده ومربراته.

الطرق اليت حددها القانون واليت يتم بها التزوير  فريى االجتاه املعارض أّن
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م  احملرر يف صورته املادية وهو يف الغالب من  ال تتالءم وال تتناسب إاّل

الورق املكتوب
(01)

ليت حددها املشرع وربط صور التوقي  ا وعليه فإّن ،

مفهومه بوجوب اعتماده على حركة اليد، وتتمثل هذه الصورة يف 

اإلمعضاء، بصمة األصب  أو اخلتم، وهذا الشكل ينتفي يف التوقي  

االلكرتوني الذي يتكون من رقم أو شفرة ال عالقة هلا باسم الشخص أو 

 لقبه أو مالمح بصمته.

مصطلح  النصوص التقليدية فريى أّن أما االجتاه املؤيد إلمكانية تطبيق

احملررات الذي استخدمه املشرع هو مفهوم واس  ميكن أن تندرج ضمنه 

التوقي  االلكرتوني يؤدي  احملررات التقليدية واملعلوماتية، إضافة إىل أّن

 051نفس وظائف التوقي  التقليدي حسب ما أقره املشرع يف املادة 

ب توفري نفس احلماية الحتاد يف قانون مدني جزائري، وعليه يستوج

 .الوظيفة واهلدف

الصعوبات اليت تعرض تطبق النصوص التقليدية على تزوير  أّن إاّل

التوقي  االلكرتوني جعل ضرورة وجود نصوص خاصة تتالءم وطبيعته 

تتحقق االلكرتوني جرمية التزوير املعلوماتي للتوقي   التقنية، خاصة وأّن

لشخص على األوراق اخلاصة املسحوبة على عندما ينقل توقي  ذلك ا

احلاسب اآللي دون علم منه أو رضاه ودون ترك أي أثر يدل على وقوعه، 

فنجد بالتعامالت البنكية حيتفظ بالتوقي  على احلاسب اآللي للمطابقة، 

مما يسهل سحبه على أوراق متعددة، كذلك أصبح باإلمكان التعاقد عن 

الكرتونيابني الدول التوقي  بعد ونقل 
(08)

. 

تصديق اجلزائر على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم  وبالفعل فإّن

سبتمرب  18املؤرخ  70/525تقنية املعلومات مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

واليت تنص يف مادتها العاشرة على أنه "استخدام وسائل تقنية  5170

من شأنه إحداث املعلومات من أجل تغيري احلقيقة يف البيانات تغيريا 

ضرر، وبنية استعماهلا كبيانات صحيحة" يكون قد قعضى على هذا 

احلديثة على التوقي  التقنية اجلدل وأقر بالتزوير الذي يق  بواسطة 

 االلكرتوني وتطبق العقوبات املقررة يف القواعد العامة.
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إن االنتشار  :11/44املطلب الثاني: صور احلماية املقررة يف القانون 

املشرع والتقنية احلديثة جعل التكنولوجيا الستخدام س  والسري  الوا

يتدخل مرة أخرى ألجل بسط احلماية خاصة يف املعامالت التجارية 

اليت أصبحت قابلة العقود االلكرتونية ألجل احلث على اإلقبال على إبرام 

من قبل أجهزة حددت صالحيتها االلكرتونية للتوقي  والتشفري واملصادقة 

وط اعتمادها بدقةوشر
(01)

. 

يف الفصل الثاني من الباب الراب  جند أن  72/10وبالرجوع إىل القانون 

اجلرائم املتعلقة بالتوقي  والتصديق تعداد خمتلف خالل املشرع أقر محاية من 

 إال أّناجلرائم هلذه تصنيف االلكرتونيني، وطاملا أن املشرع مل يعتمد أي 

ئم املتعضمنة هلا منيز بني تلك اليت تلحق مؤدي واجلراالنصوص قراءتنا هلذه 

خدمات املصادقة، وبني تلك اليت جترم بعض املمارسات املرتبطة بطاليب 

اخلدمة، كما أن االطالع على تلك النصوص القانونية جند وأن اجلرائم 

اليت نظمها املشرع تتفق يف أنها جرائم عمدية يتطلب قيامها توافر 

وم على القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم الركن املعنوي الذي يق

 واإلرادة وال حتتاج إىل القصد اخلاص.

ويتمثل العلم الواجب توافره يف القصد اجلنائي العام يف إحاطة اجلاني  

تطلبها يبكل واقعة ذات أهمية قانونية يف تكوين اجلرمية، أي كل واقعة 

وإضافة إىل ذلك البد أن القانون لبناء أركان اجلرمية واستكمال عناصرها، 

الناحية من الوقائ  يشمل العلم أيعضا التكييف الذي تتصف به بعض هذه 

القانونية، أو بعبارة أخرى يتعني على اجلاني العلم مبوضوع احلق املعتدى 

 عليه. 

أما اإلرادة اليت يتطلبها القصد العام فهي "حالة ذهنية أو نفسية يكون 

لى ارتكاب اجلرمية، وميكن تصور هذه احلالة عليها اجلاني ساعة إقدامه ع

اجلرمية واختاذ قرار تنفيذها، ثم إصدار األمر ارتكاب بعزم اجلاني على 

ألععضاء جسمه للقيام باألفعال املكونة هلا، وقيادة هذه األععضاء إىل حتقيق 

النتيجة املطلوبة. وإرادة اجلاني يف القصد اجلرمي على هذا النحو جيب 

ارتكاب الفعل، ولكن يف اجلرائم ذات النتيجة ال يتكون أن تتجه إىل 
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القصد اجلرمي إال إذا اجتهت اإلرادة أيعضا إىل إحداث النتيجة"
(55)

 أّن ، إاّل

هي  72/10املالحظ على اجلرائم اليت قررها املشرع مبوجب القانون 

جرائم خطر وليست جرائم ضرر وبالتالي يكفي لقيامها توفر السلوك 

 ن حاجة إىل حتقق أو عدم حتقق نتيجة معينة. اإلجرامي دو

دراسة هذه اجلرائم سوف يقتصر على الركن  وترتيبا على ما تقدم فإّن

 املادي فقط م  تبيان النص القانوني املنظم هلا على النحو التالي: 

مؤدي خدمات مواجهة الفرع األول: صور احلماية اجلزائية يف 

اجلزائري على تعداد اجلرائم  عمل املشرعاملصادقة االلكرتونية: 

االلكرتوني من خالل عدة مواد ميكن التصديق املرتبطة مبؤدي خدمات 

 إجيازها يف اجلرائم التالية:  

نصت  أ: جنحة اإلخالل بإخبار السلطة االقتصادية عن التوقف:

على أنه "يعاقب باحلبس  72/10من القانون  51على هذه اجلرمية املادة 

واحدة وبغرامة من مائيت ألف  دينار  (7) سنة إىل( 5)من شهرين 

دج( أو بإحدى هاتني العقوبتني  701110111)مليون دينار دج( إىل  510111)

فقط، كل مؤدي خدمات التصديق االلكرتوني أخل بالتزام إعالم 

، 28السلطة االقتصادية بالتوقف عن نشاطه يف اآلجال احملددة يف املادتني 

 هذه اجلرمية من جرائم السلوك وعليه تعّدمن هذا القانون " 21

)اخلطر( يقوم ركنها املادي مبجرد اختاذ مؤدي اخلدمات موقف سليب يتمثل 

يف عدم إعالم السلطة االقتصادية بالتوقف عن نشاطه احملدد حسب 

من ذات القانون، ومن ثم فإن السلوك اإلجرامي املكون  07أحكام املادة 

شهادات إصدار هلا املرخص ع اجلهة املختصة للركن املادي يتحقق بامتنا

دون إعالم السلطة الشهادات االلكرتوني عن االستمرار يف إصدار التصديق 

الوصية بذلك سواء يف احلاالت العادية أو احلاالت االستثنائية املنصوص  

املشرع من خالل املادة  أّن من ذات القانون، إاّل 21، 28عليها يف املادتني 

ه أّن آجال حمددة إاّلرة أعاله نص على ضرورة القيام بذلك خالل املذكو 51

ويسأل عن هذه اجلرمية صاحب  مل حيدد ذلك )مما يرتك اجملال مفتوحا(

الرتخيص أي من مت منحه الرتخيص بإصدار شهادات التصديق دون 
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سائر العاملني لديه يف الشركة أو اجلهة.  
 

تناول املشرع  االلكرتوني:ب ـ جنحة إفشاء بيانات شهادة التصديق 

اليت تنص على أنه  10/ 72من القانون  11اجلزائري هذه اجلرمية يف املادة 

"يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني وبغرامة من مائتني ألف دينار 

إىل مليون دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل مؤدي خدمات 

من هذا القانون". يتعضح من  05التصديق االلكرتوني أخل بأحكام املادة 

ادي املالركنني جرمية باإلضافة إىل النموذج القانوني لل نص هذه املادة أّن

هذه اجلرمية أيعضا من جرائم  يشرتط توافر صفة اجلاني. وتعّدواملعنوي 

الشكلية اليت يكفي لقيامها السلوك اإلجرامي دون احلاجة إىل حتقيق 

 النتيجة.

 هذه اجلرمية جيب أن تتوافر لدى القائم بها حتى تقوم صفة اجلاني

صفة العمل لدى اجلهة املختصة بإصدار شهادات التصديق 

االلكرتوني ويف املقابل ال تقوم هذه اجلرمية ممن ال يعمل يف اهليئة أو 

اجلهة املرخص هلا بإصدار شهادات التصديق على التوقيعات 

يف هذه اجلرمية قد أؤمتن االلكرتونية وعلة التجريم تكمن يف أّن اجلاني 

على املعلومات أو البيانات بسبب وظيفته أو عمله، أي أن عمله هو 

السبب املباشر التصال اجلاني باملعلومات فمناط العقاب هو اإلخالل 

بالتزام ناشئ عن املهنة وما يرتتب عليها من واجبات اليت تعضمنت 

 السري احلسن للمهنة.

 :هذا النوع من اجلرائم هي من جرائم  ّنإسبق القول الركن املادي

ال اخلطر وبالتالي يكفي لقيام ركنها املادي توافر السلوك اإلجرامي و

ق النتيجة ويتمثل السلوك اإلجرامي يف قيام اجلاني حاجة لتحقي

بالتوقي  االلكرتوني اخلاصة أو البيانات باملعلومات بإفشاء أو إعالم الغري 

جرامي إما بصورة اجيابية حني للموق  ويتحقق هذا النشاط اإل

طالع الغري على هذه املعلومات أو البيانات أو بصورة إيتعمد اجلاني 

سلبية حني يسمح اجلاني للغري باالطالع على بيانات املوق  دون مربر 

وسند قانوني كما تتحقق هذه الصورة )الصورة السلبية( يف حالة 



(111) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

من  0ت عليه الفقرة عدم تأمني بيانات التوقي  االلكرتوني كما نص

اليت اشرتطت أن يكون التوقي  االلكرتوني  72/10من قانون  11املادة 

 مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقي  االلكرتوني.

هذه اجلرمية تتشابه م  اجلرمية اليت نص عليها املشرع  واملالحظ أّن

نحو التالي اليت جاءت على ال 72/10من قانون  10اجلزائري يف املادة 

وبغرامة من عشرين  (5)أشهر إىل سنتني ( 0) "يعاقب باحلبس من ثالث

دج( أو بإحدى  5110111) دج( إىل مائتني ألف دينار 510111ألف دينار )

هاتني العقوبتني فقط كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم بكشف 

 معلومات سرية اطل  عليها أثناء قيامه بالتدقيق". 

املادة الثانية من الفصل الثاني اليت تناولت ويقصد بالتدقيق حسب 

هذا  التعاريف أنه "التحقق من مدى املطابقة وفقا ملرجعية ما"، كما أّن

القانون حدد السلطات اليت ميكنها إجراء هذا التدقيق واملتمثلة يف 

ويكون ذلك على  78السلطة الوطنية حسب الفقرة اخلامسة من املادة 

ة واالقتصادية، كما خول هذه الصالحية مستوى السلطتني احلكومي

ويكون ذلك على  15فقرة  58أيعضا للسلطة احلكومية من خالل املادة 

مستوى الطرف الثالث املوثوق، أما السلطة االقتصادية فهي األخرى 

خول هلا القانون صالحية القيام بالتدقيق من خالل مكاتب معتمدة 

 من ذات القانون.  01وذلك وفقا للفقرة الثامنة من املادة 

هذه اجلرمية ال تقوم إال بتوافر ركنيها  يرتتب على ما تقدم أّن ؛وعليه

املادي واملعنوي وكذا صفة اجلاني على النحو الذي سبق بيانه يف اجلرمية 

 السابقة.

جنحة مجع البيانات الشخصية للموقع واستخدامها يف غري -ج

( 5) بس من ستة"يعاقب باحل 17نصت املادة : الغرض املخصص هلا

دج( إىل  5110111) سنوات وبغرامة من مائيت ألف دينار( 0) أشهر إىل ثالث

دج( أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل  701110111) مليون دينار

من هذا  00مؤدي خدمات التصديق االلكرتوني أخل بأحكام املادة 

 القانون".



  عزيزة لرقط .ب...                   الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق االلكترونيين

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

شرتط لقيام هذه اجلرمية املشرع اجلزائري ا يتنب من خالل نص املادة وأّن

 توافر صفة معينة يف اجلاني باإلضافة إىل الركنيني املادي واملعنوي وفقا ملا

 يلي 

 يتطلب لقيام هذه اجلنحة أن تق  من مؤدي خدمات صفة اجلاني

التصديق االلكرتوني أو أحد العاملني به، وجيب أن يستخدم هذه 

غري الغرض املخصص هلا،  البيانات اليت قام جبمعها دون رضا املوق  يف

وبالتالي ال قيام هلذه اجلرمية يف احلالة اليت يكون مج  هذه البيانات 

الشخصية مبوافقة صرحية من املوق ، وكذلك استخدامها يف الغرض 

، الشرط نيومن خالل ما تقدم يتعني توافر شرط، الذي خصص هلا

تصة بإصدار أحد العاملني يف اجلهة املخاجلاني األول يتمثل يف كون 

. أما الشرط الثاني فيتمثل يف القيام بفعل شهادات التصديق االلكرتوني

مج  البيانات الشخصية دون املوافقة الصرحية من املوق  أو 

 استخدام هذه البيانات يف غري الغرض املخصص هلا. 

يتحقق الركن املادي بإتيان اجلاني فعل اجيابي يتمثل الركن املادي :

بيانات املتعلقة بالتوقي  االلكرتوني وذلك يف غري يف استخدام ال

الغرض املخصص هلا أو مج  البيانات الشخصية للموق  أو املعنى 

 دون احلصول على املوافقة الصرحية منه.

هذه اجلرمية ال تق  بفعل سليب كما أنها ال حتتاج إىل حتقيق  ّنوبالتالي فإ

 اإلجرامي فقط. نتيجة فيكفي لقيام ركنها املادي قيام السلوك

جنحة إصدار شهادة التصديق االلكرتوني دون ترخيص أو -هـ

واحدة  (7) على أنه "يعاقب باحلبس من سنة 15تنص املادة  بسحبه:

دج( إىل مليوني  5110111) إىل ثالث سنوات وبغرامة من مائتني ألف دينار

دج( أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل ما يؤدي  501110111) دينار

للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات االلكرتوني دمات التصديق خ

 ترخيصه.سحب بالرغم من يواصل نشاطه أو يستأنف التصديق االلكرتوني 

تصادر التجهيزات اليت استعملت الرتكاب اجلرمية طبقا للتشري  املعلوم 

 به".



(110) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يتعضح من خالل نص املادة أن املشرع جرم قيام أية جهة غري مرخص 

 00من السلطات املختصة )السلطة االقتصادية( حسب أحكام املادة هلا 

من ذات القانون إصدار الشهادات التصديق االلكرتوني املعرفة مبوجب 

من ذات القانون على أنها "وثيقة يف شكل  5الفقرة السابعة من املادة 

 واملوق "االلكرتوني التحقق من التوقي   الصلة بني بيانات ثبتالكرتوني ت

كما أن ذات املادة جرمت استمرار اجلهة املختصة مبنح شهادات التصديق 

ة ال بالتالي لقيام هذه اجلرميااللكرتوني بالرغم من سحب هذا الرتخيص و

 بد من توافر كل من الركن املادي واملعنوي.

ن جرمية إصدار شهادة التصديق االلكرتوني من جهة إوترتيبا على ذلك ف

و مت سحب الرخصة منها من اجلرائم الشكلية اليت ال متلك رخصة بذلك أ

يتطلب قيامها توافر السلوك اإلجرامي فقط والذي يتمثل يف قيام جهة 

قبل احلصول على الرتخيص وفق اإلجراءات والشروط اليت حددها 

التصديق وما يليها منه يف إصدار شهادات  00خاصة املواد  72/10القانون 

 منح شهادات التصديق بالرغم من سحب االلكرتوني أو االستمرار يف

االت اليت حددها يف احلااللكرتوني دمات التصديق الرخصة املخولة ملؤدي خ

 ذات القانون.

ختتلف هذه  صور احلماية املرتبطة بطلب اخلدمة:: الفرع الثاني

ة وكذا بتباين مرتكبيها، فهناك انتهاكات م باختالف األفعال املرتكباجلرائ

االلكرتوني التصديق ترتبط باستعمال شهادات و اخلدمة، وأخرى يرتكبها طالب

 املسلمة.

على شهادات التصديق: للحصول كاذبة أ/ جنحة اإلدالء بإقرارات 

على أنه "يعاقب باحلبس من  55نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 

سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 0) أشهر إىل ثالث( 0)ثالث 

دج( أو بإحدى هاتني  5110111) ج( إىل مائيت ألف دينارد 510111)

العقوبتني فقط، كل ما أدىل بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة 

 تصديق الكرتوني موصوفة"

لقيام هذه اجلرمية أيعضا ال بد من توافر الركنني املادي والركن  ؛وعليه



  عزيزة لرقط .ب...                   الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق االلكترونيين

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

قدة من اهلدف من هذا التجريم هو محاية األطراف املتعا املعنوي ألّن

احلصول على معلومات خاطئة مما يهز الثقة املفرتضة يف التعامالت 

 التجارية.

ويتحقق السلوك اإلجرامي يف هذه اجلرمية قيام اجلاني بتقديم إقرارات 

كاذبة سواء ملؤدى اخلدمات أو للطرف الثالث املوثوق
(27)

باعتباره املسؤول  

 عن منح شهادة التصديق. 

من اجلرائم األخرى من جرائم السلوك اجملرد  اجلرمية كغريها وتعّد

التالي ال يشرتط املشرع لقيام الركن املادي ، وبوليست من جرائم العضرر

حلول ضرر معني، أو حتقق نتيجة معينة، وإمنا يكفي لقيامها حتقق 

 النشاط أو السلوك اإلجرامي وهو تقديم معلومات خاطئة أو كاذبة.

عمال بيانات توقيع موصوفة جنحة حيازة أو إفشاء أو است-ب

على أنه "يعاقب باحلبس من  58ينص املشرع يف املادة  خاصة بالغري:

 سنوات وبغرامة من مليون دينار( 0)أشهر إىل ثالث ( 0)ثالثة 

دج( إىل مخسة ماليني دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط  701110111)

نشاء توقي  الكرتوني كل من يقوم حبيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إ

 موصوف خاصة بالغري"

يشتمل نص هذه املادة على عدة أفعال هي احليازة واإلفشاء واستعمال 

أحد هذه  بيانات إنشاء توقي  الكرتوني خاصة بالغري، وبالتالي يعّد

األفعال كاف لقيام اجلرمية وتوقي  العقوبة املقررة متى توافرت األركان 

ة أيعضا من جرائم السلوك أو اجلرائم الشكلية األخرى وتعترب هذه اجلرمي

كاف لقيام وال ضرورة كحدوث ضررا أو اإلجرامي اليت يعد فيها النشاط 

 نتيجة عنها.

السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية يتمثل يف قيام اجلاني إما حبيازة  فإّن ؛وعليه

ملادية بيانات توقي  الكرتوني خاصة بالغري، وتكفي يف هذه احلالة احليازة ا

وال يشرتط احليازة القانونية وتتحقق اجلرمية أيعضا يف احلالة اليت يقوم بها 

اجلاني بإفشاء بيانات إنشاء التوقي  االلكرتوني والعلة يف التجريم أنه من 

 .أؤمتن عليها ملا تتمت  بها أو االستعمال تكون قدالبيانات وضعت لديه هذه 



(115) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وني املوصوفة لغري جنحة استعمال شهادة التطبيق اإللكرت-ج

إذا كان املشرع اجلزائري قد نص يف  الغرض الذي منحت ألجله:

على استعمال بيانات شهادة التصديق اإللكرتوني ألغراض  17املادة 

من ذات القانون نصت على أنه  10أخرى غري اليت خصصت هلا فإن املادة 

 اردج( دينار إىل مائيت ألف دين 50111) "يعاقب بغرامة من ألفي

املوصوفة شهادته للتصديق اإللكرتوني دج( كل شخص يستعمل  5110111)

 لغري األغراض اليت منحت من أجلها " 

يتعضح جليا أن هذه اجلرمية من اجلرائم الشكلية اليت يكفي لقيامها توفر 

النشاط اإلجرامي املتمثل يف قيام املوق  الذي منحت له شهادة تصديق 

استعمال هذه الشهادة يف غري الغرض الذي على توقيعه اإللكرتوني يف 

منحت ألجله، وأقتصر املشرع يف هذه احلالة على عقوبة الغرامة دون 

 احلبس.

وعلى ضوء ما تقدم يتعضح أن املشرع ومن خالل النصوص القانونية 

املنوه عنها أعاله حافظ على السلطة التقديرية لقاضي املوضوع فيما 

له اخليار بني عقوبة احلبس وعقوبة  يتعلق بالعقوبة املقررة وأعطى

الغرامة وهو ما يستخلص من عبارة أو بإحدى هاتني العقوبتني، كما 

 12أن املشرع نص على العقوبة املقررة للشخص املعنوي طبقا للمادة 

وحددها بالغرامة اليت تساوي مخس مرات احلد  72/10من القانون رقم 

أن هذا ال مين  من توقي   إاّلاألقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي 

 العقوبات التكميلية املقررة وفقا للقواعد العامة. 

8 

املشرع اجلزائري تناول التوقي  والتصديق  خنلص يف هذه الدراسة أّن

االلكرتونيني بنصوص خاصة مستقلة وهذا استجابة ملتطلبات التطور 

ود بالتوقي  التكنولوجي احلاصل يف مجي  جماالت احلياة، إذ حدد املقص

االلكرتوني وشروطه وكذا اجلهات املختصة بالتصديق االلكرتوني ويف 

األخري  أنشأ جمموعة من اجلرائم حماوال من خالهلا إقرار محاية جزائية يف 

مواجهة مؤدي خدمات التصديق االلكرتوني وكذا طاليب خدمة التوقي  



  عزيزة لرقط .ب...                   الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق االلكترونيين

 للدراسات القانونية واالقتصادية (118) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 بها هذا القانون إال أنه الأنه بالرغم من االجيابيات اليت أتى  االلكرتوني، إاّل

على حسب أنه قانون خاص  72/10القانون  خيلو من السلبيات أهمها أّن

بالتوقي  والتصديق االلكرتونيني إال أنه مل يتناول كافة االعتداءات اليت قد 

تلحق بهما خاصة املتعلقة باإلتالف والتزوير والدخول والبقاء غري 

 القواعد العامة املدرجة يف قانون املصرح بهما، مما يلزم الرجوع إىل

العقوبات واليت يعاب عليها أنها مل تتناول التزوير املعلوماتي وفقا للقانون 

بالرغم من أهميته بالنسبة للتوقي  االلكرتوني، إال أن التصديق  15/50

على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات عاجل األمر واعتد 

وماتي من خالل املادة العاشرة من االتفاقية، كما يعاب بالتزوير املعل

أيعضا على املشرع أنه اقتصر احلماية املقررة يف مواجهة مؤدي خدمات 

التصديق يف حالة اإلخالل بالتزاماتهم وكذا طاليب اخلدمة يف حني أن 

التحايل االلكرتوني قد يق  من عدة أطراف كالقراصنة مثال، مما يتعني 

جلنائي مواجهة مجي  صور التحايل ألجل محاية كافة على املشرع ا
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دور الهندسة الوراثية في التحكم باألجنة البشرية في 

 الطبي ه اإلسالمي والقانونميزان الفق
 أ. يخلف عبد القادر  / ادي ـراوي الهـخض .د

 جامعة عمار ثليجي األغواط                                       

S 
تأتي هذه الدراسة لتناول موضوع يعترب من بني أهم مواضي  الساعة وأكثرها 

اإلنسان على العموم  تعقيدا ذات العالقة بالطب والقانون، وذلك ألنها متس جسم

واجلنني البشري على وجه اخلصوص، حيث باتت عمليات التحكم جبنس األجنة 

البشرية وصفاتها الوراثية عن طريق تقنية اهلندسة الوراثية تثري ضجة وجدل كبري 

د استخدام ؤيّ لدى كل من فقهاء الشريعة اإلسالمية وواضعي القانون، فمنهم من ُي

التحكم باألجنة البشرية ووفق ضوابط معينة ومنهم من اهلندسة الوراثية يف 

 يرفض ذلك مستدلني يف ذلك حبجج وأدلة تدعم موقفهم.

The role of genetic engineering in human foetuses in control 
from the perspective of islamic jurisprudence and Medical Law. 

Abstract: 
This study comes to the theme is considered among the most 
topical and most complex related to medicine and the law, 
because they affect the human body in general and the human 
fetus in particular , then the ways of controlling sex of human 
embryos and characteristics Genetic through genetic engineering 
technique were a fuss and a large debate among each of the 
scholars of Islamic law and the law-makers, some of them 
supported the use of genetic engineering in human fetuses and 
according to certain standars and there are among them who 
refused that illustrating their arguments with proofs that 
strengthen their attitude. 

 مقدمة

ال يكاد مير يوم إال وتطل  علينا مراكز األحباث يف العامل باجلديد من  

االكتشافات واالخرتاعات، مما مل نكن نظن من قبل أنهم سيصلون إىل ما 

يف خمتلف حقول العلم واملعرفة وصلوا إليه، ومن تقدم وتطور
(1)

، ومن 

رهيبا هو ذلك املتعلق باجملال الطيب والعلمي تطورا أكثر احلقول اليت تشهد 
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وذلك نظرا لتعلقه جبسم اإلنسان، حبيث طرأ عليه عدة مستجدات أهمها 

 التطور احلاصل يف جمال الوراثة.

الذي متكن ويرج  الفعضل الكتشاف علم الوراثة للعامل "جرجيور مندل" 

املشهورة: "  م، حيث قال عبارته7818من كسر سر الشفرة الوراثية عام 

أوقن أن األزهار ستصن  تارخيا جديدا للبشرية"، وبالفعل فقد تسارعت 

" هي املادة DNAعجلة الزمن ليقر العلماء بعده أن "الدنا الوراثي 

طسن" الوراثية ملعظم صور احلياة. وبعد "مندل" استطاع العامل "وا

، لتبدأ آفاق 7120" عام DNAورفيقه "كريك" أن يعضعا منوذجا لبناء "

ثورة علمية هائلة تركزت حول كشف أسرار هذه املادة الوراثية يف شكل 

تطبيقات معلمية خعضعت لتجارب علمية دقيقة متخض عنها إجنازات 

علمية جديدة يف هذا املعضمار
(2)

 . 

ادر بيولوجية تعتمد على ثورة ما نعيشه حاضرا ما هو إال بو إذن فإّن

حبيث جنح أن العلماء يف الوقت احلالي ، التقنية احليوية واهلندسة الوراثية

وألول مرة يف التحكم يف مادة احلياة وهي اجلينات، وبالتالي التحكم يف 

الصفات الوراثية للكائنات احلية. وكنتيجة هلذا التحكم فقد استطاع 

يف طياتها أماال كبرية للطب والزراعة اإلنسان صن  أداة قوية حتمل 

والصناعة واألمن الغذائي والبيئة. ولكن م  ذلك فإن تقنية اهلندسة 

الوراثية ال تزال تثري الكثري من اإلشكاالت األخالقية والدينية 

جماال خطريا التقنية واالجتماعية بل وحتى القانونية، حيث اقتحمت هذه 

ري أو ما يعرف بالتحكم بأوصاف ونوع وهو جمال التكاثر والتناسل البش

 األجنة البشرية وهذا ما سنتعرض له يف حبثنا هذا.
بعلم اهلندسة الوراثية  املقصود وتبعا ملا سبق نطرح اإلشكالية التالية: ما

األجنة البشرية  وما هو موقف الفقه بوكيف يتم استخدامه يف التحكم 

 اإلسالمي والقانون من هذا االستخدام 

موضوع حبثنا هذا متعلق  ه مبا أّنّنإابة عن هذه اإلشكالية نقول ولإلج

قول اإلمام ابن فيه باملستجدات الطبية والفقهية فإنه جيب علينا أن نّتب  

 وال احلكم الفتوى من احلاكم وال املفيت يتمكن : "الهالقيم والذي قال بأن



(101) 
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ه، واستنباط فهم الواق  والفقه في :باحلق إال بنوعني من الفهم: أحدهما

 . علم حقيقة ما وق  بالقرائن واألمارات والعالمات حتى حنيط به علمًا

فهم الواجب يف الواق ، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به  والنوع الثاني:

يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا الواق ، ثم يطبق أحدهما على 

ن أو أجر اآلخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجري

فالعامل من يتوصل مبعرفة الواق  والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل 

ورسوله"
(3)

. 

وهذا البحث الذي بني أيدينا ال خيرج عن هذين النوعني من الفهم، حيث 

أنه من جهة حيتاج فهم الواق  أوال، ومن جهة ثانية يستوجب فهم 

نا إال بتحديد املفاهيم ن لالواجب ثانيا. ومن ثم فإن موضوع حبثنا ال يتبيَّ

فهم األمور الطبية والبيولوجية أو الفنية واملتعلقة باهلندسة الوراثية و

بالتعرض وذلك حوهلا الواجب ، ثم حماولة تبيان -فهم الواق  -قدر املستطاع

موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية والقانون من هذه النوازل الفقهية إىل 

 لتالية:املعاصرة، وذلك على ضوء اخلطة ا

 األجنة البشرية.بهلندسة الوراثية يف التحكم ا استخداماتاملبحث األول: 

املبحث الثاني: موقف الفقه اإلسالمي والقانون من التحكم يف األجنة 

 .باهلندسة الوراثية البشرية

األجنة بهلندسة الوراثية يف التحكم ا استخداماتاملبحث األول: 

 البشرية

والطبية ظهر علما جديد أثار ضجة كربى،  نتيجة التطورات العلمية

والناس فيه ما بني متفائل به خلدمة البشرية، وبني خائف مرتقب من 

مارد جديد ينطلق من أنابيب االختبار لتدمري البشرية، وهدف هذا العلم 

هو التحكم بالصفات الوراثية لإلنسان والتالعب فيها وهو ما يعرف بعلم 

ما  هاالعمل بهذا العلم يف عدة جماالت من أهم اهلندسة الوراثية، وقد مت

واملتعلق بالتحكم باألجنة البشرية. وبهذا فقد هذا خيص موضوع حبثنا 

يف التالعب يف جينات العلم متكن العلماء واألطباء من االستفادة من هذا 

ومن  ،األجنة البشرية سواء أكان ذلك بتحسينها وراثيا أو حتديد نوعها
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يف هذا د توضيح الصورة وفهم موضوعنا سنبني وقصهذا املنطلق 

، ثم سنتعرض املبحث ما املقصود بعلم اهلندسة الوراثية )املطلب األول(

يف التحكم باألجنة البشرية )املطب هذا العلم  استخدام إىل تبيان كيفية

 الثاني(.

مصطلحات عدة يطلق العلماء الوراثية املطلب األول: تعريف اهلندسة 

اهلندسة الوراثية، ومن ذلك: التقنية الوراثية، تطوي  اجلني،  للداللة على

تعديل اجلني وغري ذلك، ولعل هذا املصطلح األخري أقرب من الصواب 

من استخدام هندسة اجلينات ملا يف هذا املصطلح األخري من املبالغة، وإن 

كنا سنتب  املصطلح الشائ  وهو اهلندسة الوراثية
(4)

. 
م، على 7120قيقية للهندسة الوراثية فقد كانت عام أما عن البداية احل

كربك، وذلك باكتشاف وفرانسيس يد العاملان األمريكيان جيمس واطسون 

ثم  (DNA)والكشف هو احلمض الرييب النووي منقوص األوكسجني 

كشف أنزميات التحديد أو التقييد الالزمة لقص ذلك احلمض يف مواق  

ف جائزة نوبل للطب والفسيولوجيا عام حمدودة، وناال على هذا االكتشا

م، وهكذا بدأ مصطلح اهلندسة الوراثية لتشكل هذه اهلندسة ثورة 7155

من أخطر الثورات العلمية وهي ثورة صناعية حقيقية ال تعتمد على 

احلديد والصلب وإمنا ترتكز على مادة احلياة وهي اجلينات. وتتالت 

ال اهلندسة الوراثية ـ الواحدة بعد االكتشافات العلمية يف هذا اجملال ـ جم

األخرى
(5)

. 

تقوم اهلندسة الوراثة يف اجملال العالجي والعلمي عموما ويف جمال التحكم و

يف الصفات الوراثية على حتليل وتعيني احلمض النووي الذي حيمل 

املوروثة املطلوبة )اجلني
(6)

( أوال، ثم يتم استبدال اخلاليا املصابة باخلاليا 

واليت تستطي  إصالح الععضو املصاب وعالجه النشطة
(7)

ثانيا؛ ويكون  

استبدال اخلاليا عن طريق ربط اجلني )املوروث( املراد نقله م  نواقل
(8)

 

مناسبة وإدخال هذه األخرية إىل خاليا معضائف مناسبة تسمح للموروث 

اجلديد بالتعبري عن نفسه، وإن أفعضل الطرق املستخدمة يف إدخال 

اليت يتم  Transformationجينة هي ما تسمى بطريقة التحول النواقل اهل



(100) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

فيها معاملة خاليا املعضيف )بكترييا عادة( بواسطة حماليل بدرجة حرارة 

منخفعضة لزيادة نفاذية جدرانها ثم مزج اخلاليا املؤهلة للتحول م  

املادة الوراثية املوجودة يف الناقل اهلجني ألجل السماح له بالدخول إىل 

يا ثم زراعة اخللية على وسط غذائي انتخابي مناسباخلال
(9)

. 

وقد قال البعض عن تقنية اهلندسة الوراثية اليت تهدف إىل العالج أو 

البحث العلمي بأنها عبارة عن جمموعة وسائل تهدف إىل إجراء تبديل أو 

تعديل أو إضافة انتقائية للمادة الوراثية عن طريق الدخول للحامض 

 اخللية احلية، ويكون هذا التعديل أو التحكم أو يف "DNA"النووي 

التغيري عن طريق وسائل خمربية بواسطتها يتم الدخول إىل اجلينات 

احلاملة للصفات الوراثية، فإذا استطعنا الوصول إىل اجلني الذي حيمل 

صفة معينة أو الذي حيمل مرض معني، فباستطاعتنا التحكم به أو 

ا استطعنا معرفة اجلني الذي حيمل الطول عالج املرض وكذلك األمر إذ

أو القصر أو الذكاء أو أي صفة كانت، فباستطاعتنا التحكم به
(10)

. 

استخدام اهلندسة الوراثية يف التحكم  جماالتاملطلب األول: 

قد يتدخل اإلنسان يف حتديد مصري األجنة البشرية  باألجنة البشرية

(11)(thérapie génique)عن طريق توظيف التقنية اجلينية 
، قصد 

احلصول على أحسن نسل بشري )أوال( أو قصد احلصول على جنس 

معني من النسل البشري )ثانيا(. وميكن أن يتحقق ذلك من خالل تقنية 

 اهلندسة الوراثية السابق اإلشارة هلا.  

إّن أول دور اهلندسة الوراثية يف التحكم يف أوصاف األجنة -أوال

البشري كان يف عهد أفالطون يف مدينته  ظهور لفكرة حتسني النسل

الفاضلة اليت ختيلها، واعترب أن حتسني النسل مطلب شرعي طاملا اختذ يف 

م 71سبيل حتقيقه الطرق املشروعة، ويف العصر احلديث خالل القرن 

حني وض  الربيطاني "فرانسيس غالتون" ُأسس حتسني النسل العلمي 

م بعنوان "املوهبة الوراثية 7852والذي اسُتعم ل يف مقال له سنة 

م بدأ هذا العامل يف إلقاء حماضرات علمية تهدف 7110والطب "، ويف سنة 



 يخلف أ. وراوي ـخض .د...           دور الهندسة الوراثية في التحكم باألجنة البشرية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

كلها إىل حتسن النسل سواء كان ذلك مبن  تكاثر املعوقني، أو عن طريق 

معاجلة األمراض الوراثية أو توجيه األفراد إلجناب أناس أفعضل
(12)

 . 
أخريا سبق أن عرفته اجلاهلية قبل ويف احلقيقة أن ما توصل إليه العلم 

اإلسالم، وإن كان بوسيلة أخرى أكثر استهجانا تتمثل يف أن يعتزل 

الرجل زوجته ويرسلها إىل شخص اشتهر بالذكاء والقوة فينام معها عدة 

أيام وليال حتى يتبني محلها، فإذا تبني محلها منه أتاها زوجها إن شاء 

لة رغبة يف إجناب الولدوكان الزوجات يلجأن إىل هذه الوسي
(13)

  . 

م، حيث 7110ونشري أن أول تطبيق هلاته التقنية كان بأمريكا بداية عام 

جاءت والدة الطفلة "بريتاني نيكول" لتكون أول طفلة يف العامل استطاع 

األطباء التأكد من خلوها من األمراض الوراثية. وجاءت والدتها إثر 

ني" بإجراء جتربة علمية على زوجني "جاري هود جالطبيب األمريكي قيام 

 Tay"تطوعا برضاهما بعد أن تبني أنهما حيمالن اجلني املسبب مبرض 

saches " املميت، وكان الغرض من هذه التجربة وقاية األجنة من محل

 أربعة منها بنجاح بتقنية املرض وبعد ختصيب سبعة أجنة مت فحص

DNA  زراعة الواحدة من أن واحدا منها حيمل املرض، وبعد وتبني

األجنة السليمة مت والدة الطفلة
(14)

  . 

م حيث ولد أول 7115ويف بريطانيا كان أول تطبيق هلذه التقنية سنة 

طفل، بعدما ُأخذت بويعضات املرأة ولقحت خمربيا م  السائل املنوي 

للزوج، فتم احلصول على عدة لقيحات، أخذت واحدة بعد أن فحصها 

سايد" وتأكد من خلوها من أي جني معـاب الربوفيسور "أالن هاند

متعلق باملرض الوراثي الذي أصيبت به األم "أجنيال" وتوفيت على إثره 

 أمها وأختيها، ثم مت غرسها يف رحم األم.

 (eugénique)لنزعتها التنقويةأوروبا يف العملية التيار الغالب وقد رفض هذه 

" أطفال حسب املقاس، على اعتبار أنها تؤدي يف املستقبل إىل "صناعة

بينما يستحسنها الربيطانيون إذ رخصوا إجراءها حتى يقعضى نهائيا 

على توارث املرض وإبادته نهائيا
(15).   



(105) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 تعديل الصفات الوراثية يف اإلنسان يكون وتبعا ملا سبق يتبني لنا أن

هي تعديل صفات وراثية حتتوي على خلل ما أو  ألجل غايتني: األوىل

مرض ناتج عن خلل يف املوروثات كالتخلف العقلي أو مرض وراثي أو 

وهي اليت تهمنا  الثانيةالعمى أو السرطان أو أي مرض آخر، والغاية 

هنا هي تعديل الصفات الوراثية من أجل احلصول على نسل حمسن 

متمت  بصفات معينة كالزيادة يف صفة الذكاء، أو تغيري للون بشرة، أو 

تكوينه اجلسمي أو ما شابه ذلكالعني، أو طول اليدين، أو 
(16)

 . 

حبيث إما أن  بنوعني: فيكون وحتسني النسل له نوعني وأسلوبني

يكون شامال للخصائص الوراثية وهو ما يقرتب لالستنساخ الشامل، 

وإما أن يكون جزئي ويتم باختيار خصائص وراثية معينة أو تغيري 

 النسل ويكون حتسنيبعض اجلينات املسؤولة عن بعض اخلصائص. 

حبيث إما أن يكون إجيابيا عن طريق التحسني اجليين أي بتغيري  بأسلوبني

خصائص وراثية والتحكم فيها أو اختيارها، أو قد يكون سلبيا عن 

طريق التخلص من البويعضات امللقحة )األجنة( املتصفة خبصائص 

وراثية غري مرغوب فيها وال ميكن حتسينها جينيا
(17)

 . 

لقد  ة الوراثية يف حتديد جنس األجنة البشريةدور اهلندس-ثانيا

تعددت الدواف  واألسباب يف اختيار جنس اجلنني، ومن أهم األسباب اليت 

كانت السبب يف ظهور استخدام تقنية اهلندسة الوراثية يف حتديد اجلنس 

 البشري هي إما أن تكون:

من وهذا بقصد تفادي األمراض الوراثية اليت تنتقل  ألسباب طبية:-7

خالل األجنة، وليس هذا فقط بل ليدفعوا العضرر عن األوالد الذين 

حيملون أمراضا وراثية مرتبطة بنوع اجلنني
(18)

 . 

تتمحور خاصة باختيار إجناب الذكور حيث  ألسباب اجتماعية:-5

والقوة داخل اجملتم . وهم الذين يتحملون مسئولية العزوة ميثلون مصدر 

األسرة، وهم من يعتمد عليهم يف قعضاء التصدي لألخطار اليت تواجه 

 مصاحل العائلة وهم من حيملون امسها وغريها من الدواف . 



 يخلف أ. وراوي ـخض .د...           دور الهندسة الوراثية في التحكم باألجنة البشرية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (108) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وجود الذكر حمفز للنشاط االقتصادي يعترب حيث  ألسباب اقتصادية:-3

وهذا ألن التكوين اجلسدي للرجل يؤهله للقيام باألعمال املختلفة اليت ال 

 تستطي  املرأة القيام بها.

تستخدم العسكرية فالدول وذلك ألجل زيادة القوة سكرية: ألسباب ع-4

الذكور يف معظم األعمال العسكرية وهي بهذا حتتاج لعدد كبري منهم 

لتجهيز جيوشها
(19)

 . 

لقسمني: األول أن يكون الزوجان تقسيمها وميكن  ألسباب شخصية:-2

نس قد أجنبا عدة ذكور ويريدان أنثى أو العكس، والثاني أنهما يفعضالن ج

على آخر
(20)

. 

فيكون إما عن طريق الطرق التقليدية والغري  ولتحديد جنس اجلنني

طبية
(21)

أو عن طريق تقنية اهلندسة  -واليت خترج عن نطاق دراستنا- 

، حبيث تتم هذه العملية على -وهو ما يدخل يف نطاق دراستنا-الوراثية 

اب أو إحدى الطريقتني؛ فتكون عملية اختيار اجلنس إما قبل اإلخص

 بعد اإلخصاب )التلقيح(. 

تكون هذه العملية إما  عملية تغيري اجلنس قبل عملية التلقيح:-7

، إذ تقوم هذه العملية على الكشف عن احليوانات خارجهداخل اجلسد أو 

اجلنس املطلوب أخذ وزرع  الذكرية أو األنثوية فما وجد منها حمتويا على

يف الرحم واألخرى تتلف وُتهمل
(22)

عترب هذا عبارة عن تلقيح داخل ، وي

ونسبة احلصول على اجلنس  %52اجلسد ونسبة حدوث احلمل فيه 

(23) %81املرغوب فيه 
 . 

 ثم ومن الزوج من املنوي السائل أما التلقيح خارج اجلسد فيتم بأخذ
 عن احليوان املذكر فصل ذلك بعد ليتم يف أنبوب خاص، وضعه يتم

املركزي ثم نقوم بتلقيح البويعضة يف  الطرد احليوان األنثوي باستخدام

 نقلت انقسامات عدة اللقيحة وانقسمت التلقيح حدث هذا األنبوب فإن
طبيعيا لتنمو الزوجة رحم إىل

(24)
، وتكون نسبة حصول اجلنس املرغوب 

(25).%21ونسبة احلمل  %11به يف هذه الطريقة أكثر من 
 



(107) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 أخذ ية وفقفتتم هذه العمل عملية حتديد اجلنس بعد التلقيح:-5
 يف مراحلها وهي الرحم، يف املتكونة امللقحة التناسلية اخلاليا من عينة

 هذا م  التصرف يتم فيها اجلنني جنس وتبّين فحصها وبعد األوىل،
 تبني إذا فمثال فيه، املرغوب اجلنس حسب وجودا أو عدما اجلنني
 ياراخت هلدف عملية اإلجهاض تتم ذكًرا يريدون وهم أنثى جنني وجود

جنس اجلنني
(26)

. 

املبحث الثاني: موقف الفقه اإلسالمي والقانون من التحكم يف 

 األجنة البشرية باهلندسة الوراثية

الصفات أثار موضوع استخدام تقنية اهلندسة الوراثية يف جمال تعديل 

الوراثية ضجة كبرية لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية وفقهاء القانون ومن 

هذا العلم وذلك من حيث تبيان مدى مشروعية دراسة ثم سارع هؤالء إىل 

استخدام هذا العلم سواء من الناحية الشرعية )املطلب األول( أو من 

 الناحية القانونية )املطلب الثاني(.

املطلب األول: موقف الفقه اإلسالمي من التحكم يف األجنة 

 سلحتسني الن فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مسألة جند أّن البشرية

الذي يكون حتسني النسل املطلوب ميزوا بني نوعني: النوع األول هو 

الغرض منه الوقاية من األمراض املعضرة باجلنني وعالجها، وقد خلصت 

املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
(27)

إىل جواز العمل بهذه التقنية قصد  

من  املرض أو عالجه، م  عدم جواز التالعب باجلينات لظهور أطفال 

شوهنيم
(28)

 . 

والذي ليس فيه أي  احملظور شرعاأما النوع الثاني من التحسني وهو 

دف  للعضر بل يكون من باب التحسينات أو احلاجيات العادية
والذي  (29)

يؤدي إىل تغيري خلق اهلل والعبث فيه وتبديله
(30)

، وقد أمج  الفقه على 

ت ونستدل عدم مشروعية انتقاء اجلنس البشري حتت أي مربر من املربرا

على ذلك مبا انتهت إليه أعمال ندوة اجلمعية اإلسالمية للدراسات الطبية 

توصياتها باملستشفى اإلسالمي بعمان عاصمة األردن، إذ منعت من خالل 

معينةخصائص وراثية النتقاء السليمة إىل عدم تغيري اجلينات 
(31)

. 



 يخلف أ. وراوي ـخض .د...           دور الهندسة الوراثية في التحكم باألجنة البشرية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (106) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

مسة عشرة أنه: وجاء كذلك يف قرار اجملم  الفقهي اإلسالمي يف دورته اخلا

"ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله للعبث 

بشخصية اإلنسان، ومسؤوليته الفردية، أو للتدخل يف بنية اجلينات 

بدعوى حتسني الساللة البشرية"
(32)

. 

 وقد استند أنصار هذا االجتاه إىل العديد من احلجج من أهمها أنه: 

األصل يف الدخول خللية اإلنسان  ّنإحيث ي: انعدام القصد العالج-1

التناسلية احلظر، إال لسبب مشروع وهو دف  العضرر، وليس يف هذه 

األشياء دف  ضرر
(33)

. 

حبيث أن اهلل عز وجل خلق اإلنسان يف أحسن تغيري يف خلق اهلل: -2

حلكمة معينة يراها وهو العزيز  –ه سبحانه وتعاىل قد خيلق أّن تقويم، إاّل

البليد والقبيح واجملنون واملعتوه، والقزم واألمسر وغري ذلك من -ماحلكي

الصفات اليت يستهجنها الناس
(34)

تغيري الصفة اليت خلق اهلل  . بل إّن

يف الناس عليها، إمنا يكون بوسوسة الشيطان، كما ذكر اهلل سبحانه وتعاىل 

 [.771]سورة النساء: {   ې ۆ ۆ ۇ ۇ ...}: قوله
حبيث  نهيار:بات شخصية وتهديد لألسرة باالن رغهي تعبري ع-3

أهداف التحسني الوراثي ال تكون مقبولة عند أكثر الناس، بل هي  ّنإ

متغرية تبعا ألمزجة الناس، وما يرضي هذا قد ال يرضي غريه، ومن ثم 

كان السماح بإجراء مثل تلك العمليات فتح لباب شر ال بد إلغالقه 

 ى ى ې ې ې ې ۉ} مصداقا لقول اهلل تعاىل:

]سورة  { ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 [17املؤمنون:
نهيار، يهدد األسرة باالحتسينها اثية قد كما ال ننسى أن تعديل الصفات الور

حبيث يعترب "انتشار مستودع تستجلب منه نطفة رجال هلم صفات 

معينة لتلقح بها نساء هلن صفات معينة شر مستطري على نظام األسرة 

احلياة األسرية كما أرادها اهللونذير النتهاء 
(35)

. 
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حبيث أن اهلل سبحانه وتعاىل فد قسم بني الناس عدم الرضا بقدر اهلل: -4

أرزاقهم، ومن هذا الرزق ما وهبهم اهلل من ذكاء، وقوة حافظة، ومن 

لون أو مجال على هيئة معينة، وأصل معني، وإن تغيري هذه الصفات اليت 

ن باب عدم الرضا بقدر اهلل، خبالف ليست بأمراض متفق عليها هي م

املأمور بهالتداوي من باب فعالجها الصفات اليت تعد أمراضا خطرية، 
(36)

. 

بتقنية اهلندسة الوراثية فقد اختلفت آراء  أما يف مسألة حتديد اجلنس

 الفقه اإلسالمي إىل ثالث اجتاهات: 

حظرا مطلقا ومؤداه إىل حظر هذه التقنية يف هذا اجملال  االجتاه األول:

ويتزعم هذا االجتاه كل من الفقهاء: صربي عبد الرؤوف، حممد النشته 

فيصل ملوى
(37)

، سعد العنزي، أمحد الكوس، أمحد احلجي الكردي
(38)

 ،

يوسف عبد الرحيم بوبس وحممد نعيم الدقر
(39)

  . 

 وقد استدل أصحاب هذا االجتاه بعدة أدلة منها على سبيل املثال:

العمل على حتديد  ّنإحبيث منازعته يف مشيئته: تغيري خلق اهلل و-1

جنس اجلنني يتعضمن عدم الرضا مبشيئة اهلل حبيث أن اهلل وحده تعاىل هو 

من خيتص به من علم ما يف األرحام
(40)

 ڈ}وذلك مصداقا لقوله تعاىل:  

]سورة آل  {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} وقال تعاىل أيعضا:، [5عمران:

 [.8]سورة الرعد: {   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
من ضروب تغيري خلق اهلل حبيث يعترب هذا العمل  اتغيري اجلنس ضربّد يع

 ۓ ۓ} على ذلك قوله تعاىل: من أعمال الشيطان كما دّل

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 {ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 [771]سورة النساء:
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حبيث قد يؤدي ر: يؤدي إىل عدة مفاسد وخماطاجلنني تغيري جنس -2

هذا العمل إىل اإلخالل بالتوازن الطبيعي البشري يف نسب اجلنني الذي 

أجراه اهلل تعاىل يف الكون حلكمة ورمحة منه. كما أن هذا الفعل يفتح اجملال 

أمام البحث العلمي يف خلق اإلنسان وتكوينه، وهو أمر اتفق الناس على 

هاته العمليات يعترب هتك خطورته. ومن ناحية أخرى إن القيام مبثل 

للعورات بكشفها وعدم حفظها
(41)

 . 

فمؤداه إباحة تقنية حتديد اجلنس إباحة مطلقة ومن  جتاه الثاني:اال

أبرز القائلني بهذا االجتاه كل من الفقهاء: عبد الناصر عبد البصل
(42)

 ،

الزرقا، يوسف القرضاوي، نصر فريد واصل، حممد رأفت مصطفى الشيخ 

مجعة، وغريهمعثمان، علي 
(43)

. 
وقبل أن نستعرض األدلة اليت جاء بها هذا االجتاه، جيب أن نبني الردود اليت 

رّد بها هذا االجتاه على أدلة أصحاب االجتاه األول الذي حيظر العمل بتقنية 

اهلندسة الوراثية يف حتديد جنس اجلنني وتتمثل هذه الردود يف اختصار 

 يف:-على سبيل املثال-وبدون حصر 

فيما خيص منازعة اهلل يف مشيئته فإن اختيار جنس اجلنني ال يعد -7

تطاوال على مشيئة اهلل تعاىل. ويرد الدكتور "يوسف القرضاوي" على 

اهلل  ّنإهذا التساؤل املتمثل يف هل اختيار جنس اجلنني يعد تغيري ويقول 

م، سبحانه وتعاىل هو وحده يعلم كل ما يتعلق باجلنني املوجود يف الرح

ومن ذلك عمره وحياته، قدرته سريته وأعماله، شقاؤه وسعادته يف اجلنة 

أم يف النار
(44)

. إذن فكل ما يكون من العبد ال خيرج عن تقدير اهلل 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} ومشيئته وخلقه كما قال اهلل تعاىل:

 [.01]سورة اإلنسان: {ڌ ڍ ڍ
جنس اجلنيني فيجاب أما فيما تعلق بتغيري خلق اهلل عن طريق حتديد 

على هذا بأن القيام مبثل هذا الفعل ال يعترب تغيري يف خلق اهلل تعاىل وبيان 

ذلك أن مجي  إجراءات عملية حتديد جنس اجلنني يف مجي  صوره تكون 

قبل ختلق اجلنني، وإذا فال تغيري فيها
(45)

. 
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 أما القول بأن تغيري جنس اجلنني يؤدي إىل اختالل يف نسب اجلنني،-5

فريد أنصار هذا االجتاه بأنه راج  ألمور أخرى خارجة عن ذلك، على 

سبيل املثال ما ذكر من شواهد اختالل يف الصني وكوريا إمنا هو نتاج 

قانون التنظيم احلكومي والذي من  أن متتلك األسرة أكثر من طفل 

 للنسل مما أدى إىل العمل على حتديد جنس املولود. 

حث العملي يف خلق اإلنسان وتكوينه ال يسوغ أما القول بوجود الب-0

من  االستعمال الراشد لتحقيق األهداف السليمة. كما أن القول بأن 

عملية حتديد جنس اجلنني يؤدي إىل كشف العورات، فقد أجاز العلماء 

للعضرورة كشف العورة حتى ولو كانت العورة املغلظة، استنادا إىل قاعدة 

 ."العضرورات تبيح احملظورات"

يعضرب  -املبيح للتحديد جنس اجلنني-أنصار هذا االجتاه  وتبعا لذلك فإّن

مثال لتوضيح ضرورته العالجية بشخص رزقه اهلل بعدد كبري من اإلناث 

أو الذكور ويرغب يف ذكر أو أنثى، ويرى يف هذا الشيخ "زكريا الربي" أن 

وأن الطبيب الذي يتدخل لتحقيق هذه  %717هذه الرغبة مشروعة 

الدكتور يوسف القرضاوي أن لرغبة مأجور عند اهلل سبحانه وتعاىل. كما ا

"التحكم يف جنس املولود من األفعضل أن يرتك للمشيئة  يقول بأن:

اإلهلية، وإذا حصل تدخل يكون لعضرورة تقدر بقدرها"
(46)

. 
وبعد ما عرفنا أهم الردود اليت رّد بها أصحاب االجتاه الثاني املبيح لعملية 

اليت استند إليها أصحاب هذا  األدلةنس اجلنني، ننتقل ملعرفة حتديد ج

 االجتاه وهي:

حيث يرى مجهور أهل العلم أن احلل األصل يف األشياء اإلباحة: -1

يقوم متى وجد دليل على املن  واحلظر، ومن ثم ليس لدى الرأي القائل 

جنس  باملن  دليل على املن  بالعمل بتقنية اهلندسة الوراثية يف حتديد

 اجلنيين دليل يستند إليه، فيبقى األصل حمفوظا مستصحبا.

يقول الشيخ أمحد العيسوي أن هذه القاعدة رفع احلرج عن األمة: -2

]سورة  {  ۈئۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ } أصلها قوله تعاىل:
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وحنوه، فاملرأة اليت ترزق بعدد كبري من جنس واحد تتشوق ، [18َاحلج:

لودا واحدا خمالفا حلاجات النفس أو يف الواق  هي وزوجها إلجناب ولو مو

 ّنإكطلب بنت ملساعدة أمها، أو طلب ولد ليقوم خبدمة العائلة. كما يقول 

هذا العمل ليس فيه حرج وال خمالفة وال مفسدة شرعية
(47)

. 

فنقصد قياس السعي يف حتديد جنس اجلنني على جواز العزل: -3

احلمل وضبط حصوله يشابهه يف  بهذا أن العزل سبب يبذله اإلنسان ملن 

املعنى ضبط جنس اجلنني وحتديد نوعه
(48)

. 

: واألصل يف هذه القاعدة قول اهلل تعاىلاملشقة جتلب التيسري: -4

، [782]سورة البقرة: {   ى ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

]سورة  {  ۈئۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ } وقوله تعاىل:

متى وجدت يف أمر من الصعوبة  وهذه القاعدة معناها أّن [18َاحلج:

األمور كانت سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف ورف  املعاناة عن 

املكلفني عن  تنفيذ األحكام بوجه من الوجوه املقررة شرعا
(49)

. 

فقد فصل بإباحة هذه التقنية يف حالة العضرورة  جتاه الثالث:اال

 ،، أو بالعكسالوراثية اليت تصيب الذكور دون اإلناثاألمراض العالجية يف 

ومنعه يف حالة االختيار
(50)

، وبهذا أخذ اجمللس األعلى للصحة التاب  

لوزارة الصحة الرتكية وكذا جملس اجملم  الفقهي اإلسالمي برابطة العامل 

إىل  0يف الفرتة من املكرمة مبكة املنعقدة اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة 

م5111نوفمرب 8
(51)

 . 

االجتاه جبمي  األدلة اليت استدل بها أصحاب وقد استدل أصحاب هذا 

مبعنى أنهم يستدلون بأدلة القائلني -األول والثاني-االجتاهني السابقني: 

حالة االضطراريف باإلباحة القائلني بأدلة ويستدلون ، حالة االختياريف باحلظر 
(52)

 . 

 املطلب الثاني: موقف القانون من التحكم يف األجنة البشرية

وبعد مراجعة القوانني اجلزائرية وخاصة منها ما تعلق بالقانون يبدو لنا 

الطيب، أن املشرع اجلزائري مل يتطرق ملسألة تقنية حتسني النسل وحتديده 

عن طريق تقنيات اهلندسة الوراثية بصفة صرحية، ولكننا جنده يف املادة 
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 7115جويلية  15املؤرخ يف  515-15من املرسوم التنفيذي رقم  11

تعضمن مدونة أخالقيات الطب، قد أشار إىل من  كل ميس صحة وامل

اإلنسان البدنية أو العقلية أو يزيد يف معاناته أو ال حيرتم حياة الفرد وميس 

بكرامته
(53)

 . 

ُيلزم كل طبيب على أن ميارس  املشرع جند املدونةمن ذات  15ويف املادة 

الدستور  اإلنسان. كما أنوشخصية حياة احرتام مهامه على أساس 

اجلزائري قد محى اجلسم البشري وذلك تفعيال ملبدأ يلعب دور مهم يف 

واليت نصت على أنه" يعاقب  07محاية السالمة اجلسدية مبوجب املادة 

القانون على املخالفات املرتَكبة ضد احلقوق واحلريات، وعلى كل ما ميس 

سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية"
(54).  

منه على أن يكون عمل الطبيب مقتصرا على ما  77ة كما اشرتطت املاد

هو ضروري يف نطاق ما ينسجم م  جناعة العالج
(55)

، وأضافت كذلك 

من قانون محاية الصحة وترقيتها على أنه: "ال جيوز انتزاع  757املادة 

أععضاء اإلنسان وال زرع األنسجة أو األجهزة البشرية إال ألغراض 

وط املنصوص عليها..."عالجية أو تشخيصية حسب الشر
(56)

 . 

نصوص القانون املدني اجلزائري كل اتفاق قد حظرت ف إضافة إىل هذا

مطلقاعقد باطل بطالنا هو واآلداب العامة العام للنظام يكون حمله خمالفا 
(57)

 ،

على حق من احلقوق الشخصيمشروع كل اعتداء غري كذلك  ومعت
(58)

 ،

 حق قانوني أو شرعي يعد وبالتالي فإن كل مساس جبسد اإلنسان بغري

خمالفا ملبدأ عدم جواز التصرف يف حالة األشخاص أو مبدأ عدم مساس 

 .وجّل عّزاهلل اإلنسان جبسمه، وبدرجة أوىل يعد خمالفة ملشيئة خلق 

ومن جهة أخرى جند أن املشرع قد قام بتجريم كل فعل يهدف إىل 

آخر ال يكون إجهاض اجلنني بغرض حتسني أو حتديد اجلنس أو أي هدف 

بسبب العضرورة العالجية؛ حيث يعاقب املشرع كل شخص وباألخص 

األطباء واجلراحون يف هذه احلالة إذ هم من يتوق  منهم القيام مبثل هذه 

األعمال نظرا لتخصصهم ودرايتهم باألعمال الطبية باحلبس من سنة 

أن  دج ويف حالة ما إذا ثبت710111إىل  211إىل مخس سنوات وبغرامة من 
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القائم بهذه األعمال يقد كان مارس مثل هذه األفعال فتعضاعف العقوبة 

إىل احلد األقصى
(59)

. 

وعلى نفس املوقف ذهب القانون التونسي، حيث جنده قد حظر كل تغيري 

، 5117لسنة  10من القانون رقم  17خلقة اجلنني، وذلك يف املادة 

ألجنة البشرية لغرض منه على أنه مين  أي استعمال ل 11وأضافت املادة 

انتقاء النسل واختيار األجنة بناء على رغبة من األزواج، وكل خمالفة هلذا 

سنوات و/أو ( 12)احلظر تعرض صاحبها لعقوبة السجن ملدة مخس 

من ذات القانون 07تونسي حسب الفصل آالف دينار ( 71)غرامة عشر 
(60)

. 

 الفرنسي من القانون 5707/7املشرع الفرنسي يف املادة  ويف املقابل جند أّن
م واملتعلق بالبيوتيك، قد 5110أوت  15الصادر يف  811-5110 رقم اجلديد

بني األشخاص، االنتقاء واالختيار جّرم كل ممارسة انتقائية ترمي إىل تنظيم 

سنة وبغرامة تقدر  (01)ويرصد للمخالف عقوبة السجن ملدة ثالثني 

بسبعة ماليني ومخسمائة ألف أورو
(61)

املادة املشرع اإلسباني يف  كما جّرم. 

اختيار جنس املولود، وجّرمت املادة عملية الصحة قانون من  15فقرة  51

اختيار جنس املولودالسويسري عملية من التشري   15فقرة  50
(62)

. 

من قانون الصحة  71فقرة  755كما أباح املشرع الفرنسي يف املادة 

ني أو برجل وامرأة على عالقة العامة اإلجهاض متى تعلق األمر بزوج

حرة، وكان بهما احتماالت قوية لوالدة طفل مبرض جيين خطري غري 

ممكن عالجه بناء على تقرير من طبيب متخصص ويعمل يف مركز 

ة احلصول على رضا الزوجني كتابة، طمتخصص ومرخص له شري

الطبيب للعقاب يف حالة ممارسة هذا الفعل دون مراعاة الشروط   وخيعض

بالسجن سنتني وغرامة مبا ال  51فقرة  755لسابقة ويعاقب مبوجب املادة ا

فرنك باإلضافة إىل سحب الرتخيص املمنوح للمركز  511يزيد على 

بصفة مؤقتة أو دائمة
(63)

. 

8 

ن تقنية اهلندسة الوراثية قد لعبت دور إمن خالل ما سبق، ميكن القول 

أن فقهاء الشريعة اإلسالمية  مهما يف التالعب باألجنة البشرية، وظهر لنا
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قد اتفقوا على حتريم استخدام تقنية اهلندسة الوراثية يف مسألة حتسني 

صفات األجنة البشرية بدون قصد العالج مستندين يف ذلك على عدة 

اجلزائري واملقارن إىل نفس اجتاه الثالث من  الطيبكما ذهب القانون  .أدلة

ره اللجوء إىل تقنية اهلندسة الوراثية اإلسالمية، وذلك حبظالشريعة فقهاء 

بغري قصد العالج، حيث من  كل ممارسة انتقائية للجنس البشري وكل 

 .فعل ميس حبياة الفرد وسالمته اجلسدية

ونتمنى يف األخري من املشرع اجلزائري تدارك كل النقائص التشريعية 

وذلك  املتعلقة بتنظيم عمليات االنتقاء أو التالعب باألجنة البشرية

متن  صراحة مثل هذه العمليات سواء يف نصوص قانونية بوض  نصوص 

قانون الصحة أو النصوص ذات العالقة باجملال الطيب أو وض  قانون 

مثله مثل املشرع الفرنسي متلق بالبيوتيك ينظم فيه مجي  األعمال 

الطبية والبيوأخالقية ويبني موقفه صراحة من كل عملية من األعمال 

يكون مرجعية هذا القانون املبادئ الشرعية باألجنة البشرية املاسة 

وقرارات اجملمعات الفقهية اإلسالمية، لتقييد األطباء والعلماء بالعضوابط 

الشرعية والقانونية وكذا األخالقية قصد إحاطة اجلسم البشري بكل 

 العضمانات العضرورية حلمايته.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
عبد الناصر أبو البصل: اهلندسة الوراثية من املنظور الشرعي، حبث ضمن كتاب دراسات  (1)

، اجمللد الثاني، دار النفائس للنشر والتوزي ، 5ايا طبية معاصرة، ط.فقهية يف قعض

 .699، ص.1445األردن، 

محد بن عبد اهلل السويلم: انعكاسات استخدام املادة الوراثية وتأثرياتها احملتملة على األمن  (2)

 .41، ص.1455، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 5الوطين، ط.

ن أبي بكر ابن قيم اجلوزي: إعالم املوقعني عن رب العاملني، ب.ط، مكتبة الكليات حممد ب (3)

 .11، ص.5169هـ/5099األزهرية، مصر، القاهرة، 

 .613عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (4)

عبد اهلل بن حممد الشهري: اهلندسة الوراثية...هل يتم استنساخ البشر  جملة الدفاع  (5)

 .36هـ، ص. 1387، لسنة 515ة، عدد السعودي

ى أساسه مسي علم الوراثة بهذا الوراثة وعل علم من القلب مركز يف اجلني مفهوم يق  (6)

سم، وتعترب اجلينات الوحدات األساسية للوراثة يف الكائنات احلية، فعضمن هذه اال
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فإن هذه  املورثات يتم تشفري املعلومات املهمة للوظائف الععضوية احليوية وبالتالي

 .املورثات هي من حتدد تطور وسلوكيات والفوارق بني أفراد يف صفات اجلنس الواحد

وتتواجد املورثات عادة ضمن املادة الوراثية للمتععضية، وبالتالي هي قطعة أو جزء من 

  .وحتتل موضعا معينا على هذه السلسلة ADN إحدى سلسليت

)القعضايا  الوراثية لإلنسان : الشفرةمستجري هود، ترمجة أمحد كيفلس ولريوي دانييل

، 1997العلمية واالجتماعية ملشروع اجلينوم البشري(، ب.ط، عامل املعرفة، الكويت، 

  . 11و 14ص.

Millard Susman: Gènes: Définition and Structure, encyclopédie of life 

sciences, 2001, p.02. disponible au site : 
http://smcg.ccg.unam.mx/enp-unam/03-
EstructuraDelGenoma/geneDefinition.pdf 

أنس حممد عبد الغفار: األطر القانونية الستخدام اخلاليا اجلذعية )دراسة مقارنة بني  (7)

القانون املدني والفقه اإلسالمي(، ب.ط، دار الكتب القانونية للنشر ودار شتات للنشر 

 .41، ص.1450ملتحدة، ت العربية اراوالربجميات، مصر واإلما

قصرية دائرية غالبا قادرة على التعضاعف  ADNالنواقل هي: جزيئات حامض نووي  (8)

املستقل عن اخللية أو سوية معها، وأفعضل النواقل املعروفة واملستخدمة كثريا هي 

البالزميدات والكوزميدات، وحتتوي معظم النواقل على موروثات معينة تسمح بالتعرف 

 لة وجودها يف خاليا معضيف معني. عليها يف حا

مؤمتر اهلندسة  مقدم إىل حبثنظر، حممد حسنني سليمان: مفهوم وتقنيات اهلندسة الوراثية، ا

 والقانون، ، كلية الشريعة 1441ماي  3إىل 1والقانون املنعقد يوم  بني الشريعة الوراثية

 .5343.، ص1441جامعة اإلمارات العربية املتحدة، اجمللد الراب ، ماي 

 .5343حممد حسنني سليمان: املرج  السابق، ص.  (9)

 .619عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (10)

عبد احلفيظ أوسكني: النظام القانوني لإلنسان قبل والدته، حبث ضمن كتاب قانون  (11)

امعة األسرة والتطورات العلمية، خمرب القانون والتكنولوجيات احلديثة، كلية احلقوق، ج

 .14، ص.1443وهران، 

رقية أمحد بن داود: حتسني النسل البشري يف ميزان األخالقيات الطبية واإلحيائية،  (12)

مداخلة )غري منشورة( مقدمة إىل اليوم الدراسي الوطين حول أخالقيات مهنة الطب 

، خمرب القانون 1450مارس  41بني النصوص القانونية واملمارسات الواقعية، يوم 

 .41-45، ص. 1450ص األساسي، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اخلا

، 1444( حممود أمحد طه حممود: اإلجناب بني التجريم واملشروعية، ب.ط، ب.د.ن، 13)

 .133ص.

علي هادي عطية اهلياللي: املركز القانوني للجنني )يف ظل األحباث الطبية والتقنيات  (14)

 .160، ص.1451، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 5ط. املساعدة يف اإلجناب(،

 .15عبد احلفيظ أوسكني: املرج  السابق، ص. (15)



(117) 
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سعدي إمساعيل الربزجني: املشاكل النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة )دراسة مقارنة  (16)

ات ة ودار شتييف ضوء القانون املقارن واألخالق والشريعة(، ب.ط، دار الكتب القانون

 . 530، ص.1441للنشر والربجميات، مصر، 

 .535-534علي هادي عطية اهلياللي: املرج  السابق، ص. (17)

فرج حممد حممد سامل: وسائل اإلخصاب الطيب املساعد وضوابطه )دراسة مقارنة بني  (18)

، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، مصر، 5الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي(، ط.

 .119-113، ص.1451

 اجلنني )دراسة جنس حتديد من اإلسالمية الشريعة عيشة: موقف أبو توفيق حممد فادية (19)

اإلجنابية(، مذكرة  والصحة األسرة على احلفاظ يف الشريعة اإلسالمية مقاصد يف

الوطنية، فلسطني،  النجاح العليا، جامعة الدراسات والتشري ، كلية الفقه ماجستري يف

 .93، ص.1451

دى حممد نعيم الدقر ويوسف عبد الرحيم بوبس: معرفة جنس اجلنني والتدخل ن( 20)

كلية  ،والقانون بني الشريعة الوراثيةمؤمتر اهلندسة  ىلإمقدم  حبثلتحديده، 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة،  ،1441ماي  3إىل 1والقانون املنعقد يوم  الشريعة

 .150، ص1441اجمللد األول، ماي 

ل هذه الطرق يف: إما استعمال نظام غذائي معني، أو استعمال غسول كيميائي وتتمث (21)

مناسب، أو بطريق حتديد توقيت للجماع، أو عن طريق اجلدول الصيين. لشرح أكثر عن 

 حممد . فادية169-111هذه الطرق، راج : فرج حممد حممد سامل: املرج  السابق، ص.

 .14-99عيشة: املرج  السابق، ص. أبو توفيق

مؤمتر اهلندسة  مقدم إىل حبثعلي أمحد الندوي: اهلندسة الوراثية وتطبيقاتها، ( 22)

 ،1441ماي  3إىل 1والقانون املنعقد يوم  ، كلية الشريعة والقانون بني الشريعة الوراثية

 .594، ص.1441جامعة اإلمارات العربية املتحدة، اجمللد األول، ماي 

 .130السابق، ص.فرج حممد حممد سامل: املرج   (23)

 .14عيشة: املرج  السابق، ص. أبو توفيق حممد فادية (24)

 .130فرج حممد حممد سامل: املرج  السابق، ص. (25)

 .11عيشة: املرج  السابق، ص. أبو توفيق حممد فادية (26)

( واملتعلقة مبوضوع: "الوراثة واهلندسة الوراثية للجينوم 51يف ندوتها الثانية عشر) (27)

 .5199العالج اجليين" املنعقدة بالكويت يف شهر أكتوبر البشري و

 .49رقية أمحد بن داود: املرج  السابق، ص. (28)

 .350-351عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (29)

 .54رقية أمحد بن داود: املرج  السابق، ص. (30)

: املرج  السابق، . رقية أمحد بن داود133حممود أمحد طه حممود: املرج  السابق، ص. (31)

 .54ص.
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تكر احلاج موسى: القعضايا املعاصرة املتعلقة حبفظ النسل )دراسة مقاصدية(، رسالة  (32)

دكتوراه يف أصول الفقه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املدينة العاملية، دولة ماليزيا، 

 .040، ص.1450

 .351عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (33)

 .139د أمحد طه حممود: املرج  السابق، حممو (34)

 .131حممود أمحد طه حممود: املرج  السابق،  (35)

 .350عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (36)

 .191فرج حممد حممد سامل: املرج  السابق، ص. (37)

 04د ليلى الشافعي: مقال بعنوان حتديد اجلنس، منشور يف جريدة األنباء الكويتية، األح (38)

 .46، ص.1449مارس 

 .156ندى حممد نعيم الدقر و يوسف عبد الرحيم بوبس: املرج  السابق، ص. (39)

. فرج حممد حممد سامل: املرج  السابق، 353عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (40)

 .191ص.

السابق، حممود أمحد طه حممود: املرج   .191فرج حممد حممد سامل: املرج  السابق، ص. (41)

 وما بعدها.  273

 .351عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (42)

 . 191فرج حممد حممد سامل: املرج  السابق، ص. (43)

. حممود أمحد طه حممود: املرج  314-351عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (44)

 وما بعدها.  169السابق، 

 .199-196سابق، ص.فرج حممد حممد سامل: املرج  ال (45)

 وما بعدها.  135حممود أمحد طه حممود: املرج  السابق،  (46)

، مكتبة اإلميان باملنصورة، مصر، 5أمحد مغراوي: اختيار جنس اجلنني قبل ختلقه، ط. (47)

 .14، ص.1454

 .114فرج حممد حممد سامل: املرج  السابق، ص. (48)

 .15أمحد مغراوي: املرج  السابق، ص. (49)

أن يكون حتديد اجلنس بقرار من جلنة طبية -5كون ذلك وفق ضوابط حمددة وهي: وي (50)

خمتصة، ال يقل عدد أععضائها عن ثالثة من األطباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًا باإلمجاع 

يؤكد أن حالة املريعضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طيب، حتى ال يصاب باملرض 

لى جهة اإلفتاء املختصة إلصدار ما تراه يف الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير ع

ضرورة إجياد جهات للرقابة املباشرة والدقيقة على املستشفيات واملراكز -1ذلك. 

الطبية، اليت متارس مثل هذه العمليات يف الدول اإلسالمية، لتمن  أي خمالفة ملعضمون هذا 

 .مة والتعليمات يف ذلكالقرار، وعلى اجلهات املختصة يف الدول اإلسالمية إصدار األنظ

أنظر: حممد بن هائل املدحجي: حتديد جنس اجلنني )االختيار املسبق جلنس اجلنني(، 

 منشور يف املوق : 
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www.fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3224# miss a jour  

le : 04/08/1456  01 :02     

 .315عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص. (51)

. 11. أمحد مغراوي: املرج  السابق، ص.199( فرج حممد حممد سامل: املرج  السابق، ص.52)

 . 314عبد الناصر أبو البصل: املرج  السابق، ص.

املوافق  5050حمرم عام  41املؤرخ يف  136-11املرسوم التنفيذي رقم  43أنظر، املادة  (53)

 .5111، لسنة 11ج.ر، عدد  ، املتعضمن مدونة أخالقيات الطب،5111يوليو سنة  46

املعدل  1996من دستور اجلمهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية لسنة  05املادة ( 54)

 50اجلريدة الرمسية رقم  1456مارس  46املؤرخ يف  45-56واملتمم بالقانون رقم 

 .1456مارس  3املؤرخة يف 
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القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 .41رقية أمحد بن داود: املرج  السابق، ص. (61)

ب.د.ن، د.ب.ن، عبد العال: اإلجهاض بني التحريم والتجريم،  عبد العال عزب عبد احلي (62)

 .100، ص.1444
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (150) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 ائرة العالقة الزوجية وفقا لمقتضيات نصوص التجريمالعنف داخل د

المعدل  1015-11-00 :المؤرخ في 10-15 :قانون رقمال)

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري( 158-88 :والمتمم لألمر رقم

 د.قتال جمال                                                

 المركز الجامعي لتامنعست                                                

S 
ن املشرع أحظ يل 51-51جلزائري قبل صدور قانون لعل الناظر يف قانون العقوبات ا

دون حتديد وال ختصيص األمر الذي من صبغ احلماية اجلنائية للمرأة بشكل عام أقد 

يكن أثار العديد من اإلشكاالت فيما خيص ترك اجملال فارغا لبعض السلوكات اليت مل 

دخلها ضمن احملظورات ولعل من بني تلك السلوكات ما ميس الزوجة على أاملشرع قد 

-51وجه اخلصوص، إذ جند أن املشرع ضمن التعديل األخري لقانون العقوبات )رقم 

ذلك النقض يف نصوص التجريم ومنه يف احلماية بالنص صراحة  ى( قد تفاد51

ن تكون أوج على زوجته واليت من شأنها على جتريم بعض السلوكات اليت ميارسها الز

مساسا باجلانب املادي هلا )اجلسدي( أو باجلانب املعنوي، وعليه ستكون دراستنا 

مقتصرة على ما جاء به املشرع من جديد فيما خيص العنف الناتج بوجود الرابطة 

 الزوجية أي اجلرائم اليت ترتكب ضد الزوجة على وجه اخلصوص  من قبل زوجها.

Résumé:  
Le droit pénal en Algérie avant la promulgation de la loi 15-19 assure la 

protection pour la femme d’une façon générale, ce qui a provoqué 

plusieurs problématiques notamment avec les lacunes non traitées par la 

législation comme des prohibitions qui touchent entre autres à la femme 

mariée. 

La loi 15.19 a comblé les failles juridiques caractérisant l’incrimination 

dans ce contexte ; cela se fait par la protection directe et expresse par des 

textes prévoyant l’incrimination de certaines pratiques exercées par le 

conjoint sur sa femme, qui pourraient être corporelles matérielles ou bien 

morales immatérielles. 

La présente étude se limite dans les nouvelles dispositions adoptées 

récemment à propos de la violence entre les conjoints, autrement dit les 

infractions commises contre la femme mariée notamment par son 

conjoint. 
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 مقدمة 

اجلرائم بصفة عامة اعتداء على مصاحل اجملتم  بالدرجة األوىل، ّد تع

املشرع يهدف من وراء سن  وعلى الفرد بصفة خاصة، وعلى اعتبار أّن

القوانني احملافظة على هذه املصاحل ومحايتها، استوجب عليه أن يقوم يف 

ي يريده الكثري من األحيان وحتى تكّرس احلماية القانونية بالشكل الذ

ويهدف إليه قام يف الكثري من احلاالت بتعديل القوانني املعاقبة على 

احلال بالنسبة  يكرامته، وهوصيانة املساس حبياة اإلنسان وسالمة جسمه 

لقانون العقوبات اجلزائري، حيث عمد املشرع إىل تعديل قانون العقوبات 

املعدل واملتمم  5172-75-01 :املؤرخ يف 71-72 :مبا جاء به  يف قانون رقم

املتعضمن قانون العقوبات اجلزائري، هذا القانون  725-55 :لألمر رقم

بالدرجة األوىل ولطريف العالقة جنائية لألسرة الذي من خالله كرس محاية 

 الزوجية بالدرجة الثانية.

احلماية اجلنائية اليت جاء بها املشرع ضمن هذا القانون قصد بها  إّن

املشرع اعتمد  جية سواء املرأة أو الرجل، ذلك أّنطريف العالقة الزو

األلفاظ والعبارات اليت توحي بذلك يف أن نصوص القانون تطبق على 

الشخص الذي قام باالعتداء على اآلخر سواء كان الزوج أو الزوجة، 

وعلى اعتبار أن املرأة )الزوجة(، هي الطرف العضعيف يف غالب احلاالت يف 

ه الدراسة مسلطة على محاية الزوجة من أشكال هذه العالقة، كانت هذ

وسيكون ذلك من خالل النقاط  العنف اليت متارس عليها من قبل الزوج،

 : اآلتية

 املبحث األول: مفهوم العنف وطرق إثباته  

 : تعريف العنف املطلب األول

 : تعريف العنف بشكل عام )العنف األسري(الفرع األول

 الزوجي: تعريف العنف الفرع الثاني

 : إثبات العنف الزوجياملطلب الثاني

املبحث الثاني: أشكال العنف داخل العالقة الزوجية )العنف ضد 

 (الزوجة وفقا لنص قانون العقوبات



  د.قتال جمال...         نصوص العنف داخل دائرة العالقة الزوجية وفقا لمقتضيات

 للدراسات القانونية واالقتصادية (151) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 : العنف املادي ضد الزوجة املطلب األول

 : تعريف العضربالفرع األول

 : تعريف اجلرح الفرع الثاني

 وجة  : العنف املعنوي ضد الزاملطلب الثاني

 : العنف اللفظي أو النفسي املتكررالفرع األول

 : اإلكراه أو التخويف الفرع الثاني

 املبحث األول: مفهوم العنف 

 املطلب األول: تعريف العنف 

 يعرف بأنه كل : تعريف العنف بشكل عام )العنف األسري(الفرع األول

 أحد به يقوم النوع أساس على قائم األسرة إطار يف يق  عنيف فعل

 سلطة من له اخل( مبا...ابن زوج،، أخ )أب، الذكور خاصة األسرة أفراد

 اخلاصة حياتها يف ضدها مقبول مربر باملرأة، دون عالقة أو والية أو

 جسمية معاناة أو أذى عنه ابنة( وينجم أخت، زوجة، كانت )أم، سواء

 الفعل هذا باقرتاف التهديد ذلك يف مبا معا، كليهما أو نفسية أو
 واحلرمان احلرية وحبس بأنواعه، العضرب بالتحديد ذلك ويعين )العنف(،

 رغبة ضد بفعل القيام على واإلرغام األساسية، احلاجيات من التعسفي

 والتسبب...اجلنسية واالعتداءات والشتم والسب املنزل من والطرد املرأة،
 وسوء نفسية جسدية واضطرابات وجسدية نفسية وجروح كسور يف

 عدم ملظاهر انعكاسا ميثل ما وهذا واالقتصادية، االجتماعية ةاملعامل
األسرة داخل اجلنسني بني القوة يف املساواة

(1)
 ، ويعرف كذلك العنف

األسري أو املنزلي
(2)

 إطار يف األفراد على املمارس العنف بأنه ذلك
 على اآلباء طرف من املمارس العنف :ذلك أوجه ومن األسرة أو العائلة
 الزوجات على األزواج طرف  من املمارس والعنف عكسه، أو األبناء،

 الشخص إرادة على ميارس ضغط العنف كذلك بأنه ويوصف، وعكسه
 عدوانية عن خالله من يعرب فعل كذلك وهو اخلعضوع، على إلرغامه

 صدمات أو جروح إحداث يف متسببا أمثاله ضد موجهة اإلنسان ووحشية
اخلطورة يف متفاوتة

(3)
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يعضا بأنه: ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص أو ويعرف أ

نه الفعل أو املعاملة اليت حتدث ضررا جسيما، أو التدخل أاملمتلكات، كما 

يف احلرية الشخصية
(4)

 

تعرف املنظمة العاملية للصحة  الفرع الثاني: تعريف العنف الزوجي

محيمية،  نه: "كل سلوك يصدر يف إطار عالقةأالعنف الزوجي على 

يسبب ضررا أو آالما جسمية أو نفسية أو جنسية ألطراف تلك العالقة، 

 ويتعلق األمر بالتصرفات التالية: 

 أعمال االعتداء اجلسدي كاللكمات والصفعات والعضرب بالرجل...اخل .7
أعمال العنف النفسي كاللجوء إىل اإلهانة واحلط من قيمة الشريك  .5

 اء وفقدان الثقة بالنفس...اخل وإشعاره باخلجل ودفعه إىل االنطو
أعمال العنف اجلنسي ويشمل كل أشكال االتصال اجلنسي املفروضة  .0

حتت اإلكراه وضد رغبة اآلخر، وكذا خمتلف املمارسات اجلنسية اليت 

 .حتدث العضرر
العنف الذي يشمل خمتلف التصرفات السلطوية املستبدة واجلائرة  .0

ئها واحلد من أية إمكانية كعزل الزوجة عن حميطها العائلي وأصدقا

حلصوهلا على مساعدة من مصدر خارجي"
(5)  

كما جنده يعرف بأنه: كل فعل أو سلوك يصدر من الزوج يتخذ أشكاال 

بقصد إحلاق العضرر أو اإليذاء البدني والنفسي بالطرق األخرى، وبدرجات 

بسيطة أو شديدة ويصدر هذا الفعل بشكل متعمد ومتكرر وحيدث غالبا 

املنزل يف مواقف الغعضب أو الصراعداخل 
(6) 
تنص الفقرة الثانية من املادة املطلب الثاني: إثبات العنف الزوجي 

، نه: "ميكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل..."أب 7مكرر  511

أّن القاعدة األساسية يف الدعاوى اجلزائية تتمثل يف اقتناع وعلى اعتبار 

، إذ له مطلق احلرية باألخذ بأحد األدلة دون القاضي باألدلة املعروضة

األخرى أو استبعاد دليل وقبول آخر وذلك دون أّي قيد أو شرط
(7)

، وإّن 

مبدأ حرية اإلثبات يف املواد اجلزائية مل يكن مرتوكًا على عنانه، بل قّيده 



  د.قتال جمال...         نصوص العنف داخل دائرة العالقة الزوجية وفقا لمقتضيات

 للدراسات القانونية واالقتصادية (151) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

املشرع ببعض الشروط اليت جيب أن يأخذ بها القاضي عند النظر يف 

روط متثلت يف:الدعوى وهذه الش
(8)

 

 .أن يكون اقتناع القعضائي مبنيًا على أدلة صحيحة ومشروعة 
  أن تكون األدلة والوقائ  اليت بنى القاضي قناعته عليها موجودة

وواقعة إذ ال جيوز بناء اقتناعه على دليل غري حاصل أو واقعة وهمية 

 غري واقعة.
  يف اجللسة أن يكون الدليل الذي بنى عليه القاضي قناعته قد طرح

 ملناقشته.

  واالحتمال.الّظن ال على اجلزم واليقني مبنيًا على يكون اقتناع القاضي أن 

ومن املؤكد أّن مبدأ أو قاعدة حرية اإلثبات ملا هلا من اجيابيات قد استقرت 

واليت منها قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري التشريعات اإلجرائية يف أغلب 

باألحكام املشرتكة يف الباب اخلاص املشرع واليت أوردها منه،  575ضمن املادة 

واجلناياتاجلنح واملخالفات على تطبيقها املتعلقة باإلثبات مما يفسر 
(9)

، حيث 

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على ما يلي:  575تنص املادة 

"جيوز إثبات اجلرائم بأّي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت 

تبعا القتناعه يصدر حكمه ينص فيها القانون على غري ذلّك، وللقاضي أن 

اخلاص، وال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إال على األدلة املقدمة له يف 

 معرض املرافعات واليت حصلت املناقشة فيها حعضوريا أمامه"

إّن تكريس املشرع لقاعدة حرية اإلثبات اجلنائي ضمن نصوص القانون، 

صه على إعطاء القاضي اجلنائي احلرية يف األخذ باألدلة اليت يفسر حر

تبنى عليها احلقيقة، ويكون ذلك من خالل دراسة ملف الدعوى من 

ارتكابه، واستخالص ومالبسات مجي  جوانبه وظروف ارتكاب الفعل اجملرم 

 من ذلك ما ميكن استخالصه من أدلة ختدم وتساعد يف إظهار احلقيقة.

قاضي أن يعمل على حتليل ومتحيص هذه األدلة ووزنها يف وعليه؛ فعلى ال

اإلثبات إذ ميكن للقاضي باعتبار ما يتمت  به من حرية اإلثبات أن يأخذ 

، واستنباط اجلرميةإثبات وال وزن له يف حجية ما ال األدلة من ويستبعد بدليل ما 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

الدليل وفقا لإلجراءات املشروعة، حتى ميكن له أن خيلص إىل نتيجة 

أخرية يف الدعوى من خالهلا تدين املتهم أو تربأه
(10)

 

ويف هذا الصدد قعضت احملكمة العليا مبا يلي: "...استقر القعضاء يف شأن 

وسائل اإلثبات أّن للمحكمة اجلزائية حرية تقدير وسائل اإلثبات اليت 

اقتنعت بها واطمأنت إليها يف نطاق اجتهادها املطلق، وهلا أن تستند إىل 

مل يستبعدها القانون وال شيء مين  قانونا القاضي اجلزائي من  أية حجة

االستناد ألقوال متهم واختاذها حجة على متهم آخر..."
(11)

  

للقاضي السلطة يعطي احلر اإلثبات من خالل ما تقدم جند أّن مبدأ 

التقديرية يف األخذ بدليل دون اآلخر حتى يتقصى احلقيقة، وال يكون 

لبحث والتحري عرب كافة مراحل الدعوى العمومية، ذلك إاّل من خالل ا

وذلك من خالل ما قدم له أثناء النظر يف الدعوى بتمحيص األدلة وحتديد 

مدى كفايتها إلدانة املتهم
(12)

 

لكن؛ إذا كان املسلم به يف كّل فعل يعترب اعتداًء وبالتالي جرمية طبقا 

نف اليت يرتكبها للقانون، فهل ميكن تطبيق هذا املبدأ على جرائم الع

 تثبت بكّل طرق اإلثبات اجلرمية الزوج على زوجه، وبالتالي اعتبار أّن هذه 

إذا كانت القاعدة املعمول بها يف القانون اجلنائي يف جمال اإلثبات هي حرية 

اإلثبات، وأّن كّل ما من شأنه أن يظهر احلقيقة من الوسائل يكون 

ة االعتماد على أّية وسيلة من شأنها مقبواًل أمام القاضي اجلنائي، فللنياب

إثبات التهمة على املتهم، واألمر نفسه بالنسبة للمتهم يف اإلدالء بأية 

وسيلة تكون طريقًا لتربئته، وأّن املشرع عندما اعتمد مبدأ حرية 

اإلثبات يف القانون اجلنائي كان يقصد كّل فعل يوصف بأّنه جرمية، وجند أّن 

بها الزوج على زوجه تعترب من اجلرائم اليت ختعض  جرائم العنف اليت يرتك

هلذا املبدأ مثلها مثل سائر اجلرائم األخرى
(13)

، وهو ما بينه املشرع ضمن 

 ق ع بأن جرائم العنف ميكن إثباتها بكل الوسائل.  7مكرر 511املادة 
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املبحث الثاني: أشكال العنف داخل العالقة الزوجية )العنف ضد 

 انون العقوبات(الزوجة وفقا لنص ق

ينص املشرع ضمن املادة  املطلب األول: العنف املادي ضد الزوجة

 بزوجه أو ضربا جرحا عمدا أحدث من نه: "كلأمكرر على  555

"...يأتي كما يعاقب
(14)  

لعمدي املمارس على الزوجة يق  ان العنف املادي )االعتداء( إف ؛وعليه

احلق أن يكون اجملين  على احلق يف سالمة جسمها، ولذلك يفرتض هذا

حيا، و حيدد حق اإلنسان على وجه العموم يف سالمة جسمه  اعليه إنسان

بثالث عناصر، العنصر األول هو احلق يف احملافظة على الوض  الصحي 

الذي عليه اجلسم وهذا يشمل اجلانب البدني واجلانب النفسي والعقلي 

حدوث مرض مل  لإلنسان، وبذلك يتحقق االعتداء بكل فعل يؤدي إىل

يكن موجودا من قبل أو تفاقم مرض كان يعاني منه سابقا والعنصر 

الثاني هو احلق يف االحتفاظ بكل أجزاء مادة اجلسم سليمة، فلذلك يعترب 

اعتداء كل فعل ينقص من اجلسم شيئا أو خيل بتماسكه وحسن سريه 

ر كما لو مت برت احد أععضاء اجلسم أو اخذ كمية من دمه، أما العنص

الثالث هو احلق يف التمت  بانعدام اإلحساس باألمل وعلى ذلك يتحقق 

االعتداء بأي فعل يؤدي إىل إحساس اجملين عليه بأمل مل يكن موجودا من 

قبل أو إىل زيادة قدر األمل الذي كان يعاني منه وإن مل يؤدي إىل اهلبوط 

مبستواه الصحي أو املساس مبادة جسمه
(15)  

 يقصد بالعضرب على وجه العموم بأنهف الضرب الفرع األول: تعري

"الصدمة اليت حتدث باالحتكاك جبسم اجملين عليه دون أن حيدث عنها إسالة 

الدماء أو ترتك أثار على جسمه"
(16)

كل اعتداء يق  ويعرف أيعضا بأنه :"

على جسم اجملين عليه، دون أن يصل هذا االعتداء إىل درجة قط  أنسجة 

اء ترك ذلك العضرب أثرا أم مل يرتك، وال يشرتط يف اجلسم أو متزيقها، سو

حتقق العضرب أن يستخدم اجلاني وسيلة معينة فهو يتحقق بأية وسيلة 

بل يتحقق العضرب ولو مل ، كانت كالعضرب بالعصا أو أية أداة أخرى

يستخدم اجلاني أية أداة، كما لو لطم اجلاني اجملين عليه بيده أو بقدمه أو 

بدفعه"
(17)  
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يراد باجلرح كل قط  أو متزيق يف اجلسم أو  لثاني: تعريف اجلرحالفرع ا

يف أنسجته يرتك أثرا عليه كالعض والكسر واحلروق والسلخ والرضوض 

مهما كانت باطنة أو ظاهرة
(18)

، كما يراد به كل قط  أو متزيق يلحق يف 

أي جزء من أجزاء اجلسم و بصورة عامة يعترب جرحا كل مساس جبسم 

من شأنه أن يؤدي إىل تغريات ملموسة يف أنسجته، و بناء على اجملين عليه 

ذلك يعترب اجلرح متحققا سواء كانت التمزيقات يف أنسجته اخلارجية أم 

الداخلية ولذلك يتميز اجلرح عن العضرب يف أّن األول يرتك أثارا يدل 

يتحقق اجلرح إال بإحداث التمزيق و هذا ال يكون يف  عليه، و لذلك ال

ويستوي أن يكون التمزيق سطحيا ال ينال سوى مادة اجللد أو العضرب، 

يكون عميقا ينال األنسجة الداخلية، كما يستوي أن يكون القط  كبريا 

أو صغريا، كما ال يشرتط خروج الدم من جسم اإلنسان إذ قد يكون 

انتشاره داخل اجلسم مبا يعرف النزيف الداخلي كما قد يكون اجلرح 

احد أععضاء اجلسم الداخلية بأذى مثل  الكلى أو  داخليا عندما يصاب

الطحال فتقوم جرمية اجلرح وإن مل تظهر أية أعراض خارجية تدل على 

اجلرح
 (19)   

 املطلب الثاني: العنف املعنوي ضد الزوجة:  
 555تنص املادة العنف اللفظي أو النفسي املتكرر الفرع األول: 

سنوات،  (0)إىل ثالث  (7)نة على ما يلي: "يعاقب باحلبس من س 7مكرر

كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي 

أو النفسي املتكرر الذي جيعل العضحية يف حالة متس بكرامتها أو تؤثر 

على سالمتها البدنية أو النفسية" وعليه جند أن هذا النوع  يصاغ يف 

باملرأة املعنوي يذاء شكل إيذاء نفسي أو لفظي واهلدف منه إحلاق اإل

من أخطر أنواع العنف ألنه غري حمسوس وال ّد والتسبب يف معاناتها، ويع

يرتك آثار مادية واضحة، وبالتالي يصعب إثباته واالعرتاف بوجوده من 

الناحية القانونية
(20)

   ، ومن صور هذا النوع من العنف جند: 
ر وهو على يقصد بالقدح كل تعبري خيدش الشرف واالعتبا القدح: .7

نوعان القدح العلين والقدح غري العلين
(21)

عرف املشرع السوري ، و
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بقوله: "كل لفظة ازدراء أو سباب و كل  012القدح ضمن املادة 

تعبري أو رسم يشفان عن التحقري يعد قدحا"
 (22) 

يعرف الذم بأنه إسناد علين عمدي لواقعة حمددة تستوجب  الّذم: .5

ه.عقاب أو احتقار من أسندت إلي
 (23) 

ق ع بقوله" الذم هو نسبة  082وقد عرفه املشرع اللبناني ضمن املادة 

أمر إىل شخص ولو يف معرض الشك أو االستفهام ينال من شرفه أو 

النشاط اإلجرامي يف هذه اجلرمية يتمثل يف سلوك  فإّن ؛كرامته"، وعليه

ع أمر أي إسناده وموضوونسبت يصدر عن اجلاني عرب عنه املشرع بفعل، 

ينصب عليه وهو الواقعة احملددة من شأنها أن تنال من شرف الشخص 

وكرامته، أي ينجم عنها احتقار بني أهل وطنه، ووسيلة يتم بها هي 

إحدى طرق العالنية اليت نص عليها املشرع.
 (24)   

: هو لفظ عام يشمل كل ما من شأنه املساس بشرف من التحقري .0

كل تعبري عن فعل ميس  نه:وجه إليه أو كرامته، وعّرف أيعضا بأ

الشخص مباشرة، أو هو كل تعبري خارجي عن الفكر الذي ميس 

كيان من أسند إليه
 (25)

. 
ويتحقق التحقري بالكالم واحلركات أو التهديد، والتحقري بالكتابة أو 

الرسم أو خمابرة مكتوبة أو شفوية، وهو أوس  نطاقا من القدح ومن 

األفعال أو احلركات حتقريا دون أن  نه ميكن أن تشكل بعضأالذم، ذلك 

تصل إىل حد الذم أو القدح، بل يكفي لقيام جرمية التحقري أن حتمل 

األفعال أو احلركات حتقريا دون أن تصل إىل حّد الذم أو القدح.
 (26)   

سبا  بقوله: "يعّد 511عرفه املشرع اجلزائري ضمن املادة  السب: .4

أو قدحا ال ينطوي على  كل تعبري مشني أو عبارة تتعضمن حتقريا

إسناد أية واقعة"
(27)

ق ع    015 ، وعرفه املشرع املصري ضمن املادة

بقوله: "كل سب ال يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتعضمن بأي 

وجه من الوجوه خدشا للشرف أو االعتبار"
(28)

، وعلى ذلك فالسب 

هو كل ما يسنده اجلاني للمجين عليه يتعضمن خدشا لشرفه أو 

ن السب يقوم أساسا على التعبري و يشرتط فيه أن إاره، و منه فاعتب
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يكون مشينا أو يتعضمن حتقريا أو قدحا
(29)

أو شفهيا وقد يكون السب  

طريق اإلشارةأو عن كتابيا 
(30) 

مكرر بأنه: "يعاقب  001املادة تنص الفرع الثاني: اإلكراه أو التخويف 

س على زوجته أي أشهر إىل سنتني كل من مار (5)باحلبس من ستة 

شكل من أشكال اإلكراه أو التخويف ليتصرف يف ممتلكاتها أو مواردها 

املالية"، وعلى ذلك تتحقق هذه اجلرمية باإلتيان بسلوكني حددتهما املادة 

 هما: اإلكراه أو التخويف.

: هو كل عمل غري مشروع صادر عن إنسان بقصد اإلكراه أو التخويف

أو االمتناع عن فعل، و اإلكراه من شانه أن  محل الغري على القيام بعمل

يبقي على إرادة املكره ولكنه ينقص من حرية االختيار و هو نوعان 

إكراه مادي و إكراه معنوي
(31)

نه أ، وقد يأخذ التخويف منحى اإلكراه يف 

جيعل من الشخص املمارس ضده التخويف ينزل عند رغبات الشخص 

يقوم مبا يريده، كما هو حال اآلخر، كمن يهدد شخص بفعضحه إن مل 

الشرطي الفرنسي الذي فاجأ امرأة م  رجل يف مكان عمومي فهددها 

بفعضح امرها و متابعتها قعضائيا أن مل متكنه من نفسها
 (32)

. 

وحتى تتحقق هذه اجلرمية ويكون اإلكراه أو التخويف سلوكا معاقبا 

راه أو حدهما )اإلكأجيب أن يكون مكرر  001عليه وفقا لنص املادة 

 .متلكه الزوجةمورد مالي أو أي املمتلكات مرتبط باحلصول على  التخويف(

يستلزم ضرورة وجود ارتباط بني اإلكراه أو التخويف، وحصول  ؛وعليه

، ويفرتض هذا الشرط الزوجةالزوج على ممتلكات أو أي مورد مالي متلكه 

ج جرميته يف أن يكون اإلكراه أو التخويف سابقا أو معاصرا الرتكاب الزو

أو مواردها املاليةزوجته االستحواذ على ممتلكات 
(33)

و التخويف أاإلكراه و 

  .قد يكون بأية وسيلة كانت
8 

من خالل هذه الدراسة الوجيزة تطرقنا بالشرح اىل النصوص القانونية 

اليت جاء بها املشرع حلماية طريف العالقة الزوجية، إذا ما مت االعتداء 

رف الثاني، وذلك من خالل حتليل السلوكات اليت جرمها عليه من قبل الط
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املعدل  5172-75-01املؤرخ يف  71-72رقم  املشرع من خالل قانون

هذا ، املتعضمن قانون العقوبات اجلزائري 725-55واملتمم لألمر رقم 

القانون الذي جنده قد ساهم يف محاية العالقة الزوجية بالدرجة األوىل، 

بشتى أشكاله وأنواعه، العالقة هذه نف املمارس داخل العحيث جرم املشرع 

فجرم العضرب وجرم اجلرح وجرم مجي  أنواع اإليذاء الذي ميس بكرامة 

ه اعتناءحد الزوجني أو نفسيته، األمر الذي يؤكد حرس املشرع وأ

باألسرة باعتبارها اللبنة األوىل يف بناء اجملتم ، ولعل من بني األسباب اليت 

املشرع باعدت صياغة النصوص القانونية وتعديلها ما جندها أهلمت 

 تسجله احملاكم من قعضايا عنف بني األزواج.        

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

السيكوسوماتية،  وعالقته باالضطرابات املرأة ضد األسري رحياني الزهرة، العنف( 1)

)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد 

 .05، ص 5171خيعضر بسكرة، 
ميثل سلوكا قاهرا عنيفا مؤذيا ضد ويسمي علماء االجتماع هذا السلوك )العنف املنزلي( ( 2)

املعتدى عليه، كأن تكون الزوجة ضحية الزوج أو األبناء ضحايا زوج أمهم، أو أبيهم مما 

يتطلب محايتهم من قبل القانون والسلطة الرمسية، ولكون العنف املنزلي يق  داخل 

نزل وال يطل  عليه أحد من خارجه إال إذا حصلت شكوى من قبل العضحية أو حدود امل

املعتدى عليه لدى اجلهات الرمسية، لذلك ال تعلم به املؤسسات األمنية إال إذا قدمت 

شكوى إليها ضد املعتدي، فهو إذن سلوك عنفي غري معلن. انظر يف هذا السياق، عبد 

ي وعالقته باحنراف األحداث لدى نزالء دار احملسن بن عمار املطريي، العنف األسر

املالحظة االجتماعية مبدينة الرياض، رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .77األمنية، السعودية، ص
نادية دشاش، عنف الزوجة ضد الزوج: أسبابه وأشكاله حسب رأي األسرة الرتبوية ( 3)

اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري  كلية العلوم بوالية قاملة، رسالة ماجستري،

  70ص  ،5112،5115قسنطينة، 

   12ص  مرجع سابق، المحسن بن عمار المطيري، عبد (4)
نعيمة رمحاني، العنف الزوجي املمارس ضد املرأة بتلمسان )حمكمة تلمسان منوذجا(،  (5)

 ابي بكر بلقايد،والعلوم االجتماعية، جامعة  اإلنسانيةكلية العلوم  رسالة دكتوراه،

 21ص  ،7112-5118
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ممدوح صابر امحد، أشكال العنف األسري املوجه ضد املرأة وعالقته ببعض مهارات  (6)

، العدد 17اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، اجمللد  توكيد الذات يف العالقات الزوجية،

 008، ص 5175، جامعة الدمام السعودية، 18
قاضي اجلزائي يف ظّل مبدأ االقتناع القعضائي(، جملة املنتدى مستاري عادل، دور )ال (7)
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  النـــظام القـــانوني للتـــأميم

 (ة)دراســــة مقـــارنـــ
  فرحان نزال المساعيد. د/  ناجي سليمان أحمد هزيم الفالحيالباحث 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  –البيت  آلجامعة        

S 
بظروف دفعت بها إىل املطالبة -ال سيما البلدان املنتجة للبرتول -مرت البلدان النامية

العاملة على أراضيها، وبسبب عدم تلبية هذه  األجنبيةحبقوقها من شركات النفط 

اللجوء إىل التأميم  الشركات ملطالبات حكومات هذه البلدان اختذت بعض هذه البلدان

الذي يقوم على أساس نقيض لألسس اليت تقوم عليها الرأمسالية خبصوص ملكية 

 وسائل اإلنتاج، فهو مطلب يتحقق بتحقيق االشرتاكية داخل جمتم  معني. 

أن نقل ملكية املشروع -وقد توصل الباحثان إىل جمموعة من النتائج من أهمها: 

 املعنوية، ويتخذ شكاًل قانونيًا جديدًا قد شخصيتهيل ( مباشرة إىل الدولة يزاملؤمم)

يكون على شكل مؤسسة عامة أو شركة حكومية أو شركة مساهمة، حبيث ينطوي 

 حتتها صورتان هما صورة االندماج وصورة التصفية. 

ضرورة قيام املشرع العراقي بإصدار قانون للتأميم -أّما أهم التوصيات فكانت: 

القانونية املتعلقة به يف تشري   األحكاملعصر، يتعضمن كافة جديد يواكب تطورات ا

 قانوني واضح ومفهوم للجمي . 

The legal System Nationalization (A Comparative study )   
Abstract 

Developing countries-passed especially petroleum-producing 

countries - conditions prompted them to claim their rights from 

foreign oil companies operating on its territory, and because of 

failure to meet these companies claims the governments of these 

countries have taken some of these countries there was a need to 

resort to nationalization, which is based on the opposite of the 

foundations on which underpinning capitalism regarding the 

ownership of the means of production, he realized the requirement 

to achieve socialism within a particular community 
he researcher has reached a set of results including  

That the transfer of ownership of the project the congregation 

directly to the State removes the moral character, and take a new 

legal form may be in the form of a public institution or a 

government company or a joint stock company, so that involves 
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underneath two images are the image integration and image 

filtering 

The need for the Iraqi legislature to issue a new nationalization law 

takes into account the developments of the times, that includes all 

the legal provisions relating to him in a clear legal legislation and 

the concept for all 

 مقدمة

يهدف التأميم إىل أن تكون مصادر الثروة الطبيعية، حتت سيطرة إدارات 

يف حياة األمم  مهمةمرحلة  الدولة باعتبارها ملكًا للشعب، وتعّد

والشعوب النامية ال سيما وأن تأثريات ونتائج تأميم شركات البرتول مّتر 

األخرى، حيث قامت  النفطيةا إىل الدول عرب حدود الدول اليت يتم فيه

هذه الدول إعادة النظر يف مجي  عقود البرتول وأدت إىل بروز عقود 

املشروع املشرتك، واملقاولة بداًل من عقود واتفاقيات االمتيازات التقليدية 

والدولة النامية عندما تدخل يف عالقة عقدية م  الشركات النفطية 

اخلربة الفنية واإلدارية الالزمة الكتشاف  األجنبية تقوم إىل اكتساب

العاملية  األسواقالفائدة على إنتاجه بكميات جتارية ومن ثم تسويقه إىل 

وظهرت أمناط من صور مشاري  النفط على شكل: املشروع املشرتك، 

وتعضمنت نصوص صرحية تفرض  اإلنتاجوعقود املقاولة، وعقود اقتسام 

ريب وتأهيل العناصر الوطنية يف اجملاالت املتعاقدة معها تدالشركات على 

 الفنية والتقنية واإلدارية أيعضًا. 

ومسيت املرحلة اليت تلت التأميم مبرحلة االستغالل املباشر، حيث يتم إعادة 

، هي أن تقوم األوىلمن قبل الدول املنتجة بإحدى صورتني: الصورة 

كن اليت تكون الشركة الوطنية للنفط بعملية التنقيب والبحث يف األما

للبحث فيها. والصورة  األجنبيةخارج املساحة املرخصة للشركات 

الثانية، هي لالستغالل املباشر وهي عبارة عن متلك املشروعات القائمة 

منفردة وكما هو احلال  األجنبيةمن قبل الشركات  اإلنتاجواليت يتم فيها 

بالكامل مملوكًا  يف اتفاقيات االمتياز أو مبشاركة وطنية فيصبح املشروع

 للدولة. 
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ومل تلبث الدول طوياًل بعد مرحلة التأميم االعتماد على هذا النظام 

وزادت احلاجة إىل الشركات األجنبية ثانية نتيجة لعدم متكن هذه الدول 

من مسايرة التطور احلاصل يف زيادة الطلب على البرتول وإمكانية 

تكن مؤهلة الستخراج كميات استخراجه، ال سيما الدول النامية اليت مل 

 العاملية.  األسواقلتلبية  طكبرية من النف

ة إىل وما يربر اختيار هذا املوضوع األهمية اخلاصة اليت حتظى هلا احلاج

، إىل جانب احلاجة إىل املال مما يفرض على الدول استخدام أفعضل طالنف

 . طالوسائل واملعدات الالزمة لتطوير صناعة النف

احثان املنهج الوضعي القانوني املقارن ببيان مفردات هذه واستخدم الب

املال  إىلالدراسة خاصة، يف الدول املنتجة للبرتول من أجل بيان احلاجة 

البشرية الستخراج النفط، والكفاءات مقابل ضرورة توفري أفعضل املعدات 

وحماولة االستغناء عن الشركات األجنبية اليت كادت أن متس بسيادة الدول 

 ن خالل التحكم باستخراج ثرواتها الطبيعية. م

 مفهوم التأميم وطبيعته القانونية: املبحث األول

غريزة التملك اليت تنشأ عن ضرورة بقاء النوع اإلنساني هي اليت  إّن

 إنسانتدفعه إىل أن يتملك أو أن يستعمل حقًا شخصيًا ومبعزل عن أي 

خرآ
(1)

 . 

بامللكية األساس يف فكرة  واالحتفاظلك بالرغبة يف التم االجتاههذا ويعد 

حق امللكية حق طبيعي أو مالزم لطبيعة اإلنسان،  أّن باعتبار ،التأميم

من قبل أشخاص  اخرتاقهاسلبت أو مت ممتلكاتها أن  الشعوب عندما تشعرو

هذه احلقوق من خالل  الستعادةأو شركات أجنبية تلجأ إىل هذه الوسيلة 

ميلكونهاالقانونية اليت  اآلليات
(2)

.  

املطالب خالل من القانونية التأميم وطبيعته وسيقوم الباحثان ببيان مفهوم 

 :اآلتية

أهم مصادر الطاقة، وشريان النفط  يعّد نشأة التأميم: املطلب األول

يف  سلعة مهمة وهو ،احلياة للمؤسسات الصناعية الكربى يف العامل وأحد
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حبركة الصناعة وتطور  بط، وترتعلى أوس  نطاق اجملال االقتصادي

اإلنتاج
(3)

 . 

اليت متثل أضخم -النفطية املتتاليةاالحتكارات ، جاءت ونظرا هلذه األهمية

للحصول  اطق املنتجة للنفطيف املن هتملت-اجلبارة يف الغرب االحتكارات

واالمتيازات النفطيةعلى العقود 
(4)

. 

 فروع التالية:وعلية سيقوم الباحثان ببيان نشأة فكرة التأميم يف ال

، االشرتاكيةالشريعة اإلسالمية ويف الدول يف جذور التأميم الفرع األول: 

يتطلب بيان جذور التأميم يف الشريعة اإلسالمية والدول االشرتاكية، 

 : اآلتيةتوضيحه يف النقاط 
: امتاز الدين اإلسالمي جذور التأميم يف الشريعة اإلسالمية: أوال

العالقات، شتى اعي أحدث ثورة حقيقة يف ه دين اجتماحلنيف بأّن

على تأكيد أسس العدالة االجتماعيةه واشتملت تعاليم
(5)

الدعوة  وتعّد .

بشر به )رسول ا وتطبيقًا صادقًا مل االجتماعياإلسالمية منطلقًا للعدل 

جتم  متكامل مب-أمني الرسالة السماوية-اهلل صلى اهلل عليه وسلم(

والعدل، فمنح احلاكم حق التدخل دفاعًا  متعضامن تسوده أواصر األخوة

وانطالقًا من وجهة النظر هذه سوف  ،عن مصلحة اجلماعة وحقوقها

نقف على مفهوم كل من امللكية الفردية واجلماعية من وجهة نظر 

السمحاءالشريعة اإلسالمية 
(6)

. 

 : اآلتية، يتطلب البحث يف النقاط اإلسالميةالشريعة يف التأميم بيان جذور ول

حيازة : هايعّرف فقهاء الشريعة اإلسالمية امللكية بأّن امللكية الفردية:-1

به على وجه  واالنتفاعحيازة ُتمّكن احلائز من التصرف فيه  ءالشي

شرعي
(7)

اختصاص بأنها ، امللكية الفرديةعرف اإلسالمي الفقه  ّنإبهذا فو، 

أن ه ول ،الشيء بشيء معني واستئثاره مبنافعه يكون لصاحب امللك

عدم اإلضرار بالغري م  مراعاة يتصرف مبلكه كيفما يشاء
(8)

.  

 واالعرتافة امللكية ياليت تدل على شرع اآلياتن الكريم آحدد القرقد و

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ} :مثال ذلك قوله تعاىل ،بها

]سورة  {  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقوله تعاىل، [51البقرة:

 {   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
كقوله  ،اليت تؤكد هذا املعنى لآليات القرآنيةاملتتب  و، [52]سورة احلج:

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: تعاىل

 ڇ ڇ} :وقوله تعاىل، [711]سورة البقرة: { ڃ ڃ ڃ ڃ

ا جنده، [781]سورة آل عمران: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

مللكية اخلاصة لغرض إشباع حاجات املسلم حقيقة تسخري اتقرر 

إنفاق ما زاد منها ألجل املصلحة العامةو ،الشخصية
(9)

.  

 االنتفاعبامللكية أوجب على املالك أن يلتزم يف  االنتفاعاإلسالم  قرارإ إّنو

قصد الشارع من املكلف أن  ألّن ،باملال ضمن احلدود اليت رمسها الشارع

والدليل على ذلك  ،لقصده يف التشري  يكون قصده يف العمل موافقًا

ها موضوعة ملصلحة العباد ّنإظاهر من وض  الشريعة اإلسالمية إذ 

على اإلطالق والعموم وامللكية ال تثبت إاّل بإثبات الشارع هلا وتقديره 

خمالف  اجتاهألسبابها فإذا ما أساء الفرد استعمال هذا احلق واستغله يف 

مر التدخللقصد الشارع كان لولي األ
(10)

 إىلمن هنا ينظر اإلسالم  

املال فيها عامل كما ال جيوز و اجتماعية،وظيفة  باعتبارهاامللكية اخلاصة 

وعما تتطلبه مصاحل الدولة عند ظهور حاجتها  ،له أن مين  كل ذي حاجة

إليه، ولذا كان مين  أو حيجب عنه ملكه عندما يسيء بتبذير أمواله 

فكان لزامًا على ولي األمر  ،رض بدون زراعةترك األ: والعمل فيها مثل

كما حرم اإلسالم أن تكون امللكية  ،التدخل حفاظًا على مصلحة اجملموع

وصاحب احلاجة وحّرم الربا وحّرم الستغالل العضعيف اخلاصة وسيلة 

حفاظًا على مصلحة اجملتم  االحتكار
(11)

 . 

 بل أقر، رديةمل يقتصر اإلسالم على امللكية الف امللكية العامة:-2

امللكية اجلماعية أيعضًا والقاعدة األساسية اليت تقوم عليها امللكية يف 

شيء يف الوجود إمنا هو ملك هلل تعاىل خالقهم وخالق كل  كّل :اإلسالم، أن



 فرحان نزال . دوناجي سليمان  .ب     (ة)دراســــة مقـــارنـــ النـــظام القـــانوني للتـــأميم

 للدراسات القانونية واالقتصادية (186) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وأن املال الذي بني يدي اإلنسان إمنا هو وديعة أودعها اهلل لديه، اهلل  ،شيء

ه مهما كان وهو مالك للمال كّل ،وحده الذي له ملك السموات واألرض

 باالنتفاعشكله واإلنسان خليفة اهلل يف أرضه، أمره اهلل سبحانه وتعاىل 

م  مصلحة اجملتم  الذي يعيش فيه االنتفاععلى أن يتفق هذا 
(12)

 . 

بيد الوكيل ال بيد  امللك استخالفأن يسعى املالك إىل  :القاعدة ّنإولذلك ف

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ن قوله تعاىلاألصيل وهذا املعنى يستفاد م

 [.01]سورة البقرة: {   ڦ پ پ پ پ
ملكية شائعة بني  امللكية اجلماعية اعتباروذهبت الشريعة اإلسالمية إىل 

دون أن يستأثر بها شخص معني أو  ،أفراد املسلمني بوصفهم أفرادًا

 ڃ ڃ ڃ} :ملكية املساجد فيقول اهلل تعاىل بدليل ،هيئة من اهليئات

ها أّن ،ويقصد بإضافتها هلل، [78]سورة اجلن: {ڇ ڇ چ چ چ چ

 .جلماعة املسلمني يؤدون فيها عبادتهم وشعائرهم

 ،قسمتها على الناسومن أمثلة امللكية اجلماعية يف اإلسالم الغنائم و

مْن أحٍد من املسلمني  ما"رضي اهلل عنة:  قول اخلليفة عمر بن اخلطاب

من أراد أن يسأل عن " :وقوله ،"أمنعهإاّل وله يف هذا املال حق أعطيه أو 

"ذلك املال فليأتين فإن اهلل تبارك وتعاىل جعلين له خازنًا
(13)

 . 

اليت تعترب  ،الشريعة اإلسالمية أوجدتهاالتأميم فكرة  فإّنه؛ وعلي 

حتقيقًا ملعنى الشراكة اليت وردت يف حديث اجتماعية، ة فيظامللكية و

 "والنار ،والكأل ،املال :اس شركاء يف ثالثةالن": الرسول صلى اهلل عليه وسلم

تتدخل يف حتديد األسعار، وأن األشياء الثالثة اليت  والواجب على الدولة أن

بل يلحق  ،احلصرسبيل على  تليس ،وردت اإلشارة إليها يف احلديث الشريف

بها كل ما كان مثلها يف حاجة الناس مجيعًا
(14)

. 

 بنيالتشري  ف ريعًا وعماًل وقعضاًء:تشنظام التأميم وقد عرف اإلسالم  

إخراج العني املوقوفة من ملك صاحبها إىل حكم اهلل : نظام الوقف وهو

تعاىل، أي يكون خمصصًا ملنفعة املوقوف عليهم ويكون الوقف بذلك صورة 

وقوع التأميم عماًل يف تاريخ اإلسالم فقد تعضمنته ، أما من صور التأميم
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رسول اهلل صلى اهلل عليه جزءًا من األرض  اقتطاع :وهو "واقعة اخلمس"

سواد الشعب اأحد بل ينتف  به اال ميلكه هعام يلتكون مراع
(15)

. 

كما قال الفقهاُء املسلمون جبواز نزع امللكية جربًا عن صاحبها للمناف  

العامة، كتوسعة طريٍق أو إنشاء مسجٍد أو دار للعالج وهذا ما حدث يف 

بعض بيوت الصحابة  ( حينما هدم عنهي اهللزمن عمر بن اخلطاب )رض

بععضهم  اعرتاضلتوسي  احلرم املكي وذلك لوقوعها مبحاذاته رغم 

حرصًا منهم على البقاء جبوار الكعبة املشرفة
(16)

 التأميم عا وقووأّم، 

اهلل عليه  ىعندما أمر الرسول )صل ب"جند بنا"قعضاًء أو نقدًا يف قعضية 

ستانه ملغارة جارهبقط  خنلة له يف ب أنصارياوسلم( 
(17)

. 

الدول وصلت  7100بعد عام  االشرتاكية:التأميم يف الدول  ثانيا:

االشرتاكية
(18)

 ،االقتصاديةالتأميم الكامل يف مجي  مرافقها فكرة  إىل 

استنادا إىل الفكر األيدلوجي الذي اعتنقته االشرتاكية ومعضمونة ضرورة 

جل حتقيق أللفرد من تدخل الدولة يف كافة مناحي احلياة وتأمينها 

سعادته، واعتنقت دساتري تلك الدول نظرية التأميم
(19)

. 

 اقيود عليها وأوردت ،طلقةاملامللكية اخلاصة  هذه الدساتريمل تقرر و

سعيا من  ،االقتصاديوسائل اإلنتاج يف اجملال  خاصة فيما يتعلق مبلكية

الدساتري ولذا حرمت  وراء ذلك حتقيق املساواة الفعلية بني األفراد،

الثروة الطبيعية وطرق املواصالت وجلمي  مصادر امللكية اخلاصة للمناجم 

حيث اعتربتها والربق ومجي  األموال اليت تعود بالفائدة على جمموع األمة، 

الدساتري من قبيل األموال العامة
(20)

لدولة إجراء التأميم يف أي وز ل، وجي

غريها فرع من فروع الصناعة والتجارة أو النقل أو
(21)

.  

 وسيبني الباحثان نشأة نظرية التأميم يف بعض الدول االشرتاكية التالية:
 الثورة الروسيةقيام ثر إعلى : التأميم يف اإلحتاد السوفييت )سابقا(-1

املنشور الذي  عادت امللكية ومت اعتماد فكره التأميم من خالل 7171عام 

حيث  71/77/7171 :يف 75صدر يف األيام األوىل للثورة وذلك باملرسوم 

 7105عام  الروسي صدور الدستورعند امللكية العقارية مبوجبه، و ألغيت
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طل امللكية أبالنظام االشرتاكي الذي سيطر على وسائل اإلنتاج و اعتنق

استغالل اإلنسان لإلنسانألغى واخلاصة هلذه األدوات والوسائل 
(22)

. 

وتأثرت بهذه مداه  أتس  التأميم يف االحتاد السوفييت إّنوميكن القول 

حيث  ،وعلى األخص يف دول أوروبا الشرقيةالتجربة الكثري من الدول 

كبريًا وأضحت منوذجًا حيتذى به يف بقية دول جناحًا التأميم  جتربةالقت 

يف تلك الفرتة العامل األخرى
(23)

. 

: أقرت حكومة اجلبهة الوطنية (سابقا) يكوسلوفاكياتشالتأميم يف -2

االقتصادية، سلوفاكيا معنى التأميم يف مجي  مرافق احلياة يكوتشيف 

 حيث أقرت 7102التأميم موض  التطبيق الفعلي، يف عام  توضعو

 تأميم كّلويف البالد، املصارف تأميم مجي  ، وتأميم الصناعات الغذائية

اخلاصةالتأمني شركات 
(24)

 . 

 7108ستور عام أن مجي  أعمال التأميم اليت جرت يف البالد قبل دويذكر 

 إىلكانت تعتمد  722-725الذي جعل التأميم مؤسسة دستورية ويف املواد 

إىل  ملكية املشروع اخلاص انتقالوهي  ،اليت يعتمد عليها التأميم املبادئ

ىل األمة إبتشري  ينظم نقل هذه امللكية  االنتقاللشعب، ويكون هذا ا

وص تدرج يف الدستور أو ممثلة يف الدولة وقد حتدد األموال املؤممة بنص

يفوض الدستور املشرع العادي يف ذلك مكتفيًا بصياغة مبدأ التأميم
(25)

. 

جرى تطبيق التأميم يف يوغسالفيا  :)سابقا( التأميم يف يوغسالفيا-3

والقاضي بتأميم املشروعات  7105مبقتعضى القانون الصادر يف عام 

على مجي  املشروعات التأميم اشتمل أيعضًا  الصناعية الفردية، كما أّن

يف كافة أحناء البالد فقد حددت املادة األوىل من القانون املشار  األساسية

أعاله طبيعة املشاري  اليت جيري عليها التأميم فاستوجب أن تكون  إليه

املشاري  على درجة معينة من األهمية بالنسبة خلطط الدولة حتى 

ضح القانون املالمح العامة تصلح موضوعًا إلجراء التأميم عليها، وقد أو

للتأميم وحدده كما منح احلكومة سلطة إصدار القرارات العضرورية 

، 50يف هذا اجملال وذلك يف املادة  لتطبيقه وسلطة اختاذ اإلجراءات النفطية
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لذا يكون مالمح التأميم يف يوغسالفيا تتفق م  املالمح العامة ألسس 

التأميم يف كثري من الدول االشرتاكية
(26)

. 

املذهب االشرتاكي فكرة الدول االشرتاكية تقوم على  أّن ويرى الباحثان

الذي يقتعضي أن توفر الدولة مجي  حاجات األفراد األساسية والثانوية 

للدولة التدخل ويبيح هذا املذهب حتى تتحقق السعادة والرفاهية لألفراد، 

، وغريها...الجتماعيةيف مجي  مناحي احلياة السياسية والثقافية واالقتصادية وا

خاصة على امللكية الفردية، وصوال إىل –وفرض مزيدا من القيود 

ازدهرت فكرة  االستناد إىل ما سبقوبحتقيق املساواة الفعلية لإلفراد، 

امللكية اجلماعية على حساب امللكية اخلاصة، حيث يرى أنصار الفكر 

ادة توزي  إعمصدر سعادة اإلنسان يتحقق عندما يتم  أناالشرتاكي 

وحتارب امللكية اخلاصة اليت  اإلنتاجالثروة، وأن تسيطر الدولة على وسائل 

، ويذكر أن الفكر االشرتاكي التقليدي مر تؤدي إىل قيام جمتم  الطبقات

، أدت تلك املراحل إىل التخفيف استمراريتهأجل ضمان مبراحل خمتلفة من 

نتقادات الذعة تتعلق من القيود اليت فرضت يف البداية، لتعرضه إىل ا

بغريزة اإلنسان اجملبولة على حب التملك، فلم يعد يف وقتنا احلاضر دولة 

 .و الرأمسالي التقليديأتعتنق الفكر االشرتاكي التقليدي 

مل تكن العراق ومصر جذور التأميم يف العراق ومصر  الفرع الثاني:

ر فكرة التأميم مبعزل عن دول املصاحل إثر ظهور املذهب االشرتاكي وازدها

 ه سيتم بيان هذا الفرع يف النقاط التالية:وعليه فإّن
بوادر التأميم يف العراق كانت واضحة  إّن :التأميم يف العراق-أوال

املعامل يف الدساتري املتعاقبة للدولة العراقية
(27)

احلدث الذي  أّن ، إاّل

نية عشر يستحق الوقوف عنده مليًا هو ذلك املوقف املتمثل يف تقدم مثا

عام  آذارنائبًا من النواب املعارضني للطلب يف اخلامس والعشرين من 

يطلبون من احلكومة أن تعض  مشروع قانون لتأميم صناعة  7127

وأمثرت هذه املطالب بعد إحدى وعشرين عامًا حيث أقرت  النفط،

والذي مت مبوجبه تأميم  7115من حزيران عام  األوليف الوطنية السلطة 

نفط العراقعمليات 
(28)

. 
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يتبني أن تغيريًا طرأ  7128دستور عام  استعراض نصوصمن خالل 

حيدد القانون كيفية هذا  اجتماعيةفأعتربها ذات وظيفة  ،على امللكية

أن يقرتن شريطة للمنفعة العامة  ع امللكية إاّلبنزاألدا ، ومل يسمح النص 

 55 ربعد ذلك دستوعادل ووفقًا ملا حيدده القانون، لذا صدر بتعويض  ذلك

امللكية  منه على أّن 75 الباب الثاني يف مأشار يفو ،املؤقت 7150نيسان 

وال تنزع  االجتماعيةاخلاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها 

، وسار امللكية إاّل للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون

امللكية  عتبارا)ف أ( على  (75) : ميف نص 7111على نهجه دستور 

متارس يف حدود  اجتماعيةامللكية وظيفة " :لقوله اجتماعيةوظيفة 

 . "الدولة وفقًا ألحكام القانونومناهج أهداف اجملتم  

امللكية ليست مطلقة يف التشري  العراقي وإمنا  أّن إليهولإلشارة  ردومما جت

اخلاصة ختعض  ملراقبة الدولة وضمن أهداف اجملتم ، أما خبصوص امللكية 

لسنة  الفردية فقد تطرق إليها الدستور العراقي االقتصاديةواحلرية 

 االقتصاديالقانون بشرط عدم اإلضرار بالتخطيط  إىلوقد نقلها  7111

نفة الذكر قد حددت امللكية آالفقرة )د( من م )أ(  العام للدولة، كما أّن

لشعب ومن الزراعية وبينت حدها األعلى وما يزيد عنها تعترب ملكًا ل

 .خالل تلك النصوص

املشرع الدستوري العراقي تبنى فكرة التأميم يف نصوص  يتبني أّن

ووضعت موض  الدستورية دساتري العراق املتعاقبة وطبقت النصوص 

األول من حزيران عام تأميم عمليات شركة نفط العراق يف التنفيذ ب

الرأي العام العربي والدولي يفالبالغ له األثر إجنازًا رائعًا كان وكان ذلك  7115
(29)

. 

لقد كانت هناك حتعضريات للتأميم يف مصر إبان  التأميم يف مصر:-ثانيا

أن تقدم إىل  58/0/7127 :حكومة الوفد إذ قررت هذه احلكومة ويف

بالفعل جلنة من  ثم شكلت قناة السويسالربملان يف إصدار قانون تأميم 

تأميم الشركة  عن 7125عالن عام اإل ، ومّتاخلرباء للتحعضري هلذا العمل

 55/1/7125 :املصادق يف( 2)رقم مبوجب القانون وذلك  ،العاملية لقناة السويس
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الذي نقل مجي  األموال واحلقوق اليت متلكها الشركة واآلليات اليت متلكها إىل 

الدولة
(30)

. 

عبد الناصر قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم  أعلن 7125ويف عام 

لقناة السويس شركة مساهمة العاملية الشركة  بتأميم( 7125)سنة ل( 582)

مصرية وتنتقل إىل الدولة مجي  ماهلا من أموال وحقوق وما عليها من 

أن تتوىل إدارة مرفق املرور بقناة  التأميمالتزامات، وجاء يف قانون 

هيئة مستقلة هلا الشخصية االعتبارية وتلحق بوزارة التجارة السويس 

تفسريا  التأميموهو قانون  (582)لقانون  اإليعضاحيةء يف املذكرة كما جا

ن الشركة تقوم على استغالل املرور بقناة السويس، وذلك أن العمل أب

ملصر، بالكيان االقتصادي والسياسي يعترب مرفقا عاما وثيق الصلة، 

وكان تأميم القناة حتمية اقتصادية وسياسية
(31)

. 

 :بإصدار ثالثة قوانني وذلك يفصرية احلكومة املوبعد ذلك قامت 

والذي مت مبوجبها تأميم مجي  املصارف األجنبية وتأميم  75/7/7121

والتصدير، وكذلك  االستريادالبيوت التجارية اليت كانت تقوم بأعمال 

األجنبية وقد مت إنشاء هيئة تابعة للدولة مهمتها التأمني تأميم شركات 

العمل اليت الرسائل الفردية يف جماالت الوطين وتوجيه  االقتصادتطوير 

ختص املصاحل العامة
(32)

 . 

مفاهيم وتعريفات  للتأميمه: التأميم وطرقمفهوم املطلب الثاني: 

للدولة، كما أن  واالجتماعيبالوض  السياسي واالقتصادي  ويتأثرخمتلفة 

له طرقًا متباينة ولبيان هذا املطلب سيقوم الباحثان ببيان تعريف 

طرق التأميم يف الفروع بيان من الناحية الفقهية والتشريعية و التأميم

 التالية:

يرى جانب من الفقهالفرع األول: تعريف التأميم 
(33)

هو  التأميم أن 

إخراج العني املوقوفة من ملك صاحبها إىل حكم اهلل تعاىل، أي يكون 

، خمصصًا للمنفعة املوقوف عليها ويكون الوقف صورة من صور التأميم

يرى جانب آخرو
(34)

يرد على حق امللكية فتنزع الدولة ملك  هّنأ 

، يف مقابل تعويض يتقاضاه املالكللدولة الشخص جربًا عنه ويؤول امللك 
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الدولة بتشري  وملصلحة عامة أموال  إىله نقل يف حني يرى جانب ثالث أّن

أو حقوق خاصة ذات طاب  معني وذلك لغرض توجيهها من قبلها حنو 

 .هدف جديد

جيب أن يكون بتشري ، تقوم به  التأميم يتعضح لنا أّن ما سبقومن خالل 

جل املصلحة العامة بصفة جربية، أن يرد على مشروع، من أالدولة، و

نظام قانوني يق  على املشاري   التأميم هو أّنيريان الباحثان  وعليه فإّن

ى يدها جربًا عل مبوجبة بوض  احلكومة ذات األهمية اخلاصة، تقوم

إىل الدولة بهدف تنفيذ ملكيتها ونقل الصناعية املشاري  ذات الصبغة 

 ه، مقيدة بنصوص القانون.واجتماعي هاقتصادي إصالحيةسياسة 

ميكن بيانها على النحو للتأميم ثالثة طرق  :طرق التأميم الفرع الثاني:

 :تياآل
 أوالدولة، كلها  إىل يف املشروع نقل ملكية األسهم الطريقة األوىل:

فتنتف  الدولة مبا كان ينتف  به املساهمون م  بقاء شخصية  ،بععضها

فعلى  ،الشركة بنظامها القانوني ، واحتفاظقائمًة االعتباريةاملشروع 

، 7151لسنة  01 :سبيل املثال مت تأميم البنك األهلي املصري بالقانون رقم

عامةمؤسسة الدولة واُعترب  إىلنتقلت ملكية البنك او
(35)

لك فقد مت وكذ ،

يف مباشرة أعماهلا كشركة  استمرارهاتأميم أكثر الشركات النفطية م  

جتارية طبقًا لنظامها األساسي، مثل شركة نفط الكويت بالقانون رقم 

وشركة ناقالت النفط الكويتية مبوجب املرسوم الصادر ، 7115لسنة  (71)

يتية بالقانون الوطنية الكوالبرتول وشركة  ،7111لسنة  00 :بالقانون رقم

(36)7112لسنة ( 8)رقم 
. 

العامة اليت عهد بإدارتها املرافق احلكومة على  استيالء :الطريقة الثانية

أو يف أثناء هذه  االلتزامإىل امللتزمني األجانب أو الوطنيني بعد نهاية مدة 

اإلسكندرية باملرسوم الصادر  فاستولت احلكومة على شركة )ترام( ،املدة

وعلى مرفق الغاز  ،بعد انتهاء مدة االلتزام 7108سنة  رأكتوب 71يف 

على ، وبعد انتهاء مدة االلتزام 7108لسنة  702والكهرباء بالقاهرة رقم 
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التأميم  ختذاوقد ، االلتزامقبل نهاية  7120شركة سكك حديد الدلتا يف 

(37)7125لسنة  582 :مظهرًا سياسيًا بتأميم قناة السويس بالقانون رقم
. 

نقل ملكية املشروع مباشرة إىل الدولة فتزول  قة الثالثة:الطري

مؤسسة أو  :قد يكون ،شخصيته االعتبارية ويتخذ شكاًل قانونيًا جديدًا

التأميم  بقانون يقّر هيئة عامة أو شركة مساهمة عامة وهذا ال يتم إاّل

كما حدث يف العراق  ،وينص على كيفية تعويض مالك املشروع اخلاص

 51 :انون تأميم عمليات شركات نفط العراق احملدودة رقمعندما صدر ق

بتأميم عمليات شركة نفط العراق وإنشاء الشركة العراقية  7115لسنة 

للعمليات النفطية بداًل عنها، وكذلك عندما صدر قانون إنهاء االتفاقية 

املعقود بني الكويت وشركة الزيت األمريكية املستقلة )أمينويل( وأنشأت 

 750شركة نفط الوفرة الكويتية مبوجب املرسوم  بالقانون  نهامبداًل 

(38)7111لسنة 
. 

: للتأميم املطلب الثالث: األساس التشريعي والطبيعة القانونية

والذي أعلن فيها االحتاد السوفييت  7171 عام اصطالح التأميم بعدعرف 

كلها ملك للدولة اإلنتاجاألرض ووسائل  أن
(39)

رمي اهلدف الذي ي ّنأو .

تنظيمًا حيقق  ،حسب املبادئ االشرتاكية اإلنتاجالتأميم هو تنظيم  ليهإ

كمفهوم  التأميميستعمل اصطالح و، املصلحة العامة دون املصاحل اخلاصة

اليت يعطيها املشرع القانونية قانوني جديد وكمؤسسة من املؤسسات 

معضمونًا خاصًا
(40)

. 

سيقوم الباحثان للتأميم،  القانونيةلبيان األساس التشريعي والطبيعة و

 :اآلتيةببيان هذا املطلب يف الفروع 

 التشريعياألساس بيان  ّنإ: : األساس التشريعي للتأميماألولالفرع 

 وبعدها بيان األساس القانوني ،الدستوري أساسه للتأميم، يقتعضي بيان

 : اآلتيةللتأميم، يف النقاط 

تبني دستورية  قواعدالدستور يتعضمن  :الدستوري األساس-أوال

يبععضها البعض، السلطات السلطات الثالث يف الدولة، وتعضبط عالقة تلك 

ويكون وسيلة توازن سياسي تفرضه طبيعة السلطة  وعالقتها باإلفراد،
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ه ينظم طريقة ممارسة السلطة السياسية اليت ّنأكما  ،السياسية نفسها

يقبض عليها احلكام
(41)

. 

تتعلق باحلقوق واحلريات، وتعرب عن وتتعضمن الدساتري احلديثة نصوصا 

األيدلوجية اليت تتبعها الدولة، من خالل تقريرها لتلك احلقوق واحلريات 

يف املسار االقتصادي خاصة ، الدولةالنهج الذي تتبعه  ّنإاملختلفة، وعلية ف

الوثائق  يتعضح من خالل القيود املفروضة على احلقوق واحلريات، ومبا أّن

جهات الدولة السياسية والقانونية، فال بد أن توفر متثل توالدستورية 

العضمانات لصيانة احلقوق واحلريات ومنها احلقوق االقتصادية، وحق 

امللكية، األمر الذي جعل من الدساتري تهتم بالتوجهات االقتصادية 

دون التأميم من املستطاع إجراء  هأّنيرى الباحثان للدولة احلديثة، حيث 

 :ألسباب اآلتيةاالستناد إىل ا، بصريحدستوري نص 

 قييدمجي  الدساتري املعاصرة قد نصت صراحة على إمكانية ت ّنإ -7

 حتويلها إىل مقتعضيات املصلحة العامة. أوامللكية 

الدولة من أن تتدخل يف النشاط االقتصادي   مجي  الدساتري ال متن ّنإ -5

ا على للحياة العامة، وقد تلجأ كثري من الدول اليت ال تنص دساتريه

التأميم واليت ال تعاجله باعتباره نظام مستقل عن مبدأ نزع امللكية 

 املنفعة العامة. ألغراض

تقيد -كما أسلفنا–ذا كانت الدساتريإ: القانون يف التأميم أساس ثانيا:

 ّنإجراء التأميم، فإعلى صراحة احلقوق واحلريات، وال ضرورة أن تنص 

 ّنحيظى التأميم بشرعية قانونية، أل األساس القانوني البد من توافره كي

إلفراد من قبل السلطة صاحبة جوهره اعتداء على احلقوق املالية ل

 والنفوذ. القوة

اليت أخذت نصوص التشريعات يف مجي  اصطالح التأميم  ّنأخاصة و

الذي جرى االشرتاكية من عناصر عنصرًا داعمًا باشرتاكية القانون بوصفه 

 جتسيده يف مظهرين:

 إىل ملكية الدولة. اإلنتاجيل مجي  وسائل حتو -7
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استعمال هذه الوسائل من أجل خدمة املصلحة العامة وليس يف -5

 سبيل املصاحل الفردية اخلاصة.

-يتمثل جوهر التأميم: للتأميم القانونية الفرع الثاني: الطبيعة

جراء مشروع تتخذه الدولة حتت غطاء قانوني إ بأنه-كما يراه الباحثان

استنادا ملا متلكه من تفويض برعاية املصلحة العامة لإلفراد، مسبق، 

ويعززه سيادة الدولة على كامل إقليمها يف بسط سلطانها، م  ضرورة 

ميكن اعتباره قرارا  إنهتعويض العضرر املادة للطرف األخر، وعلية ف

سياسيا بإطار تشريعي حمدد مسبقا يعضمن عدم االعتداء على حقوق 

 .على العقارات، وال يرد الشركاتأسهم  هويكون حمل-جانبمواطنني وأ-الغري

الطبيعة القانونية لنظام التأميم، تتحدد مبوجب قرار  ّنإخر فآومبعنى 

عمال  داري سيادي تتخذه الدولة، ال خيعض  لطرق الطعن اإلدارية، ويعّدإ

من أعمال السيادة استنادا إىل حق الدولة ببسط سلطانها على كامل 

 ضمان احلقوق املالية ألصحابها. إقليمها، م 

ن فكرة التأميم وجدت جذورها األساسية يف الشريعة ا سبق يتعضح ّأممو

اإلسالمية، من خالل امللكية اجلماعية وتقديم مصاحل األفراد، وهو مبثابة 

قليمها وال حيتاج للنص حق طبيعي للدولة يف بسط سلطانها على كامل إ

يكفي أن ينظمه القانون حفاظا على يف الدساتري، وإمنا  صراحة عليه

حقوق الغري، وتتكفل الدولة بسن القواعد القانونية اليت تعضمن تلك 

 ن ختتص حماكمها الوطنية باملنازعات الناشئة عن التأميم.أاحلقوق، و

 أساس التأميم وشروطه وأثاره: املبحث الثاني

التشري  ر عناصمن عنصرًا  باعتبارهموضوع هذه الدراسة هو التأميم  إّن

ه مل خيتصر على جمرد كونه مبدأ من مبادئ االقتصاد أو مبعنى أّن ،املعاصر

مبدأ من مبادئ السياسة فقد أصبح التأميم اليوم نظامًا قانونيًا يتخذ 

واجتماعية علمية أسباب وللتأميم ، األنظمة القانونية األخرىمكانه إىل جانب 

ليهإىل الغرض الذي تهدف هلا أهميتها بالقياس إواقتصادية وسياسية 
(42)

. 

عبارة عن شئ أكثر من  التأميماملبدأ الذي يطلق عليه اليوم اسم  وأّن

أن تؤمن أداء الوظائف بواسطتها أن يكون فنًا أو طريقة تستطي  الدولة 
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الدولة تهدف من التأميم إىل حتقيق  ّنأاالقتصادية اخلالصة أداًء حسنًا، و

تلغي اخلالفات  أنلفئات اجملتم  وإىل  ،االجتماعيةالسالم والعدالة 

والتناقعضات االجتماعية، وعليه يتوجب رسم عالمات التطور اليت ظهرت 

يف التأميم يف أطوارها السابقة يف تشريعها
(43)

. 

 طالبيف املبتقسيم هذا املبحث  ا قامنيالباحث ومن أجل بيان ذلك فإّن

 :التالية

يم يقوم على أساس نقيض التأم إّن: املطلب األول: أساس التأميم

فهو  ،خبصوص ملكية وسائل اإلنتاج ،لألسس اليت تقوم عليها الرأمسالية

التأميم ّد داخل جمتم  معني يف حني يع االشرتاكيةمطلب يتحقق بتحقق 

اشرتاكياليت تنادي به عبارة عن مطلب  السياسية تاأليديولوجيايف 
(44)

. 

م عليها التأميم يف الفروع األسس املختلفة اليت يقوالباحثان  بنيوسي

 :التالية

 إىل التأميم ستندي األساس االجتماعي والسياسي للتأميم:الفرع األول: 

 كما يلي: سيقوم الباحثان ببيانهماسياسيًا، ووأساسا اجتماعيًا  أساسا

التأميم مل يعد كونه مبدأ من  إّن: أواًل: األساس االجتماعي للتأميم

القتصاد بل أصبح التأميم نظامًا قانونيًا له ا مبادئ السياسة أو مبادئ

مكانته اليت يتمت  بها كما تتمت  األنظمة القانونية األخرى باملكانة 

واجتماعية  الالئقة بها، وللتأميم بالرغم من ذلك أسباب اقتصادية

وسياسية لكل منهما غايتها وأهميتها وذلك انطالقا من الغاية اليت تهدف 

إىل حتقيقها
(45)

. 

واالقتصادية، وليس هو  تأميم مميزات تنب  من أصوله االجتماعيةولل

الطريقة اليت تستطي  الدولة بواسطتها أن تؤمن أداء الوظائف 

بل إمنا تهدف الدولة من التأميم حتقيق  ،االقتصادية أداًء حسنًا فحسب

اخلالفات السالم والعدالة االجتماعية لفئات اجملتم  وأن تلغي من خالله 

االجتماعيةقعضات والتنا
(46)

 . 

 اإلنسان ال ميكن أن يعيش مبعزل عن غريه كما أّن ويرى علم االجتماع أّن

التملك غريزة غائرة يف النفوس البشرية وعليه، وملا هلذه الغرائز من 
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أهمية وعالقة باألساس االجتماعي لنظام التأميم، سيقوم الباحثان 

 بعرضها على الشكل اآلتي:

وهي اليت تدف  به لالجتماع م  أقرانه  اجتماعي: اإلنسان كائن-أوال

وتبعده عن العيش وحيدًا منفردًا وبهذه الغريزة استطاع اإلنسان أن 

يألف غريه ويألفه غريه، وجند هذه الغريزة أساسًا يف طبيعة الكائن 

البشرية منذ عصر ما قبل التاريخ كانوا جيتمعون  البشري وهكذا جند أّن

سري فيها نوع من الطاعة كما كان هلا مسة ظاهرة من يف مجاعات وقبائل ي

مسات التنظيم
(47)

. 

وهي اليت تنشأ عن ظروف بقاء النوع اإلنساني  غريزة التملك: ثانيا:

واليت حتقق باالجتاه القطري املوجود لدى اإلنسان الذي يدفعه إىل أن يتملك 

له أو  أو أن ينزع إىل استعمال بعض احلاجات اليت يشعر بأنها ضرورية

اليت يعتقد أنها جتلب له نفعًا عميقًا، ويرغب يف استعماهلا شخصيًا ومبعزل 

عن أي إنسان آخر
(48)

 . 

 أنغريزة التملك تدف  اإلنسان إىل أن مين  الغري من  ويرى البعض أّن

تعود له، ويف نفس  أواليت حصل عليها هو  األموالأن يستعمل  أوينتف  

يم ومحاية حق امللكية واإلعراض به الدولة تقوم بتنظ ّنإالوقت ف

عليه )اسم امللكية(، ومن ذلك  أطلقملصلحة صاحبه وذلك بفعضل ما 

التأميم جبوهره االجتماعي رمز للتعايش بني الغريزة  أنإىل  ينظر

االجتماعية يف اجلماعة وبني الغريزة الفردية اليت تدف  إالنسان إىل أن 

ه وأن يعتمد عليها وحيتفظ بها يتملك األموال الالزمة ملعيشته وحيات

لتصرفه الشخصي املطلق
(49)

. 

تنهض بدون وجود تشريعات  أنالدولة احلديثة ال ميكن  وجيد الباحثان أّن

تنظم العالقة بني ملواطنني بععضهم البعض، وبني الدولة من طرف 

تنظيم العالقات البشرية ضرورة حتمية لبقاء اجلنس  آخر، باعتبار أّن

هذه التشريعات ومنها الدساتري قد أسست حق  إىل أّن البشري، إضافة

غاية الدولة  ّنأ، وامللكية ووفرت له العضمانات اخلاصة نظرا ألهميته
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حتقيق سعادة األفراد من خالل حتقيق العدالة االجتماعية اليت ارتكزت 

 . عليها النظم االشرتاكية

لكية اخلاصة امليف االشرتاكية وجدت : ثانيًا: األساس السياسي للتأميم

وحماربة القهر االستغالل الرأمسالية يف عدوا لتحقيق العدالة وأنها أداة 

يف تقييد امللكية اخلاصة  االشرتاكيةاالقتصادي لذا فلقد تباينت املدارس 

لذلك التقييد أو اإللغاءمدرسة وبني إلغائها ثم املربرات اليت قدمتها كل 
(50)

 . 

تقييد أو إلغاء امللكية اخلاصة لألموال ة ضرورعلى االشرتاكي الفكر  قوموي

الرئيسة يف اجملتم  وخاصة أدوات اإلنتاج ووسائله املهمة مبا يكفل ضمان 

ووضعها حتت سيطرة الشعب ، العامةللمصلحة حتقيق العدالة االجتماعية 

جمتم  الكفاية والعدلإقامة وذلك من أجل  اشرتاكيةيف صورة ملكية 
(51)

. 

ق املصلحة العامة هي نقل ملكية وسائل اإلنتاج وسيلة لتحقيوأفعضل  

 ،مجيعًا اإلنتاجباعتبارها مالكة لوسائل  امللكية العامة متمثلة بالدولة إىل

الستخدامها لصاحل املواطنني وعلى هذا مجاعية منوعة حتت تصرف أجهزة 

األساس يتكون القطاع العام يف املشاري  واملؤسسات احلكومية من قبل 

والنقل والتوزي  واخلدمات جاالنتها تقوم بعملية الدولة واليت
(52)

. 

عن طريق  االشرتاكيةالتأميم هو املصدر األصلي إلنشاء امللكية  يعّدو 

نقل امللكية اخلاصة ملال من أموال اإلنتاج أو أي نشاط آخر له أهمية 

وذلك  يأيديولوجوله مساس بكيان اجملتم ، وهذا النقل للملكية له داف  

امللكية يف سبيل املصلحة العامة اجلماعية مالستخدا
(53)

ومن خالل ، 

نقل  هناك عالقة وثيقة بني التأميم واالشرتاكية، وعلى هذا فإّن ذلك فإّن

امللكية اجلماعية اليت تعتربها املذاهب  إىلملكية وسائل اإلنتاج واملبادلة 

التأميم حقيقتها البارزة يف الواق  من األمر سوى االشرتاكية
(54)

.  

جل األخذ أفكرة التأميم حتتاج إىل إرادة سياسية من  يالحظ مما سبق أّن

جراء التأميم باعتبار إبها، هذه اإلرادة تتمثل يف رغبة صاحب السلطة يف 

 احلاكم راعي املصلحة العامة. أّن

عمل اإلنسان  الفرع الثاني: األساس االقتصادي والفكري للتأميم

دية من أجل تأمني متطلبات احلياة اليت جاهدًا لتحسني حياته االقتصا
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حتقق له السعادة، إىل جانب تقديسه حلق امللكية وعدم املساس به 

باعتباره سلطة متكن الشخص من استعمال واستغالل والتصرف بشيء 

حبق امللكية الكامل وقد تكون ملكية ناقصة مىوفقًا ملا يس
(55)

 . 

قهاء والفالسفة للتوفيق وقد جرت مناقشات عديدة وتعارض بني آراء الف

بني حق امللكية وكيفية بناء التأميم، فحق امللكية عندهم هو ذلك احلق 

املطلق املان  الدائم الذي خيّول صاحبه التصرف بشيء ميلكه مبعزل عن أي 

شخص آخر، فأما بالنسبة للفالسفة فاألمر عندهم على العكس من 

عالقة إذ تقتصر على  بني امللكية وبني صاحبها أية ونير ذلك إذ ال

اخلعضوع والتبعية، وعلى ما ختوله من احلق يف التصرف وهذا ما يشكل 

األساس ملا يطلق عليه اصطالح الوظيفة االجتماعية للملكية
(56)

. 

فكرة تقيد امللكية حيث نص القانون املدني الفرنسي وتبنى املشرع 

ديد امللكية على جواز حت(( 200))يف املادة  7810الفرنسي الذي صدر عام 

اليت تثبت فيها توافر املصلحة األحوال وتقييدها والتصرف فيها يف مجي  

للجماهري
(57)

. 

التأميم عبارة عن شيء أكثر من أن يكون فنًا  ّنإوفقا ملا سبق فو

، االقتصاديةوطريقة تستطي  الدولة بواسطتها أن تؤمن أداء الوظائف 

لفئات  االجتماعيةم والعدالة الدولة من التأميم حتقيق السالتهدف  اإمنو

االجتماعيةاجملتم  وإىل أن تلغي اخلالفات والتناقعضات 
(58)

. 

يف  برزت للنظريات االقتصادية والفكرة اليت أّنيان  يرنيالباحث وهلذا فإّن

اصة عند التحول من الفكر الرأمسالي إىل الفكر خبو األوقاتوقت من 

قيودًا على  باعتبارهالتأميم  يهلإشكلت أساسًا منيعًا استند  ،االشرتاكي

تتمثل يف تقديم مصلحة اجلماعة على الفرد  ،امللكية اخلاصة لألفراد

 شريطة عدم إهدار املصاحل اخلاصة لألفراد.

التأميم يرتكز على أسس اجتماعية وسياسية واقتصادية،  ّنإف ه؛وعلي

فكرة مجيعا بلورت األسس حداهما عن األخرى يف األهمية، وهذه إال تقل 

قانونية تقوم على تنظيم العالقة بني الفرد والفرد، وبينة وبني الدولة 

العامة على األفراد املصاحل من جهة أخرى، تقوم الدولة مبوجبها برعاية 



 فرحان نزال . دوناجي سليمان  .ب     (ة)دراســــة مقـــارنـــ النـــظام القـــانوني للتـــأميم

 للدراسات القانونية واالقتصادية (161) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وتقدمها على املصاحل الفردية، على أن ال تهدر األخرية، وصيغت تلك 

 العالقة على شكل نظرية مسيت نظرية التأميم.

مبشروعية  االعرتاف إّن: وآثاره التأميمي: شروط املطلب الثان

إجراءات التأميم ارتبط بعدة شروط أو قيود على حد تعبري أحد 

الفقهاء صاغتها قرارات الشرعية الدولية وطبقتها احملاكم الدولية وأقرها 

أغلب الفقهاء، وهي تعرب عن موقف القانون الدولي التقليدي وترتبت 

اليت أبرمتها شركات أجنبية م  حكومات  آثاره على مستوى العقود

 هذه الشركات.بتأميم عمليات الدول املنتجة ومن ثم قامت هذه احلكومات 

بيان الشروط اليت يقوم عليها التأميم واآلثار املرتتبة وسيقسم الباحثان 

 :علية يف الفروع التالية

 :هيثالثة شروط  يقوم التأميم علىالفرع األول: شروط التأميم 

هي مصلحة اجلمي  سواء األجيال احلاضرة أم : املصلحة العامة-الأو

 املقبلة يف اجملتم ، وذلك مبقابلة مصلحة الفرد يف حد ذاته بصرف النظر

عن غريه، وما دام كل من القانون والدولة مرتبطني بفكرة اجلم  ذاتها، 

فإن غاية كل من القانون والدولة هي الغاية اليت يتوخاها اجملتم  

ملتمثلة يف أملصلحة العامةوا
(59)

. 

لقد أكدت قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن اجلمعية العامة ملنظمة 

األمم املتحدة على أن يكون الداف  وراء قرار التأميم هو الصاحل العام 

فنصت ، وليس انتقامًا أو نكاية يف شركة ما دون أن يكون هناك مربر

، الصادر من اجلمعية العمومية 7155لعام  7810من القرار ( 0)الفقرة 

التأميم أو نزع امللكية أو املصادرة إىل أسس وأسباب  استناديتوجب  :هبأّن

على  أرجحتهامن املنفعة العامة أو األمن أو املصلحة القومية سلم 

املصاحل الفردية أو اخلاصة البحتة
(60)

. 
هذا الشرط ى أيعضا علوتؤكد الدساتري واملعاهدات وأراء الفقهاء والقعضاء 

جيوز  ال: "همن دستور مجهورية مصر العربية بأّن( 01)فقد نصت املادة 

"ومقابل التعويضوبقانون الصاحل العام  العتباراتالتأميم إال 
(61)

 ، وأكدت

معظم دساتري الدول على عدم جواز نزع امللكية إاّل لغرض النف  العام 
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ها الدستور حتى وإن مل تنص صراحة على عدم جواز التأميم ومن

جيوز  اليت تنص على )ال( 50)العراقي النافذ يف الفقرة )ثانيًا( من املادة 

نزع امللكية إال ألغراض املنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك 

بقانون(
(62)

. 

حكمت حمكمة التحكيم بني الكويت أكد القعضاء تلك الشروط حيث وقد  

يئة التحكيم ادعاء شركة حيث رفعضت ه 7185وشركة )أميناويل( عام 

ال ينطوي على أي  انفرادياالتأميم كان عماًل  بأّن 7185)أميناويل( عام 

الظروف كانت مهيأة هلذا اإلجراء يف ضوء  مصلحة عامة، وقررت أّن

يف أوبك اليت تدعو إىل التأميم الكامل األععضاء سياسة دول الشرق األوسط 

للصناعة النفطية
(63)

.  

شروط املصلحة العامة ميتد أثرها من الناحية  ذلك فإّن وبناًء على كّل 

العملية أو أن الطعن بصحة وجود هذا الشرط سيكون أمرًا بالغ 

الدولة وحدها اليت تستطي  أن تقرر ما هو الذي خيدم  الصعوبة ألّن

مصاحلها حقًا من أجل حتقيق الرفاهية لشعبها دون أن يكون يف 

مؤيدي خيالف ذلك، مما دف  بععضًا من  أي دولة أخرى إثبات ما استطاعة

ه يرتتب أثرًا من خالل شرط القول بأّن إىلشرط املصلحة العامة 

التعويض
(64)

. 

تعامل الدولة  إّن: عدم التمييز )عدم اإلخالل مببدأ املساواة( ثانيا:

لألجانب املقيمني يف أراضيها على قدم املساواة م  رعايا الدولة فيما 

األجانب وأمالكهم مبقتعضى القانون ومتتعهم حبق يتصل حبماية أرواح 

ه اخلصوصية واحلقوق الشخصية وفقا ألحكام القوانني احمللية كما أّن

يتطلب عالجًا ما مبوجب القانون الدولي بشأن ما يصيب أمالك األجانب 

من ضرر نشأ عن تطبيق إجراءات على حنو مييز بني األجانب ورعايا 

ه إذا جرى تأميم ممتلكات ّنإووفقًا هلذا الرأي فالدولة من دون مربر، لذلك 

هذا التأميم  األجانب دون ممتلكات املواطنني بال مسوغ معقول، فإّن

يعترب تأميما ينطوي على التمييز والعكس صحيح
(65)

. 
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ويتفق هذا الرأي م  تطبيقات الدول والفقه الدولي على سبيل املثال 

يف متوز  827 :الكوبية برقم كان قانون التأميم الذي أصدرته احلكومة

موجهًا حصرًا ضد مشاري  ميلكها رعايا الواليات املتحدة، وقد  7151

متحيزة طبيعة ه ذو بأّنالقانون ووصفته الواليات املتحدة على هذا  احتجت

القانون الدولي اليت  انتهاك ملبادئقائلة )من الواضح أن هذا القانون هو 

ه يف فحواه قانون يتسم زمن طويل أّنقبلتها أقطار الغرب احلرة منذ 

بالتحيز واملصادرة
(66)

. 

 British)بتأميم عمليات شركة  7117وعندما قامت احلكومة الليبية عام 

petroleum)  ،عماًل غري شرعي بنظر احملامني عّد على األراضي الليبية

لكونه ينطوي على انتقام موجه ضد بريطانيا بسبب تواطئها م  شاه 

الثالث )طنب الصغرى بتسليمه اجلزر نطقة اخلليج عندما قامت إيران يف م

مهمة القاضي الذي سهل األمر وطنب الكربى وجزيرة أبو موسى( 

التأميم  ، وانتهى إىل أّنالتحكيمالذي كان يفصل يف  (lagergren)السويدي 

مت ألغراض سياسية حبتة وخارجية ال متس املصلحة العامة بصلة من 

ت طبيعة حتكمية ومتييزيةالداخل وأنها ذا
(67)

. 

ترج  أصول التعويض عن قرارات التأميم إىل ما بعد  :التعويض ثالثا:

احلرب العاملية الثانية وبسبب استيالء الدول املنتصرة على أموال كبرية 

يف الدول املنهزمة حبيث أجربت على التعويض عن هذه األموال، يف حني 

النفط أي تعويض بسبب  آخر على عدم استحقاق شركات رأيذهب 

األرباح اخليالية  ثرواتها بشكل يفوق بكثري كل تعويض، كما أّن استنزاف

االعتباراليت حققتها هذه الشركات مل تؤخذ بعني 
(68)

. 

البد من املطالبة بتعويض كامل بسبب إجراء التأميم  أنهويرى البعض 

ه إجراء نوعًا من أنواع املصادرة أكثر من واعتربتوإال فقد شرعيته 

يهدف إىل الصاحل العام
(69)

 اشرتاطيذهب إىل عدم  اجتاهوباملقابل هناك ، 

القانونية  اآلثاردف  التعويض وإمنا يكفي الوعد بالتعويض حتى ترتتب 

بالتأميم، وهو ما قعضت به احملاكم اإليطالية من خالل  لالعرتافالالزمة 



(165) 
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اإلقرار بعدم و 7127مبشروعية تأميم النفط اإليراني عام  االعرتاف

الشركات املؤممةبتعويض صطحب بوعد اه خمالفتها القانون الدولي ألّن
(70)

. 

والتعويض الذي يكون مقبواًل من العضروري أن تتوفر فيه ثالثة عناصر 

وهي أن يكون )كاماًل وحااًل وفعااًل(، فالنزاع الذي قام بني الواليات 

راعية اليت جرت عام املتحدة األمريكية واملكسيك بسبب التأميمات الز

مل يكن لذات التأميمات، وإمنا كان النزاع يدور حول رفض احلكومة  7108

املكسيكية دف  التعويعضات مبوجب املفاهيم الغربية للقانون الدولي
(71)

. 

هذه العناصر قد ال حتقق رغبات وطموحات الدول النامية رغم أنها  أّن إاّل 

ؤممة ولكن ترى أن هذا التعويض ال تتنازع يف حق الشركات األجنبية امل

تنفرد هي فقط بتقديره من خالل قوانينها وحماكمها اليت ينعقد هلا 

االختصاص النهائي بهذا الشأن وال يشرتط أن يكون هذا التعويض 

)كافيًا وحااًل وفعااًل( فلقد أكد ميثاق احلقوق والواجبات االقتصادية للدول 

( على حق الدولة يف التأميم وعلى أن يف )مادته الثانية 7110الصادر عام 

مجي   االعتباريكون التعويض وفقًا لقوانينها ولوائحها م  األخذ يف 

 7155لعام  7810الظروف اليت ترى أنها ذات صلة وهو ما سبق القرار 

التأكيد عليه يف )الفقرة الرابعة( بشأن حق الدول يف التأميم ولكن جيب 

تعويض  اشرتاطمر الذي يدل على عدم أن تدف  تعويعضًا مالئمًا، األ

كامل كما تطالب بها الشركات الغربية فالتعويض املالئم يقدر من خالل 

النظر لكل حالة على حدة وحسب ظروفها
(72)

. 

تثور يف هذا الصدد  الفرع الثاني: آثار التأميم يف القانون املدني:

دني تتمثل قاتها بالقانون امليف عال االقتصاديةمسألة تتصل بالنشاطات 

من يتوىل مهمة تأمني جريان عمليات اإلنتاج واملبادلة والكيفية اليت يف

تتوىل  االشرتاكيجتري بها وتتم بواسطتها هذه العمليات، ففي النظام 

تم جملالدولة أمر تأمني اإلنتاج واملبادالت خدمة لتحقيق مصلحة ا
(73)

. 

جمموعه ليست مسألة  وإذا كانت مسألة آثار التأميم يف القانون اخلاص يف

ها م  ذلك على خطرية يف البالد اليت أخذت بنظام التأميم اجلزئي فإّن

 مبادئن األمر يقتعضي يف احلقيقة إعادة بناء إشيء كبري من الدقة إذ 
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القانون اخلاص على مستني خمتلفتني متناقعضتني يف بعض األحيان، 

ذ البالد بنظام األساس الليربالي احلر واألساس االشرتاكي، وحني تأخ

التأميم الشامل يكون األمر أكثر وضوحًا وسهولة إذ يقتعضي بناء قانون 

البالد تأخذ باالشرتاكية الكاملة  خاص واحد هو األساس االشرتاكي. إّن

يف الوقت احلاضر يف أول طريقها خللق قواعد موضوعية يف القانون 

 االشرتاكيةية بصورة كاملة تبنى على أساس امللك اشرتاكيةاخلاص، أي 

يف الدولة االقتصاديةقاعدة احلياة  باعتبارهالوسائل اإلنتاج 
(74)

. 

والتعويض العادل هو التعويض املناسب الذي يستجيب ملصادر الثروة يف 

البالد املعنية أو عن التعويض هو )الالتعويض( عندما يكون التأميم 

ة ما كان أو وسيلة تعيد للدول االحتكاروسيلة ضرورية للقعضاء على 

عائدًا هلا أصال
(75)

. 

ا بالنسبة للوض  يف العراق فقد اجتهت الدولة إىل تعويض أصحاب أّم

املشروع املؤمم تعويعضًا عاداًل فلم يأخذ املشرع العراقي بالصورة 

أو مقابل تعويض القاسية للتأميم ونعين بها نزع ملكية املشروعات بال 

بدأ املصادرة اجملانية أو شبه تعويض رمزي، فاملشرع العراقي مل يأخذ مب

التعويض بتحويل أسهم اجملانية وقد نظمت القوانني كيفية حتديد 

على الدولة لصاحل املساهمني أو أصحاب  أمسيةإىل سندات  املشروع املؤمم

واملادة  7150لسنة  11من القانون رقم  5،0املشروع املؤمم وذلك يف املواد 

 أيعضًا.( 711)من القانون رقم  0،0

التأميم يعرب يف  وإّن: املطلب الثالث: التأميم وما مييزه عن غريه

احلقيقة عن فكرة قريبة جدًا من ملكية الدولة كما يعرب عن فكرة 

فكرة القطاع العام االقتصادي ولكنه  ويقرتبقريبة من نزع امللكية، 

النشاطات ذات األهمية عودة إن هدف التأميم وعنها متام التمييز،  يتميز

الوطين ى االقتصادعل
(76)

. 

 التالية: وعيف الفر غريهالتأميم عن  مييزوسيقوم الباحثان ببيان ما 
يقرتب التأميم من حيث  :)نزع امللكية( الفرع األول: التأميم و

فكرة من هاتني  طبيعته من نزع امللكية متام القرب، لذا جيب حتديد كّل
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التأميم يف أغلب الفكرتني ما دام الفقهاء والقعضاة يدخلون فكرة 

هذه  األحيان ضمن فكرة نزع امللكية ألغراض املصلحة العامة، وأّن

املسالة مهمة جدًا ألن أالمر عندما يتعلق بتعريف اجلوهر القانوني 

للتأميم، ولقد تبلور موقف القانون الدستوري إزاء التأميم حينما جعله 

يف مصاف املؤسسات املنفصلة واملستقلة عن نزع امللكية
(77)

وتتجلى ، 

 أوجه املقارنة بني املبدأين على الوجه اآلتي:

نزع امللكية يتم دائمًا ألسباب اقتصادية حبتة، حيددها املشرع  إّن -7

 ويعض  القيود والعضمانات لعدم إالسراف يف نزع امللكية اخلاصة

نزع  تتم أنباعتبارها ذلك احلق املقدس الذي ال جيوز املساس به، وجيب 

نفعة عامة حتت رقابة القعضاء ومن ثم فلن يرتف  نزع امللكية طبقا مل

مرتبة استخدامه لتحقيق أهداف التأميم إىلامللكية إطالقا 
(78)

 . 
يف نزع امللكية ألغراض املنفعة العامة يتعلق األمر حبقوق امللكية  ّنإ -5

املعنوية، وأما  العقارية وبشكل استثنائي حبقوق امللكية املنقولة أو

ها حمال صفصيب املشروعات االقتصادية بكاملها بوه يالتأميم فإّن

املصارف ، مثل واحدةجتارية يتمت  كل واحد منها بذمة مالية 

وشركات التأميم واملشروعات الصناعية وغريها
(79)

 . 
العامة بصفته العامة للمنفعة التأميم ميتاز عن نزع امللكية  ّنإ -0

 أن مبدأ نزع الشخصية اليت يتصف بها مبدأ نزع امللكية وتتمثل يف

امللكية يتعلق دائما حبال معني منفرد وحمدد بوضوح تام جيد املشرع 

ه يقوم على أساس من أنَّ من العضروري استمالكه لسبب معلوم ألّن

يف سبيل  اإلنتاجفكرة عامة هي الرغبة يف االنتفاع من عوامل 

اليت قد تؤثر اخلاصة جل املصلحة الفردية أاملصلحة العامة ال من 

ى املصلحة العامةعل
(80)

. 
الذي يصيب املال أو جيري على  الستمالكانزع امللكية جيري على  ّنإ -0

تقييد حق امللكية ملقتعضى )املصلحة العامة(، اليت جيب أن تتحقق 

الواجب اختاذها  اإلجراءاتطبقًا لنصوص القانون أم من حيث 
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اقي الدستور العر ّنإيف هذا اخلصوص فمردها الدساتري، و وإتباعها

: ّنأمن الباب الثاني منه نص على ( 75)ويف الفقرة )ج( من م 

العامة ووفق تعويض املصلحة ملقتعضيات  إالامللكية اخلاصة ال تنزع "

"عاٍل حسب األصول اليت حيددها القانون
(81)

. 
التأميم ينجز إما بشكل مباشر ومبقتعضى نص دستوري يقعضي  إّن -2

ضوعًا للملكية الفردية بل تكون مو أنميكن  بأن أموااًل معينة ال

تكون مملوكة للدولة، وإما أن ينجز مبوجب قوانني خاصة  أنيلزم 

بالتأميم ترد يف أساسها إىل الدستور، فالقانون هو الذي حيدد حمل 

املشروع املؤمم يأخذهالتأميم وشروطه والشكل الذي 
(82)

 . 
وز أن أشكال التعويض الذي يستحقه املالك يف نزع امللكية فقد جي إّن -5

يؤدي إىل اختالط الوضعني وال جيوز االعتداد بأنه يكفي للتمييز ما 

بني نظامي التأميم ونزع امللكية أن نعرف ما إذا كان قرار 

االستمالك قد صدر على أساس من دف  تعويعضًا كاماًل أم ال 

اليت نصت بني الدساتري ونستطي  أن نستند يف هذا املقام إىل نصوص 

حنو صريح ذلك الوضعني على
(83)

.  
تطور القانون قد خلق موقفًا جديدًا جتاه امللكية، حيث مسح بقيام  إّن -1

التأميم كنظام قانوني جديد خيتلف عن نزع امللكية الذي يقوم على 

التأميم  أساس متلك الدولة مااًل معينا من أجل املصلحة العامة، فإّن

ملكية الشعب عبارة عن وسيلة لتحويل امللكية اخلاصة الفردية اىل 

املشاكل واآلثار اليت تنبثق عن التأميم  متمثلة بالدولة وعليه فإّن

عن مبدأ نزع امللكية وذلك أ ها عن تلك اليت تنشختتلف يف طريقة حّل

الختالف القوانني اليت حتكم كالَّ منهما
(84)

. 
القانون يهدف إىل  أنظمةمبدأ نزع امللكية عبارة عن نظام من  إّن -8

حتققت حتى تثور مسألة  أناجتماعية اليت ما  مصلحة أو حاجة

 تقدير التعويض املستحق عن نزع امللكية بصورة طبيعية، كما أّن

إداري وفق القانون، أما التأميم  بإجراءاإلجراء الذي يتم به يكون 

فهو عمل من أعمال السيادة يصدر عن احلكومة باعتبارها سلطة 
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وحي القانون أي التأميم عامة ويف نطاق وظيفتها السياسية، فيست

من النشاطات قيما معينة من القيم  أوجها أّنفكرة امسا مفادها 

تستعملها بنفسها  أنن تعود لسوى اجلماعة اليت جيب أاملادية ال ميكن 

حتقيقا ملقتعضيات املصلة العامة
(85)

. 

فكرة  مبدأ نزع امللكية قد تطور هو اآلخر كما أّن ويرى الباحثان أّن

يف الفقه والقعضاء ثم يف القوانني عمومية عامة اختذت معنى أكثر املنفعة ال

 اخلاصة.

التأميم يتحقق عن طريق  إّن الفرع الثاني: التأميم واملصادرة:

حتويل امللكية اخلاصة إىل ملكية الشعب متمثلة بالدولة وذلك من أجل 

تلك امللكية يف سبيل املصلحة العامة وليس من أجل املناف   استعمال

من ذلك فهي تقرر مبوجب العكس أما املصادرة فهي على  ،فرديةال

القوانني اجلنائية باعتبارها وسيلة من وسائل العقاب وتتجلى الفلسفة 

يف ذلك برغبة املشرع يف محاية اهليئة االجتماعية فمصادر هذه الوسائل 

جرمية أخرى بها وحيمي اجملتم  من العضرر  ارتكابه إىلمين  من السعي 

للمجتم  واحرتامامصادرتها تعطي يف نفوس الناس هيبًة لد عنها وإن املتو
(86)

. 

الفرق بني التأميم واملصادرة أمر واضح متامًا  وعلى الرغم من ذلك فإّن

عميقة من مجي  النواحي وميكن  اختالفاتوتوجد بني هاتني الفكرتني 

 إمجاهلا يف النقاط التالية:

نشاط منها  طات اليت يشكل كل مال أوحمل التأميم هو األموال والنشا إّن -7

وترد إىل امللكية  االقتصاديةتتصل بفرع من الفروع متكاملة وحدة 

يف سبيل املصلحة العامة بعد أن  استعماهلااجلماعية، وذلك من أجل 

كانت تستعمل من أجل املصلحة الفردية، أما املصادرة فإنها تق  على 

ة يعاقب عليها القانون أو هي أشياء أو حقوق استخدمت يف ارتكاب جرمي

تعود لشخص قام بارتكاب جرمية معينة
(87)

.  
يف سبيل املصلحة  واستعماهلاالتأميم هو حتويل امللكية  من الغرض إّن -5

يف خدمة املصاحل العامة للمجتم ، أما اهلدف  استغالهلاالعامة واليت جيب 

ى إىل تسع من املصادرة فهو العقوبة اليت توق  على اجلاني وهي ال
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املساس وضرب املصاحل املادية لفاعل اجلرمية وإمنا تنصب على ما استخدم 

يف تلك اجلرمية
(88)

. 
التأميم من حيث جوهره يكون أمرًا غري شخصي أي إنه ال  إّن -0

يستهدف شخصًا معينًا بالذات بل هو يتصل بطبيعة امللكية والنشاط 

ق بشخص املالك الذي ميارسه الفرد على العموم، أما املصادرة فمتعل

الذي يرتكب جرمية معينة فهي متصلة بشخص معني بذاته وال تتعداه 

إىل آخر سواه وحتى لو دفعت بالدولة إىل أن متس اجملرم عن طريق أمواله 

هذه األموال ال عالقة هلا مبوضوع اإلطالق فإّن
(89)

. 

التأميم الذي جيري دون مقابل من التعويض أو تطلب تعويعضًا  إّن -0

من اجلائز أن يقدر مشرع  ّنإليس هو من أعمال املصادرة إذ جزئيًا 

 ، وذلك ألّنةاأليديولوجيقانون التأميم مقدار التعويض حسب امتيازاته 

االجتماعي الذي نقوم به بالوسط امللكية املؤممة ترتبط من حيث أصوهلا 

ارتباطا وثيقا
(90)

. 

أو  كلي تعويض تقييد امللكية اخلاصة أو نزعها دون أّن ويرى الباحثان

معني  اجتماعيجزئي يتعني أن جيري تكييفه مبقتعضى الظروف يف وسط 

االعتبار عناصر عني م  األخذ ب ،ومبوجب التشريعات القائمة يف بلد معني

وشخص  ،لنزع امللكية هأخرى مثل الصفة الشخصية أو الالشخصي

التشابه بني  ميكن إجراء إاّل أنه ال ،والبواعث إىل كل منهما ،املالك السابق

 فقدان الصفة. إىل باالستنادالتأميم واملصادرة 

التأميم نظام قانوني قائم بذاته وخيتلف عن غريه من  ويتبني مما سبق أّن

 اإلجراءات اليت تتخذها الدولة باعتباره صاحبة نفوذ.

 :: النتائجأوال

فكرة سيطرة الدولة على املال اخلاص تعود إىل وجذور التأميم  إّن -7

وأخذت به الدول احلديثة نتيجة لإلشكاالت اليت  اإلسالمية،يعة الشر

واجهتها األنظمة الرأمسالية، ويؤدي األخذ به إىل ثقة متبادلة ما بني 

  وشروط ونطاق حمدد.أسس ممكنة إىل ويستند الشعب والنظام السياسي 
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جراء سيادي تقوم به الدولة باالستناد إىل حقها يف بسط إالتأميم  -5

 رادة سياسية.إعلى كامل إقليمها، ويستند قرار التأميم إىل قانونها 
رادتها احلرية بشرط إأن من حق الدولة أن تتخذ قرار التأميم مبلء  -0

 تقرير تعويض للمتعضرر حتت رقابة القعضاء.
جيب أن يكون التأميم حتت غطاء قانوني، وليس بالعضرورة وجود  -0

 نص صريح بالدستور.
ى األموال املنقولة والعقارات وجماله التأميم نظام قانوني يق  عل -2

عن نزع امللكية  ويتميزاخلاصة  األهميةالشركات الكبرية ذات  أسهم

 واملفاهيم املتشابه له.
عدم النص على التأميم يف الدستور األردني ال يعين عدم جواز  أّن  -6

 األمرعن تنظيم هذا  األردنياألخذ به وسكوت املشرع الدستوري 

 .حتهإلبايعترب سندا 
شكل من األشكال  بأيعلى البلدان اليت متتن  عن إجراء التأميم  -7

هذا السبب قد يؤدي بها إىل  وحتت أي تسمية من التسميات ألّن

وصف معاهدات االستثمار بأنها اعتداء على سيادة الدولة ألنها 

 جتردها من إحدى حقوقها السيادية.

ها هلذه الدراسة فهي كما أما التوصيات اليت ميكن إيراد التوصيات ثانيًا:

 يلي:

 منيوصي الباحثان بوجود نظام قانوني متكامل على شكل تشري   -7

، وما يشبهه من التأميمالربملان العراقي يبني فيه احلدود ما بني 

ويكفل حق الدولة بالتصرف بثرواتها  ،أنظمة أخرى )نزع امللكية(

فيه احلدود ما  يبنيو ،وفقًا ملصاحلها العليا وال يهدر حقوق األفراد

 .مثل نزع امللكية أخرىوما يشبهه من أنظمة  التأميمبني 
ال يوجد ما مين  من األخذ بالنظام القانوني للتأميم بالنظام القانوني  -5

األردني لسنة بالدستور األردني على الرغم من عدم النص علية 

7125. 
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 بإحاطةيف الدول املقارنة  ني الدستورينياملشرعيوصي الباحثان  -0

بالتأميم أو األنظمة املشابهة له مثل النصوص الدستورية املتعلقة 

ات عادلة وواضحة ال لبس فيها، مثل بعضمان ونزع امللكية االستمالك

عطاء احلق ألصحاب احلقوق األصلية أولوية التملك عند االستغناء إ

 عن التأميم أو املصادرة أو غريهما.
رنة ضرورة تفصيل وبيان  يف الدول املقانييوصي الباحثان املشرع -0

 جراء التأميم أو غريه.إمفهوم التعويض العادل عند اختاذ 
حمل التأميم يق  على أسهم الشركات، وقد يق   يؤكد الباحثان أّن -2

ويق  أيعضا على مشاري  تلك املواطنني على أسهم مملوكة لألجانب أو 

األسهم، بعكس االستمالك الذي يرد على العقارات، وخيتلف أيعضا 

 عن املصادرة اليت ال تستوجب تعويض.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
يف  األجنبيةالنظام القانوني لالستثمارات  ،(1440) :عصام بسيم، فهد حممد العفاسي( 1)

 (. 514الدول النامية، القاهرة، جامعة عني مشس ص)

يف القانون  البرتولية، السياسة االقتصادية لتأميم الثروات (5135) :طنزر ،ميخائيل( 2)

 األولامللتقى  إىلالبلدان املنتجة على ثرواتها الطبيعية، تقرير مت تقدميه  البرتولي وسيادة

 أكتوبر. 11-14املنعقد يف اجلزائر من 

مكتب اإلعالم، وزارة كراس ، (5133) :التأميم واإلجراءات يف حترير الثروات النفطية( 3)

 (.3ص) ، بغداد،العراقية النفط

مطبعة شركة  ، بغداد،1ق عن النفط يف العراق، جوثائ، (5131) :العباسي، قاسم أمحد( 4)

 (.501ص) النفط الوطنية،

( امللكية يف الشريعة اإلسالمية م  املقارنة بالشرائ  5163) :مصطفى، حامد( 5)

 (.11ص ) ،الوضعية، الطبعة األوىل، القاهرة

، دار 5طاإلسالمي،  االقتصادييف التشري   االجتاه االجتماعي (،1970) :فاروق ،حممد( 6)

 .(511الفكر، ص )

 .(01مرج  سابق، ص )، (5163) :مصطفى، حامد( 7)

 ، دار النهعضة العربية،االشرتاكيامللكية يف النظام ، (5163) :الصادق، نزيه حممد( 8)

 (.06ص) ،القاهرة

 (.66ص ) : مرج  سابق،مصطفى، حامد (9)

 (.99ص ) مرج  سابق، :فاروق ،حممد( 10)

 .(04ص) ،القاهرة ،، الدار النبويةاإلسالم(، اشرتاكية 5164) :السباعي، مصطفى( 11)



(100) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
 (.09ص) مرج  سابق، :الصادق، نزيه حممد( 12)

 (.590ص)، مرج  سابق: الدريين، فتحي( 13)

 ثار القانونية للتأميم، عامل الكتب، القاهرة،(، اآل5160: )الصبور، فتحي عبد( 14)

 (.01ص)

 (13ص): مرج  سابق، السباعي، مصطفى( 15)

 .(151ص)مرج  سابق،  :فاروق ،حممد( 16)

 .(01ص )، مرج  سابق: مصطفى، حامد( 17)

عباس الصراف، مطبعة  ة(، نظرية التأميم، ترمج5131: )كاتزاروف ،قسطنطني( 18)

 (.013ص )العاني، بغداد، 

 (.64ص)، مرج  سابق: فتحي عبد ،الصبور( 19)

 (.044ص )، مرج  سابق: نزيه حممد ،الصادق( 20)

( من 1( )ف54م ) (،5106( دستور يوغسالفيا لسنة )1( )ف9-6م )طفا، انظر: ل( 21)

 (.5101الدستور البلغاري لسنة )

 (.516ص )، مرج  سابق: قسطنطني، كاتزاروف( 22)

يف ضوء االيدولوجية العربية  قانون مدني موحد (، حنو5169) كمال: ، حممدرالعطا( 23)

 (.064ص) ،والفنون الثقافة، بغداد، وزاره الثورية

 .(061ص )، مرج  سابق: كاتزاروف ،قسطنطني( 24)

 .(061ص )، مرج  سابق: فتحي عبد ،الصبور( 25)

 (.060ص ): مرج  سابق، العطار، حممد كمال( 26)

اعتبار  :( منها على5ف -54(، حيث نص الباب الثاني منه ويف م )5111دستور سنة )( 27)

يعوض  أنالنف  العام وبشرط  ألجل إالحد أحقوق امللكية مصونة وال ينزع ملك 

( اعتبار 50يف الباب الثاني ويف )م  أشارفقد  ،( املؤقت5119تعويعضا عادال، ودستور سنة )

 إالوظيفتها االجتماعية وال تنزع امللكية  أداءامللكية اخلاصة مصونة وينظم القانون 

( املؤقت 5160دستور سنة )، و(5160سنة ) للمنفعة العامة وبتعويض عادل، ودستور

امللكية اخلاصة مصونة وينظم  أنمنه على  (51)يف الباب الثاني ويف م  أشارفقد 

للمنفعة العامة ومقابل تعويض  إالال تنتزع امللكية االجتماعية وظيفتها  أداءالقانون 

ف أ( اعتبار امللكية وظيفة  56يف م )نص  (5134سنة )دستور  أنكما  وفقا للقانون،

 .اجتماعية

 (.145ص )، مرج  سابق: الصبور، فتحي عبد( 28)

 5،ط ،بغداد األمة،مطبعة  القطاع العام يف العراق، ،(5131) :سعيد عبود السامرائي،( 29)

 .(33ص )

 أحاطتقناة السويس والتيارات السياسية اليت ، (5135) :العزيز عبد الشناوي،( 30)

معهد البحوث والدراسات العربية ، 5حبوث يف تاريخ املمرات املائية العربية، ج ،بإنشائها

 .(94ص) ،القاهرة جامعة الدول العربية،
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 ،قناة السويس يف ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،(5116) :السعود، مجال سليمانأبو ( 31)

 .(36ص )بريوت،  منشورات نوفل،، 5ط

، التأميمحقائق عن قناة السويس ومشروعية  ،(5116): حامت رعبد القادحممد، ( 32)

 .(13ص) ،هرةالقا

، 5اإلسالمي، ط االقتصادياجلماعي يف التشري   االجتاه( 5130) :النبهان، حممد فاروق( 33)

 .(115دار الفكر، ص )

، منشورات 5، ج5يف شرح القانون املدني، طالوسيط : محدأ قعبد الرزاالسنهوري، ( 34)

 .(511ص) وزارة العدل، العراق،

دار بور  5،ط ،ة االجتماعية للملكية اخلاصةالوظيف ،(5160) :، حممد عليطبوله( 35)

 .(61ص) اإلسكندرية، ،سعيد

ص  (، نفط الكويت،5190: )من منشورات وزارة النفط الكويتية وأرقامحقائق ( 36)

(10-91.) 

 .(59ص ) ،(511ص ) مرج  سابق، محد:أالرزاق  عبد السنهوري،( 37)

 .حزيران 5يف  1560عدد  ،(5131): جريدة الوقائ  العراقية( 38)

 ، بغداد،1القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية، ط ،(5166) :لشاوي، منذرا( 39)

 .( وما بعدها31ص)

 .(31ص ) ،مرج  سابق: قسطنطني، كاتزاروف( 40)

 .(014ص) ،مرج  سابق: الصادق، نزيه حممد( 41)

 (.514ص ) ،مرج  سابق: الصبور، فتحي عبد( 42)

 (.04ص ) ،بقمرج  سا: كاتزاروف قسطنطني،( 43)

ص  ،عادل، سيد فهيم، نظرية التأميم، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة( 44)

(10.) 

 .(01ص ) ،مرج  سابق: الصبور، فتحي عبد( 45)

 .(15ص ) ،مرج  سابق: قسطنطني، كاتزاروف( 46)

 .(64ص) ،مرج  سابق: الصادق، نزيه حممد( 47)

( من 5409( و م )5136( لسنة، )00، رقم )ياألردن(، من القانون املدني 5459م )( 48)

 .(5115( لسنة )04القانون املدني العراقي رقم )

 .(15ص ) :مرج  سابق: الصبور، فتحي عبد( 49)

 (.010ص) مرج  سابق، (،5139) :حممد كمال العطار،( 50)

 .(95ص) ،رج  سابق: مالصادق، نزيه حممد( 51)

افاق التطور االشرتاكي يف العراق، دار (، القطاع العام و5135: )احلافظ، ضياء( 52)

 .(39ص) الفارابي، بغداد

(، البعث واالشرتاكية، املؤسسة القومية للدراسات والنشر، 5130) :عفلق ،لميشي( 53)

 .(03ص) 5ط ،بريوت

 .(91ص ) ،: مرج  سابقالسباعي، مصطفى( 54)
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ث عرف حق ( حي5136( لسنة )00، رقم )األردني( من القانون املدني 5459م )( 55)

 يتصرف يف ملكه تصرفا، مطلقا، ومنفعة، واستغالال(. أنامللكية )هو سلطة املالك يف 

 ،االشرتاكية، دار النهعضة العربية الطريق اىل (،5169): سيف الدولة، عصمت( 56)

 .(36القاهرة، ص)

( حيث نصت )امللكية هي احلق 5940من القانون املدني الفرنسي، لسنة ) (،100م )( 57)

 الك يف االنتفاع مبا ميلكه والتصرف به(للم

يف القانون املدني العراقي،  للتأميمالقانونية  اآلثار( 5169) :حيدر، شاكر ناصر( 58)

 .(01ص ) ،مطبعة العاني، بغداد

 .(5199( لسنة )10رقم ) األردنياحملاكمات املدنية  أصول( من قانون 0م )( 59)

)أن التأميم أو نزع امللكية جيب أن  :وينص 50/51/5161بتاريخ  5940القرار رقم ( 60)

ن يتم أالنف  العام أو األمن أو املصلحة القومية و ىأسس أو أسباب تقوم عل ىلإيستند 

الدولة املؤممة وطبقًا  السارية يفتعويض الطرف األخر تعويعضًا مناسبًا طبقًا للقوانني 

 .لقواعد القانون الدولي(

تؤمن بقانون  أن(، حيث نصت املادة )للدولة 5110) ( من دستور مصر، لسنة01م )( 61)

 تأميمهاحتكاره، متى كان  أممشروع له طاب  املرفق العام  أيمقابل تعويض عادل 

 .(حتقيق مصلحة عليا للمجتم 

 إالاليت نص )ال جيوز نزع امللكية  (1441من الدستور العراقي لسنة ) ،1(، ف 10م )( 62)

 ذلك بقانون(. املنفعة العامة وينظم إلغراض

( الوجيز يف العقد التجاري الدولي )منوذج عقد نفطي(، 1440) :العفاسي، فهد حممد( 63)

 .(94احلليب احلقوقية، بريوت ص )دار 

 .011: مرج  سابق، صالعطار، حممد كمال( 64)
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 االستجواب في النظامين البحريني واألردني

 ةدراسة مقارن
 حمد حموريأاهلل  أيمن عطاد.                                         

 األردن -جامعة آل البيت سابقا 
S 

ن أالربملانية على أعمال احلكومة كون  خطر أدوات الرقابةأيعترب االستجواب من 

املؤدى هلذا النوع من الرقابة هو طرح الثقة يف احلكومة القائمة وقد تناولنا موضوع 

من النظامني األردني والبحريين نظرا لألهمية البالغة هلذا  االستجواب يف كّل

بالتالي فقد و ،األزمنة املوضوع الذي يعترب من املوضوعات القدمية املتجددة عرب كّل

سلطنا العضوء على هذا املوضوع من خالل تعريفه وشروط تقدميه والعوارض اليت 

 النظامني البحريين واألردني قد تصاحب تقدميه وطرحة داخل اجمللس النيابي يف كل من 

Abstract 
Summary of the research interpellation considers as one of the 
most dangerous parliamental oversight for the government works 
since the cause for this kind of control is giving the trust in the 
existing government , and we took a look at the interrogation in 
both Jordanian and Bahrain regime because this subject is so 
important and considers as one of the old renewed subjects along 
all ages , so we have spotted the light on this subject by identifies 
it and it's presentation conditions and the problems that might 
affect it's presentation inside the parliament in Bahrain and 
Jordanian regime .       

 متهيد وتقسيم:

حد الوسائل اليت متلكها السلطة التشريعية يف مواجهة أيعترب االستجواب 

السلطة التنفيذية بقصد حماسبة احلكومة أو أحد أععضائها عن 

التصرفات العامة يف سياستها
(1)

فهو استيعضاح يتعضمن يف حياته اتهامًا  

االستجواب ينطوي  أّن مبعنىالتنفيذية أو نقدًا ألي عمل تقوم به السلطة 

على معنى االتهام أو احملاسبة لشخص املستجوب ويف مثل هذه احلالة 

يتعضمن االستجواب جتريح الوزارة ولومها ونقد سياستها والتنديد بها أو 

جتريح وزير بذاته وانتقاد سياسته
(2) 

وقد ظهر االستجواب بداية األمر يف 
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عاصرة، فقد ظهر يف فرنسا م  فرنسا ومنها انتقل إىل أغلب الدساتري امل

الذي يعترب أول دستور صدر بعد قيام الثورة  7117بداية دستور 

الوزراء كانوا  هذا الدستور ألّن هذا احلق مل ميارس يف ظّل أّن الفرنسية إاّل

ممنوعني من دخول اجملالس التشريعية وبالتالي كان استجوابهم أمرًا غري 

، 7111، 7112، 7110ظل دساتري  ممكن واستمر ذلك الوض  أيعضًا يف

تغري الوض  ومسح  7870وحني عادت امللكية مرة أخرى يف فرنسا عام 

 االستجواب مل ميارس ألّن أّن للوزراء يف دخول اجمللس التشريعي، إاّل

السلطة التشريعية مل تكن هلا احلق يف ممارسة الرقابة على السلطة 

تشكيل احلكومة أو التصويت  التنفيذية باستثناء حالة إبداء الرأي يف

 7801على امليزانية واستمر الوض  هذا حتى بداية عهد ملكية يوليو 

واليت عملت على تدعيم نظام الربملان وتفعيل نظام االستجواب مما قد أثر 

على العمل باالستجواب واستخدامه بطريقة واسعة وهو ما حدا 

ذا احلق حيث بدأ بالسلطة املختصة إىل التدخل إىل تنظيم ممارسة ه

ىتنظيمه فعاًل يف فرنسا وبعدها انتقل إىل الدساتري األخر
(3)

.  

واالستجواب كوسيلة للرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يفتح باب 

املناقشة يف موضوعه ملن يريد من أععضاء الربملان فهو ليس جمرد عالقة 

ة داخل اجمللس بني طرفية مثل السؤال وإمنا يتعداها إىل مناقشات واسع

هائحد أععضاأقد يرتب آثارا قد تنتهي إىل سحب الثقة من احلكومة أو 
(4)

.
 

 

وضبط ممارستها السلطات ونظرًا ملا لالستجواب من دور أساسي يف توازن 

الدساتري تنص عليه كحق ثابت ألععضاء الربملان وحتدد اإلطار العام  فإّن

ما اللوائح الداخلية للربملان والقواعد اليت حتكم ممارسته وتعضمن فاعليته أ

فتقوم بتفصيل هذا احلق من كافة إجراءاته وأثاره املرتتبة وملا كان 

الدساتري حتوطه بكثري من الشروط  االستجواب مرتبًا لنتائج خطرية فإّن

والقيود حتى ال يرتتب على استعماله إثارة املناقشة يف مسائل قد يرى 

ي بعدم التعرض هلا وحتى ال تفاجأ الصاحل العام يقعض ّنأمعها اجمللس 

احلكومة به. وتتمثل العضمانة األساسية املشرتكة بني النظم الدستورية 

املختلفة يف حتديد مدة معينة ال جيوز مناقشة االستجواب قبل انقعضائها 

حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع االستجواب وإعداد بيناتها 
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مانات يف هذا الشأنيف خصوصه و العديد من املربرات والعض
(5)

وعلى  

ه يعترب من ّنأ اّلإالرغم من تناول االستجواب يف كثري من الدراسات 

املواضي  املتجددة دوما نظرا التصاله بسري العمل الربملاني واملراقبة 

 ةهميته الكبريثرنا البحث به نظرا ألألذا ، الربملانية على أعمال احلكومة

ما بني النظامني حمل هذا  ةاملقارنسلوب أيف هذا الشأن مستخدمني 

ما بني النظامني البحريين واألردني فيما خيص موقف كل مشرع البحث 

 يف هاتني اململكتني من موضوع االستجواب فيما يلي:

 االستجواب يف النظام البحريين: األولالفرع 

تعضمن الدستور البحريين النص صراحة على حق  متهيد وتقسيم:

يف توجيه االستجوابات إىل أي من الوزراء عن األمور  أععضاء جملس النواب

منه وجاء النظام الداخلي ( 52)الداخلة يف اختصاصه وذلك يف املادة 

حيث بني  727-700جمللس النواب البحريين مفصاًل هلذا احلق يف املواد من 

املشرع، إجراءات وشروط تقديم طلب االستجواب وكيفية إدراجه يف 

ام مناقشته وكذلك كيفية اسرتداده باإلضافة إىل جدول األعمال ونظ

 حاالت سقوطه. وسنبني فيما يلي هلذه األمور وفقًا لآلتي:

ميكن تعريف االستجواب يف النظام البحريين  أواًل: تعريف االستجواب:

ه طلب كتابي طبقًا للدستور والنظام الداخلي جمللس النواب البحريين بأّن

ألقل من أععضاء جملس النواب وحيمل بني يتقدم به مخسة أععضاء على ا

طياته اتهاما ألحد الوزراء وحماسبته على تصرف ما بصدد شأن من 

الشؤون العامة املتعلقة بوزارته ومن خالل استقراء هذا التعريف وميكن 

 إبداء املالحظات التالية عليه:

ألععضاء جملس النواب دون جملس  حق توجيه االستجوابات مقرر ّنإ .7

ونرى هنا بعضرورة إشراك جملس الشورى بهذا احلق كونه الشورى 

بالدرجة )أي جملس الشورى( جملس تشريعي فربأي أن من ميلك حق 

إخراج جملس الشورى عن  التشري  ميلك حق املراقبة وبالتالي فإّن

إطار حق توجيه استجوابات إىل الوزراء فيه نقص من قيمة عمل 

 هذا اجمللس.
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االستجواب عن مخسة أععضاء ونرى يف هذا ال يقل عدد مقدمي أجيب  .5

تقييدًا هلذا احلق وهو تقييد ال مربر له كون العديد من النظم 

طالق حرية تقديم االستجوابات وجعلها حقًا إالربملانية قد أخذ مببدأ 

مقررًا لكل ععضو من أععضاء الربملان ونرى بعضرورة تعديل هذا 

ء جملس النواب النص وجعل هذا احلق مقررًا لكل ععضو من أععضا

 االستجواب.األععضاء لصحة قبول دون تقيد يف اشرتاط عدد معني من 

للوزراء، أي أن االستجوابات ال توجه  الّ إال جيوز توجيه االستجواب  .0

من الدستور ( 52)ال ضد الوزراء بعينهم وذلك حسب نص املادة إ

 من النظام الداخلي جمللس النواب البحريين.( 700)واملادة 
التساؤل هنا حول هل حيق توجيه االستجواب إىل رئيس جملس  ويثار .0

الوزراء يف مملكة البحرين ويتعضح لنا من خالل التمعن يف نصوص 

ها مل تشر إىل حق أععضاء الدستور والنظام الداخلي جمللس النواب أّن

جملس النواب يف توجيه االستجوابات إىل رئيس جملس الوزراء حيث 

يث اقتصار األمر على الوزراء دون جاءت النصوص صرحية من ح

رئيس جملس الوزراء فيما خيص توجيه االستجوابات وخري دليل على 

االستجواب يف نهاية األمر نتيجته طرح الثقة بالوزير أو  ّنأذلك 

بالوزارة أو عدم طرحها؛ وهنا ومن خالل اإلطالع على نص املادة 

ريين بعدم جواز املشرع الدستوري البح من الدستور فقد أقّر( 51)

طرح الثقة برئيس جملس الوزراء وقياسًا على ذلك ال جيوز توجيه أي 

استجواب إىل هذا األخري استنادًا إىل ذلك النص الدستوري الوارد يف 

الدستورية النصوص اتساع بعضرورة من الدستور وهنا نرى  (51)املادة 

ئيس لتشمل حق أععضاء جملس النواب يف توجيه االستجوابات إىل ر

جملس الوزراء كون أن عدم خعضوع رئيس جملس الوزراء يف البحرين 

لالستجوابات من قبل أععضاء جملس النواب يتعارض م  آلية نظام 

احلكم يف البحرين الذي يأخذ النظام الربملاني م  اإلشارة إىل أن 

قر حبق جملس النواب يف إبداء عدم تعاونه م  رئيس أالدستور قد 
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تم توجيه يه مل يف التطبيق العملي هلذا النص فإّن أّن جملس الوزراء إال

أي مقرتح لعدم إمكانية التعاون م  رئيس جملس الوزراء نظرًا 

للمكانة األسرية والعائلية اليت ميثلها رئيس جملس الوزراء يف مملكة 

البحرين
مما جيعلنا ننادي بعضرورة تعديل النصوص الدستورية  (6)

يستقيم الوزراء حتى من كغريه الوزراء  وتقرير مسؤولية رئيس جملس

النظام الربملاني يف البحرين فيما خيص جانب احلكومة املسؤولة أمام 

ممثلي األمة
(7 ) 

 

تعضمن الدستور البحريين والنظام الداخلي : ثانيًا: شروط االستجواب

اليت جيب توافرها يف االستجواب الشروط جمللس النواب البحريين العديد من 

 فيما يلي:جنملها 

 جيب أن يقدم طلب االستجواب كتابة إىل رئيس اجمللس. .7

جيب أن يرفق بطلب االستجواب مذكرة شارحه تتعضمن بيانًا باألمور  .5

املستجوب عنها والوقائ  والنقاط الرئيسية اليت يتناوهلا االستجواب 

واألسباب اليت يستند إليها مقدموا االستجواب ووجه املخالفة اليت 

وجه إليه االستجواب وما يراه املستجوبون من أسانيد  تنسب إىل من

من النظام الداخلي جمللس  702تؤيد ما ذهبوا إليه وذلك حسب املادة 

 النواب البحريين.
ا هال جيوز أن يتعضمن االستجواب عبارات نابية أو غري الئقة أو في .0

 أو اهليئات أو إضرارا باملصلحة العليا للبالد.األشخاص مساس بكرامة 
يتعضمن االستجواب أمورًا خمالفة للدستور أو القانون وهو أمر  أاّلجيب  .0

الدستور سلطة وإمرة إمنا يكون حتت ألعماله طبيعي فالربملان يف ممارسته 

 والقانون يف ممارسته ألعماله فال جيوز التعدي عليها.
 .باختصاص الوزير املستجوبفما يدخل موضوع االستجواب جيب أن يكون  .2
 كون االستجواب فيه إضرارا باملصلحة العليا للبالد.ي الجيب أ .5
يكون يف االستجواب مصلحة شخصية للمستجوب وميكن  جيب أاّل .1

أو خاصة شخصية االستجواب يستهدف حتقيق مصاحل  ّنإالقول 



                     حمد حموريأاهلل  أيمن عطاد....           االستجواب في النظامين البحريني واألردني 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

عندما يستخدم املستجوب هذه األداة الرقابة كوسيلة تهديد أو 

حد أاحلكومة أو  تروي  أو ابتزاز أو مبعنى أعم كوسيلة ضغط على

ذلك ما يفسر سحب كثري  أععضائها لتحقيق أغراض شخصية ولعّل

من االستجوابات بعد تقدميها أمام الربملان ويف أغلب األحيان يكون 

املستجوباالستجواب والوزير ذلك بعد تسوية تتم بني الععضو مقدم 
(8)

 

الدواف  ه ال ميكن يف كثري من احلاالت الفصل بني وهنا جتدر اإلشارة أّن

الشخصية ملقدم االستجواب واعتبارات املصلحة العامة وفعضاًل عن 

تقدير ما إذا كان االستجواب ضارًا باملصلحة العليا للدولة  ذلك إّن

ميثل مشكلة حقيقية وذلك نظرًا ملا يتسم به تعبري املصلحة العامة 

من غموض وعدم حتديد وهنا نتفق م  الرأي القائل بعضرورة إسناد 

بشرط ممارسة هذا التقرير حبيادية نفسه للمجلس هذا األمر  تقرير

وموضوعية تامة حبيث ال جيعل من شرط املصلحة العامة سيفًا 

يسلطه اجمللس احملكوم بإرادة األغلبية على نواب املعارضة ويعطي 

احلكومة الفرصة لرفض الرد على ما ال ترغب فيه من استجوابات 

العامةبزعم أنها تتعارض م  املصلحة 
(9)

. 
ن فصل فيه يف أال جيوز تقديم االستجواب يف موضوع سبق للمجلس  .8

  .نفس دور االنعقاد
 ال يدرج أي استجواب يف جدول األعمال قبل عرض الوزارة لربناجمها. .1

يف حال توافر الشروط السابقة يف  ثالثًا: النظام اإلجرائي لالستجواب:

ب يبدأ االستجواب أوىل طلب االستجواب املقدم من أععضاء جملس النوا

إدراجه يف جدول األعمال  مراحله اإلجرائية وذلك بتقدميه إىل اجمللس ثّم

متهيدًا لتحديد موعد للمناقشة يف موضوعه ولقد نظم الدستور البحريين 

وكذلك النظام الداخلي جمللس النواب البحريين هذه األمور تفصياًل وفقًا 

 ملا يلي:

من ( 705)ًا ملا تقعضي به املادة وفق تقديم طلب االستجواب: .1

ه ينبغي على رئيس جملس النظام الداخلي جمللس النواب البحريين فإّن
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ن أن يقدم إليه طلب االستجواب مستوحيًا شروطه أالنواب بعد 

يبلغ االستجواب إىل من وجه إليه ويقوم الرئيس بإبالغ مقدمي 

ستجواب جبدول ن يدرج طلب االأاالستجواب كتابة بذلك وهنا ال ميكن 

احلكمة منه تكون  فإّن بعد أن يتم مثل هذا اإلبالغ وإاّل األعمال إاّل

قد انتفت وهذه احلكمة تتمثل يف ضرورة إعالم املوجه إليه 

االستجواب مبوضوع االستجواب حتى تتاح له الفرصة لدراسته 

وإعداد دفوعه ومستنداته حوله
(10)

، كما ينبغي أيعضا على رئيس 

أن خيطر األععضاء مقدمي االستجواب كتابة بتبليغ جملس النواب 

 ه أصبح على علم مبوضوعه.ّنأاملوجه إليه االستجواب و

 دراج االستجواب يف جدول األعمال لتحديد موعد مناقشته:إ .2

بعد وصول االستجواب إىل رئيس اجمللس مستوفيا شروطه وإجراءات 

وب استجوابه تبليغه وإخطار مقدميه بأنه قد مت تبليغ الوزير املطل

يأمر رئيس اجمللس  بإدراج االستجواب يف جدول أعمال اجمللس وذلك 

يف أول جلسة تالية لتقدميه وذلك إلحالته إىل اللجنة املختصة 

ملناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه وال جتري مناقشة االستجواب 

ظرًا بعد مثانية أيام على األقل من إحالته إليها ن اّلإداخل هذه اللجنة 

باملستجوبطرح الثقة إىل ينتهي خلطورة االستجواب حيث ميكن أن 
(11) 

ن يطلب أهذا وحيق للوزير أن يعجل املناقشة داخل اللجنة وله أيعضا 

أجل الثمانية أيام السابقة إىل أسبوعني على األكثر  من اللجنة مّد

ن ترفض مد هذا األجل أن ليس للجنة أوهنا جياب طلبة أي مبعنى 

لبه الوزير ونرى هنا بنا التقييد على عمل اللجنة هو تقيد الذي ط

ن يكون للجنة رأيها أما باملوافقة على مّد أغري مربر فجوازًا جيب 

ن تقيد للجنة بالقبول فهو أمر غريب عن أتلك املدة أو الرفض إما 

بقرار من  اّلإوال يكون التأجيل ألكثر من هذه املدة  -أعمال الربملان

من النظام الداخلي جمللس ( 705)حسب نص املادة  اللجنة وذلك

 النواب البحريين.



                     حمد حموريأاهلل  أيمن عطاد....           االستجواب في النظامين البحريني واألردني 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

هذا ويثار التساؤل حول مدى إجازة االستجواب يف جدول األعمال إذا 

كان موضوع االستجواب معروضًا على القعضاء، وهنا نتجه يف الرأي م  

الدارج عليه يف الفقه الدستوري بعدم إجازة إدراج االستجواب يف جدول 

ال إذا كان موضوع االستجواب قعضية معروضة على القعضاء وذلك األعم

احرتامًا ملبدأ استقالل السلطة القعضائية.
 (12)  

ه إذا مل تكن هناك إدانة من قبل اللجنة فيتم وهذه املادة تقعضي بأّن

االنتقال إىل جدول األعمال أما إذا تعضمن تقرير اللجنة إدانة ملن وجه 

ي املناقشة حينئذ يف اجمللس ويف حقيقة االستجواب فيجب أن جترإليه 

إحالة االستجواب إىل جلنة لدراسته قد أحيط بشيء من  األمر فإّن

السرية الكاملة يف مداولة طلب االستجواب داخل هذه اللجنة وهذا 

األسلوب السري يف املداولة يقعضي قعضاء تامًا على فكرة الرقابة 

الفكرة  ّنإالستجواب حيث السياسية واليت هي من أهم ما يرتكز عليه ا

يف االستجواب هي أن تتم احملاسبة حتت مسم  ومرأى الناس والرأي العام 

وهذه هي طبيعة االستجواب وهذا هو حبق التعبري عن اإلرادة الشعبية 

ومن ثم وبالنظر إىل الدستور الذي مل ينص على عرض طلب 

ة الداخلية االستجواب على جلنة فإننا نستطي  القول مبخالفة الالئح

جمللس النواب البحريين للدستور عندما قررت الالئحة بأن يناقش 

االستجواب يف جلنة وحيث مل ينص الدستور على ذلك فال بد هنا من 

احرتام األعراف الدستورية والسوابق الربملانية وبالتالي ال جيوز لالئحة أن 

ألة تنقض من إرادة الشعب وما حدده الدستور وال شك بأن ترك مس

إجراءات االستجواب على ما هي عليه كما أتت بها الالئحة الداخلية 

املوضوعة للمجلس النيابي دون تدخل من أععضاء اجمللس لفرض 

إرادتهم والعمل على تعديلها يعضعف األثر القانوني لالستجواب وهو 

مناقشة االستجواب من خالل اللجنة يصطدم  طرح الثقة يف الوزير ألّن

أ الدستوري والذي يقعضي بأن السيادة فيه للشعب وبالتالي وبشده باملبد

يعضي  جوهر املساءلة الوزارية
(13)

.
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يف الفرتة الواقعة بني تقديم االستجواب : رابعًا: عوارض االستجواب

حتى رف  تقرير اللجنة االستجواب إىل رئيس اجمللس فقد يعرتض 

داث أثره االستجواب عارض حيول دون مناقشته وعينه بالتالي من أح

ويتمثل هذا العارض إما يف اسرتداد االستجواب أو سقوطه وسنتناول 

 هاتني احلالتني فيما يلي:

بني النظام الداخلي اجمللس النواب  احلالة األوىل: اسرتداد االستجواب:

على أنه  (721)البحريين قواعد وأحكام اسرتداد االستجواب فنصت املادة 

سرتداد االستجواب يف أي وقت إما "ألي من مقدمي االستجواب حق ا

بطلب كتابي لرئيس اجمللس وإما شفاهة باجللسة فإذا ترتب على هذا 

ن نقص عدد املستجوبني عن مخسة يستبعد االستجواب من أاالسرتداد 

جدول األعمال وال ينظر فيه وال يعترب عدم حعضور أحد مقدمي 

رتدادًا منه لالستجواب يف اللجنة اسملناقشته االستجواب يف اجللسة احملددة 

ويف هذه احلالة اللجنة وذلك ما مل يكن غياب املستجوب لعذر تقبله 

باالستجواب إىل جلسة تالية وملرة واحدة فقط بعد اللجنة النظر تؤجل 

 .مساع رأي الوزير املوجة إليه االستجواب"

النظام الداخلي قد نظم نوعني من  ويستفاد من هذا النص أّن

 اسرتداد صريح واسرتداد ضمين: االسرتداد هما

ويكون إما بطلب كتابي مقدم من قبل مقدمي  اسرتداد صريح: .7

يف أي وقت، وإما شفاهة بذات جلسة اجمللس االستجواب لرئيس 

االستجواب ويف هاتني احلالتني يستبعد االستجواب من جدول 

 األعمال وال ينظر فيه.

مقدمي ويكون ذلك يف حالة غياب أي من  اسرتداد ضمين: .2

االستجواب عن حعضور اجللسة احملددة ملناقشة يف اللجنة بغري عذر 

مقبول. وتسري يف هذه احلالة أحكام االسرتداد الصريح واستبعاد 

فيه ولكن إذا كان الغياب النظر االستجواب من جدول األعمال وعدم 

بعذر تقبله اللجنة ففي هذه احلالة تؤجل اللجنة نظر االستجواب 
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املوجه إليه لية وملرة واحدة فقط بعد مساع رأي الوزير إىل جلسة تا

 االستجواب.
وهنا نذهب م  القول الذي يتفق م  ما ذهب إليه املشرع البحريين يف هذا 

ن جيعل استجوابه حمل أالععضو مقدم االستجواب جبب  الشأن وذلك ألّن

نظره وعنايته فيدرك جيدًا موعد اجللسة احملددة ملناقشة االستجواب 

يتفرغ من أجل ذلك اليوم حتى ال تعضي  فرصته يف ممارسة حقه يف و

مراقبة احلكومة ما مل يكن لديه عذر تقبله اللجنة"
 (14)

. 

املشرع البحريين قد  ويتعضح يف حق املستجوب يف اسرتداد استجوابه أّن

قرب إىل السؤال يف جمال االسرتدادأجعل االستجواب 
(15) 

وهذا األمر كما 

ل نظر ويتعارض م  كون االستجواب اتهامًا للوزير يرى البعض حبق حم

ن يكون حبيسا للعالقة بني أفاالتهام يقعضي جتلية املوقف وال يصح 

أطرافه فالفصل يف االتهام أمر يهم اجمللس كله واحلكومة كلها ويرتتب 

تنازل أحد مقدمي االستجواب عن استجوابه أو رغبته يف  ّنأعلى ذلك 

اء االستجواب وإمنا حيب إتاحة الفرصة لغريه من اسرتداده ال يعين انته

األععضاء يف تبين هذا االستجواب
(16)

.
 

 

االستجواب بعد تقدميه وإدراجه يف جدول أعمال  ومما سبق نستدل أّن

اللجنة فإنه مل يعد حقًا خالصًا ملقدميه بل أنه قد تعلق به حق اجمللس 

االستجواب من حد وزراء احلكومة مما يتعضمنه أككل يف جتليه موقف 

اتهامات
(17) 

وهذا ال يعين بطبيعة احلال إجبار مقدم االستجواب على 

مناقشة االستجواب واالستمرار فيه حتى النهاية وإمنا يتحقق هذا اهلدف 

من خالل إقرار حق كل ععضو من أععضاء جملس النواب يف تبين موضوع 

النسحاب االستجواب واستكمال إجراء مناقشته خلفًا ملقدمه الذي أثر ا

عن حماولة عقد صفقات سريدع احلكومة بالتنازل عنه وال شك أن هذا األمر 

سياسية م  األععضاء الذين يتقدمون باالستجوابات وذلك ألن تنازل أحد 

املستجوبني عن استجوابهم مين  غريه من األععضاء بتبنيه واالستمرار يف 

مناقشته
(18 )

واب عن مخسة عدد مقدمي االستجنقصان أمر  وبالتالي فإّن

أععضاء ومما يوجبه هذا األمر من عدم النظر فيه وعدم إدراجه يف جدول 
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األعمال وسكوت النص الدستوري عن عرض فكرة تبين أحد األععضاء 

ملوضوع االستجواب بدل الععضو املتنازل فإننا هنا نرى بعضرورة إدراج 

هعنموضوع االستجواب املتنازل ألي ععضو أن يتبنى خالله نص حيق من 
(19)

. 

من النظام ( 727)تنص املادة  احلالة الثانية: سقوط االستجواب:

الداخلي جمللس النواب البحريين على أن "يسقط االستجواب بزوال صفة 

سبب من األسباب إذا  من وجه إليه أو انتهاء ععضوية أحد مقدميه ألّي

ترتب على ذلك أن نقص عدد املستجوبني عن مخسة أو بانتهاء الدور 

 قدم من خالله".الذي 

على ذلك ميكن حصر حاالت وأسباب سقوط االستجواب يف النظام  وبناًء

 البحريين مبا يلي:

فإذا زالت ععضويه  زوال عضوية النائب مقدم االستجواب: .7

النائب مقدم االستجواب وذلك أيا كان سبب هذا الزوال "استقالة، 

مثل هذه االستجواب يف  بطال الععضوية، أو إسقاطها" فإّنإ، ةوفا

احلالة يسقط نهائيًا لزوال صفة مقدمه
(20)

عدد املقدمني  مبا أّن، و

جيب أن ال يقل عن مخسة أععضاء فإننا نرى أن ال يؤثر هذا الزوال يف 

مصلحة االستجواب ال تقف عند نائب  ّنإتقديم االستجواب حيث 

واحد سقطت ععضويته رمبا لسبب ال يد له فيه مثل الوفاة على 

املبتغى االستجواب إلنتاج أثره يف قدمًا ونرى بعضرورة املعضي سبيل املثال 

 منه.

إذا زالت صفة من وجه  زوال صفة من وجه إليه االستجواب: .5

إليه االستجواب ألي سبب كان فإن االستجواب يف مثل هذه احلالة 

يسقط ويستبعد بالتالي من جدول األعمال وهذه األسباب تكمن يف 

غاية ما ميكن أن يتوصل إليه  وذلك ألّناستقالة الوزير أو إقالته 

االستجواب عدم الثقة بالوزير مما يرتتب عليه تقديم استقالته وما 

 االستجواب.لنظر دامت االستقالة واإلقالة قد وقعت فعاًل فال حمل إذن 
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: فإذا ما تقدم انتهاء دور االنعقاد الذي قدم االستجواب خالله .0

دوار االنعقاد أحد أء خالل األععضاء بطلب استجواب ألحد الوزرا

 وانتهى العامل الزمين خالل هذه الفرتة دون نظر االستجواب فإّن

دور االنعقاد ومل يشر املشرع انتهاء بسبب السقوط االستجواب مصريه 

دوار أالبحريين إىل أي أمر يدل إىل انتقال االستجواب للدور التالي من 

انتهاء دور االنعقاد الذي االنعقاد. وهنا نعتقد أن سقوط االستجواب ب

قدم خالله إمنا هو سبب ال مربر له ألن أعمال مثل هذا السبب ال 

من الكثري من االستجوابات املقدمة التخلص معنى له غري الرغبة يف 

إذ عادة ال يكفي دور االنعقاد ملناقشة مجي  االستجوابات املقدمة، 

قدمة واليت مل ونرى يف هذا الصدد أن تنقل كافة االستجوابات امل

يستطي  اجمللس النظر فيها إىل دور االنعقاد التالي إذا ما متسك بها 

ذلك جيعل من الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة  مقدموها ألّن

رقابة دائمة ومستمرة وذلك حتقيقًا ملصاحل الدولة العليا من جهة 

وابات يف تأجيل االستجاملماطلة عن احلكومة ومن جهة أخرى كف يد 

حتقيقًا لغرض عدم اخلوض فيها. هذا وقد أثري التساؤل حول أول 

محد بن أاستجواب الذي قدم حبق وزير شؤون جملس الوزراء الشيخ 

عطيه اهلل آل خليفة والذي قدم عقب انتهاء الدور األول من الفصل 

أم نص املادة ( 727)التشريعي الثاني هل يطبق عليه نص املادة 

الداخلي جمللس النواب البحريين  وقد أجاب أستاذنا من النظام ( 81)

الدكتور أنور أمحد رسالن يف إحدى املقابالت على هذا التساؤل حيث 

االستجواب قد سقط بالفعل استنادًا لنص املادة  ذنا أّناستأعترب ا

نص  ّنإمن النظام الداخلي جمللس النواب البحريين، حيث  (727)

ًا وذلك يف سقوط االستجواب الذي يقدم املادة السابقة قد جاء صرحي

( 81)وينتهي قبل مناقشته دور االنعقاد خبالف ما جاء يف نص املادة 

ه عندما يعاد االقرتاع على أي موضوع يف جلسة واليت تنص على أّن

تالية وإذا مل تتوافر له األغلبية الالزمة إلقراره وفقًا ألحكام هذه 

اد تالي، فالنص هنا قد جاء عامًا أما الالئحة أرجئ األمر إىل دور انعق

والقاعدة الدستورية تنص على أن  اقد جاء خاص( 727)نص املادة 
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(727)اخلاص يقيد العام فواجب التطبيق هنا هو نص املادة 
(21)

، ويف 

االستجواب تقديرنا وكما أسلفنا سابقًا بأنه إذا ما متسك مقدمو 

ر انعقاد الذي قدم خالله باستجوابهم حبق أحد الوزراء بعد انتهاء دو

االستجواب األول أن يتم تقديم طلب استجواب ثاني يف دور االنعقاد 

التالي فال يوجد بنظرنا ما مين  ذلك إذا ما اكتملت عناصر هذا 

االستجواب اجلديد، وشروطه الدستورية. هذا يف واق  التطبيق 

احلياة ه وخالل فرتات العملي لالستجواب لفي النظام البحريين فإّن

محد بن أزير والنيابية البحرينية يعترب االستجواب الذي قدم حبق ال

عطية آل خليفة أول استجواب يف تاريخ احلياة الربملانية البحرينية، 

حيث اتهم هذا الوزير بإخفاء معلومات تتعلق بالتعداد السكاني 

وكانت جلسات  5118الذي جرى يف البحرين وكان هذا األمر يف العام 

س النواب البحريين قد تأجلت العديد من املرات على التوالي جمل

بسبب خالفات نشبت بني كتلة الوفاق املعارضة وباقي الكتل بسبب 

محد بن عطية  آل خليفة أرفض باقي النواب لالستجواب الوزير 

ولكن اجمللس وافق على االستجواب على أن يتم داخل جلنة اخلدمات 

استجواب الوزير ولكن أمام رفض وبالفعل قامت هذه اللجنة ب

فلم تتم أدانه هذا الوزيراالستجواب هلذا النواب جملس غالبية أععضاء 
(22)

 . 
 االستجواب يف النظام األردني: الفرع الثاني

قر الدستور األردني احلق ألععضاء جملس األمة يف أ متهيد وتقسيم:

ل ععضو من لك اليت تنص على أّن( 15)استجواب الوزراء وذلك يف املادة 

أععضاء جملسي األعيان والنواب أن يوجه إىل الوزراء أسئلة واستجوابات 

حول أي من األمور العامة وفقًا ملا هو منصوص عليه يف النظام 

الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه الععضو وال يناقش استجواب ما قبل 

عجلة، إذا كانت احلالة مست معضي مثانية أيام على وصوله إىل الوزير، إاّل

ووافق الوزير على تقصري املدة املذكورة". كما تعضمن النظامني 

الداخليني جمللس األعيان وجملس النواب تنظيم هذا احلق تفصياًل يف املواد 

من  18-10من النظام الداخلي جمللس النواب ويف املواد من 701-700من 
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ا املواد النظام الداخلي جمللس األعيان. وقد وضح املشرع األردني يف هذ

تعريف االستجواب وشروط تقدميه وإدراجه يف جدول األعمال ونظام 

 مناقشته وهو ما سنبينه فيما يلي:

ميكن تعريف االستجواب طبقا للنظام الداخلي  أوال: تعريف االستجواب:

س النواب بأنه حماسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له يف شأن لجمل

 عريف ما يلي:الشؤون العامة" ويتعضح من هذا الت

ععضو من أععضاء الربملان  احلق يف توجيه االستجوابات مقرر لكّل أّن .7

ه ال يشرتط يف تقديم االستجواب عدد معني من األععضاء وإمنا ّنأأي 

ن يوجه استجوابات إىل أحيق لكل ععضو من أععضاء اجمللس مبفرده 

الوزراء أو أحدهم وبذلك يلتقي االستجواب م  السؤال يف فردية 

سته واالثنان يف ذلك خيتلفان عن حق طلب طرح موضوع عام ممار

كما ذكرنا سابقًامجاعية املمارسة للمناقشة حيث يتطلب هذا األخري 
 (23)  

ه ال ّنأال جيوز توجيه االستجواب إال للوزراء ككل أو لععضو فيها مبعنى  .5

لرئيس الوزراء أو هيئة الوزارة ككل  حيق توجيه االستجوابات إاّل

ال جيوز توجيه االستجواب إىل األمناء العامني للوزارات أو  وبالتالي

 أحد مساعديهم أو أي موظف آخر. 
يهدف االستجواب إىل حماسبة الوزراء عن أي تصرف ميس احلياة  .0

الععضو لدى متوافرة العامة يق  من قبلهم وذلك على ضوء معلومات 

يطة على ، فاالستجواب إذن ال يقوم إال عند قيام قرائن بساملستجوب

الوزير والوزارة املوجه مسؤولية األقل لدى مقدم االستجواب على 

 اّلإليس  هقتياالستجواب يف حق إليها االستجواب وعلى ذلك فإّن

اتهامًا سياسيًا للوزير بقصد حماسبته عن خطأ ارتكبه عند تطبيق 

القانون أو الدستور أو عند ممارسته واجباته
 (24)

 . 
االستجواب هو حق مقرر  على الرغم من أّن ب:ثانيًا: شروط االستجوا

ه ليس حقًا مطلقًا وإمنا هو كسائر ععضاء الربملان فإّنألكل ععضو من 

وقد اشرتط املشرع األردني يف -حق مقيد مبراعاة شروطه-احلقوق 

 النظام الداخلي جمللس األعيان العديد من الشروط واليت تتمثل مبا يلي:
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طيًا وعلى ذلك فال يصح أن يتقدم جيب أن يقدم طلب االستجواب خ .7

الععضو باستجوابه شفاهة أثناء انعقاد إحدى جلسات اجمللس وهذا 

الشرط يف واق  األمر له ما يربره ذلك أن االستجواب باعتباره أخطر 

أداة رقابية ضد احلكومة فيجب أن يكون واضحًا وان تكون الوقائ  

رة وجليه حبيث تنكشف واألسانيد والنقاط الرئيسية اليت يتناوهلا ظاه

بغري لبس وجه املخالفة ملن وجه إليه االستجواب لكي يتمكن هذا 

األخري من الدفاع عن نفسه بسهولة ويسر وهذا ال يتأتى إال إذا كان 

االستجواب مكتوبًا
  

 

جيب إال يتعضمن االستجواب أمورا خمالفة للدستور أو للقانون: وهذا  .5

التشريعية والرقابية إمنا صالحياته أمر طبيعي فالربملان عندما ميارس 

ال جيوز له خمالفة وبالتالي ميارسها يف إطار نصوص الدستور والقانون 

هذه النصوص أو تلك القواعد
(25) 

وإال يكون بذلك قد خرج عن 

نطاق مبدأ املشروعية
 (26 )

فاملوضوعات اليت جيوز االستجواب عنها 

ة وبالتالي ال جيوز أن غري حمددة ما دامت ال ختالف القواعد الدستوري

يتناول االستجواب ما هو خارج عن احلدود الدستورية وفعضاًل عن 

ألحد الوزراء لتصرفات اتهاما ليس إال حقيقته االستجواب يف  ذلك فإّن

معينة منه باملخالفة ألحكام الدستور القانوني وهو ما يعين يف النهاية 

أنه وسيلة رقابية تستهدف احملافظة عليها
(27). 

ن يكون موضوع االستجواب متعلقًا بأمور تدخل يف اختصاص أب جي .0

احلكومة، فاالستجواب مسالة واتهام بسوء تصرف أو خمالفة للدستور 

حتى يقبل مجيعها املنطقي والقانون كما بينا سابقًا ومن ثم يبقى من 

أو أحد أفرادها عن عمل معني هو اختصاص بهذا العمل
(28 )

ويعد 

ليمًا ملبدأ التالزم بني السلطة واملسؤولية يعد هذا الشرط تطبيقًا س

حبق ضمانه جدية ملمارسة السلطة يف إطار دميقراطي فالسلطة بال 

مسؤولية تشكل استبدادًا حمققًا واملسؤولية بال سلطة تشكل ظلمًا 

حمققًا ايعضًا
(29). 

 ن يشري االستجواب إىل ما ينشر يف الصحف.أال جيوز  .0
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ه ال جيوز للععضو أن يف إحدى الصحف فإّن ةيمبعنى أنه إذا ما أثريت قعض

يقدم استجوابا استنادًا إىل ما أشري فيها عن هذه القعضية ونرى هنا بأن 

عما تنشره مسؤولة الصحافة هي رسالة ذات مدلول عظيم وهي بالتالي 

وإن التعقيبات الصحفية كثريًا ما تكشف أشياء ال ميكن ألحد اكتشافها أو 

فيه تقييد إىل حرية  بأن يلغي هذا الشرط ألّن الوصول إليها لذا نرى

ن يبحث عن املعلومة بكافة الوسائل وتقدميها أععضو الربملان الذي له 

بأسلوب نزيه حتى تنجلي عن احلقيقة ما قد يشوبها خدمة للصاحل العام 

 الذي هو فوق كل اعتبار.

لالستجواب  الشروط السابقةيف حال توفر  :اإلجرائي لالستجوابثالثًا: النظام 

وىل مراحل اإلجرائية أ ه من قبل ععضو الربملان يبدأ االستجوابوتقدمي

دراجه يف جدول األعمال متهيدًا لتحديد إوذلك بتقدميه إىل الربملان ثم 

-700موعد للمناقشة يف موضوعه وقد بني املشرع األردني يف املواد من 

 نها فيما يلي:من النظام الداخلي جمللس النواب هذه األمور سنبي 701

من  700وفقًا ملا تفعضي به املادة  تقديم طلب االستجواب: .1

النظام الداخلي جمللس النواب األردني فإنه ينبغي على رئيس جملس 

ن يقدم إليه طلب االستجواب مستوفيًا شروطه، أن أالنواب بعد 

يبلغ االستجواب إىل الوزير املختص ومن ثم ال ميكن أن يدرج طلب 

انتفت  ن يتم مثل هذا اإٌلبالغ وإاّلأبعد  دول األعمال إاّلاالستجواب جب

احلكمة منه وهي ضرورة إعالم املوجه إليه مبوضوع االستجواب 

ن إتاحة إحتى تتاح له الفرصة لدراسة وإعداد بيان خبصوصه، حيث 

الفرصة للوزير املوجه إليه االستجواب لكي يستعد للمناقشة ويعد 

ملان املستجوب وإعطاءه العرض الكايف العدد للرد على ععضو الرب

حد العضمانات اليت تكون للوزير املستجوب ألالستعداد والرد إمنا ميثل 

نظرا للخطورة اليت قد يسفر عنها االستجواب
 (30)

 

مناقشة االستجواب  مما ال شك فيه أّن مناقشة االستجواب: .2

اليت  ميثل قعضية حمورية يف غاية األهمية وذلك نظرًا خلطورة النتائج

 ترتتب عليها هذا وفيما خيص إجراءات حتديد مناقشة االستجواب فإّن
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يوما حسب نص املادة  57املشرع حددها ضمن مدة ال تتجاوز 

يف حاالت االستعجال  جمللس النواب األردني إاّلالنظام الداخلي من ( 702)

ه إذا كان اجلواب اليت يوافق عليها الرئيس والوزير املختص على أّن

جراء حتقيق أو مج  معلومات يتعذر معها تقدميه خالل املدة إعضي يقت

ن يطلب من رئيس اجمللس التمديد ملدة جديدة ال أاملذكورة فللوزير 

تتجاوز ثالثون يوما ويبلغ الرئيس مقدم االستجواب والوزير بذلك 

من ( 702)هذا ويستفاد من مسألة االستعجال الواردة يف املادة 

لس النواب أن املشرع قد أجاز تعجيل املناقشة يف النظام الداخلي جمل

ن األول يتمثل يان أساساموضوع االستجواب إذا توافر هنا شرط

بقيام حاالت االستعجال اليت يقدرها اجمللس والثاني يتمثل  مبوافقة 

احلكومة أو املوجة إليه االستجواب على نظر االستجواب على وجه 

الزمين الذي حدده الدستور، وعلى االستعجال دون االلتزام بالقيد 

للحكومة يف تعجيل مناقشة االستجواب شريكًا اجمللس يعترب  ذلك فإّن

ولكن دوره يتوقف على تقرير السبب املربر له ويكون للحكومة 

معه إما أن توافق عليه أو ترفعضه وهذا يعين أن مهلة الواحد 

 املوجه إليه عشرون يوما احملددة ملناقشة االستجواب مقررة لصاحلالو

 االستجواب وذلك حتى يتمكن من إعداد دفاعه.

ويدرج االستجواب واجلواب على جدول أعمال أول جلسة خمصصة  ؛هذا

لذلك كما يدرج االستجواب على جدول األعمال إذا مل يرد جواب الوزير 

ن اجللسات احملددة ملناقشة أونود اإلشارة هنا إىل  -خالل املدة املقررة

أشبة ما تكون جبلسات احملاكم حيث يتوىل دور اإلدعاء أو النيابة االستجواب 

فيها مقدمو االستجواب أما بالنسبة للوزير املستجوب فهو الطرف 

اخلاض  للتحقيق أو حمل االتهام وهذه احملكمة املفرتضة تصدر حكمها يف 

النهاية بناء على ما يتوافر لديها من أدلة ومستندات إما بإدانة الوزير 

 -رح الثقة به أو بالوزارة أو براءته من التهم واملخالفات املنسوبة إليهوط

من النظام ( 702)وتبدأ إجراءات مناقشة االستجواب كما نظمتها املادة 

الداخلي جمللس النواب األردني بقيام الععضو املستجوب بشرح استجوابه 



                     حمد حموريأاهلل  أيمن عطاد....           االستجواب في النظامين البحريني واألردني 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

حدة ثم ثم بعد ذلك يرد عليه الوزير املعنى ولكل منها حق الرد مرة وا

 ذلك كما يلي:وتفصيل على ذلك للتعليق يعطى الكالم ملن شاء من النواب 

تبدأ أوىل إجراءات  قيام العضو املستجوب بشرح استجوابه: -أ

املناقشة بقيام الععضو املستجوب بشرح استجوابه مبينًا األمور 

املستوجب عنها والوقائ  والنقاط الرئيسية اليت يتناوهلا االستجواب 

اليت يستند إليها ووجه املخالفة الذي ينسبه إىل من وجه  واألسباب

 إليه االستجواب وما يراه من أسانيد وأدلة تؤيد ما ذهب إليه.

بعد أن يفرغ الععضو املستجوب من  رد املوجه إليه االستجواب: -ب

شرح استجوابه وبيان الوقائ  اليت يستند إليها وتقديم مستند االتهام 

املوجه إليه االستجواب بالرد على استجوابه  اليت حبوزته يقوم الوزير

 والدفاع عن نفسه وتفنيد أدلة االتهام اليت حتيط به.

هذا ويثري رد الوزير على االستجواب تساؤال حول مدى جواز اإلنابة يف 

الرد على االستجواب أي هل حيق للوزير املوجة إليه االستجواب إنابة أي 

مل يشر املشرع األردني ملثل هذا األمر وزير آخر يف الرد على االستجواب  

ولكن البعض من الفقه الدستوري كان له رأي يف معاجلة هذه املسألة 

حيث فرق بني حالتني حالة االستجواب املوجه إىل رئيس الوزراء وكحالة 

االستجواب املوجه إىل احد الوزراء ففي احلالة األوىل جيوز لرئيس الوزراء 

رد على االستجواب وذلك ألننا يف هذه احلالة نكون ن ينيب احد الوزراء للأ

أمام إثارة املسؤولية الوزارية التعضامنية فاالستجواب موجه إىل الوزارة 

بأكملها أما احلالة الثانية املوجه فيها االستجواب إىل أحد الوزراء فإنه ال 

لية وؤجيوز اإلنابة يف الرد على االستجواب وذلك ألن األمر ال يتعلق هنا مبس

تعضامنية للوزارة بأكملها وإمنا يتعلق مبسؤولية الوزير الفردية. وبناء على 

ن يتوىل بنفسه أه جيب ملستجوب هو أحد الوزراء فإّناذلك فحني يكون 

املسؤولية عن التهم تكون شخصية كذلك  ّنأالرد على االستجواب فكما 

ثار من مشكالت على األقل وذلك وفقًا ملا قد يشخصيًا ن يكون الرد أال بد 

أثناء املناقشة تكون حباجة رد األصيل ذاته
وبرغم عدم إشارة املشرع  (31)

النص الدستوري الوارد يف  اّلإاألردني لفكرة جواز اإلنابة من عدمها 
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ن "رئيس الوزراء والوزراء أمن الدستور والذي ينص على ( 26)املادة 

اسية العامة مسؤولون أمام جملس النواب مسؤولية مشرتكة عن السي

للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام جملس النواب عن أعمال وزارته" إمنا 

كان االستجواب متعلقًا بالوزارة ككل جاز  ايفهم منه ضمنيًا جواز إذ

لرئيس الوزراء إنابة أي من الوزراء للرد على االستجواب إما إذا كان 

بة هنا استنادًا إىل االستجواب متعلقًا بوزير بعينه فال تصح فكرة النيا

 املسؤولية الفردية للوزير دون باقي أععضاء الوزارة.

: العضو املستجوب على إجابة من وجه إليه االستجواب رّد -ج

من النظام الداخلي جمللس  702حسب نص الفقرة د من املادة 

النواب األردني فإنه بعد أن يفرغ الوزير املوجه إليه االستجواب من 

ت اليت وردت يف االستجواب فإن من حق الععضو الرد على االتهاما

املستجوب الرد مرة واحدة فقط على رد الوزير وللوزير هنا حق 

 الرد والتعقيب ملرة واحدة على ما رد به ععضو اجمللس.

ن يفرغ الععضو أمبجرد  فتح باب املناقشة للسادة األعضاء -د

 املستجوب من التعقيب على إجابة من وجه إليه االستجواب يفتح

رئيس اجمللس باب املناقشة للسادة أععضاء اجمللس فيما خيص موضوع 

االستجواب وهنا نرى مدى اختالف السؤال عن االستجواب يف هذا 

ليه السؤال إالشأن، فاألول يقيم عالقة شخصية بني السائل واملوجه 

فيشرتك به أععضاء اجمللس بعد انتهاء الععضو املستجوب االستجواب إما 

عام املناقشة موضوع وهو بهذا يلتقي م  حق طرح  من استجواب به

 يف اشرتاك األععضاء يف احلديث يف املسائل املطروحة للمناقشة.

بعد أن يتم مناقشة  املناقشة يف موضوع االستجواب انتهاء -ه

االستجواب من قبل مجي  األطراف )الععضو املستجوب، الوزير 

ناقشة(، تصل املوجه إليه االستجواب، األععضاء املشاركني يف امل

املناقشة إىل نهاية املطاف وقد بني املشرع يف النظام الداخلي اجمللس 

 النواب األردني كيفية انتهاء املناقشة اليت قد تؤول إىل أحد أمرين.
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إذا أعلن املستجوب اقتناعه بإجابة الوزير يعلن الرئيس انتهاء أوهلما: 

ع االستجواب حد النواب موضوأالبحث باالستجواب إال إذا تبنى 

مرة أخرى فيتب  حينئذ األصول احملددة يف النقاش واليت سبق 

 بيانها.

إذا مل يقتن  املستجوب برد الوزير فهنا جيب عليه أن يبني أسباب  ثانيهما:

عدم اقتناعه وهنا حيق له أو لغريه من النواب طرح الثقة 

بالوزارة أو الوزير حسب أحكام الدستور
 

 نه يفأهذا وجيب العلم 

أحوال انتهاء أعمال الدورة اليت قدم فيها االستجواب ومل يكتمل 

البحث فيه فإن االستجواب ال يدرج يف جدول أعمال الدورة 

الالحقة إال إذا صرح مقدم االستجواب أو مقدموه بتمسكهم به 

 701بواسطة كتاب خطي يقدمونه لرئيس اجمللس حسب املادة 

ردني على خالف ما قرره من النظام الداخلي جمللس النواب األ

االستجواب بسقوط املشرع البحريين الذي قرر حسبما رأينا سابقًا 

 يف أحول انتهاء دور االنعقاد.

8 

هم أدوات الرقابة أخطر وأإذن ومن خالل ما سبق يعترب االستجواب من 

اليت متارسها السلطة التشريعية يف مواجهة السلطة التنفيذية ويتحقق 

ظم فائدته حينما يقرتن بطرح الثقة بوزير معني أو هذا األثر ويتعا

حد أواالستجواب يتم بقصد حماسبة احلكومة أو ، باحلكومة بشكل عام

ن يكون اتهام حبق قرب ألأأفرادها عن التصرفات العامة يف سياستها وهو 

 فرادها.أحد أهذه احلكومة أو 

احلكومة  مر معني اقرتفتهأينصب على االستجواب ن موضوع إوبالتالي ف

 يتعارض م  املصلحة العامة للدولة.

فرد له املساحات أبهذا احلق ووالبحريين األردني النظامني خذ كال من أوقد 

يف دستوريهما ويف أنظمة اجملالس التشريعية من حيث شروط استحقاق 

هذا احلق حيث رتب املشرع يف كال البلدين آلية استخدامه واإلجراءات 
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هذا احلق يف عمل السلطة التشريعية ألهمية ن املتتب  املتبعة يف ذلك. ولك

و أجند عدم ممارسة هذا احلق بالشكل الذي يؤدي إىل استقالة أي وزير 

استقالة احلكومة مبجملها والتطبيقات العملية يف عمر اجملالس التشريعية 

يف كال البلدين هلي خري دليل على عدم تفعيل مثل هذا احلق اخلطري 

لسلطة التشريعية يف مواجهة السلطة التنفيذية وجل هذه الذي متلكه ا

االستجوابات مل تتاب  بالشكل املطلوب وعدم اجلدية يف اقرتانها بسحب 

يف أعمال السلطة التشريعية التنفيذية الثقة نتيجة قوة وتغلغل السلطة 

اليت تتطلب أغلبية األععضاء لعرض القانونية باإلضافة إىل طبيعة األنظمة 

ه قد وصل احلد باملشرع البحريين ّنأطرح الثقة باحلكومة. حتى مسألة 

إىل اإلقرار يف صلب الدستور البحريين إىل التقرير بعدم جواز طرح الثقة 

برئيس جملس الوزراء واالكتفاء مبسألة طرح الثقة بالوزراء أنفسهم حتى 

م  تقرير مبدأ عدم إمكانية التعاون م  شخص رئيس جملس الوزراء يف 

بحرين فهذا املبدأ قد لف بعديد الشروط اليت ال يقدر تطبيقها من ال

 الناحية العملية نتيجة النصوص الدستورية املتشددة يف هذا األمر.

يف النظامني األردني والبحريين التشريعية املتتب  عمليا لواق  السلطة  إّن

 هذه السلطة قد عجزت كل العجز يف جمارة السلطة التنفيذية ّنأليجد 

صاحبة اليد العليا يف سري عمل الربملان وقراراته مما ولد نتيجة هذا 

خر وليس يف آو بأالظرف وعديد الظروف جمتمعة برملانات مؤمترة بشكل 

هذين النظامني وحسب وإمنا الكثري من األنظمة العربية وحتى الغربية 

ية املتقدمة جند هذا التغلغل والتعدي الصارخ على هذه املؤسسة التشريع

الفصل املرن القائم على التعاون السلطات مببدأ الفصل بني  مما يعد إخالال

والتوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وأمام اإلخالل بهذا املبدأ 

سم السلطة التنفيذية إن جاز لنا اأصبحت اجملالس التشريعية ناطقا ب

اليت متارسها السلطة خطر أنواع الرقابة أمن االستجواب ّد التعبري وبهذا يع

السلطة التنفيذيةالتشريعية على 
 

هناك عاماًل هامًا يقلل من فاعلية  أّن إاّل

االستجواب يف الكثري من احلاالت وذلك عندما تستند احلكومة إىل أغلبية 
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من احلاالت ال يتم كثري نه يف إبل صاحلها يف االستجواب يف الربملان مما جيعل 

.احلكومة ذلك حبيث يتم مبوافقتها ورضائها االستجواب إال إذا شاءت
 

دوار السلطة التشريعية اليت أهلكت أهلذا كله البد من إعادة ترميم 

نتيجة هذه التدخالت من قبل السلطة التنفيذية وإضفاء العمل اجلاد 

يف النظام األردني االستجواب لسري حق املتتب  إن  على سري عمل الربملانات.

جهة ومن جهة أخرى وعلى اإلطالق مل جيد هذا  ليجد ضعف ممارسته من

احلق ضالته خبصوص مسألة طرح الثقة يف أي وزير أو يف أي حكومة 

من احلاالت وعلى طول عمر اجملالس النيابية األردنية وذلك  ففي كثري

من قبل طارحيها ويف أحيان االستجوابات ما لعدم اجلدية يف متابعة أعائد 

إجراءات يكتمل أخرى مل أحيان ويف ععضها بعلى اإلجابة ورود أخرى 

مناقشتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني هلذه اجللسات وإما التنازل 

وهو ما ، عن االستجواب نتيجة اكتفاء الععضو املستجوب بإجابة الوزير

 يعضا حقيقة يف ظل النظام البحريين. أيسري 

ردن من البحرين واأل النيابيني يف كل واق  كال اجمللسني ىلإهذا وبالنظر 

عمل هذين اجمللسني فيما خيص استخدام هذه  ّنأن نبني أفنجد لزاما 

ثره املباشر يف مسألة أمن حيث جهة منعدما الوسيلة الرقابية يكاد يكون 

 ىل ضعف هذهإطرح الثقة بأحد الوزراء املستجوبني وهذا رمبا عائد 

على متابعة االستجوابات رة القدعدم احلق وبالتالي اجملالس يف تبين مثل هذا 

نتيجة تغلغل السلطة التنفيذية يف صلب عمل هذه اجملالس بشكل يعيق 

ردن والبحرين مر مقصورا على األتقدم عمل هذه الربملانات وليس األ

فحسب فكثريا من اجملالس النيابية العربية وحتى العاملية ال حول هلا وال 

لسلطة التشريعية مما يبعدنا عمال اأقوة نتيجة وجود هذا التغلغل يف 

عمال أصل به عدم تدخل وتغلغل النظام الربملاني الذي األعن جوهر 

ال يف ظل احلدود الدستورية اليت تنشأ يف نهايتها تعاون إخرى أسلطة على 

 .يف كتابه روح القواننيمونتسكيو ما عرب عنه السلطات وهو وتوازن يف عمل 
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 التوصيات:

ذا البحث بعديد التوصيات املتطلبة بشأن لقد توصلنا من خالل ه

ردني والبحريين وهذه التوصيات ع االستجواب يف كال النظاميني األموضو

 نوردها فيما يلي: 

ععضاء جملس الشورى البحريين بتقديم استجوابات عطاء احلق ألإوال: أ

ساسية للربملانات بشكل عام واليت تأخذ من احلقوق األ للحكومة فهوى

 ردني.هو احلال يف النظام األائية الربملانية كما بنظام الثن

ال يقل أثانيا: ختفيض عدد املستجوبني يف النظام البحريين من تطلب 

االستجواب عن مخسة أععضاء إىل متكني كل ععضو مبفرده  عدد مقدمي

من أن يقدم استجوابا وذلك الستقامة عمل املراقبة الربملانية كما هو 

  .ياحلال يف النظام األردن

ثالثا: جيب أن يتم مناقشة االستجواب داخل اجمللس يف النظام البحريين 

ن ذلك قد يعطل حق ته ابتداء داخل اللجنة املختصة ألمناقش وليس

  .االستمرارية حبقهم الدستوري األععضاء يف

األردني بطرح الثقة يف احلكومة األعيان رابعا: إعطاء احلق ألععضاء جملس 

جواب إذا مل تكن يف ديم استجوابات، فما فائدة االستاستنادا حلقهم يف تق

و أحد الوزراء أععضو جملس األعيان على طرح الثقة يف نهايته قدرة 

 احلكومة ككل.

خامسا: العمل على إلغاء النص يف النظام الداخلي جمللس النواب االردني 

ممن ينشر يف اجلرائد والصحف ملا  نال يكويف االستجواب أوالذي يشرتط 

ه للمعلومات وتدخال ئمن تدخل يف عمل النائب واستسقا هذا النص يف

  .سافرا يف حريته وعمله الربملاني

سادسا: عمل دورات وندوات للنواب يف كال النظاميني األردني والبحريين 

وهذا ال ضري فيه لشخوصهم فمن خالل هذه الندوات اليت تعقد من قبل 

داء عمله أئب من معرفة كيفية الربملاني يستطي  النا خمتصني بالشأن
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دوات عمله أكثريا منهم رمبا ال يعي كثريا من  الربملاني رقابة وتشريعا ألّن

  .مة وليس تشريفامن األ ن عمله هو تكليفأالربملاني وتبيان 

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
( د. حممد أنس قاسم جعفر: العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، دراسة مقارنة 1)
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 (110) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد

 1011 المغرب لسنةو 1018لسنة  بين الجزائردراسة مقارنة 
 د. مالوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 أ.سعايدية حورية جامعة تبسة                                          

S 
املنعطف احلاسم الذي أخذته احلركة اإلصالحية السياسية يف اجلزائر واملغرب، قد  إّن

ل مشال إفريقيا بدأ بتونس ومصر، من ارتبط مبناخ األحداث والثورات اليت عرفتها دو

أجل املطالبة بتغيري النظام السياسي، واالعرتاف باحلقوق واحلريات الكاملة، ومن 

يسمى بـ "الربي  العربي"، سارعت اجلزائر واملغرب إىل تعديل  أجل تفادي موجة ما

إصالح منظومتها القانونية، مبا يستجيب إىل متغريات املرحلة ومتطلباتها، يف إطار 

 جتسدت مؤسساتي تشريعي، يتماشى ومبادئ القانون األمسى يف البالد، ولقدسياسي 

 تلته تعديالت يف القوانني، ،1455أوال سنة الدستور تعديل يف املغرب يف اإلصالحات هذه

القوانني  البدء بتعديالت على اجلزائر يف السياسية مشروع اإلصالحات ركز حني يف

 .1456الدستور سنة  بتعديل ملسارا ، ليتوج هذا1455سنة 

 من جمال احلكم الراشد، يف خاصة أهمية ذات جاءت هذه اإلصالحات، مبستجدات

 باملراقبة املسؤولية ممارسة وربط العامة احلياة ختليق آليات تقوية العمل على خالل

 قانونية دينامكية إطالق على يؤشر ما وهو هيئات احلكم الراشد، ودسرتة واحملاسبة

 دولة القانون واملؤسسات، مبا قواعد إلرساء تؤسس جديدة ومؤسساتية تنظيميةو

 جمهودات على املصداقية الدولية ويعضفي اجلزائر واملغرب التزامات تفعيل يعضمن

 .الدميوقراطي البناء وترسيخ الفساد مكافحة

زائر، الكلمات املفتاحية: التعديل الدستوري، احلكم الراشد، احملاسبة، املراقبة، اجل

 املغرب.

Résumé: 
Le moment critique qu’elle a obtenu le mouvement politique 
réformiste en Algérie, au Maroc, a été liée à des événements 
climatiques et des révolutions connues pour les pays d’Afrique du 
Nord a commencé en Tunisie et en Egypte, pour exiger un 
changement dans le système politique, et la reconnaissance de ses 
droits et libertés, et afin d’éviter une vague de soi-disant 
«printemps arabe», a été rapide Algérie et le Maroc à modifier le 
cadre juridique de son système, y compris face à la scène et les 
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exigences des variables, dans le cadre de la réforme politique 
législative institutionnelle, en conformité avec les principes de la 
loi suprême du pays, et je dois ces réformes incarnées au Maroc 
en modifiant la Constitution première en 2011, suivie par des 
changements dans les lois, alors que le projet de réformes axé 
politique en Algérie pour commencer les modifications des lois de 
2011, pour être couronné ce chemin pour modifier la Constitution 
en 2016. 
 Il est venu ces réformes, le dernier développement en particulier 
dans le domaine de la bonne gouvernance surtout, en travaillant à 
renforcer la moralisation de la vie publique et de lier exercer un 
contrôle responsable, la comptabilité et la constitutionnalisation 
de bons mécanismes de corps de gouvernance, qui marque le 
lancement d’une nouvelle dynamique juridiques, réglementaires 
et institutionnels mis en place pour jeter les bases de l’Etat de 
droit et des institutions, y compris Il assure l’activation des 
obligations internationales de l’Algérie et le Maroc et donne de la 
crédibilité aux efforts de lutte contre la corruption et la 
consolidation de la construction démocratique. 
Mots-clés : réforme constitutionnelle, la bonne gouvernance, de 
responsabilisation, de suivi, Algérie, Maroc. 

 مقدمة

احلكم الراشد،  لتعزيز إصالحات تعد باختاذ بادرت كانت اجلزائر قد إذا

، 7111ولة املعلن عنها سنة دبرنامج إصالح هياكل ال إطالقمن خالل 

اهلادف إىل إرساء دولة احلق والقانون فعال وممارسة
(1)

تاله برنامج ، 

 وداتاجمله فعالية فإن ،5177السياسية املعلن عنها سنة اإلصالحات 

 فجوات وجود يالحظ عموما حيث تتأكد، مل ذلك زالت م  ال املبذولة

 والنتائج الفعلية املمارسات وبني املتخذة واإلجراءات التشريعات بني

اجملتم   مشاركة تغييب يف اخلصوص على األصعدة، تتجلى خمتلف على

 ليةفعا وضعف التنموي املسار يف واجلماعات احمللية املدني والقطاع اخلاص
 باجلهاز املرتبطة واالختالالت الشؤون العمومية، تدبري يف املساءلة

احلكم  سوء جتليات الفساد كإحدى ظاهرة تفشي عن فعضال القعضائي،

 .الراشد
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جمهودات  على سلبا تنعكس اليت واالختالالت اإلكراهات هذه ولتجاوز

 لبةاجلزائر أصبحت مطا فإن املستدامة، والبشرية االقتصادية التنمية

 لتحسني أولوياتها ضمن الصدارة بأن متنح معضى، أي وقت من أكثر

 .واملسؤولية والشفافية النزاهة وترسيخ مقومات مستوى احلكم الراشد
 وإجابات بإشارات 5175لتعديل الدستوري لسنة ا جاء السياق، هذا يف

 أن معه يتأكد مبا اجليد، على إشكالية احلكم الراشد وحمكمة واضحة

جاء ليعاجل االختالالت اليت  احلكم الراشد الدستوري لقواعد التأصيل

  .5175 سنة خلفتها املنظومة الدستورية السابقة على تعديل
ويف نفس السياق عرف املغرب إصالحات سياسية عميقة، متثلت بدايتها يف 

، تلتها بعد ذلك صدور املنظومة التشريعية 5177تعديل الدستور سنة 

 ذات مبستجدات اجلديد الدستور جاء لدولة، ولقداليت تسري هياكل ا
 علىباخلصوص  استناده خالل من ،يف جمال احلكم الراشد خاصة أهمية
 باملراقبة املسؤولية ارسةمم وربط العامة احلياة ختليق آليات تقوية

 إطالق على يؤشر ما وهو ،احلكم الراشدهيئات  ودسرتة واحملاسبة
 تؤسس البناء جديدة ؤسساتيةوم وتنظيمية قانونية دينامكية

 .الدميوقراطي
سبق ميكن طرح اإلشكالية التالي: إىل أي مدى وفق  وتأسيسا على ما

، يف ظل الراشد ومبادئهيف دسرتة احلكم الدستوري اجلزائري املؤسس 

  . 5177املغرب املعدل سنة مقارن بدستور ، 5175لسنةاإلصالحات الدستورية 

لية تقتعضي تقسيم حماور املوضوع إىل مخس إن اإلجابة على هذه اإلشكا

 مباحث، موزعة كالتالي:

 .القانون لدولة الدستوري التكريس األول: املبحث
 املبحث الثاني: االرتقاء بالقضاء إىل سلطة مستقلة.

 والرقابة. املساءلة الثالث: املبحث
 الدميقراطية التشاركية والشفافية. :الرابع املبحث

 احلكم الراشد. مبقومات وضاملبحث اخلامس: النه



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (118) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 القانون الدستوري لدولة التكريس املبحث األول:

 أكد القانون، لدولة تكريسا طلب األول: بالنسبة إىل اجلزائرامل
على تعميق الدميقراطية وتوطيد دعائم دولة  5175الدستور املعدل سنة 

القانون، وتعميق مبدأ الفصل بني السلطات واستقاللية العدالة، 

سي  الفعضاء الدستوري حلقوق وحريات اإلنسان واملواطن، وواجباته، وتو

منه، على 72الديباجة واملادة  من 13 الفقرة تعديل متويف هذا السياق 

 الفصل بني السلطات يكفل الدستور "عبارة النحو التالي: إضافة

 72من الديباجة، وتعديل املادة  13 الفقرة إىل العدالة" واستقالل

بني  مبدأ الفصل تكريس رة "والفصل بني السلطات" بهدفبإضافة عبا

 دولة أسس وإرساء كمبدأين دستورين، العدالة السلطات واستقاللية

 وحرياته. املواطن القانون وضمان حقوق

 21 وإضافة املادة 51، 21، 25العادلة: مت تعديل املواد  احملاكمة ولعضمان

 احملاكمة ضمان ، بهدفاملتعضمن التعديل الدستوري 17-75القانون من 

االستثنائي  الطاب  والتأكيد على القعضائية وإقرار املساعدة العادلة

 يف للنظر الشخص املوقوف حق وإقرار القانون، إطار يف للحبس املؤقت

للقصر املوقفني. كما  بالنسبة الفحص الطيب ووجوب مبحاميه، االتصال

 وحتقيق العدالة، مامأ تعضمن املساواة اليت اإلجراءات دسرتة إىل تهدف

 وإضفاء للمواطن األساسية القعضائية للحقوق واحلريات احلماية

 املؤقت إجراء احلبس دسرتة القانون، إن دولة إطار يف الفاعلية عليها

 وباملوازاة مت، واملواطن اإلنسان حرية مبدأ محاية يدعم وجعله استثنائيا

 ل:من خال العدالة سري وقواعد حقوق املتقاضني دسرتة

إدراج إلزامية تعليل األوامر القعضائية إلضفاء الشفافية التامة على  -أ

 .755للمادة  15العمل القعضائي، وذلك بإضافة الفقرة 
 .750 للمادة 15، وذلك بإضافة الفقرة القعضائيةضمان تنفيذ األحكام  -ب
للمحامي،  القانونية حتصني حقوق الدفاع دستوريا وضمانها: احلماية -ج

قانونية  على ضمانات التأكيد خالل من الدفاع مبدأ حقوق ودعم



(117) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

كل أشكال العضغوط،  من احلماية له وتكفل احملامي منها يستفيد

 للدستور. 711وذلك بإضافة املادة 
 و 05، 05، 01 ولعضمان احلقوق اإلنسانية: عدلت املوادنفسه ويف السياق 

 لةللمعام القانون معاقبة من التعديل الدستوري، واليت تناولت 02

وحرية  واملعتقد، اإلنسان وحرمة املشينة، أو أو الالنسانية القاسية

 من يكفلها الدستور وقعضائية، قانونية بعضمانات وإحاطتها التنقل،

 اإلنسان وحقوق األساسية أن احلريات أحكامه، يف صراحة إقراره خالل

ب انتهاكها. واليت تبنتها اجلزائر مبوج بتجريم معضمونة ويدعمها واملواطن

 الدولية.االتفاقيات املصادقة على 

كما مت التأكيد على دسرتة بعض احلقوق واحلريات وتدعيم احلقوق 

 20و 27و 21و 01املواد  : حيث مت إضافةتكريسا لدولة القانون األخرى

 حق تتناول التعديل الدستوري، اليت من 54و 25 املادتني وتعديل

 وعلى البصرية والسمعية املكتوبة السلمي، وحرية الصحافة التظاهر

وعدم  الغري كرامة واحرتام ،القانون إطار يف الشبكات اإلعالمية

 احلصولحق وضمان  ،ةللحري سالبة لعقوبة الصحافة جنحة إخعضاع

 املعلومة، وتهدف هذه اإلضافة والتعديالت إىل: على

 التعايش وضمان الدميقراطية التعددية لتعزيز التعبري حرية دعم -

 وضمان الربامج وتعدد السياسية خمتلف التوجهات وبني تم اجمل داخل

 الغري. كرامة التداول واحرتام
الرأي  حرية يدعم الصحافة السلمي وحرية التظاهر حرية إن إقرار -

 السياسية. احلريات فعالية ويعضمن دستوريا املكرسة

ةالصحاف للحرية. مما يعزز حرية عقوبة سالبة ترتب ال الصحافة جنحة نإ -
(2)

. 

 أكد القانون، لدولة تكريسا طلب الثاني: بالنسبة إىل املغربامل

 51صادر يف  7077017ظهري الشريف رقم املغربي املعدل مبوجب  الدستور

(3)5177جويلية 
 احلق يسودها دميقراطية دولة الختيار بناء الوفاء ، على

ن والتعضام احلكم الراشدو والتعددية املشاركة ترتكز على والقانون

املواطنة وحقوق وواجبات الفرص وتكافؤ واملساواة واحلرية واألمن
(4)

. 



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (116) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 والتزام القانون املساواة أمام مبدأ على بقوة التأكيد مت السياق، هذا ويف
 هذه التزام م  له باالمتثال والسلطات العمومية األشخاص مجي 

ني املواطن حرية لتفعيل املالئمة الظروف توفري بالعمل على األخرية

 ونشر واعتبار دستورية العامة، احلياة يف ومشاركتهم بينهم واملساواة

ملزمة كمبادئ القانونية القواعد
(5)

. 

 األساسية احلريات واحلقوق لكافة الدستوري التكريس جاء وباملوازاة،

 خالل: من اخلصوص على

 بعدم االلتزام م  ألول مرة املعلومات على احلصول يف احلق تكريس-7

 مبقتعضى قانون، إال قييدهت جواز

 العادلة،  احملاكمة يف واحلق الرباءة قرينة ضمان-5

 وأمنهم وحرياتهمواجلماعات  األشخاص حلقوق القعضائية احلماية-0

 مبا العدالة سري وقواعد حقوق املتقاضني على التأكيد م  القعضائي
 فيها:

 اهليئة أمام فردي، تنظيمي أو إداري قرار كل يف الطعن حق -

حكم  ويف عادلة، حماكمة يف احلق ضمان ،املختصة اإلدارية لقعضائيةا

 معقول، أجل داخل يصدر
 جلسات علنية،  يف وصدورها األحكام تعليل جوبو -

 احملاكمة أثناء املساعدة الالزمة بتقديم العمومية السلطات إلزام -
 تنفيذ األحكام، على واملساعدة

استثنائية حماكم إحداث من  -
(6).  

 ألزم واحلقوق األساسية، للحريات األمثل التفعيل لعضمان وخياوت

 املواطنني استفادة لتيسري: املالئمةالتدابري باختاذ  العمومية السلطات املشرع

االجتماعية  واحلماية والعالج التعليم يف من احلق املساواة قدم على

 حسب الوظائف العمومية ولوج وكذا واملاء والسكن والشغل

 املرتبطة بنشاط االحنرافات مجي  عن والزجر ق، للوقايةاالستحقا

 العمومية واهليئات اإلدارات واستعمال بنشاط العمومية واهليئات اإلدارات

 املخالفات ومجي العمومية  الصفقاتوتدبري  وإبرام واستعمال األموال
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

النزيه  بالتنافس املخلة التسريبات املصاحل واستغالل بتنازع املتعلقة

 مواق  استغالل يف الصلة بالشطط ذات املمارسات وكذا املالي بريوالتد

 املنافسة واملخالفة ملبادئ االحتكار واهليمنة واالمتياز ووضعيات النفوذ

 .العالقات االقتصادية يف واملشروعة احلرة
 سلطة مستقلة إىل بالقضاء االرتقاء املبحث الثاني:

التعديل  ا الصدد، نصيف هذ طلب األول: بالنسبة إىل اجلزائرامل

اجلديد على ضمانة أساسية من ضمانات استقاللية العدالة، الدستوري 

وهي منح رئيس اجلمهورية صفة حامي استقاللية السلطة القعضائية، 

، م  التأكيد على إفادة القعضاة 725للمادة  15وذلك بإضافة الفقرة 

 الةالعد سري يف التدخل بعضمانات جديدة هامة وأساسية وهي حظر

 و 10 و 10و 15احلكم، وذلك بإضافة الفقرة  قاضي قابلية نقل وعدم

 .755للمادة  12

ومن جهة ثانية متت دسرتة مبدأ التقاضي على درجتني يف اجملال اجلزائي، 

طبقا للمعايري العاملية واالتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر، وهي 

ايات، وهذا يشكل إضافة جديد قد تسمح باستئناف أحكام حماكم اجلن

للمادة  15ضمانة جديدة يف اجملال اجلزائي، عن طريق إضافة الفقرة 

751. 
يف  للفصل التنازع حمكمة وينص الدستور اجلديد كذلك على دسرتة

والقعضاء اإلداري، وذلك  العاديالقعضاء  هيئات بنياالختصاص  تنازع حاالت

ارة "هيئات القعضاء باستبدال عبارة "احملكمة العليا وجملس الدولة" بعب

 .717من املادة  10العادي وهيئات القعضاء اإلداري"، يف الفقرة 
 ويف نفس السياق، وجتسيدا لفصل السلطات، نص الدستور على

للقعضاء، تعد هذه اإلضافة  األعلى للمجلس االستقاللية املالية واإلدارية

واستقالليتها، عن طريق إضافة  العدالة سري حلسن دعامة أساسية

(7)715للمادة  15الفقرة 
استقاللية من شأنها تعميق التعديالت . كل هذه 

  توطيد أسس القانون.وبالتالي ، القاضي واستقالليتهالقعضاء، وتدعيم محاية 



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (100) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

التعديل  نص ،ويف املقابل طلب الثاني: بالنسبة إىل املغربامل

 باقي عن القعضائيةالسلطة  استقاللية على الدستوري املغربي اجلديد

 من  على التأكيد م  مهمة ضمانها وأوكل للملك ،األخرى السلطات

 للقاضي السماح وعدم، القعضاء على القعضايا املعروضة يف تدخل كل

مهمته  بشأن ضغط ألي اخلعضوع أو تعليمات أو أي أوامر بتلقي

 .القعضائية
 استقالله اعترب أن قاض كل على الدستور أوجب ثانية، جهة ومن

 أن العلم م  القعضائية، األعلى للسلطة اجمللس إىل ألمرا حييل أن مهدد،

 مهنيا خطأ يعد والتجرد، االستقالل القاضي بواجب من إخالل كل

 .احملتملة القعضائية املتابعات عن النظر جسيما، بصرف
 على التأثري من حاول لكل القانون معاقبة على كذلك الدستور وينص

 القانون، بتطبيق القعضاة  ملزما مجي مشروعة، غري بكيفية القاضي

 االلتزام بالتحديد العامة النيابة قعضاة على أنه يتعني إىل اإلشارة م 

 يتبعون السلطة اليت عن الصادرة القانونية الكتابية فقط بالتعليمات

 .هلا
 للسلطة كل تدخل جتريم دسرتة على الدستور نص املقتعضيات، بهذه

 م  يتسق مبا القعضاء شؤون التأثري يف أشكال من شكل أي أو املال أو

 اجلهاز وحتصني اجملال، هذا يف الفساد ملكافحة االتفاقية األممية مقتعضيات

 .الفساد من عموما القعضائي
 األعلى استبدل اجمللس ،اتالسلط لفصل وجتسيدا السياق، نفس يف

 مستقلة دستورية كمؤسسة ،للسلطة القعضائية األعلى باجمللس للقعضاء

 رئيس لديها املنتدب الرئيس مبهام ويقوم امللك أسهاوماليا ير إداريا

 من الرف  خالل من تركيبتها تعزيز م ، العدل وزير بدل النقض حمكمة
 الصلة ذات ومؤسسات وععضوية شخصيات املنتخبني القعضاة عدد

القعضاء استقالل عن وبالدفاع حقوق اإلنسان حبماية
(8)

. 
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 والرقابة املبحث الثالث: املساءلة

والرقابة كركيزة املسائلة خبصوص  ب األول: بالنسبة إىل اجلزائراملطل

 ذوي على وآلياتها الرقابة جمال توسي  أساسية للحكم الراشد، مت

من الدستور سنة  50واملنتخبني: حيث عدلت املادة  الوظائف السامية

فقرتني  الفقرة األوىل وإضافة إىل عبارة "العهدات" ، وذلك بإضافة5175

 الوظائف تكون أن إمكانية عدم حتديد مبدأ بهدف املادة،هذه إىل 

 خلدمة املصاحل وسيلة وال للثراء مصدراالدولة  يف مؤسسات والعهدات

التصريح باملمتلكات من قبل مجي   ضرورة اخلاصة، والتأكيد على

 السلمجا املنتخبني أو املعينني يف أو للدولة الوظائف السامية يف املعينني

غري  اإلثراء منللحد الوطنية،  واهليئات واحمللية طنيةالو املنتخبة

 وتعميم  خالل دسرتة من السلطة استعمال سوء من واحلد املشروع

 باملمتلكات. التصريح

 17-75من القانون  18، 12، 10، 10املواد ومن جهة أخرى عدلت 

عمل  ينسق األول الوزير أن املتعضمن التعديل الدستوري بهدف: حتديد

 10 املادة يف" رئيس اجلمهورية برنامج ينفذ "عبارة حذف م  احلكومة

 خمطط وليس عملها خمطط تعد اليت احلكومة هي أن وحتديد ،15 الفقرة

 التعديالت تهدف الوزراء، كما جملس على الوزير األول، وتعرضه عمل

 مبخطط األول الوزير عمل خمطط باستبدال 12 و 10 املادتني مست اليت

 تقديم احلكومة بيان بوجوب 18 تعديل املادة مت كماعمل احلكومة، 

  الوطين. الشعيب للمجلس سنويا العامة السياسة
 عملها ططلمخ احلكومة لعمل احلكومة وإعداد الوزير األول تنسيق إن

 بيان سنويا احلكومة تقديم جملس الوزراء، ووجوب على وعرضه

 كيد على مسؤوليةالتأ أساسه الوطين، الشعيب للمجلس سياستها العامة

 .هاعمل مراقبة الدستور خيوله الذي الوطين الشعيب لسلمجا أمام احلكومة

 ويف نفس السياق ولتعزيز الدور الرقابي للربملان على عمل احلكومة: لقد
 للربملان حقا أساسيا 7115 دستور من 133 املادة خالل نص من تقرر

 لنظم فإن االستجوابا من الكثري االستجواب ويف وهو احلكومة ملراقبة



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 درجةإىل  يرتتب عنها إصدار الئحة قد تذهب مناقشة إجراء إىل يؤدي

 الغرفتني ويعترب ألععضاء خمول احلق وهذا. احلكومة من الثقة سحب

ميكن  الذي وهو اإلجراء باحلكومةعالقته  يف الربملان أخطر حقوق من

 قعضية يف تصرفها توضيح وشرح أسباب احلكومة مطالبة من النواب

 يف احلكومة عليه الذي أقدمت التصرف من والغاية ،قعضايا الساعة من

 من الثقة سحب االستجوابعلى  مل يرتب الدستور أن إال القعضية، هذه

أمت وجه على  مل تقم بواجبها إذا احلكومة
(9)

 املادة نص أن واملالحظ 
 راء.اإلج هذا يتم بها اليت واإلجراءات الشروط الدستور مل تبني من 133

 تقرر حقا تقليديا وضروريا 7115 دستور من 134 املادة ومبوجب نص

 إجراء عنها يرتتب اليت للحكومة األسئلةوهو توجيه  الربملان ألععضاء

العضرورة عند مناقشة
(10)

. 

املتعضمن  17-75من القانون  725و 727مت تعديل املادتني  5175ويف سنة 

آجال اجلواب  ديل هو حتديدالتعديل الدستوري، وإن اهلدف من هذا التع

 يف الربملان للحكومة استجواب أععضاء على يوما 30 أقصاها مدة خالل

 إىل تهدف 152 فقرتني جديدتني للمادة الساعة، وإضافة قعضايا إحدى

 جلسة الشفوية والكتابية وختصيصاألسئلة  على اجلواب حتديد آجال

 األسئلة على كومةاحل ألجوبة بني الغرفتني لالستماع بالتداول أسبوعية

 التعديالت على هذه النص وإن أععضاء الربملان. اليت يقدمها الشفوية

 ومن ثم عمل احلكومة على للربملان الرقابية املهمة يكرس تفعيل

الدستور.  يف ممثليه املكفولة طريق عن للرقابة الشعب ممارسة ضمان

 تنيالغرف بني أسبوعية بالتداول جلسات ختصيص دسرتة وعليه فإن

 على الربملان رقابة فعالية يعزز األسئلة الشفوية على احلكومة ألجوبة

احلكومة عمل
(11)

.
 

 

املعارضة الربملانية ضمن التعديل حظيت ، النشاط الرقابيولتفعيل 

مبكانة أرقى، يكفلها هلا الدستور يف العديد من  5175لسنة   الدستور

الرقابي، ففعضال عن اجلوانب ذات الصلة مبمارستها للنشاط السياسي و

من هذا التعديل 770ضمانه هلا مبوجب املادة 
(12)

، حلرية الرأي والتعبري 



(100) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

واالجتماع واالستفادة من اإلعانات املالية املمنوحة للمنتخبني يف الربملان 

وكذا املشاركة الفعلية يف األشغال التشريعية، تتمت  هذه املعارضة حبقها 

ملانية واملشاركة الفعلية يف مراقبة عمل يف املشاركة يف الدبلوماسية الرب

وكذا يف حقها  ،من خالل متثيل مناسب يف أجهزة غرفيت الربملان ،احلكومة

صادقت عليها يف إخطار اجمللس الدستوري خبصوص القوانني اليت 

الربملان  الدستورعالوة على هذه املكاسب، يلزم  األغلبية الربملانية.

ملناقشة جدول أعمال تقدمه جمموعة بغرفتيه بتخصيص جلسة شهرية 

 الداخلي النظام إىل تطبيقها وإحالة أو جمموعات برملانية من املعارضة،

هذه التعديالت تكرس الوجود الدستوري للمعارضة، إن  لكل غرفة.

وهذا شيء جديد واجيابي وتؤسس عليها، كما تعطى دفعا قويا للحياة 

 ن دسرتةإوعلى ذلك ف اجلزائر. السياسية وتدعم الدميقراطية التعددية يف

 احلياة يف دورها وُتفعل عمل املعارضة الربملانية تدعم احلقوق ذهه

 آرائها. احرتام السياسية، وتعضمن

 يف 5118و 7115 تعديلي أجاز فقد 1989 دستور يف احلال هو مثلما

 إطار ويف الربملان يف غرفيت املساءلة التشريعية املتمثلة161 املادة

 ذات قعضايا يف حتقيق جلان مناسبا تراه وقت أي يف تنشأ أن ااختصاصاته

مصلحة عامة
جل إضفاء االنسجام على عمل السلطات مت أومن  .(13)

(14)5175الدستور املعدل سنة  من 781 املادة تعديل
جلان  تتناول اليت 

 إنشاء من  تهدف إىل املذكورة للمادة 02 فقرة بإضافة التحقيق: وذلك

 وقائ  حول حتقيق خبصوص من الربملان غرفة كل بلق من حتقيق جلان

مبدأ  قد تبنىالدستوري  املؤسسوبهذا يكون  إجراء قعضائي. حمل تكون

 التحقيق القعضائية. حيث أن السلطة واستقاللية السلطات بني الفصل
 عمل بانسجام خيل القعضائي اإلجراء بالتزامن م  جيري قد الذي

 القرار. عند تعارض حالة يف يعضعها قد إذ السلطات العمومية،

 بهدف تقوية (10)و( 15)ضافة فقرتني إب 700 مت تعديل املادة وباملوازاة

 إعالمية حول بعثات تشكيل إمكانية مبنحها السلطة التشريعية دور



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 البعثات هذه هلا اليت ختعض  األحكام على إدراج وطنية، والنص مواضي 

 الغرفتني. غرفة من لكل الداخلي النظام ضمن

الدستوري اجمللس استقاللية  ولعضمان ،الدستوريةولتفعيل مبدأ الرقابة 

من التعديل  785واملالية، مت تعديل املادة  اإلدارية االستقاللية مبنحه

 االستشاراتيف  االنتخابات كقاضي اختصاصاته الدستوري اجلديد، وحتديد

رد يف الوطنية، وإعادة النظر يف تشكيلة اجمللس مبوجب التعديل الوا

 12 إىل 09 من أععضائه عدد ، بزيادة780املادة  من 15و 17الفقرتني 
أععضاء من بينهم رئيس اجمللس  10ععضوا، حبيث يعني رئيس اجلمهورية 

 15، ومن اجمللس الشعيب الوطين 15من جملس األمة و 15ونائبه، وانتخاب 

من جملس الدولة؛ وعلى ذلك تكون كل سلطة  15من احملكمة العليا و

 الرئيس، وإقرار نائب أععضاء. واستحداث وظيفة 10 :ليا ممثلة بـع

أثناء  األصوات تساوي حال يف الدستوري لسلمجصوت رئيس ا ترجيح

  املداوالت.
سنوات م   18 إىل 15 متديد عهدة أععضاء اجمللس الدستوري منكما مت 

 سنوات، وفرض عليهم 10سنوات بعدما كانت كل  10جتديد نصفي كل 

 أو انتخابهم حرة مبجرد مهنة أو نشاط أي مداولة عن التوقف إلزامية

مهامهم  مباشرة قبل اجلمهورية رئيس أمام اليمني تعيينهم، وكذا أداء

 15و 12و 10يف الفقرات  عليها املنصوص الدستوري، مبوجب التعديالت

 أعاله. املذكورة 780 املادة من
جديدة للععضوية من سبق، جاء التعديل الدستوري بشروط  إىل جانب ما

 شروط السن ، بوض 782و 780اجلديدتني  املادتني خالل إضافة

الدستوري؛  لسلمجا ععضو وظيفة واخلربة لتولي والكفاءة والتأهيل

سنة عند التعيني أو االنتخاب، والتمت  خبربة مهنية  01تتمثل يف بلوغ 

لي أو ، سواء التعليم العاميادين القانونسنة على األقل يف  72مدتها 

 القعضاة أو احملاماة أو الوظائف العليا يف الدولة، وتكريس احلصانة

خالل  الدستوري لسلمجأععضاء ا لفائدة اجلزائية املسائل يف القعضائية

 وظيفة ععضو إن هذه األحكام اجلديدة تهدف إىل تعزيز عهدتهم. ممارسة



(105) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 أشكال كل عن منأى يف ومركزه الدستوري، وجعله الدستوري لسلمجا
 اختصاصاته الدستورية. يف ممارسة استقالليته تعيق اليت قد عضغطال

، 781تعديل املادة مت  الدستوري لسلمجا إخطار توسي ومن أجل 

( 01)نائبا أو ثالثني  (21)ومخسني  األول الوزير ليشمل األخطار أيعضا

 وأن املؤسسات، أداء فعالية زيادة شأنه وهذا من ،ععضوا يف جملس األمة

 جملس يف ععضوا30  أو نائبا 50 :الدستوري لـ لسلمجا ارإخط حق منح

دولة  إرساء يف مكانتها ورف  الدستورية للرقابة مهماتعزيزا  ديع ألمة

 احلقوق واحلريات الفردية ومحاية الدميقراطية وتعميق القانون

  واجلماعية.

حق املتقاضني يف الرقابة عن  ويف نفس السياق أرسى هذا التعديل،

على إحالة من احملكمة العليا وجملس    بعدم الدستورية، بناءطريق الدف

من التعديل الدستوري:  788الدولة مبوجب إضافة مادة جديدة حتت رقم 

 طريق املواطنني عن أمام الدستوري لسلمجا إخطار توسي  نإحيث 

والكيفيات املنصوص عليها يف  الشروط بعدم الدستورية، وفق الدف 

 تطبيقها املشرع كيفية سيحدد املعضافة، واليت اماألحك موضوع املادة

 واحلريات للحقوق محاية إضافية يشكل بأن ععضوي، كفيل بقانون

 دستوريا. املكفولة

املمنوح  األجل متديد إىل ،781يهدف تعديل املادة  أخرى جهة من

 إىل يوما (20) وقراراته، من عشرين بآرائه لإلدالء الدستوري للمجلس

 17 الفقرتان 781 (إطار املادة يف إخطاره حالة ما، يفيو (01)ثالثني 

 أشهر (4) أربعة أجل االستعجال، وإقرار حاالت مراعاة ( م 15و

على  النص ، م 788 املادة إطار يف حالة إخطاره يف قراراته إلصدار

 أشهر. (4) أربعة أقصاها مدة واحدة مرة األجل هذا متديد إمكانية
 آراء وقرارات ترتبها اليت اآلثار دسرتة 717 تعديل املادةكما يتعضمن 

 شروط وإقرار متديد وعليه فإنالدستوري، وطابعها النهائي،  لسلمجا

 لسلمجا آلراء وقرارات بالنسبة فيه الشيء املقعضي قوة اآلجال ودسرتة



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (108) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 دور الدستوري، وبتعزيز فعالية االجتهاد بعضمان الدستوري، كفيلتان

اليت  القانونية القاعدة مراقبة ظيفةو ممارسة الدستوري يف لسلمجا

العمومية السلطات تعضعها
(15)

. 

 لسلمجا استقاللية إىل تعميق جهة، من تهدف التعديالت هذه إن

 للبالد القانون األساسي احرتام على مؤسسة تسهر الدستوري، باعتباره

 أخرى، ضمان جهة واجلماعية، ومن الفردية واحلريات ومحاية احلقوق

 من متكينه املمثلة يف تشكيلته، بغرض الثالث للسلطات متوازن متثيل

 توسي  عن واملرتتبة له املوكلة الدستورية اجلديدة باملهام التكفل

الدستوري  لسلمجا استقرار ضمان تهدف إىل أنها اإلخطار، فعضال عن

أداء اليمني  خالل من السيما ألععضائه، القانوني املركز وتدعيم

املداوالت. كما ترتقي  وحفظ سرية واحلياد اهةبالنز بالتحلي والتزامهم

باجمللس الدستوري إىل مصاف احملاكم واجملالس الدستورية يف العامل
(16)

 ،

وتعمق الطاب  القعضائي للرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر، وقد 

 كانت حمل طلبات ملحة من طرف املختصني واجملتم  ككل.

من القانون  715على املادة  خلت تعديالتوبهدف توسي  الرقابة املالية أد

 إىل املتعضمن التعديل الدستوري، واملتعلقة مبجلس احملاسبة، ترمي 75-17

 على رؤوس البعدية رقابتهاحملاسبة، وتوسي   جملس استقاللية تكريس

 تطوير يف املساهمة مهمة التابعة للدولة، وإسناده التجارية األموال

 العمومية، وكذا توسي  األموال تسيري يف والشفافية احلكم الراشد

 باهلياكل عالقاته حتديد السنوي، إىل جانب تقريره إليها يرسل اليت اجلهات

وبذلك  قانون. والتفتيش، مبوجب املكلفة بالرقابة الدولة يف األخرى

 والشفافية احلكم الراشد حتقيق العمل على هي احملاسبة جملس غاية تصبح
وميةاألموال العم تسيري يف

(17)
.  

 احلساب وإعطاء املساءلة خبصوص املطلب الثاني: بالنسبة للمغرب

كرس  الدستور أن إىل اإلشارة جتدر أساسية للحكم الراشد، كركيزة

 .العمومية باحملاسبة والوظائف املسؤوليات ممارسة تالزم قاعدة
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 عرفت اليت املراقبة الربملانية تعزيز إىل الدستور عمد املنطلق، هذا من
 العضرورية النصاب شروط حيث أصبحت آلياتها، مستوى على تغريا

 :خالل من مرونة خاصة أكثر إلعماهلا
 نصاب النواب وحدد جملس على حصره مت الذي الرقابة ملتمس-7

 م  1996 دستور يف بدل الرب  األععضاء مخس يف عليه التوقي 

 كيدوالتأ األععضاء أغلبية قبل من التصويت عليه بعضرورة االحتفاظ

 حني مل يف عليه، املوافقة عند مجاعية استقالة استقالة احلكومة على

 نصابه قلص ملتمس للمساءلة برف  سوى املستشارين جمللس يسمح

 .احلكومة استمرارية على أثر له أي وليس اخُلمس إىل الثلث من

 تشكيلها الدستور بإمكانية مسح اليت احلقائق لتقصي النيابية اللجان-5

 بدل املستشارين جملس أععضاء أو جملس النواب أععضاء ثلث من بطلب

 متيز الدستور كما .7115 دستور وفق اجمللسني من أي أغلبية أععضاء

 رئيس قبل من على القعضاء اللجان هذه تقارير إحالة إمكانية بفتح

 اجمللس داخل عمومية جلسة على ختصيص والتنصيص اجمللس هذا

أية  تستدعي ال السابق يف كانت ينماب التقارير، هذه ملناقشة املعين

 إطار يف املركزية بالنقد اهليئة تناولته ما هوو مناقشة، أو متابعة

  2009 لسنة السنوي تقريرها

 أمام طرف رئيسها من احلكومة لعمل املرحلية احلصيلة عرض-0

 من أو النواب، جملس ثلث أععضاء من بطلب أو منه، مببادرة إما الربملان

قبل  من سنوية جلسة ختصيص م  جملس املستشارين ءأععضا أغلبية

 وتقييمها، العمومية السياسات ملناقشة الربملان
 مسؤولي إىل طلب االستماع إمكانية اجمللسني يف الربملانية اللجان ختويل-0

 الوزراء مسؤولية وحتت حبعضور واملقاوالت العمومية، واملؤسسات اإلدارات

 التابعني هلم،
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 النهوض لتمكينها من الربملانية للمعارضة ميزةمت مكانة ضمان-2

 بصفتها السياسية واحلياة العمل الربملاني يف األكمل الوجه على مبهامها

 .واملراقبة التشري  وظيفيت يف يشارك يف اجمللسني أساسيا مكونا
 االستثناءات، املواطنني ورف  مجي  على املساءلة مبدأ لتعميم وتوخيا

 يصعب كان اليت الوزراء حملاكمة احملكمة العليا حذف على الدستور نص

 والتنظيمية املرعية، الدستورية الشروط إىل بالنظر يف السابق تفعيلها

 عما اململكة حماكم أمام مسؤولني جنائيا احلكومة أععضاء أصبح حيث

 أمام املواطنني م  ملساواتهم تكريسا جنايات وجنح من يرتكبونه

 القانون والقعضاء.

 الرأي إبداء يف الربملانيني فقط حصانة جمال حصر مت السياق نفس ويف

 املعرب الرأي كان إذا ماعدا مزاولة مهامهم، خالل بتصويت القيام أو

خيل  ما يتعضمن أو اإلسالمي، الدين أو امللكي يف النظام جيادل عنه

 حصانة أية الربملانيني من جتريد مت وبذلك .للملك الواجب باالحرتام

 أجل من االقتعضاء عند مبتابعتهم وحماكمتهم يسمح مبا إلطارا هذا خارج

املسطرة  قواعد وفق املواطنني باقي غرار على احلق العام وجرائم جنح

العمل بها اجلاري اجلنائية
(18)

. 
 الذي األعلى للحسابات اجمللس دور الدستور عزز أخرى جهة ومن

 ضمان م  ملكةبامل املالية العمومية ملراقبة العليا اهليئة اعتربه

مبادئ  ومحاية تدعيم إىل الرامية األساسية وتوضيح مهمته استقالله،

 بالنسبة للدولة واحملاسبة، والشفافية اجليدة احلكم الراشد وقيم

 .العمومية واألجهزة
 قوانني تنفيذ على مراقبة عالوة ليشمل، تدخله جمال توسي  مت وهكذا،

 األجهزة ومصاريف يلعمليات مداخ سالمة من والتحقق املالية

 بالقواعد اإلخالل على واملعاقبة شؤونها وتقييم تدبري للمراقبة اخلاضعة

 التصريح باملمتلكات وتتب  مراقبة مهمة العمليات، هذه املرعية على

 بالعمليات املتعلقة النفقات السياسية وفحص األحزاب حسابات وتدقيق

بوظائف  املرتبطة اراتواالستش األسئلة عن وكذا اإلجابة االنتخابية،
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 وتقديم باملالية العامة، املتعلقة والتقييم واملراقبة التشري  يف الربملان

 نطاق يف احلكومة باإلضافة إىل القعضائية للهيئات مساعدته

 عند املعاقبة إمكانية للحسابات اجملالس اجلهوية ختويل م  اختصاصاتها

 .املرعية بالقواعد اإلخالالت عن مجي  االقتعضاء
 األعلى الدستور للمجلس أوكل املواطنني، وإعالم للشفافية وتوخيا

 واملقررات اخلاصة التقارير فيها أعماله، مبا مجي  نشر مهمة للحسابات

الرئيس  إلزام م  الرمسية باجلريدة السنوي ونشر تقريره القعضائية

 متبوعا للربملان يكون اجمللس ألعمال عرض بتقديم للمجلس األول

مبناقشة
(19)

. 

 املبحث الرابع: الدميقراطية التشاركية والشفافية

أن الدستوري اعترب املؤسس  طلب األول: بالنسبة إىل اجلزائرامل

 أساسية دعامة يشكالن التداول الدميقراطي ومبدأ املشروعية

يف  السياسية على احلياة ديناميكية وإضفاء وتعزيز أسسها للدميقراطية

من الديباجة  12 و10 الفقرات  تعديل القانون، حيث مت دولة إطار

 التداول ويكرس"وعبارة " املشروعية"و "السيادة "عبارة بإضافة

 التعديل هذا ، وعليه إن"عن طريق انتخابات حرة ونزيهةالدميقراطي 

الدميقراطي  التداول مبدأ جتسيد خالل من النظام الدميقراطي يعزز

 عن حرية اختيار ممثليه من خالل سلطته من ممارسة الشعب الذي ميكن
 حرة ونزيهة. دورية انتخابات طريق

من  72للمادة  10ولتكريس الدميقراطية التشاركية مت إضافة الفقرة 

 مستوىعلى  التشاركية الدميقراطية الدولة تشج " 5175دستور 

 املستوى علىالتشاركية  الدميقراطية تشجي  بهدف احمللية" اجلماعات

 العمومية. ة يف تسيري الشؤوناحمللي، مبعنى املشارك

ويف نفس السياق ومن أجل ترسيخ الدور املركزي لألحزاب السياسية يف 

 السياسية املعتمدة، لألحزاب حقوق منحمن خالل الدميقراطية ممارسة 

 العمومية اإلعالم وسائل يف زمين حيز-واالجتماع،  والتعبري الرأي حرية
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االقتعضاء،  عند عمومي، ، متويلالوطين على املستوى متثيلها يتناسب م 

 على السلطة القانون، ممارسة حيدده كما الربملان بتمثيلها يف يرتبط

 حتديد وإحالةالدميقراطي،  التداول خالل والوطين من احمللي الصعيدين

وهذا  الععضوي. إىل القانون األحزاب اجلمعيات والتزامات إنشاء شروط

واجلمعوي لنشاط السياسيل أفعضل قانونية محاية من شأنه توفري
(20)

. 

 لتشجيعها على الدميقراطية التشاركية.

من  فقط: واحدة مرة اجلمهورية رئيس إعادة انتخاب حتديد كما مت

املتعضمن التعديل  17-75من القانون  575و 88خالل تعديل املادتني 

 مبدأ إىل تكريس يهدف 15 الفقرة 88تعديل املادة  ّنإالدستوري، حيث 

 الدميقراطية دعائم من أساسية يشكل دعامة لدميقراطي الذيا التداول

 حتديد خالل السياسية، من احلياة يف الديناميكية أسسها ويعضفي ويعزز

 جتسيدا ملعضمون فقط مرة واحدة اجلمهورية رئيس إعادة انتخاب

 الدميومة طاب  هذا املبدأ بإعطائه الديباجة، وترسيخ من 12 الفقرة

(21)575املادة  يف إدراجه خالل من واالستقرار
 .  

إن إدراج مبدأ إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية مرة واحدة، ضمن املبادئ 

من الدستور، يعضفي هذا  575ميكن املساس بها واحملددة يف املادة  اليت ال

 خالل من النظام الدميقراطي عززاملبدأ ضمان دميومته واحلفاظ عليه. وي

 سلطته من ممارسة الشعب ميكن الذيالدميقراطي  التداول مبدأ جتسيد

حرة  دورية انتخابات طريق عن ممثليه اختيار خالل حرية من وذلك

 .5175الدستور املعدل سنة  من 77 املادة ألحكام وفقا ونزيهة

وتوخيا لتخليق احلياة السياسية، ويف إطار تهذيب وتنظيم عمل ممثلي 

من القانون  771و ،775 اجلديدتني املادتني إضافةالشعب يف الربملان، مت 

املتعضمن التعديل الدستوري 75-17
(22)

 ععضو أو النائب إلزام إىل ، تهدف

الربملانية، وجتريد  األشغال يف الفعلية بالتفرغ للمشاركة األمة جملس

 االنتماء يغري األمة الذي جملس يف أو الوطين الشعيب لسلمجا يف املنتخب

 دسرتة، كما أن االنتخابية هيف عهدت أساسه على انتخب احلزبي الذي

 أشغال يف للمشاركة الفعلية األمة أو ععضو جملس النائب تفرغ وجوب
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 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 العهدة إلزامية مبدأ لتجسيد دعامة يعّد العامة اللجان واجللسات

 العمل الربملاني. وضبط وتفعيل

 حالة يف القانون بقوة عهدته األمة من جملس ععضو أو النائب جتريد إن

احرتام  على إلجباره أساسه على انتخب الذي السياسيانتمائه  تغيري

 أسس السياسي، جيسد العمل أخالقية على إرادة ناخبيه، واحلرص

 املمارسة الدميقراطية. وعليه فقد أكد هذا التعديل على:

وجوب تفرغ أععضاء الربملان ملمارسة مهام العهدة كليا، باملشاركة  -7

 الفعلية حتت طائلة العقاب بسبب التغيب.
من  تغيري االنتماء احلزبي الذي مت االنتخاب على أساسه حتت طائلة  -5

 التجريد من العهدة.
تدعيم مصداقية وشرعية الربملان، من خالل إلزامية احلعضور الفعلي يف 

األشغال، ومن  كل منتخب يف الربملان من تغيري انتمائه السياسي أثناء 

احرتام العقد املعنوي عهدته، وذلك باحرتام الطاب  الوطين للعهدة، و

 الذي يربط املنتخب بناخبيه.

 مبنحها السلطة التشريعية دور بهدف تقوية 700 كما مت تعديل املادة

على  وطنية، والنص مواضي  إعالمية حول بعثات تشكيل إمكانية

 لكل الداخلي النظام ضمن البعثات هذه هلا اليت ختعض  األحكام إدراج

 الغرفتني. غرفة من

(23)137جديدة وإضافة مادة 138، 136ملادتني بتعديل ا
 إىل منح تهدف ،

مشاري   إيداع وحتديد األمة، ألععضاء جملس بالقوانني املبادرة صالحية

اإلقليمي  اإلقليم، والتقسيم وتهيئة احمللي القوانني املتعلقة بالتنظيم

 بالقوانني ألععضاء املبادرة يف احلق منح األمة، وعليه فإن جملس مكتب

 خوهلا اليت للمهام وجتسيداهذا األخري  لدور تدعيما يّعد األمة سجمل

 من 775 املادة ملعضمون طبقا بغرفتيه الدستوري للربملان املؤسس

 مشاري  إيداع نكما أ .17-75الدستور املعدل مبوجب القانون رقم 

 اإلقليمي لدى والتقسيم اإلقليم وتهيئة احمللي القوانني املتعلقة بالتنظيم
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 أععضاء ثلثي خصوصية تركيبة تأسيسا علىجاءت األمة،  جملس مكتب

األمة جملس
(24)

. 

مستقلة ملراقبة  دسرتة هيئة ومن أجل التأكيد على مبدأ الشفافية،

املشرع آلية جديدة هامة وهي هيئة عليا مستقلة  حيثاالنتخابات: 

إضافة فصل جديد للباب الثالث حتت عنوان "الفصل ، بملراقبة االنتخابات

 17-75من القانون  710و 710الثاني: مراقبة االنتخابات"، يتعضمن املادة 

 املتعضمن التعديل الدستوري.

املذكورة يف  اجلديدة ملزمة مبوجب األحكام العمومية السلطات إن

ونزاهة،  شفافية وطنية، يف أو انتخابات حملية أعاله، بتنظيم املادتني

تعضم  االنتخابات راقبةمل مستقلة عليا هيئة ذلك أنشئت أجل ومن

املدني، تسهر على شفافية ونزاهة االنتخابات اجملتم   وممثلني عن قعضاة

 واالستفتاءات، من استدعاء اهليئة الناخبة إىل إعالن النتائج املؤقتة، وإن

 دستورية، قاعدة اإللزامية هذه املؤسس الدستوري إقرار من القصد

 قبل تعيني السياسية اباألحز واستشارة االستقاللية ووض  معايري

 التعبري ومتكني دستورية لتأمني ضمانات إرساء اهليئة، هو هذه رئيس

 االنتخابية يعضمن القوائم تسليم دسرتة أن كما. الشعبية اإلرادة عن

التداول  وغايتها تكريس االنتخابات يف والنزاهة الشفافية مبدأ

ريادستو املكرسة التعددية السياسية خالل من الدميقراطي
(25)

.  
إن هذه اهليئة مدعوة، بالنظر إىل املهام املوكلة هلا، ومكانة استقاللية 

أععضائها، إىل إضفاء مصداقية أكرب على هذه االنتخابات، وتعزيز 

 الشرعية الدميقراطية ملنتخيب الشعب.

يف املغرب،  الدستوري املشرع اعترب املطلب الثاني: بالنسبة للمغرب

 التمثيل ملشروعية أساسا زيهة والشفافةوالن احلرة االنتخابات

التمييز  وعدم التام باحلياد العمومية السلطات حيث ألزم ي،الدميقراط

 قواعد حتديد هذه املبادئ م  يتسق مبا للقانون وأوكل املرشحني، بني

 واحلقوق للحريات واملمارسة اإلعالم العمومية وسائل من االستفادة

 وشروط وكيفيات التصويت وعمليات االنتخابية املرتبطة باحلمالت
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 خمالفة على املرتتبة لالنتخابات والعقوبات واحملايدة املستقلة املالحظة
 . االنتخابية العمليات وشفافية املتعلقة بنزاهة املقتعضيات

 عمد ممارسة الدميقراطية، يف السياسية لألحزاب املركزي الدور ولرتسيخ

 عليها، تتأسس أن جيب اليتواملبادئ  مهامها توضيح إىل الدستور

أنشطتها  قواعد حيدد تنظيمي قانون إىل بإطارها التشريعي واالرتقاء

 م  مراقبة متويلها، وكيفيات للدولة املالي الدعم ختويلها ومعايري

يقعضائ حكم إال مبقتعضى حلها إمكانية عدم على التنصيص
(26)

. 

 الرتحال يف مسألة الدستور حسم السياسية، احلياة لتخليق وتوخيا

 ختلى من كل الربملان جملسي يف أحد ععضو صفة من جرد حيث الربملاني

اجملموعة  أو الفريق أو لالنتخابات بامسه ترشح السياسي الذي انتمائه عن

 .إليها ينتمي اليت الربملانية
 نص للدميقراطية التمثيلية، كرديف التشاركية الدميقراطية ولتدعيم

 ومشاري  قرارات إعداد يف املدني اجملتم مجعيات  مساهمة على الدستور

 وتقييمها وفق تفعيلها ويف العمومية والسلطات املؤسسات املنتخبة

 القانون. حيددها شروط
 إشراك للتشاور قصد هيئات بإحداث العمومية السلطات ألزم كما

 وتفعيلها العمومية إعداد السياسات يف االجتماعيني الفاعلني خمتلف

 جمال يف ملتمسات تقديم يف املواطنني ريس حقتك م  وتقييمها،

قانون  كيفياتها حيدد العمومية السلطات إىل التشري  وعرائض

تنظيمي
(27)

. 
 بالتنمية جديدة للنهوض فعضاءات خلق إىل اإلشارة جتدر الصدد هذا ويف

 :إحداث خالل من التشاركية والدميقراطية البشرية
 لعلمي،ا والبحث والتكوين للرتبية أعلى جملس -
 والطفولة، لألسرة استشاري جملس -
 .اجلمعوي والعمل للشباب االستشاري اجمللس -
 

 



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 احلكم الراشداملبحث اخلامس: النهوض مبقومات 

  املطلب األول: بالنسبة إىل اجلزائر

 اقتصاد بناء من أجل كامة االقتصادية وحماربة الفساداحلأوال: 

 االختالس أو التالعب كالأش من شكل أي وطين متني تنافسي خال من

أو التعسف، وذلك يف إطار التنمية  غري املشروعة التجارة الرشوة أو أو

الديباجة "...  إىل 14 الفقرة املستدامة واحملافظة على البيئة. مت إضافة

 املستدامة التنمية إطار يف وتنافسي منتج اقتصاد بناء على ويعمل

 بناء "تشجي  15 البند بإضافة 11 على البيئة"، وتعديل املادة واحلفاظ

والعلمية"،  كلها، الطبيعية والبشرية البلد قدرات يثمن متنوع اقتصاد

"التجارة العبارات التالية: وتعديل البند األخري من هذه املادة بإضافة 

 غري املشروعة" و"الرشوة" و"التعسف".

 املادة ديلويف نفس السياق مت التأكيد على حرية االستثمار والتجارة: بتع

والتجارة، يرمي  االستثمار حرية تتناول التعديل الدستوري اليت من 00

 األعمال، وضبط حتسني مناخ مبهمة الدولة إناطة إىل هذا التعديل

 .النزيهة غري االحتكار واملنافسة ومن  املستهلك حقوق ومحاية السوق،
 األعمال، الالزمة ملمارسة توفري الشروط غايتها هذه املهام دسرتة إن

 االقتصادية، وتأطريها وضمان احلكامة الوطين، وحتقيق تنمية االقتصاد
الغاية هذه بتحقيق كفيلة بعضمانات

(28)
. 

وطنية للوقاية من الفساد  تأسيس هيئةومن أجل مكافحة الفساد مت 

ومكافحته، وإضفاء احلماية على أععضاءها من شتى أشكال العضغوط أو 

هانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته، اليت الالرتهيب أو التهديد أو ا

 شاملة سياسة اقرتاح مهمتها يتعرضون هلا خالل ممارسة مهامهم،

 النزاهة وتعكس والقانون احلق دولة الفساد وتكرس مبادئ من للوقاية

 واملساهمة واألموال العمومية املمتلكات تسيري يف واملسؤوليةوالشفافية 

 تطبيقها. يف

التعديل املتعلق مبجلس احملاسبة املذكور أعاله يف احملور املتعلق  يهدف أيعضا

 أشكال من شكل من أي الوطين االقتصاد محايةباملسائلة والرقابة إىل 



(115) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 املشروعة، املقررة غري املصادرة االستحواذ أو أو االختالس أو التالعب

 دستوريا.

كم واحل واحلريات احلقوق وهيئات محاية مؤسسات ثانيا: دسرتة

إىل  718تتعلق التعديالت املدرجة يف املواد اجلديدة من املادة  الراشد

جمالس  بإحداث. 5175من التعديل الدستوري لسنة  511غاية املادة 

 العلمي للبحث للشباب، وجملس وطين أعلى جملساستشارية جديدة وهي 

مثل  قائمةدستوريا هليئات  وضعاهذه التعديالت  ومتنحوالتكنولوجي، 

 لسلمجومكافحته، وا الفساد هليئة الوطنية املستقلة للوقاية منا

اإلنسان، إن  االقتصادي واالجتماعي، واجمللس الوطين حلقوق الوطين

 لدى موضوعة أو املدسرتة املذكورة احملدثة املستقلة واهليئة اجملالس
 معني رئيسها مستشار للحكومة، أو أن مركز ذات أو اجلمهورية رئيس

 من خالل احلكم الراشد حتسني إىل يس اجلمهورية. تهدفرئ قبل من
 وتوصيات سنوية، آراء واقرتاحات تقارير الدولة مؤسسات على عرضها

استشاري طاب  ذات
(29)

. 

 املطلب الثاني: بالنسبة للمغرب.

 أفرد مرة ألول ساسية اليت حتكم املرافق العام:أوال: املبادئ األ

 األساسية املبادئ دسرتة متت حيث، دةاجلي للحكامة كامال بابا الدستور

 :التالية
 بني املواطنات املساواة أساس على العمومية املرافق تنظيم-7

 الوطين الرتاب تغطية واإلنصاف يف إليها، الولوج يف واملواطنني

 أداء اخلدمات، يف واالستمرارية
 واحملاسبة اجلودة والشفافية ملعايري العمومية املرافق تسيري إخعضاع-5

 والقيم الدميقراطية، واملبادئ واملسؤولية
 احرتام ملبادئ وظائفهم وفقا مبمارسة العمومية املرافق أعوان إلزام-0

 تتب  وتأمني العامة واملصلحة والشفافية والنزاهة واحلياد القانون
 املرتفقني، وتظلمات مالحظات واقرتاحات



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (118) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 لألموال عن تدبريها احلساب بتقديم العمومية املرافق إلزام-0

 بها اجلاري للقوانني طبقا للمراقبة والتقييم خعضوعها م  العمومية

 العمل،
 قواعد العمومية حيدد للمرافق ميثاق استصدار على التنصيص-2

 الرتابية واجلماعات العمومية بتسيري اإلدارات املتعلقة احلكم الراشد

 واألجهزة العمومية،
 بتقديم لية عمومية،مسؤو ميارس منتخب ومعني شخص كل إلزام-5

ملهامه،  تسلمه مبجرد حيازته يف اليت باملمتلكات واألصول كتابي تصريح

 انتهائه، وعند ممارستها وخالل
 دعم من واالستفادة باحلكم الراشد املكلفة اهليئات استقاللية ضمان-1

 يكون موضوع أعماهلا عن سنوي تقرير بتقديم الدولة وإلزامها أجهزة

لربملانا قبل من مناقشة
(30).  

 احلقوق وهيئات محاية مؤسسات دسرتة متت املبادئ، هذه ضوء على

 اإلنسان حلقوق الوطين بينها اجمللس من احلكم الراشدو واحلريات

املكلفة  واهليئة باخلارج املغربية اجلالية الوسيط وجملس ومؤسسة

 السمعي العليا لالتصال واهليئة التمييز أشكال وحماربة باملناصفة

 الرشوة من والوقاية للنزاهة واهليئة الوطنية املنافسة وجملس بصريال

اوحماربته
(31). 

 تنظيم الرتابي التنظيم أن الدستور اعترب لقد الرتابية احلكامة ثانيا:

وتعزيزا  املنطلق هذا من .املتقدمة اجلهوية على مركزي يقوم ال

 جهات الرتابية، من اجلماعات الدستور اعترب الرتابية، للحكامة

 شؤونها تسري العام خاضعني للقانون معنويني أشخاصا ومجاعات،

 ويرتكز العام، باالقرتاع منتخبة بواسطة جمالس دميقراطية بكيفية

تأمني  م  ،والتعضامن احلر والتعاون التدبري مبادئعلى  تنظيمها

 يف من مساهمتهم والرف  شؤونهم تدبري يف املعنيني السكان مشاركة

 .واملستدامة املندجمة ريةالبش التنمية



(117) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 الرتابية، اجلهات واجلماعات خص الدستور أن أيعضا بالتذكري وجدير

 السياسات وإعداد للدولة العامة تفعيل السياسة يف املساهمة مبهمة

 .املستشارين جملس يف ممثليها من خالل الرتابية
 الذين يقومون بتنفيذ هم اجملالس رؤساء أن على الدستور وركز

 آليات بوض  كذلك ،أصبحت ملزمة اليت اجملالس هذه ومقررات تمداوال

 املواطنني مساهمة تيسري خالل والتشاور من للحوار تشاركية

تقديم  إمكانية وإعطائهم وتتبعها التنمية برامج يف إعداد واجلمعيات

 .التشاركية الدميقراطية مستلزمات وفق عرائض
 ذاتية الرتابية اختصاصات للجماعات أسندت التفري ، مبدأ على وبناء

 هذه من إليها منقولة الدولة واختصاصات م  مشرتكة واختصاصات

الصالحيات  هذه ملمارسة التنظيمية السلطة هلا حيث أوكل األخرية،

 .الرتابية ودائرتها اختصاصها جمال داخل
 مبوارد اجلماعات الرتابية الدستور خص فقد املوارد، مستوى على أما

 كل اقرتان ضرورة م  قبل الدولة، من مرصودة وأخرى ذاتية، مالية

 املوارد بتحويل الرتابية اجلماعات إىل من الدولة لالختصاصات نقل

 والبنيات التحتية البشرية، التنمية جماالت يف العجز ولسد له املطابقة

 اجلهات ولفائدة لفرتة معينة الدستور أحدث والتجهيزات، األساسية

 اجلهات، بني للتعضامن صندوقًا أحدث جتماعي، كمااال للتأهيل صندوقًا

 .التفاوتات من التقليص قصد للموارد، املتكافئ بهدف التوزي 
 بالنسبة للجماعات الصدارة مكانة للجهة الدستور منح وعموما،

 اجلهوية التنمية وتتب  برامج إعداد عمليات يف خصوصا األخرى

 االختصاصات احرتام نطاق يف إلعداد الرتاب، اجلهوية والتصاميم

الرتابية هلذه اجلماعات الذاتية
(32).  

 السلطة ميثلون والعمال الذين الوالة دور بوضوح الدستور كما حدد

 :على احلكومة باسم الرتابية ويعملون اجلماعات يف املركزية



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (116) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 املراقبة التنظيمية وممارسة النصوص وتنفيذ القانون تطبيق تأمني -

 اإلدارية؛

 والربامج تنفيذ املخططات على الرتابية اجلماعات ساءرؤ مساعدة -

 التنموية؛
 لإلدارة املركزية، الالممركزة املصاحل أنشطة بتنسيق القيام -
 .سريها حسن على السهر -
 لتحديد قانون تنظيمي على استصدار الدستور نص اإلطار، هذا يف

 املداوالت وتنفيذ الرتابية، لشؤون اجلماعات الدميقراطي التدبري شروط

واملشرتكة واملنقولة  الذاتية واالختصاصات العرائض واملقررات وتقديم

 احلكم الراشد التعاون وقواعد تنمية و املوارد ومصدر املالي والنظام

 الصناديق ومراقبة تدبري التدبري احلر مبدأ تطبيق حبسن املتعلقة

احملاسبة األعمال وإجراءات وتقييم والربامج
(33)

. 

 الدستورية املبادئ تعترب كامة االقتصادية وحماربة الفسادثالثا: احل

أهم  من املقاوالت حلكامة اجليدة بتعزيز املمارسات املتعلقة اجلديدة

 :على التنصيص خالل من املكتسبات
 استغالل جتريم احلر، وكذا والتنافس واملقاولة املبادرة حرية ضمان -

 من مالي، طاب  ذات الفةخم وكل بالتنافس النزيه املخلة التسريبات

 املنافسة حتليل وضبط صالحية ومنحه املنافسة، جمللس دسرتتهخالل 

 غري التجارية واملمارسات هلا املمارسات املنافية ومراقبة األسواق يف

 .املشروعة
 املخالفة املمارسات واهليمنة وباقي االحتكار ووضعيات االمتياز، حماربة -

أجل  من ،االقتصادية العالقات يف شروعةاحلرة وامل املنافسة ملبادئ

 جل للفرص واستفادة تكافؤ وخلق الري  اقتصاد على القعضاء

 االقتصادي الوض  مينحها اليت االمتيازات من االقتصاديني الفاعلني

 .للبالد
 االحتكار على بغية القعضاء النفوذ مواق  استغالل يف الشطط جتريم -

 إبرامقوانني ب املتعلقة الحنرافاتا زجر، واحلر التنافس مبدأ وتكريس



(110) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 بغية اليت تعرفها واالحنرافات اخلروقات من واحلد الصفقات العمومية

 العمومية الصفقات قطاع اليت يشهدها الرشوة ظاهرة من التقليص

األشغال  جودة وتدني التكاليف تعضخم إىل تفعضي بدورها واليت

 .إجنازها آجال وتأخري واخلدمات
 مهمتها الرشوة وحماربتها من والوقاية للنزاهة يةوطن هيئة إحداث -

الفساد  حماربة سياسات تنفيذ تتب  واإلشراف وضمان والتنسيق املبادرة

 .احلكم الراشد اجليد مبادئ وترسيخ
 االقتصاديني ثقة الفاعلني على احلفاظ أجل من املصاحل تعضارب من  -

اخلارجية راتاالستثما وجلب جمال األعمال يف املعامالت واستقرار
(34). 

8 

تأسيسا على ما سبق، نستنتج وجود تشابه كبري بني التعديل الدستوري 

، 5177والتعديل الدستوري للمغرب لسنة  5175يف اجلزائر لسنة 

بالرغم من االختالف يف طبيعة نظام احلكم بني اجلمهوري )اجلزائر( 

 ة،وامللكي )املغرب(، فيما خيص توطيد مبادئ احلكم الراشد خاص

االرتقاء بالقعضاء إىل سلطة القانون، و لدولة الدستوري التكريس

، أما الدميقراطية التشاركية والشفافية، ووالرقابة املساءلة، ومستقلة

، فالدستور احلكم الراشد مبقومات النهوضفيما خيص احملور املتعلق ب

 وإجابات بإشارات املغربي تفوق على الدستور اجلزائري، حيث جاء

 مبا الواس ، مبعناها احلكم الراشد اجليد على إشكالية وحمكمة واضحة

 جاء الدستوري لقواعد احلكم الراشد يف املغرب التأصيل أن يتأكد معه

لعناصر ومبادئ احلكم الراشد، خاصة الباب الثاني عشر الذي جاء  شامال

 إىل فصال. باإلضافة 78حتت عنوان "احلكامة اجليدة"، الذي اشتمل على 

 املتعلق العاشر البابمنها  خمتلفة مواض  يف موجودة أخرى فصول

 احلكم الراشد اجليد مؤسسات أحديعترب  الذي للحسابات باجمللس األعلى

 الدولة مرافق يف حسابات والبتخيتص بالتدقيق  نهأ أساس على

 ها.ريتدب أمواهلا وطرق ومراقبةمية العمو واملؤسسات

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة
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التقرير املرحلي األول حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة، اآللية ( 1)

، 5118اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة االرتكاز الوطنية، اجلزائر، نوفمرب 

 .15ص

، يتعلق مبشروع القانون املتعضمن التعديل 5175جانفي  58، املؤرخ يف 7/75رأي رقم ( 2)

 .5175فيفري  10، الصادرة بتاريخ 15 الدستور، جريدة رمسية، العدد

، بتنفيذ نص الدستور، 5177جويلية  51صادر يف  7077017ظهري الشريف رقم ( 3) 

  .5177جويلية  01: ، الصادرة بتاريخ2150اجلريدة الرمسية، العدد 
 .5177يباجة تعديل دستور املغرب لسنة نظر دا (4)

 .5177من تعديل دستور املغرب لسنة  15نظر الفصل ا( 5)

 .5177من دستور املغرب لسنة  05إىل  71نظر الفصل من ا( 6)

تقابلها املواد على  15من دستور  721، 725، 708، 702، 700، 705، 708املواد ( 7)

من التعديل  17-75من القانون  715، 717، 755، 750، 755، 751، 725الرتتيب 

 .711الدستوري، كما متت إضافة مادة جديدة هلذا التعديل هي املادة 

 .772إىل  770نظر الفصل ا( 8)

 لنيل مذكرة اجلزائر، السياسي النظام يف التشريعية الرقابة آلية ليلى، بغيلة بن( 9)
 .21، ص 5110-5110باتنة،  خلعضر، حاج جامعة ماجستري، شهادة

هومة،  دار اجلزائري، اسييالس النظام يف السلطة ممارسةيب أسال بوقفة، هلل عبد (10)

 .500 ص ، 2002 اجلزائر،
من القانون  725و 727 ، تقابلها على الرتتيب املادة15من دستور  700و 700املادة  (11)

 ، يتعضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية5175مارس  15املؤرخ يف  17-75رقم 

 .5175مارس  11، الصادرة بتاريخ 70العدد 
مكرر من مشروع القانون املتعضمن التعديل الدستوري، رئاسة اجلمهورية  11املادة  (12)

املتعضمن التعديل  17-75من القانون  770، تقابلها املادة 71، ص 5172ديسمرب  58

 الدستوري.
 يف دراسة) ةيعيوالتشر ةيذيالتنفني سلطتبني ال العالقة عةيطب بالعور، مصطفى( 13)

، ص 2011اجلزائر، مرباح جامعة قاصدي والقانون، ةياسيالس دفاتر اجلزائر(، دستور

780. 
املتعضمن  17-75من القانون رقم  781، تقابلها املادة 15من دستور  757املادة  (14)

 التعديل الدستوري اجلزائري.
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 17-75، للقانون 788 جديدةوإضافة مادة  717و 781، 781، 785املواد  مت تعديل (15)

 املتعضمن التعديل الدستوري اجلزائري.

على أن: "ختتص احملكمة  5177من دستور املغرب لسنة  700ينص الفصل ( 16)

الدستورية بالنظر يف كل دف  متعلق بعدم دستورية قانون، أثري أثناء النظر يف قعضية، 

النزاع، ميس باحلقوق وباحلريات  وذلك إذا دف  أحد األطراف بان القانون، الذي سيطبق يف

، 5177جويلية  51الصادر يف  7077017اليت يعضمنها الدستور"، ظهري الشريف رقم 

بتنفيذ نص الدستور، مركز الدراسات وأحباث السياسة اجلنائية، سلسلة نصوص 

  .5177، املغرب، 77قانونية، العدد 
دستوري اجلزائري. كرست هذه املتعضمن التعديل ال 17-75من القانون  715املادة  (17)

 املادة مصطلح احلكم الراشد يف دستور اجلزائر ألول مرة.

 .5177من تعديل دستور املغرب لسنة  50نظر الفصل ا( 18)

 .5177من تعديل دستور املغرب لسنة  721إىل  701نظر الفصل ا( 19)

تكرس حرية  21تكرس حرية التظاهر السلمي وضمانها للمواطن، املادة  01املادة ( 20)

احلق يف احلصول على املعلومات  27الصحافة املكتوبة والسمعية والبصرية، املادة 

حقوق  20حق إنشاء األحزاب السياسية، املادة  25والوثائق واإلحصائيات، املادة 

املتعضمن التعديل  17-75حق إنشاء اجلمعيات، القانون  20وحريات األحزاب السياسية، 

 الدستوري اجلزائري.

دسرتة مبدأ غلق العهدات الرئاسية اليت كان عليها الدستور يف السابق قبل تعديله يف  (21)

5118. 

من مشروع القانون املتعضمن التعديل الدستوري، ص  5 مكرر711مكرر، 711املادة ( 22)

املتعضمن التعديل  17-75من القانون  771، 775، تقابلها املادتان على الرتتيب 51

 الدستوري اجلزائري.
 17-75من القانون  708سابقا، أما املادة  15من دستور  771تقابلها املادة  01املادة ( 23)

 املتعضمن التعديل الدستوري اجلزائري، هي مادة جديدة.
عرض الوزير األول مشروع القانون املتعلق باملراجعة الدستورية، اجلريدة الرمسية ( 24)

 .18، ص5175مارس  11تاريخ للمداوالت، عدد خاص، جملس األمة، الصادرة ب
املتعضمن التعديل الدستوري  17-75من القانون  710و 710مت إضافة املادتني ( 25)

 اجلزائري.

، الصادر 70770755، صدر ظهري شريف رقم 5177من دستور  11بناء على الفصل ( 26)

، املتعلق باألحزاب 51077، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 5177أكتوبر  55يف 

 .5177أكتوبر  50، الصادرة بتاريخ 2715سية، اجلريدة الرمسية، العددالسيا
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 رقم تنظيمي قانون ، مشروع5177من دستور  70تطبيقا ألحكام نص الفصل ( 27)

 التشري ، جمال يف امللتمسات تقديم احلق يف ممارسة وكيفيات شروط بتحديد 64.14
 ق  االلكرتوني:نظر املوا،  2016 يناير 27 يف النواب جملس عليه وافق

http://www.chambredesconseillers.ma/ar  14/05/2016 تاريخ تصفح املوق. 

 بها يتقدم مبادرة كل :التشري  جمال يف تعرف املادة األوىل من مشروع هذا القانون، امللتمس
 يف املبادرة املساهمة بهدف التنظيمي القانون هذا أحكام وفق مواطنات ومواطنون

 التشريعية.

 رقم تنظيمي قانون ، مشروع5177من دستور  72تطبيقا ألحكام الفصل -
 السلطات إىل العرائض تقديم احلق يف وكيفيات ممارسة شروط بتحديد44.14

 نظر املوق  االلكرتوني:ا،  2016 يناير 27 يف النواب جملس عليه العمومية، وافق

http://www.chambredesconseillers.ma/ar,  14/05/2016 ,تاريخ تصفح املوق. 

 يتعضمن مكتوب، طلب كل :العريعضة-تعرف املادة الثانية من مشروع هذا القانون: 
 أو باملغرب مقيمون ومواطنون مواطنات يوجهه او توصيات، مقرتحات أو مطالب
من  شأنه يف مناسبا تراه ما اختاذ قصد املعنية، العمومية إىل السلطات خارجه

 عليها لإلجراءات املنصوص وطبقا .والقانون الدستور أحكام احرتام إطار يف إجراءات
 التنظيمي؛ القانون هذا يف

 تشارين؛املس جملس أو رئيس النواب جملس رئيس أو احلكومة رئيس :العمومية السلطات -

اليت تنص على "االعرتاف حبرية  5175من الدستور املعدل سنة  00فيما خيص املادة ( 28)

منه يشري إىل أن "حرية  01يف املادة  15االستثمار والتجارة"، يف حني أن دستور 

الصناعة والتجارة معضمونة" إن ذلك ميثل تكرارا يف العبارات ذلك أن التجارة تعترب هي 

االعرتاف" إن حرية "ا. وفيما يتعلق باستبدال عبارة "معضمونة" بعبارة األخرى استثمار

االستثمار "فقدت قوتها" ذلك أن ضمان احلرية أقوى يف املعنى من االعرتاف بها وأن 

عبارة "األعمال" ضمن دستور ميكن أن يكون هلا معنى "سليب" ومن األفعضل احلديث 

سس الدستوري يف تكريس املساواة يف عن "مناخ االستثمار". من جهة أخرى وفق املؤ

 .التعامل م  املؤسسات العمومية واخلاصة
 املتعضمن التعديل الدستوري. 17-75من القانون  511إىل  718إضافة املواد من ( 29)

 .5177، من تعديل دستور املغرب لسنة 717-702نظر الفصل ا( 30)

ظهري شريف رقم  ، صدر5177من دستور املغرب لسنة  757بناء على الفصل ( 31)

يتعلق بإحداث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اجلريدة  5177مارس  17يف  7077071

 .5177مارس  10، الصادرة بتاريخ  2155 الرمسية، العدد

http://www.chambredesconseillers.ma/ar
http://www.chambredesconseillers.ma/ar
http://www.chambredesconseillers.ma/ar
http://www.chambredesconseillers.ma/ar
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جوان  11يف  7072052، صدر ظهري شريف رقم 5177من دستور 751بناء على الفصل - 

يئة الوطنية للنزاهة والوقاية من املتعلق باهل 770075، بتنفيذ القانون رقم 5172

 .5172جويلية  15، الصادرة بتاريخ 5010الرشوة وحماربتها، جريدة رمسية، عدد 

املتعلق مبجلس  70700771صدر ظهري شريف رقم  5177من دستور  755طبقا للفصل  -

، الصادرة بتاريخ 5515، اجلريدة الرمسية، عدد 5170جوان  01املنافسة، الصادر يف 

 .5170ويلية ج 50

 07يف  70700750، صدر ظهري شريف رقم 5177من دستور  727بناء على الفصل  -

املتعلق باجمللس االجتماعي  758075، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 5170جويلية 

 .5170أوت 70، الصادرة بتاريخ 6370واالقتصادي والبيئي، اجلريدة الرمسية، العدد 

ماي  75يف  70700711، صدر ظهري شريف رقم 5177تور من دس 758بناء على الفصل -

املتعلق باجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث  712075، بتنفيذ القانون رقم 5177

 .5170ماي  71، الصادرة بتاريخ 0250العلمي، اجلريدة الرمسية، العدد 

 دراسة: راتهومرب احمللية اجلماعات نظام ، سعايدية حورية، إصالحإبراهيممالوي  (32)
واملغرب، جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، العدد  اجلزائر بني مقارنة

 . 08-02، ص 5175، الصادرة بتاريخ جانفي 75

 7072082، صدر ظهري شريف رقم 5177تطبيقا ألحكام الباب التاس  من دستور  (33)

املتعلق باجلماعات،  770070جويلية بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  11صادر يف 

. وظهري شريف رقم 5172جويلية  50، الصادرة بتاريخ 5081اجلريدة الرمسية العدد 

املتعلق  775070جويلية بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  11صادر يف  7072080

. 5172جويلية  50، الصادرة بتاريخ 5081بالعماالت واألقاليم، اجلريدة الرمسية العدد 

 777070جويلية بتنفيذ القانون رقم  11صادر يف  7072080رقم  وظهري شريف

 .5172جويلية  50، الصادرة بتاريخ 5081املتعلق باجلهات، اجلريدة الرمسية العدد 

 .5177من تعديل دستور املغرب لسنة  05، 02نظر الفصل ا( 34)



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (151) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 مدى مساهمة القضاء اإلداري في تحقيق األمن القانوني

 أ.أوراك حورية                                                    

 جامعة يحي فارس المدية                                                

S  

 إّن أهم متطلبات األمن القانوني وجود هيئة قعضائية حترص على بلورة النص

القانوني وتطبيقه على املنازعات املعروضة أمامها، وقادرة على خلق قاعدة قانونية 

واضحة تسعى من خالهلا احملافظة على التوازن بني املصلحة العامة واملصلحة 

 اخلاصة لألفراد.

فالقاضي اإلداري هو اجلهة الوحيدة القادرة على مواجهة اإلدارة العامة اليت تتمت  

 غري املشروعة والتصدي هلا.القرارات نة بالفرد العادي، وذلك بإلغاء كافة باالمتياز مقار

Resumé 
Le juge Administratif veille au respect du principe de l’égalité entre 

les deux parties , Administration et citoyen, et de permettre à 

l’administration d’adapter son action au contexte social ou 

économique. 

Le juge Administratif dispose de instruments, l’abrogation et le 

retait des actes administratifs. 

 
توجد وراء كل قاعدة قانونية اعتبارات تتحكم فيها، منها االقتصادية 

ية واالجتماعية والسياسية وقد يكون اهلدف منها حتقيق االستقرار والنوع

 اجليدة هلذه القواعد القانونية.

ويعّد األمن القانوني من الغايات األساسية اليت يشهدها كّل نظام قانوني، 

حبيث يعترب عنصرا من عناصر النظام يف اجملتم  وفاحتة كّل حعضارة فهو 

 نتاج احلاجة إىل إحالل النظام حمل الفوضى.

اد يف اجملتم ، فال بد أن فالقانون أداة أساسية لتنظيم العالقات بني األفر

يكون أي نظام قانوني حمققا لالستقرار واالنعضباط يف كافة اجملاالت سواء 

كانت املراكز القانونية أو األعمال املادية والقانونية، فبقدر ما تكون هذه 

املراكز القانونية واضحة وحممية بأطر قانونية، وبقدر ما حتظى به من 

مة واجملتم  بقدر ما يسود االستقرار يف احرتام من جانب السلطة العا

 احلقوق من قبل اجلمي  سواء كانت سلطة أو إدارة أو أفراد.
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إّن إعداد القاعدة القانونية من األعمال اجلد مهمة وذات األهمية حبيث 

التفسريات واالجتهادات كل جماالت ويبعد بوضوح يسهل العمل بها صياغتها إّن 

 لغرض منها.اليت ال تكون دائما حتقق ا

على استقرار املراكز القانونية احملافظة يف القانوني واملتمثل فلتحقيق األمن 

لألفراد وقيام الثقة يف العالقات القانونية والقدرة على توق  األمور 

مسبقا وختطيط العالقات املستقبلية، فكان البد من وجود إدارة سلمية 

من وجودها، أو قبل ذلك  حترص على تنفيذ القوانني بهدف حتقيق الغاية

وجود هيئة تتب  نصوص قانونية تتماشى ومتطلبات اجملتم ، باإلضافة 

إىل ذلك وهو األهم وجود هيئة ثابتة وهي القعضاء على مجي  املستويات، 

والقعضاء اإلداري بصفة خاصة، اهلدف من وجودها ردع املخالف للنص 

 القانوني قبل وبعد صدوره.

حث تبيان كيف للقعضاء أن حيمي املراكز القانونية إننا حناول يف هذا الب

لألفراد، وكيف له أن يواجه كّل النقائص اليت ميكن أن تثور يف حالة عدم 

وجود نص قانوني، وكيف له أن يلعب دور املشرع يف حالة عدم وجود 

القاعدة القانونية وذلك دون املساس أو تعدي على مبدأ الفصل بني 

 ة القعضائية على مهام السلطة التشريعية.السلطات أو تعدي السلط

وعملنا على الرتكيز على القعضاء اإلداري باعتباره اجلهة األكثر إنشاء 

للقاعدة القانونية منذ القدم، فالدور األساسي واألصلي للقعضاء هو 

الفصل يف النزاعات القائمة، وذلك بتطبيق القاعدة القانونية إن كانت 

ذلك فهو أي القعضاء ملزم بالبحث عن واضحة وسهلة، وإن مل تكن ك

احلل بأية طرق قانونية متاحة، فالقاضي ال يسكت حبجة عدم وجود 

 النص، وإال اعترب منكرا للعدالة وأمكن خماصمته.

إّن للقاضي اإلداري الدور الفعال يف محاية احلقوق املكتسبة لألفراد وله 

ات القعضائية بكافة دور أساسي يف مواجهة اإلدارة بإلزامه بتنفيذ املقرر

 الطرق القانونية كما يلزمها بإلغاء القرارات اإلدارية املعيبة.   
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وملناقشة هذا املوضوع رأينا تقسيمه إىل حمورين أساسني األمن القانوني 

مفهومه وأهم العناصر اليت تقوم عليها )احملور األول(، ونبني أهم ضمانات 

 احملور الثاني(. القعضاء اإلداري لتحقيق األمن القانوني )

 احملور األول: مفهوم األمن القانوني 

ملا كان األمن القانوني ضرورة أساسية وسياسية ال غنى عنها من أجل 

واالجتماعي استقرار املعامالت وحتقيق النماء االقتصادي محاية احلقوق وضمان 

ت فقد تزايد االهتمام بهذا املبدأ بفعل ما يعرفه العامل املعاصر من تطورا

متالحقة سواء على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي بشكل 

أصبحت معه هذه التحوالت توحي بعد االستقرار يف حياته البشرية 

فكان على النظام القانوني مواجهة حتديات جديدة مل تكن موجودة 

 سابقة تعود إىل العوملة، اقتصاد السوق والتحديات األمنية األخرى.

ن القانوني يف صلب االهتمام بفعضل ما يوفره لألفراد ولقد أصبح األم

والعاملني والقانونيني واالقتصاديني من محاية استقرار اإلطار القانوني 

من خالل قواعده وينتظمون بالنسبة ويتعاقدون الذي يتعاملون يف جماله 

 التزاماتهم جتاه السلطات العمومية تبعا ملقتعضياته.

حوله جمموعة من املفاهيم وتركزت ة طويلة عرف األمن القانوني منذ مد

واألفكار إاّل أّنه مل يستقر على تعريف حمدد، لذا فقد تعددت تعارفه، فكان 

البد وحماولة إىل التطرق إىل تعريف األمن القانوني يف مهده، والتطرق إىل 

نشأته يف الدول األوروبية، وإىل انتشار هذا املبدأ يف خمتلف الدول األخرى، 

، كما نشري إىل أهم العناصر دساتريهاوإن مل تنص عليه صراحة يف  وحتى

 املكونة ملبدأ األمن القانوني.

يعرف األمن القانوني بأنه فكرة  تعريف مبدأ األمن القانوني:-1

تهدف إىل توفري حالة من االستقرار يف العالقات واملراكز القانونية وذلك 

تور ومتوافقة م  مبادئ من خالل إصدار تعريفات متطابقة م  الدس

 القانون الدولي.

ورغم االستعمال الناتج ملصطلح األمن القانوني يف الكثري من الدول 

 األوروبية إاّل أّنه مل يوجد اهتمام بتعريف هذا املبدأ.
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ولكن ما ميكن تقدميه من حماوالت لتعريف األمن القانوني فهو: "توفري 

اضحة مما يوفر للفرد االطمئنان قانونية مؤكدة وثابتة وو األمن لقاعدة

واستقرار املراكز القانونية وبأن ال يفاجئ بقواعد قانونية تكون سببا يف 

اإلضرار يف مراكزه القانونية
(1)

. 

كما يعين األمن القانوني: "كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف 

قل احلد إىل تأمني ودون مفاجئات حني تنفيذ االلتزامات وتاليف أو على األ

 (2).من عدم الوثوق يف تطبيق القانون"

ولكنه ونظرا لصعوبة تعريف مبدأ األمن القانوني حاول الفقه يف 

البداية قياس مبدأ األمن القانوني على الثقة املشروعة، غري أّن البعض 

يرى أّن الثقة املشروعة هي أقرب لإلنصاف منها لألمن القانوني، وأّنه 

الفقه يفرق  ة املشروعة واألمن القانوني فإّنرغم التقارب بني الثق

 (3).بينهما على غرار اجمللس الدستوري

كما عرفه البعض بالنظر إىل املكونات اللفظية واللغوية، باعتبار أن 

مفهوم األمن القانوني يعين عموما اخلطر الذي ينصرف إىل احلالة اليت 

أي خطر، أي  يكون فيها الفرد يف مأمن من املخاطر أو الوقاية من

احلماية الوقائية من املخاطر أي حالة الفرد الواثق العادي الذي يعتقد 

 )4(.أنه يف مأمن من اخلطر
وترج  صعوبة تعريف األمن القانوني إىل أّن هذا املبدأ متعدد املظاهر 

يف الكثري من اجملاالت، فهو مبدأ وحعضوره ومتنوع الدالالت وكثري األبعاد 

نص للتطبيق ومبدأ عدم الرجعية ومبدأ الفصل بني الوضوح وقابلية ال

 السلطات.

ميكن تبين التعريف التالي: "هو التزام السلطة العامة بتحقيق  ؛وعليه

قدر من الثبات للعالقات القانونية وحد أدنى من االستقرار للمراكز 

القانونية بهدف توفري األمن والطمأنينة جلمي  أطراف العقد القانوني"، 

شخاص واملمتلكات من الدستوري الذي يهدف إىل محاية األبدأ فهو امل

اآلثار السلبية للقانون، لذلك ال بد أن تكون القاعدة القانونية واضحة ال 
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لبس فيها وقاعدة معيارية حاكمة ومفصلية ال حتتاج إىل التنظيم يف 

 )5(.العمل بها أي البد من التقليل من التنظيم واملراسيم التنفيذية

كّل قانون مصدره نص قانوني أو : ة مبدأ األمن القانونينشأ-2

تشري  دستوري، إاّل أّن األمن القانوني خيتلف عن ذلك حبيث مل يكتسب 

 هذه الصفة إاّل باجتهادات حمكمة العدل للمجموعة األوروبية.

دخل مبدأ األمن القانوني إىل بعض الدول األوروبية األخرى مثل فرنسا 

جملموعة األوروبية وحمكمة العدل األوروبية، فكرسته عرب بوابة قانون ا

حتت عبارة الثقة املشروعة اليت هي  1962حمكمة العدل األوروبية يف سنة 

متجانسة م  نظرية األمن القانوني وهي هذه العبارة سارت عليها 

 26 يف قرارها الصادر يف 1981احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سنة 
 .1979أبريل 

رد يف قانون اجملموعة األوروبية واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ومل ي

ما يفيد التنصيص على مبدأ األمن القانوني كمبدأ ملزم لدول االحتاد 

األوروبي يف تشريعاتها األمر الذي يفسر بأّن القعضاء األوروبي تفطن إىل 

كيال يتم أهمية قيام األمن القانوني يف التشريعات الوطنية األوروبية ل

قد يصعب معها واملؤسساتية خلق جزر من األمن يف األنظمة القانونية 

توفري األمن بشكل عام
)6(

. 

أما عن اجمللس الدستوري الفرنسي يف قرار
)7(

 1969أبريل  09 له بتاريخ: 

اعترب أّن املشرع هدف إىل تقوية األمن القانوني عن طريق احلد من 

ر أّن اجمللس الدستوري الفرنسي أقر طرق الطعن، وقد يفهم بهذا القرا

 دستورية املبدأ ضمنيا.

وقد يذهب الباحثون إىل أّن اجمللس الدستوري يف فرنسا مل يرسخ صراحة 

مبدأ األمن القانوني كحق أساسي، لكن ميكن القول إّنه مل يستثنه أيعضا، 

ومراعاة للمتطلبات احلقوقية األوروبية وللقانون الدولي املقارن، فقد 

هذا املبدأ من خالل بعض دسرتة ل اجمللس الدستوري بشكل آخر على عم

  )8(.قراراته اليت أكدت على ضرورة األمن القانوني
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يرى الفقه الفرنسي أّن اجمللس الدستوري يتجه حنو االعرتاف باملبدأ من 

خالل تأكيده مرارا على وجوبية وضوح القانون وسهولة الوصول إليه 

ر، وقد كان جملس الدولة الفرنسي شجاعا أكثر وإمكانية فهمه بكل يس

من اجمللس الدستوري عند إقراره ملبدأ األمن القانوني وذلك مبوجب قراره 

 .24/03/2006املؤرخ يف 

وأشارت احملكمة الدستورية املصرية إىل املبدأ يف العديد من قراراتها وقد 

ال اجلزائي قّيدت يف أكثر من مناسبة األثر الرجعي للقانون يف غري اجمل

 )9(.وتبنت احملكمة االحتادية العليا يف اإلمارات املتحدة نفس املبدأ

أما يف اجلزائر ويف ظل غياب حمكمة دستورية بالبالد مل يهتد جملس الدولة 

هلذا املبدأ، ومن ثم فعلى املؤسس الدستوري تكريس األمن القانوني يف 

يف   2016كان دستور الدستور سواء يف ديباجته أو يف صلبه وحتى وإن

ديباجته ما يوحي إىل هذا املبدأ وإن مل ينص عليه، إاّل أّنه كّرس مبدأ 

لتحقيق القعضائية ومنحها االمتيازات الفصل بني السلطات، ووض  السلطة 

 العدل واالستقرار. 

إّن مبدأ األمن القانوني يقوم ويرتبط  عناصر األمن القانوني:-3

قانونية وسالمتها من كافة الشوائب والنقائص، ارتباطا وثيقا بالقاعدة ال

فالقاعدة القانونية تصدر عن اجلهة التشريعية املختصة واليت تتمت  

والسهر على تنفيذها واحلرص على االمتيازات والسلطات إلصدارها بكافة 

، العناصرمن جمموعة على القانونية والزاميتها، فتقوم القاعدة استمراريتها 

، واإللزاميةالستمراريةوا، الوضوحوهي 
)10(

. 

ويقصد بالوضوح أن تستعمل  :عنصر وضوح القاعدة القانونية-أ

لغة واضحة وسليمة تسمح للمخاطب بالقاعدة القانونية فهمها، مبعنى 

أن تكون صياغتها بطريقة واضحة وأسلوب ال حيتمل التأويل مما حيافظ 

موض ألفاظه عدم غوضوح القانون على احلقوق واحلريات، كما يعين 

 )11(.وضرورة حتديدها
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ويقّر القعضاء الدستوري أّن وضوح القانون مبدأ دستوري، ألّن الوضوح 

يف مواجهة أي تفسري خيالف احلقوق يرج  إىل ضرورة محاية أصحاب 

 )12(.الدستور ويف مواجهة خماطر التحكم

وقد حظي مبدأ وضوح القانون بأهمية خاصة يف قعضاء االحتاد األوروبي 

وتقرر يف أحكامها  1969د طبقته حمكمة العدل األوروبية اعتبارا من فق

أن مبدأ األمن القانوني الذي يشكل جزءا من النظام القانوني لقانون 

االحتاد األوروبي يفرض أن يكون اإلجراء واضحا وحمددا، وأن ينقل إىل 

علم ذوي الشأن بطريقة يعرفون منها على حنو اليقني الوقت الذي يبدأ 

1)3(.فيه اإلجراء نافذا وخصوصا بالنسبة إىل ميعاد الطعن
 

: هذا ال يعنى عنصر االستمرارية واالستقرار للقاعدة القانونية-ب

الكثرية مما يصعب على والتعديالت اجلمود وال تعنى كذلك التغيريات 

املخاطب بالقاعدة القانونية االطالع على كافة هذه التعديالت، فالقصد 

الثبات واالبتعاد عن التعديل الدائم مما يؤثر على استقرار  يف االستقرار

األوضاع واحلقوق املكتسبة مما يبعدها عن اهلزات واملفاجئات وخباصة يف 

النشاط االقتصادي الذي يتطلب احلركية واملواكبة للتطور العاملي يف هذا 

 اجملال.

قتصادية فالقانون وهو يتطلب التالؤم م  االحتياجات االجتماعية واال

األمن القانوني لتحقيق فإّنه يتطلب التطور املستمر م  هذه االحتياجات 

أو االستقرار القانوني، فاستمرار قوانني قدمية ال تتفق م  العصر 

أو عدم االستقرار األمن القانوني عدم مظاهر من مظهرا واحتياجاته يعترب 

 القانوني.

نية اهلدف املرجو منها : لكي حتقق القاعدة القانوعنصر اإللزامية-ت

 لكي حتقق الغرض من وجودها.خمالفتها فكان لزاما أن تقرتن باجلزاء على 

ويعين باجلزاء جرب األفراد وإكراههم على احرتام القاعدة القانونية حتت 

هلاته القواعد باستعمال القوة خمالفتهم طائلة فرض اجلزاء عليهم عند 

إصالح العضرر وأداء أو جلربهم على ملخالفني ااملادية اليت متتلكها الدولة لقم  

 1)4(.التعويض عند االقتعضاء
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خعضوعاملشروعية ويقصد مببدأ : عنصر اخلضوع ملبدأ املشروعية-ث
)15(

 

الدولة لسيادة القانون مبفهومه الواس  والذي يعّد شرطا أساسيا وإحدى 

 ت.أقوى الركائز لتحقيق األمن القانوني، والقعضائي، ويف كافة اجملاال

يتطلب األمن القانوني احرتام الدولة للقانون أوال باعتبارها الطرف 

األقوى يف العالقات القانونية، فال ميكن هلا أن تطلب من األفراد احرتام 

القاعدة القانونية ما مل تكن هي يف ذاتها حترتمها وتسهر على احرتامها 

األفراد  وتعمل على حتقيق الغاية من وجودها بتحقيق املساواة بني

 (16).وحتافظ على املراكز القانونية لألفراد

: يهدف األمن القانوني على جعل من أهداف األمن القانوني-4

القاعدة القانونية قاعدة سليمة وسهلة الفهم من طرف املخاطبني بها 

وهذا بدوره حيقق أهدافا تعّد مبثابة العضمان من إصداره وهي محاية 

عامالت من جهة أخرى من اآلثار السلبية احلقوق من جهة واستقرار امل

 (17).والثانوية اليت قد تنتج عن التشري 

خصائص القاعدة من  :محاية احلقوق إحدى أهداف األمن القانوني-أ

القانونية أّنها غائية أي أّنها تهدف إىل حتقيق الغرض من وجودها والذي 

والسياسية االجتماعية واالقتصادية يتماشى وفقا ملتطلبات األوضاع 

للمجتم ، مبعنى أّنها تتطور وفقا لتطور هذه األوضاع وتتأثر بتغيري 

 (18).الزمان واملكان والنظام السياسي واالقتصادي السائد يف البالد

احلفاظ على املركز القانوني الذي جنم عن تصرف  احلق املكتسب يعين

دارية قانوني معني وهو يقوم على أساس مبدأ عدم رجعية القرارات اإل

وعدم رجعية سريان النصوص القانونية، أي أّنه يهدف إىل محاية مركز 

 (19).قانوني تولد يف املاضي وأكسب صاحبه حقوقا

فالقاعدة العامة هي أّنه ال جيوز إلغاء القرارات اإلدارية السليمة واملنشئة 

ة ملراكز قانونية واملكتسبة حلقوق، أما عن القرارات اإلدارية غري املشروع

فعلى السلطة اإلدارية سحبها خالل امليعاد املقرر قانونا، أما إذا مّت سحبها 

 (20).بعد فوات امليعاد فيعّد تعارضا م  األمن القانوني



                     أ.أوراك حورية              من القانونيمدى مساهمة القضاء اإلداري في تحقيق األ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (181) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

: باإلضافة إىل استقرار املعامالت إحدى مظاهر األمن القانوني-ب

ا دور األمن القانوني يف محاية احلقوق، فإن استقرار املعامالت تبقى بدوره

إحدى أهداف وغايات األمن القانوني اليت يسعى املشرع إىل ضمانها داخل 

اجملتم ، وإّن عدم االستقرار يف النصوص القانونية يؤدي إىل املساس 

 (21).باملراكز وميس بالثقة يف النصوص القانونية

ترج  فكرة الثقة املشروعة إىل القانون األملاني غداة احلرب العاملية 

للتدخل الكبري للدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، ثّم  الثانية وهذا

انتقلت الفكرة إىل املستوى األوروبي يف اجتهاد حمكمة العدل للمجموعة 

عرب ثبات املشروعة  بالدعوة للحفاظ على الثقة1957 األوروبية سنة 

 2006املراكز القانونية، وقد عرف جملس الدولة الفرنسي يف تقريره لسنة 

أنه: يفرض عدم اإلخالل بالثقة اليت وضعها املتعاملون م  اإلدارة ب

بصفة مشروعة ومؤسسة يف ثبات مركز قانوني وذلك بالتعديل العنيف 

 لقواعد القانون.

وقد تتقاط  فكرة الثقة املشروعة مببدأ عدم الرجعية، ألّن اإلخالل بهذا 

 (22).املبدأ يعترب أحيانا إخالل بالثقة املشروعة

 ور الثاني: صور دور القضاء اإلداري يف حتقيق األمن القانونياحمل

ينظر إىل األمن القانوني بأّنه وظيفي أكثر منه تصوري، ولذلك فإن 

هناك من يرى أّن األمن القانوني ال يتجسد دون وجود هليئة قعضائية 

 فعالة تسهر على التطبيق السليم للنص القانوني.

نة لألمن القانوني والقعضاء يف نواحي ومن هنا فإّنه توجد عالقة متي

كثرية ويف عدة جماالت، حيث إّن استقالل القعضاء يعّد من أهم املبادئ اليت 

يقوم عليها األمن القانوني، إاّل أّن هذا ال يعين أّن القاضي حيكم كيفما 

يشاء، ولكن يعين أّن القاضي حيكم وفقا ملا حيكم به ضمريه وحتى يف حالة 

فإّن اجتهاده جيب أن يكون ألجل حتقيق املصلحة  عدم وجود النص

 العامة ومراعاة حلقوق األفراد.

فالقاضي اإلداري يقيد سلطة وامتيازات اإلدارية للسلطة العامة بوسائل 

اإلداري حيصن كافة القرارات اإلدارية بتعديلها فالقاضي قانونية وقعضائية، 
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ذا من جهة ومن جهة وإلغائها ألجل احملافظة على احلقوق واحلريات، ه

أخرى فإّن للقاضي اإلداري خالفا للقاضي العادي سلطات أوس  يف 

تفسري النص القانوني املوجود وفقا ملا يتماشى واحلالة املعروضة عليه، 

إضافة إىل ذلك فله سلطة االجتهاد للبحث عن قاعدة قانونية غري 

 موجودة ألجل تطبيقها على املنازعة املعروضة عليه.

احلقوق على احملافظة ، دور بدورين؛ فإّن القاضي اإلداري يتمت  وعليه

 م  وجود نص قانوني واضح، ودور تفسرياملنازعات واحلريات بالفصل يف 

 (23).وإنشاء نص قانوني لتطبيقه على املنازعة

بامتيازات تتمت  اإلدارة موازنة للفرد  أوال: محاية احلقوق املكتسبة

ستخدام أساليب مغايرة لألساليب املألوفة يف السلطة واليت يقصد بها، ا

عالقات القانون اخلاص يكون من شأنها وض  اإلدارة يف مركز متميز 

وأقوى بالنسبة لألفراد، مما يسمح هلا باختاذ قرارات إدارية عديدة ميكن أن 

 يكون يف غالبيتها حتقيق املصلحة العامة، مما قد ميس باحلقوق املكتسبة.

ي يعّد سلطة مستقلة عن اإلدارة ال سلطان عليه لغري فالقعضاء اإلدار

القانون، ويف ظله يتحقق األفراد على احليدة والنزاهة واالستقالل، لذلك 

تعترب هذه األخرية ضمانة حقيقة حلريات األفراد وحقوقهم، ويتم ذلك 

بناًء على إلغاء القرارات اإلدارية املخالفة للقانون واليت سببت ضررا 

 لألفراد. 

عندما يباشر رقابته على العمل اإلداري : الواق  أّن القاضي اإللغاء-1

اإلداري، فإّنه ال حيل حمّل رجل اإلدارة، إاّل أّن هذا ال مين  من إلغاء كافة 

القرارات اإلدارية بوجه عام بناًء على دعوى اإللغاء املرفوعة أمامه، 

رار لعدم مشروعيته، واألصل أّن القاضي اإلداري ال ميلك إاّل إلغاء الق

 (24).ولعيب من عيوب املشروعية املتصلة بعناصر القرار اإلداري

ملخاصمة ولقد أقّر املشرع اجلزائري لألفراد حق اللجوء إىل القعضاء 

أو ال يستجيب لطلب وقف بستجيب القرارات اإلدارية، وميكن للقاضي أن 

 (25).لغاء تنفيذ القرار الصادر من االدارة إو
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وى اإللغاء الوسيلة القانونية والقعضائية احليوية الفعالة لتحريك تعّد دع

على أعمال الدولة واإلدارة العامة القعضائية وتطبيق عملية الرقابة 

لتحقيق محاية فكرة الدولة القانونية ومبدأ املشروعية والنظام القانوني 

 حلقوق وحريات اإلنسان.

ملقررات القعضاء بدون  وإّنه ال قيمة للقانون دون تطبيقه وال قيمة

يف الدولة ما مل يقرتن مببدأ آخر معضمونه الشرعية تنفيذها، وال قيمة ملبدأ 

احرتام حجية الشيء املقعضي فيه وضرورة تنفيذه، فال جدوى من أن 

ميد القعضاء اإلداري اختصاصاته أو أن يتوس  يف شروط قبول الدعاوى أو 

لقعضائي أو الرقابة القعضائية أو أن حيسن العمل االقبول يعضاعف يف حاالت 

 إذا كانت أحكامه مصريها املوت.

وحيرص القاضي اإلداري على تنفيذ املقررات القعضائية امللزمة لإلدارة 

وذلك بتوجيه أوامر لإلدارة بتنفيذها ومتابعتها وفرض غرامات تهديدية 

 2)(6.والفرد العادي اخلاض  للقانونيتساوى عليها، مما جيعل اإلدارة يف مركز 

االجتهاد يف اللغة معناه اجلهد  ثانيا: الدور االجتهادي للقضاء اإلداري

وهو املشقة والطاقة، فيختص مبا فيه مشقة ليخرج عنه ما ال مشقة 

فيه، وهو يف اللغة عبارة عن استفراغ الوس  يف أي فعل كأن يقال 

 استفرغ وسعه يف محل الثقيل وال يقال استفرغ وسعه يف محل النواة.

ا االجتهاد يف معنى القعضاء فيطلق على املسلك الذي يتبعه القعضاة يف أّم

أحكامهم سواء منها ما يتعلق بنصوص القانون، أم باستنباط احلكم 

 2)7(.الواجب تطبيقه عند عدم النص

" jurisprudence"أّما يف اللغة الفرنسية فإّن عبارة االجتهاد القعضائي 

ويعين القانون ثم لفظ  juris ظ مشتقة من أصل التيين، يتكون من لف

prudential   وتعين املعرفة أو العلم حبيث كان يطلق قدميا على االجتهاد

 2)8(.القعضائي "العلم التطبيقي للقانون"

كما يعرف بعض الفقه االجتهاد القعضائي بأنه: جمموع احللول اليت 

واء يف تستنبطها احملاكم مبناسبة فصلها يف املنازعات املعروضة عليها س

 2)9(.مادة أو فرع من فروع القانون
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وقد عرفت الشريعة اإلسالمية االجتهاد وخاصة عندما يكون النص غري 

 .قاط  يف الداللة

القعضائي االجتهاد : إّن القضائيالقضائي والعمل التمييز بني االجتهاد -أ

من حيث العمل القعضائي بوصفه عمال ذهنيا إبداعيا، جيعله خيتلف عن 

شكله ومعضمونه، ومن نتائج هذه التفرقة بني االجتهاد مصدره و

جتعل من العمل القعضائي التشريعات القعضائي والعمل القعضائي أّن معظم 

عملية منظمة قانونا حلسم كّل نزاع يثور بني األفراد سواء فيما يتعلق 

بإجراءات تقديم الدعوى أو فيما يتعلق بطرق التحقيق ووسائل اإلثبات 

األحكام الصادرة بشأنها بينما ال خيص املشرع االجتهاد  وطرق الطعن يف

القعضائي بقواعد قانونية حمددة بشكل مسبق، بل إّن االجتهاد القعضائي 

نفسه يساهم يف خلق قواعد وأعراف تؤطر العملية القعضائية، ذلك أّن 

العملية التقنية اليت يباشرها القاضي لدراسة القعضية وإصدار احلكم 

ن دراسة وقائ  القعضية وفحص األدلة املثبتة هلذه بشأنها تنطلق م

الوقائ ، ثّم يف مرحلة ثانية يقوم القاضي بتكييف الوقائ  الثابتة 

لتحديد اإلطار القانوني املناسب هلا  ليتم يف مرحلة ثالثة حتديد القاعدة 

موضوع التطبيق وتفسريها التفسري املالئم لوقائ  القعضية وهي عملية 

الفقه واجتهادات القعضاء وشروحات نصوص القانون عة مراجعلى تنطوي 

 (30).أيعضا

: لقد أثبتت التجارب االجتهاد  القضائي مصدر مباشر للقانون-1

الواجب والشروط أّنه مهما جاءت القاعدة القانونية بكافة العناصر 

توفرها يف القاعدة القانونية إاّل أّنه تبقى تنقصه جهة أخرى حتميها من 

تعديات السلطة هلا حبجة السلطة التقديرية وحجة االمتياز، التجاوزات و

باعتبارها اجلهة القعضائية السلطة القعضائية أو القعضائية وتكون هذه اجلهة 

اليت تفصل يف مدى تطبيق من القاعدة القانونية وتسهر على سالمتها 

وحتمي الفرد من تعسف اإلدارة من القرارات غري املشروعة وتعديالتها 
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ة للقاعدة القانونية واليت تهز الثقة بالنص القانوني ومتس باحلقوق الكثري

 (31).املكتسبة واستقرار املعامالت

وقد تتمثل السلطة القعضائية يف كافة رجال القعضاء من قعضاة وحمامني 

 اليت متنح لرجال القعضاء.الوسائل وكّل من له عالقة به، وكما قد تعين كافة 

داري عن باقي القوانني األخرى أّنه قانون مرن من أهم ما مييز القانون اإل

متطور غاياته مراعاة للمصلحة العامة وضرورة محاية حقوق األفراد 

 وحرياتهم، فلم يوجد إاّل خلدمة اجملتم .

ففي كثري من األحيان جيد القاضي اإلداري نفسه يواجه موقفا مل يسبق 

مثل هذه  الفصل فيه أو مل توجد قاعدة قانونية تفصل فيه، ففي

احلاالت يكون معضطرا إىل خلق قاعدة قانونية خدمة للمصلحة العامة، 

ففي الغالب تكون القواعد القانونية إن وجدت وخباصة يف اجملال اإلداري 

بصورة وعناصر أحكام املوضوع عاجزة وناقصة عن استغراق كافة جوانب 

حتميا جامعة وشاملة ودقيقة، لذلك كان تدخل القاضي اإلداري أساسا 

واألحكام احللول واملبادئ خبلق وابتكار النقص التشريعي لتكملة هذا ومصرييا 

 (32).موضوع النزاع وحله بصورة عادلة ومعقولةالقانونية الالزمة لتنظيم 

وقد عرف القانون اإلداري نشأته وتطوره على يد القعضاء الفرنسي، 

ت نتيجة لألخذ حيث مّر بثالث مراحل مرحلة اإلدارة القاضية اليت نشأ

، ثّم عهد 1790مببدأ استقالل اهليئات اإلدارية عن القعضائية طبقا لقانون 

إىل اإلدارة نفسها بالفصل يف املنازعات اليت تنشأ بينها وبني األفراد، وكان 

ميارسها الوزراء وحكام األقاليم، وهلذا مسيت هذه املرحلة باإلدارة القاضية، 

ة يف موض  اخلصم واحلكم وهو ما يتنافى اإلداروضعت ووفق هذا النظام 

م  مفهوم العدالة واستمر هذا الوض  لغاية السنة الثامنة، ثّم أنشأت 

القنصلية هيئات إدارية استشارية جبانب اإلدارة العاملة، وكان أهمها 

جملس الدولة وجمالس األقاليم وأنيط بها بالنظر يف قعضاء اإلدارة، وهكذا مّت 

ئية عن اإلدارة القعضائية حبيث أنيطت هيئات القعضافصل الوظيفة 

متخصصة، ومل تكن هذه اهليئات تفصل كقعضاء ألّنها كانت تقرتح حاّل 

يقدم للرئيس اإلداري العتماده، وإن كانت هذه االقرتاحات تعتمد بصفة 
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آلية ومت إطالق عليها اسم القعضاء احملجوز، وامتدت هذه املرحلة إىل غاية 

 (33).يصدر أحكاما لكّل املنازعات االدارية أن أصبح جملس الدولة

هكذا تأسس الدور املنشئ للقاضي اإلداري والذي يبدو أّنه جنح يف  

واملصلحة املصلحة العامة بني التوفيق وكفاءة، إذ استطاع بفعالية استغالله 

 .اخلاصة لألفراد

لسنة التعديل الدستوري تأسس جملس الدولة يف اجلزائر بواسطة 
 1996

يسا بالنظام الفرنسي، واعترب املؤسس الدستوري جملس الدولة هيئة تأس

وتعضمن توحيد االجتهاد القعضائي القعضائية اإلدارية مقومة ألعمال اجلهات 

يف مجي  أحناء البالد ويسهر على احرتام القانون، كما يتمت  بوظائف 

على خمتلفة منها القعضائية حيث إّنه ينظر يف الطعون باالستئناف املنصبة 

يف كقاضي استئناف القرارات الصادرة عن احملاكم اإلدارية، كما يفصل 

األحكام واألوامر الصادرة ابتدائيا يف احملاكم اإلدارية يف القعضايا املتعلقة 

باملوضوع واملعروفة بدعاوى القعضاء الكامل، وهي كّل الدعاوى األخرى 

 (34).خارج الطعن لتجاوز السلطة

الوظيفة االستشارية حيث يبدي رأيه وجوبا يف ويتمت  جملس الدولة ب

مشاري  القوانني اليت يتم إخطاره بها من طرف احلكومة ويقرتح برأي 

 (35).غري ملزم التعديالت اليت يراها ضرورية

إّن دور القاضي يف حتقيق األمن القانوني مل يبق رهني انفتاحه على 

قابليته للتوق  بل االجتهاد القعضائي قصد ملء الفراغ القانوني وكذا 

اليت من شأن القاضي القيام بها اجلوهرية تعداها ليشمل أحد األدوار 

 (36).والقرار القعضائياحلكم لتعزيز األمن القانوني أاّل وهي ضرورة تعليل 

: كما سبق الذكر إن من عناصر األمن سلبيات دور القضاء اإلداري-2

ول للقاعدة القانونية القانوني وضوح القاعدة القانونية، سهولة الوص

وعدم سريانها بأثر رجعي وهذه العناصر غري متوفرة يف الدور اإلنشائي 

 للقعضاء اإلداري ذلك ألسباب عديدة خنص بالذكر منها:
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الصياغة املعقدة إّن  :القضاء اإلداريالتعقيد يف أحكام وقرارات -أ

قدة يصعب للقرارات القعضائية اإلدارية واليت هي يف الغالب تكون بلغة مع

استيعابها من غري القانونيني، لذا البد أن يكون الفرد واس  املمارسة 

ليتمكن من فهم لغة القرار القعضائي، كما جيب أن يكون متخصصا 

 ليتمكن من إدراك كافة جوانب هذه القرارات.

: القضاء اإلداريصعوبة االطالع على كّل األحكام اليت ينشئها -ب

هلا القعضاء اإلداري يف نشر القرارات اليت تصدرها رغم االجتهادات اليت يبذ

فإنها تبقى غري كافية ويشوبها نقص، إذ العديد من القرارات تبقى 

جمهولة من املتقاضني ومن احملامني وحتى من القعضاة، وهذا ما يتسبب 

يف إحداث تذبذب يف احللول القانونية اليت تقدمها اجلهات القعضائية 

للمشاكل املعروضة عليها
)7(3

. 

8 

نصل يف نهاية هذا البحث املتواض  والذي حاولنا من خالله الوصول إىل 

مدى مساهمة القعضاء يف حتقيق األمن القانوني يف محاية احلقوق واستقرار 

 املراكز القانونية.

إّن القانون رغم أهميته يف حياة اإلنسان يظل وحده عاجزا على تنظيم 

مية ومن ثّم محاية حقوقهم والدف  سلوك األفراد وتنظيم عالقاتهم اليو

حنو استقرار معامالتهم، إّن القاعدة القانونية رغم ما يبذل من جهد 

لصياغتها صياغة جيدة تبقى جمرد حماولة من صن  البشر الذي من 

خصائصه القصور والوقوع يف األخطاء، فلذا كان لزاما من وجود جهة 

واعد قانونية من قعضائية تسعى إىل تصحيح ما ميكن تصحيحه من ق

 جهة، وحماولة محاية احلقوق واستقرار املعامالت.

فالقعضاء يعّد اجلهاز الذي يوىل أهمية كبرية من قبل السلطات العامة من 

حيث استقالله عن األجهزة اإلدارية األخرى ومنحه العضمانات الالزمة 

وحتديثه وتطويره حتى يتجاوز الدور التقليدي وأن يساهم يف حتقيق 

نمية يف خمتلف اجملاالت، فكان ال بد من تكوين دائم ومستمر لرجال الت
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القعضاء وكل رجال القانون ألجل الرف  بالقاعدة القانونية ومحايتها لكي 

 حتقق الغرض من نشأتها.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (171) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 القانونية للمواقع األثرية  الحماية

 01-06رقم:  قانونالفي إطار 
 د.برادي أحمد                                                   

 المركز الجامعي لتامنغست
S  

، 19/40قانون الإن حمور املقال يدور حول احلماية القانونية للمواق  األثرية يف إطار 

ارية اليت خلصتها يف التسجيل ثم التصنيف، ثم حيث تكلمت فيه عن احلماية اإلد

عرجت على آليات تأمني احلماية اليت تعضمنت اللجان الوطنية الوالئية وكذا اللجان 

إىل إنشاء املناطق احملمية، وإمكانية باإلضافة اخلاصة والصندوق الوطين للرتاث الثقايف، 

 ة. الدولة للجوء إىل حق الشفعة ونزع امللكية للمنفعة العام

وبعد ذلك تكلمت على آليات احلماية اجلنائية، بالتعرض للمخالفات اليت ترتتب على 

 ارتكابها خمالفة القواعد القانونية، مما يؤدي إىل اجلزاء العقابي.

ثم خلصت إىل خامتة، تعضمنت النتائج والتوصيات اليت وصل إليها البحث، لعل من 

هلذه املواق  األثرية من أجل استقطاب أهمها: احلرص على زيادة اإلشهار واإلعالم 

السياح، وكذا االعتماد على اآلليات والوسائل احلديثة من أجل مواكبة العصرنة يف 

 إطار محاية أفعضل وأجن  هلذه املواق  اليت جتم  بني األصالة واملعاصرة.

Résumé: 
Le présent article aborde le thème de « la protection juridique des 
sites archéologiques selon la loi 98/04 », Il s’étale sur trois volets: 
Le premier est consacré pour la protection administrative qui se 
résume dans l’enregistrement et le classement, la seconde 
explique comment assurer cette protection en se basant sur la 
commission nationale et de la wilaya et la caisse nationale du 
patrimoine culturel. A cela s’ajoute le droit de l’Etat à recourir au 
droit de préemption et l’expropriation pour l’intérêt général. En 
troisième lieu on traite les mécanismes de la protection pénale ; 
en attaquant les diverses infractions à la législation en vigueur qui 
entrainent des sanctions pénales. 
En conclusion ; entre autres on recommande l’application des 
mesures suivantes: d’abord veiller à rendre les sites 
archéologiques plus célèbres dans le but d’attirer les touristes (la 
publicité), puis introduire des moyens modernes plus efficaces 
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pour la protection de tels sites qui incarnent à la fois l’originalité et 

la modernité0 

 
األمة وهويتها، يخ تثبت تار، اليت التارخييةاملقومات الرتاث الثقايف أحد أهم  يعّد

 وتربز مدى أصالتها وعراقتها.

اليت اللحظة فوجود اإلنسان ثقافيًا، وكذلك تارخيه الثقايف، يبدأ من 

احلياة األساسية، متطلبات استعمل فيها اإلنسان أداة تعينه على مواجهة 

من معيشة أو إسكان أو أي نشاط بشري آخر، وما يعثر عليه من مواد 

ون أثرًا دااًل على جتربته ومؤرخًا لعصرهخلفها اإلنسان، تك
(5)

. 

فالعقارات أو املنقوالت اليت تركتها األجيال السابقة، واليت تكون هلا قيم 

تتصل بالفنون أو العلوم أو األخالق أو األديان أو أي شيء آخر أنتجته 

احلعضارات السابقة، أي ما يعود إىل العهود السابقة وميثل أهمية تارخيية 

ميثل تراثُا ثقافيًا ذا أهمية بالغة، لداللته على عراقة وأصالة  وعلمية،

هذا اجليل الالحق واإلنسانية بصفة عامة
(1)

. 

معامله أو تغيريها وذهاب لذلك وجبت احملافظة عليه واحليلولة دون اندثاره 

بفعل العوامل الطبيعية يف حالة ما مل يتم االعتناء به برتميمه ووضعه 

...وغريها من ناحية، أو التعدي عليه بفعل اإلنسان  يف حظائر وحمميات

 عن طريق النهب والسرقة والتخريب...وغري ذلك.  

وال يتأتى ذلك إال مبعرفته ومتييزه عن غريه مما تزخر به الطبيعة، وهذا ما 

أدى إىل ظهور ما يسمى بعلم اآلثار، الذي يعنى بالتحري عن الوصول 

ص على تتب  مسرية التطور اليت سلكها يف املادية حلعضارة اإلنسان، واحلر

هذه العصور، تراث من طريق استقراء الشواهد املادية عصوره املاضية، عن 

إخل...واستخالص القيم الثقافية والعلمية واجلمالية
(0)

.
 

من أجل ذلك سعى اجملم  الدولي حلمايتها، من خالل عديد االتفاقيات 

، املتعلقة حبماية 5110مايو  50يف  الدولية، منها اتفاقية الهاي الصادرة

املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح، وكذا اتفاقية محاية وتعزيز 

الرتاث الثقايف لسنة صون ، اتفاقية 1441تنوع أشكال التعبري الثقايف لسنة 
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جلمي  البشرية،  اثقافي اتراث ، كلها أكدت على أن التنوع الثقايف يعّد1454

 احملافظة عليه حتى أثناء احلروب. ودعت إىل وجوب

وهو ما متخض عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبقتعضى القرار رقم 

، الذي ذهبت فيه إىل أن:" االعتداء 6ديسمرب فقرة  56بتاريخ  503/06

 .على األماكن التارخيية والثقافية والدينية هي من قبيل جرائم احلرب"

قة حبظر استرياد وتصدير ونقل ملكية أن اتفاقية اليونسكو املتعل كما

، 5131أفريل  10املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة املؤرخة يف 

أقرت ضمن مبادئها العامة، وجوب كل دولة محاية الرتاث الذي متثله 

املوجودة يف أراضيها من أخطار النهب وأعمال التنقيب الثقافية املمتلكات 

مكافحة هذه املمارسات بكل وسيلة السرية والتصدير غري املشروع، و

ممكنة، وخاصة فيما يتعلق بإيقافها أثناء حدوثها، والقعضاء على أسبابها 

 وتقديم املساعدة الالزمة لكفالة إعادة املمتلكات املعنية.  

، املتعلق بالتنوع الثقايف، 1445لعامي العاملي وهو ما أقره إعالن اليونسكو 

لتدمري املتعمد للممتلكات، حيث أكدا ، حول ا1440كذلك إعالنه لسنة 

 على محايتها وصيانتها من مجي  أشكال االعتداءات، كعضرورة أخالقية. 

املشرع اجلزائري العديد من القوانني، بداية من األمر  ويف هذا اإلطار أقّر

، واملتعلق باحلفريات ومحاية األماكن 5163ديسمرب  14الصادر يف  63/195

املؤرخ  19/40 :القانون رقمالطبيعية امللغى، وصواًل إىل واآلثار التارخيية و

حيث أشارت املتعلق حبماية الرتاث الثقايف اجلزائري، ، و51/46/5119يف 

ه هو التعريف بالرتاث الثقايف، وكذا ئاهلدف من ورا منه إىل أّناألوىل املادة 

 تبيني القواعد العامة حلمايته واحملافظة عليه وتثمينه.

، اليت حدد مبوجبها املشرع القانونمن نفس الثانية لور يف املادة وهو ما تب

ثقافيا لألمة، يف مفهوم هذا  اتراث "يعّدما يدخل يف هذا الرتاث بقوله: 

قولة نواملوالعقارات بالتخصيص، العقارية الثقافية املمتلكات القانون، مجي  

ملوك ألشخاص ويف داخلها املالوطنية األمالك عقارات املوجودة على أرض 

كذلك يف الطبقات واملوجود طبيعيني ومعنويني تابعني للقانون اخلاص، 
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الوطنية املوروثة عن خمتلف احلعضارات واإلقليمية اجلوفية للمياه الداخلية 

 املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا.

 املادية من الرتاث الثقايف لألمة أيعضا املمتلكات الثقافية غري جزءًا وتعّد

الناجتة عن تفاعالت اجتماعية وإبداعات األفراد واجلماعات عرب العصور، 

 واليت ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة إىل يومنا هذا ".

العقارية، املواق  األثرية، املعامل التارخيية الثقافية ويدخل ضمن املمتلكات 

واجملموعات احلعضرية أو الريفية
(0)

. 

: "مساحات بأنها، 19/40قانون من  19املادة ضمن املواق  األثرية فت عرحيث 

مبنية أو غري مبنية دومنا وظيفة نشطة، وتشهد بأعمال اإلنسان أو 

تفاعله م  الطبيعة، مبا يف ذلك باطن األراضي املتصلة بها، وهلا قيمة من 

ية )علم الوجهة التارخيية أو األثرية أو الدينية أو العلمية أو األثنولوج

)الدراسة العلمية لإلنسان  األجناس البشرية وأخالقها( أو األنرتوبولوجية

 يف املاضي واحلاضر(."

كافية  19/40 :اآلليات اليت أقرها املشرع مبوجب القانون رقم فهل تعّد

حلماية املواق  األثرية اليت تزخر بها منطقة األهقار، باعتبارها أحد أهم 

  ملعرض لالندثار والزوال أنواع الرتاث الثقايف ا

هذا ما سنتطرق إليه ضمن هذه الورقة البحثية، اليت قسمتها إىل ثالثة 

فروع: الفرع األول حوى اآلليات اإلدارية حلماية املواق  األثرية، أما الفرع 

الثاني فخصص لكيفية تأمني هذه احلماية، ثم الفرع الثالث الذي تكلم 

 واق  األثرية. عن اآلليات اجلنائية حلماية امل

نص املشرع  :الفرع األول: اآلليات اإلدارية حلماية املواقع األثرية

، 51/46/5119املؤرخ يف  40-19 من قانون 49يف الفقرة الثانية من املادة اجلزائري 

، على أنه: "ميكن أن ختعض  املمتلكات الثقافية الرتاث الثقايفاملتعلق ب

، ألحد أنظمة احلماية املذكورة أدناه، العقارية أيًا كان وضعها القانوني

 تبعًا لطبيعتها والصنف الذي تنتمي إليه:

 التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف.-

 التصنيف-
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 االستحداث يف شكل قطاعات حمفوظة."-

باإلضافة إىل هذه اآلليات، ومن أجل إضفاء تأمني أكرب على املواق  

تطرق املشرع اجلزائري ضمن  األثرية باعتبارها أحد املمتلكات الثقافية،

هذا القانون، إىل طرق محاية أخرى، منها إنشاء مناطق حممية وحظائر يف 

حيث ، املناطق اليت تتسم بطبيعة أثرية، التسجيل يف قائمة اجلرد العام

من هذا القانون  543استثنى املشرع من هذا اإلجراء طبقًا لنص املادة 

نون املتعلق حبماية البيئة، وأيعضًا ممارسة املواق  األثرية، اليت أخعضعها للقا

الدولة عند االقتعضاء لنزع امللكية من أجل املنفعة العامة، وكذلك حق 

 الشفعة.

نشري هنا فقط، إىل أن االستحداث يف شكل قطاعات حمفوظة، خيص عماًل 

وما يليها، القطاعات احملفوظة اخلاصة  19/40من قانون  05بأحكام املادة 

العقارية احلعضرية أو الريفية، مثل القصبات، املدن، القصور، باجملموعات 

القرى واجملمعات السكنية التقليدية...وبالتالي فهو ال يدخل ضمن أطر 

محاية املواق  الطبيعية يتعضمن البحث أن باعتبار إليها، سنتطرق احلماية اليت 

 األثرية دون غريها. 

ل هلا صالحية املشاركة ، أجهزة خو19/40كما أدرج املشرع ضمن قانون 

يف هذه احلماية، من أجل تفعيلها واملساعدة يف تنفيذ إجراءاتها، تتمثل 

يف جلان، حتدد تشكيالتها مبقتعضى مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية، وهي 

وأخرى والئية، باإلضافة إىل جلان خاصة، منها من ، كاآلتي: جلنة وطنية

خصصة إلثراء اجملموعات الوطنية املالثقافية تكلف باقتناء املمتلكات 

 وأخرى تتكفل بنزع امللكية للمنفعة العامة. 

بناء على نص املادة  البند األول: التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف:

املواق  املتعلق حبماية الرتاث الثقايف، فإن  19/40وما يليها، من قانون  54

يخ أو علم اآلثار أو األثرية، اليت تكتسي أهمية من وجهة التارالطبيعية 

أو الفن والثقافة، وتستدعي احملافظة األنرتوبولوجيا العلوم األنتوغرافيا أو 

 عليها، هي اليت ميكن أن تسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف.  
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استشارة بعد ، بالثقافةاملكلف الوزير ويكون هذا التسجيل مبوجب قرار من 

ص املواق  اليت تكون هلا اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، فيما خي

أهمية ذات صبغة وطنية، أما فيما خيص املواق  اليت تكون هلا أهمية 

حملية، فتسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف، بناء على قرار من الوالي، بعد 

استشارة اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية
(1)

. 

املوق   وجيب أن يتعضمن قرار التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف طبيعة

الثقايف ووصفه، موقعه اجلغرايف، املصادر التارخيية والوثائقية، األهمية 

اليت تربر تسجيله، نطاق التسجيل املقرر، هل هو كلي أو جزئي، هوية 

املالكني أو أصحاب التخصيص أو أي شاغل آخر وكذلك االرتفاقات 

االلتزامات املنصبة على هذا العقار
(6)

. 

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية وينشر هذا القرار يف 

الشعبية، ويكون موضوع إشهار مبقر البلدية اليت يوجد بها العقار ملدة 

شهرين متتابعني مبقر البلدية اليت يوجد بها العقار، ويكون تبليغه ملالك 

العقار املسجل من طرف الوزير أو الوالي حسب طبيعة هذا العقار
(3)

. 

لتسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف، صادر بقرار من الوزير وإذا كان ا

يف إقليمها، العقار املكلف بالثقافة، فعليه أن يبلغه لوالي الوالية اليت يوجد 

عائدات للخزينة من أجل نشره يف احملافظة العقارية، بدون رسوم يف شكل 

العمومية
(9)

. 

نوا عموميني وعلى إثر هذا التسجيل، يلزم أصحاب املمتلكات سواء كا

أو خواص، تبليغ وزير الثقافة بأي مشروع تعديل جوهري، من شأنه 

املساس بالعوامل اليت أولت للموق  األثري األهمية، اليت استدعت محايته 

وفق هذا اإلجراء باإلزالة أو احلذف...وغري ذلك
(1)

. 

وما ميكن مالحظته حول هذا اإلجراء، هو وجوبه يف حالة التعديل 

وهذا ما يوحي ومبفهوم املخالفة، بأن التعديالت اليت ال تدخل اجلوهري، 

يف هذا النطاق ال تستلزم التبليغ للوزير املكلف بالثقافة، وهذه ثغرة 

قانونية جيب تداركها، ألنها تفتح اجملال واسعًا للمساس باملواق  األثرية، 

رياجلزائاملشرع من قبل يوضح مل جوهريًا الذي يعد التعديل خاصة أن 
(54)

. 
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التصنيف أحد اإلجراءات احلماية النهائية،  يعّدالبند الثاني: التصنيف: 

حيث خيعض  املوق  األثري للتصنيف بقرار من الوزير املكلف بالثقافة بعد 

استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
(55)

 . 

 وجيب أن يذكر يف قرار فتح الدعوى التصنيفية املعلومات اآلتية: طبيعة

التصنيف، نطاق ، املنطقة احملميةحدود تعيني ، موقعه اجلغرايفاملمتلك الثقايف، 

الطبيعة القانونية للممتلك الثقايف، هوية املالكني له، املصادر التوثيقية 

والتارخيية وأيعضًا املخططات والصور، باإلضافة إىل االرتفاقات وااللتزامات 

املرتتبة عليه
(51)

  . 

ف بقوة القانون على املعلم الثقايف وعلى العقارات وتسري آثار التصني

املبنية أو غري املبنية الواقعة يف املنطقة احملمية، ابتداًء من اليوم الذي 

يبلغ فيه الوزير املكلف بالثقافة بالطرق اإلدارية، فتح دعوى التصنيف 

إىل املالكني أو اخلواص
(50)

. 

تصنيف يف اجلريدة الرمسية وتبعًا هلذا اإلجراء ينشر قرار فتح دعوى ال

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ثم يشهر ملدة شهرين مبقر 

البلدية اليت يق  يف ترابها املعلم التارخيي
(50)

 . 

، تقديم شهر( 1)ويف هذا اإلطار، ميكن للمالكني خالل هذه الفرتة 

ية اليت مالحظتهم كتابيًا يف دفاتر خاص، متسكه مديرية الثقافة للوال

إىل غاية انتهاء فرتة اإلشهار سكوتهم يوجد بإقليمها املوق  األثري، على أن 

يعد مبثابة قبول ضمين
(51)

. 

الوطنية على التصنيف، فاألمر حيال إىل اللجنة االعرتاض أما يف حالة 

للممتلكات الثقافية، من أجل إبداء رأيها فيه
(56)

. على عكس املشرع 

 هذه احلالة إىل جملس الدولة املخول له إصدار قرار الفرنسي الذي حييلها يف

التصنيف يف حالة اعرتاض املالك على التصنيف
(53)

. 

ويف املرحلة األخرية، يتم إعالن التصنيف من قبل وزير الثقافة بعد 

استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، وينشر يف اجلريدة الرمسية 

إىل الثقافة طية الشعبية، ثم يبلغه وزير للجمهورية اجلزائرية الدميقرا
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الوالي الذي يق  املوق  األثري يف دائرة اختصاصه، من أجل إشهاره يف 

احملافظة العقارية
(59)

. 

ويف هذا اإلطار، يتم إعداد خمطط محاية واستصالح املواق  األثرية، وكذا 

املنطقة احملمية التابعة هلا
(51)

ملخطط ألحكام االعضروري ، م  االحرتام 

التوجيهي للتهيئة والتعمري
(14)

. 

حيث خيول القانون تقرير إعداد هذا املخطط للمجلس الشعيب للوالية 

املعنية به مبداولة، بعد طلب مقدم من طرف الوالي، بناًء على اإلخطار 

، ثم تبلغ عن طريق الوالي إىل رؤساء الثقافةاملسبق املرسل إليه من وزير 

ة، الواق  يف نطاق أراضيهم املوق  األثري، من اجملالس الشعبية البلدي

أجل القيام بنشرها مدة شهر مبقر البلدية، ويف نفس الوقت يقوم الوالي 

بإرسال نسخة من هذه املداولة إىل وزير الثقافة
(15)

. 

ثم يسند إعداد املخطط من طرف مدير الثقافة حتت سلطة الوالي، إىل 

انونًا، من طرف اللجنة مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل ق

بناًء على رأي هذه -القطاعية التابعة لوزير الثقافة، الذي خيول له القانون

، منح صفة التأهيل يف املعامل واملواق  األثرية-اللجنة
(11)

. 

وبعد ذلك تتم املصادقة على مشروع خمطط محاية املواق  األثرية، مبداولة 

ن املشاورات، وعلى إثر هذه من اجمللس الشعيب الوالئي، بعد سلسلة م

املداولة يتم اإلعالن على املشروع بقرار من الوالي
(10)

. 

وتبعًا هلذه اإلجراءات يتم نشر خمطط احلماية يف اجلريدة الرمسية، بقرار 

من الوزير بعد اطالعه على امللف املرسل من طرف الوالي، الذي جيب أن 

يوضح البيانات التالية
(10)

: 

 حتت تصرف اجلمهور.املواق  األثرية واستصالحها محاية  تاريخ وض  خمطط-

املكان أو األماكن اليت ميكن فيها االطالع على خمطط محاية املواق  -

 األثرية واستصالحها.

 قائمة الوثائق املكتوبة والبيانية املكونة للملف.-

حها واستصالاملواق  األثرية محاية خمطط تدابري جيعل الذي التنفيذ تاريخ بدء -

 قابلة للتطبيق.
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إجراءات هناك  :األثريةمواقع لل اإلداريةاحلماية  الفرع الثاني: تأمني

  األثرية منها:املواق  محاية تأمني يف إطار الدولة عديدة، تلجًا إليها 
ومن  10-18من خالل قانون رقم  البند األول: تشكيل جلان تنظيمية

إنشاء باملشرع اجلزائري  حأجل توفري محاية أكثر للممتلكات الثقافية مس

قوانني تنظيمية صدرت وعلى إثر هذا  ،جلان ختتص حبماية هذه املمتلكات

توضح تشكيلة كل جلنة وأععضائها
(52)

 يلي: ماوتتمثل هذه اللجان في، 

إنشاء جلنة وطنية خاصة حبماية املمتلكات  مّت اللجنة الوطنية:أواًل: 

من  11 مبوجب املادة واق  األثرية، واليت من ضمنها املالثقافية اجلزائرية

 وختتص هذه اللجنة مبا يلي: 18/10القانون 

رائها يف مجي  املسائل املتعلقة بتطبيق هذا القانون واليت حييلها آإبداء -

 إليها الوزير املكلف بالثقافة،

وكذلك ، الثقافية املنقولة والعقاريةاملمتلكات التداول يف مقرتحات محاية -

شاء قطاعات حمفوظة للمجموعات العقارية احلعضرية أو يف موضوع إن

 الريفية املأهولة ذات األهمية التارخيية أو الفنية.

وما  07كما تنشأ جلنة وطنية خاصة باجملاالت احملمية، يف إطار تفعيل املادة 

(55)77/15قانون من يليها وما  71املادة طبقًا لنص ، 18/10قانون يليها من 
 ،

رأي بعد التداول يف اجلدوى من تصنيف اجملال احملمي، تكلف بإبداء ال

وأيعضًا املوافقة على دراسات التصنيف، اليت أعدها مكتب دراسات أو 

 مركز حبث على أساس عقود أو اتفاقيات تربطه بهذه اللجنة. 

مت إحداث جلان والئية على مستوى كل والية  اللجان الوالئية:ثانيًا: 

 يلي: تكلف مبا

طلبات تصنيف، أو تسجيل ممتلكات ثقافية يف قائمة اجلرد  دراسة أي -

  .اإلضايف واقرتاحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

إبداء رأيها وتداول يف طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية هلا قيمة حملية  -

 .بالغة بالنسبة إىل الوالية املعنية يف قائمة اجلرد اإلضايف
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تنشأ لدى  18/10من القانون  87 حسب املادة :ثالثًا: اللجان اخلاصة

الوزير املكلف بالثقافة جلنة تكلف باقتناء املمتلكات الثقافية املخصصة 

إلثراء اجملموعات الوطنية، وجلنة أخرى تتكفل بنزع ملكية املمتلكات 

 الثقافية.

 على إنشاء 81نصت املادة  الصندوق الوطين للرتاث الثقايف: رابعًا:

 : للرتاث الثقايف من أجل متويل مجي  عملياتصندوق وطين

الثقافية املمتلكات وترميم وإعادة تأهيل واستصالح وحفظ ومحاية صيانة -

 العقارية واملنقولة،

 .صيانة وحفظ ومحاية املمتلكات الثقافية غري املادية-

يقرر إنشاء هذا الصندوق واحلصول على خمتلف أشكال التمويل واإلعانات 

إىل مجي  أصناف املمتلكات الثقافية وينص املباشرة بالنسبة و غري املباشرة أ

 .عليها يف إطار قانون املالية
 77/15وهذا ما نص عليه قانون  خامسًا: إنشاء مناطق حممية:

، واملتعلق باجملاالت احملمية يف إطار التنمية 5177فرباير  71املؤرخ يف 

على القانون ا من هذا وما يليه 0املادة حسب املستدامة، حيث تصنف 

اإليكولوجي، وتتنوع بني احلظائر واحملميات، وترمي إىل حسب واقعها 

 احلماية واحملافظة على األنظمة البيئية واألوساط الطبيعية.

، مجي  أنواع األنشطة داخل هذه 77/15من قانون  8ومتن  حسب املادة 

ها، االستغالل الفالحي، أو ختريبالنباتات احملميات، كاإلقامة والدخول، اقتالع 

 كل أنواع احلفر أو االستغالل...إخل 

، على 19/40من قانون  09نصت املادة  األخذ بالشفعة: البند الثاني:

أحقية الدولة يف اللجوء للشفعة، يف كل تصرف مبقابل يف موق  أثري 

مصنف أو مقرتح تصنيفه أو مسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف، وذلك من 

 اية أكرب على هذه املواق .أجل إضفاء مح
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قانون  310انطالقًا من نص املادة  ،املشرع اجلزائري والشفعة عرفها

مدني جزائري
(13)

الشفعة رخصة جتيز احللول حمل املشرتي يف "بقوله:  ،

 "بي  العقار ضمن األحوال والشروط املنصوص عليها يف املواد التالية.

من أسباب كسب امللكية،  يتعضح بأن الشفعة هي سبب ،من هذا التعريف

رخصة إذا استعملها الشفي ، متلك عقارًا باعه صاحبه إليه وحل الشفي  

 .حمل املشرتي يف هذا البي 

لكن نالحظ يف هذا القانون، وكغري العادة خالفًا للقاعدة العامة، اليت 

تقعضي بأن املمارس للشفعة هو شخص من أشخاص القانون اخلاص، 

سلطتها يف اللجوء للشفعة يف محاية مجي  املمتلكات وإمنا الدولة تستعمل 

 الثقافية، مبا فيها املواق  األثرية.

نصت املادة  البند الثالث: نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية

، ويف جمال تأمني محاية املمتلكات الثقافية 19/40من قانون وما يليها  06

ح تصنيفها، إىل إمكانية الدولة مبا فيها املواق  األثرية املصنفة أو املقرت

نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك يف إطار القوانني املعول بها يف هذا 

اإلطار
(19)

. 

ويكون هذا اإلجراء خاصة يف احلاالت اآلتية
(11)

: 

إذا كان املالك يف وض ، يتعذر عليه القيام باألشغال املأمور بها، ولو يف -5

 ن طرف الدولة.حالة حصوله على إعانة مالية م

اليت يفرضها اإلجراء اخلاص للتعليمات واالرتفاقات رفض املالك االمتثال -1

 باحلماية.

إذا كان شغل املمتلك الثقايف أو استعماله يتنافى ومتطلبات احملافظة -0

 عليه، وأبدى املالك رفعضه معاجلة هذا الوض .

 قايف.إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررًا، بسالمة املمتلك الث-0

تعضمن القانون  األثرية:اجلنائية للمواقع آليات احلماية  الفرع الثالث:

النص على العقوبات املقررة لألشخاص املخالفني ألحكام  18/10رقم 

حيث نص على أن اجلمعيات الناشطة يف هذا اجملال ميكن أن هذا القانون، 

اليت كيفها   بالبحث عن هذه اجلرائمنيتكون خصمًا مدعيًا، كما أن املكلف
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القعضائية، رجال الفن الشرطة املشرع على أنها خمالفات وجنح، هم ضباط 

املؤهلون، املفتشون املكلفون حبماية الرتاث وكذا أعوان احلفظ والتثمني 

واملراقبة
(01)

 :، وتتجلى هذه العقوبات فيما يلي

 البند األول: عرقلة عمل األعوان املكلفني حبماية املواقع األثرية

املواق  عمل األعوان املكلفني حبماية  يف عرقلة 10ملـادة ال نص أحا

، على أن ق ع ج 700إىل قانون العقوبات، الذي ينص يف مادته  األثرية

التعدي على أعوان الدولة، جنحة تكون عقوبتها احلبس من شهرين إىل 

دج أو بإحدى 2110111دج و7111وغرامة مالية، ترتاوح ما بني  سنتني،

نيالعقوبت
(07)

. 

باحلبس  12ملادة اتبعًا لنص يعاقب البند الثاني: جرمية البيع واإلخفاء 

 إىلدج  7110111سنوات، وبغرامة مالية من  (2)إىل مخس ( 5)من سنتني 

دون املساس بأي تعويعضات عن ، دج أو بإحدى العقوبتني5110111

 :تاليةالمن يرتكب اجلرائم صادرات، املاألضرار و
بالصدفة مكتشفة ، تنقيبحفر أو عمليات أشياء متأتية من بي  أو إخفاء -

 أو أثناء القيام بأحباث أثرية مرخص بها،
 بي  أو إخفاء أشياء متأتية من أحباث أجريت حتت مياه البحر،-
بي  أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف -

 ،يعها أو جتزئتهاوكذلك املمتلكات الثقافية املتأتية من تقط
بي  أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطي  ممتلك ثقايف عقاري أو -

  .عقاري بالتخصيص أو جتزئته

من هذه اجلرمية، يشابهان والرابعة نشري هنا فقط إىل أن الصورتني الثالثة 

، اليت تنص على اجلزاء العقابي جلرمية ق ع ج 081ما ورد ضمن املادة 

جناية كاالختالسأو مصدرها جنحة إخفاء أشياء، 
(05)

واملخدرات 
(00)

... 

وغريها، حيث كيفها املشرع على أساس أنها جنحة، ميكن  يعاقب 

إىل  510111مرتكبها باحلبس من سنة إىل مخس سنوات، وبغرامة من 

دج. وميكن يف بعض احلاالت أن تصل إىل جناية، بناًء على نص 7110111
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حالة الظروف املشددة، املتصلة بدرجة اجلرمية ، وذلك يف ق ع ج088املادة 

 األصلية اليت حتصلت منها األشياء املخفية.  

كل من يتلف  15 ملادةا تعاقب البند الثالث: جرمية اإلتالف والتشويه

أو يشوه عمدا دون املساس بأي تعويض عن العضرر، كل من يتلف أو 

باحلبس مدة ، ةيدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أحباث أثري

دج إىل  510111سنوات، وبغرامة مالية من  (2)إىل مخس ( 5)سنتني 

 دج.5110111

البند الرابع: إجراء األحباث دون ترخيص وعدم التصريح 

، كل من يرتكب املخالفات 10 ادةملانص يعاقب  باألشياء املكتشفة

 :اآلتية

 ثقافة،إجراء األحباث األثرية دون ترخيص من الوزير املكلف بال-

 عدم التصريح باملكتشفات الفجائية،-

 عدم التصريح باألشياء املكتشفة أثناء األحباث األثرية املرخص بها-

 .وعدم تسليمها للدولة

بني ما رتاوح تبغرامة مالية ، وسنوات( 0)إىل ثالث ( 7)باحلبس من سنة 

 .دون املساس بأي تعويض عن األضرار، دج7110111 دج و710111

زير املكلف بالثقافة أن يطالب، فعضال عن ذلك بإعادة األماكن وميكن الو

 .إىل حالتها األوىل على نفقة مرتكب املخالفة وحده

 .تعضاعف العقوبة يف حالة العود
االستعمال البند اخلامس: التصرف يف املمتلك دون الرتخيص أو 

يف ممتلك ثقايف  على أن من يتصرف، 11 املادةتنص املخالف للرتخيص 

 ،أو مسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف دون ترخيص مسبق مصنف ،ريعقا

 .عن األضراراملساس بالتعويعضات دون التصرف إلغاء عقد سيعاقب بعقوبة 
دج، دون 710111 دج إىل 50111ن بغرامة مالية م 18 كما عاقبت املادة

ممتلك ثقايف عقاري مصنف من يشغل املساس بالتعويعضات عن األضرار، 

املذكورة يف الرتخيص ، ال يطابق االرتفاقات احملددة استعمااًله لأو استعم

 .املسبق الذي سلمه الوزير املكلف بالثقافة
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أشار نص البند السادس: القيام بأعمال إضافية دون ترخيص 

من يباشر القيام بأعمال إصالح ملمتلكات ثقافية إىل عقوبة ، 11 ملادةا

ارات املشمولة يف املنطقة للعق، وعقارية مقرتحة للتصنيف أو مصنفة

إعادة تأهيلها، أو ترميمها أو إضافة إليها أو استصالحها أو  احملمية، أو

إعادة تشكيلها أو هدمها، مبا خيالف اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا 

املساس بالتعويعضات دج دون 710111دج إىل  50111من بغرامة مالية ، القانون

 .األضرارعن 

ص واالعرتاض على قيام بأنشطة دون ترخيالبند السابع: ال

الف أحكام هذا ن خيكل م 711 ادةملا لنص تبعًايعاقب  زيارة رجال الفن

توغرافية وفصور ومشاهد  خذوأ، وتنظيم حفالت، تعلق باإلشهاريفيما القانون 

تعلق بأشغال منشآت قاعدية، وإقامة مصان  أو أشغال يوسينمائية، أو 

و تشجري أو قط  أشجار بغرامة مالية من كربى عمومية أو خاصة، أ

 دج. 710111 دج إىل 50111

املالك أو املستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية  710كما تعاقب املادة 

الذي ملمتلك ثقايف عقاري مصنف أو مسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف، 

يعرتض على زيارة رجال الفن املؤهلني خصيصا للعقار بغرامة مالية 

 دج.  50111دج إىل  70111من 

 .وفى حالة العود تعضاعف العقوبة

العقارات املشمولة يف منطقة محاية املمتلك الثقايف ك: وتكون معنية كذل

 .املصنف

8 

، 18/10بعد اإلشارة إىل ما نص عليه املشرع اجلزائري، ضمن قانون 

والذي كان عبارة عن آليات من شأنها حفظ املواق  األثرية بالعمل على 

نها من جهة واحلد من اندثارها وذهاب معاملها من جهة أخرى، تثمي

 خنلص إىل التوصيات اآلتية:



  د.برادي أحمد        01-06رقم:  الحماية القانونية للمواقع األثرية في إطار القانون 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (168) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

االهتمام بهذه املواق  أكثر، وأقل ذلك تنفيذ ما تعضمنه هذا القانون -7

على أرض الواق ، الذي لألسف بقيت العديد من نصوصه جمرد حربًا 

 على ورق.

واق ، والتنسيق يف ذلك م  الزيادة يف اإلعالم واإلشهار عن هذه امل-5

املصاحل املكلفة بالسياحة، من أجل زيادة الوافدين، مما خيلق ثروة أخرى، 

تعترب أساس اقتصاديات دول ال متلك ما منلك، لكن لديها إعالم قوي، جعل 

هلا شهرة عاملية. وذلك عن طريق االنرتنيت والقيام بتبادل الزيارات 

تب حول طبيعة األهقار وما تزخر به من التوأمة يف هذا اجملال، وتدوين ك

مواق  أثرية هامة، ووض  فروع للوكاالت السياحية يف دول أجنبية، 

 مهمتهم نشر املعلومات حول هذه املواق  وما تزخر به ...وغري ذلك

، واليت تعترب تقييدًا للحريات القانونرف  بعض القيود اليت أتى بها هذا -0

سياح، تبعًا للهدف الذي يسعى كل زائر إليه، العامة، مما ينفر األجانب ال

من ترك ذكريات تدل على زيارته هلذه املناطق الرائعة، والقيام بأحباث 

بالنسبة للمتخصصني يف هذا امليدان...وغري ذلك، نذكر من هذه القيود 

على سبيل املثال ال احلصر من  أخذ الصور الفوتوغرافية، والعقاب على 

 .ذلك يف حالة اإلثبات

عن طريق األقمار الصناعية املستحدثة االنتقال إىل املراقبة االلكرتونية -0

بالنسبة للمواق  األثرية، بداًل من أعوان األمن واحلفظ وغريهم، الذين 

اليت تتماشى م  تطور اجلرمية يف الوقت املستحدثة ال ميلكون حتى الوسائل 

 الراهن.

كاالت السياحية، لتفعيلها زيادة صالحيات احلظرية بالتنسيق م  الو-2

أكثر، لتكون مؤسسة ذات طاب  اقتصادي بداًل من الطاب  اإلداري، تعمل 

 على خلق الثروة يف هذا اجملال.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 7110لكتاب، ( علي حسن، املوجز يف علم اآلثار، اهليئة املصرية العامة ل7)

 .77ص
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 (100) 1017جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

بة الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز في إدارة تجر

 استثمارات األوقاف
 د.محمد شريف بشير الشريف                                      

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 المملكة العربية السعودية                                          

S 

التعريف بتجربة الوقف العلمي يف جامعة امللك عبد العزيز، إىل  بحُثالهذا  هدُفي

يف بيان على املنهج الوصفي  البحُث عتمُديو ،وقافاألاستثمار وتقويم منوذجه يف 

كما  ،استثمار األوقاف أهداف الوقف العلمي جلامعة امللك عبد العزيز وأساليبه يف

آلية  وحتديد لوقف العلمي،اطبيعة استثمار يف التعريف باملنهج التحليلي يستخدم 

االستثمار اليت يتبعها، وتشري نتائج البحث إىل قدرة الوقف العلمي يف جامعة امللك عبد 

العزيز على تعبئة املوارد املالية للطالب وأععضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة 

تفادته ، واساالستقطاع الشهريوالبحثية من خالل نظام التعليمية ألجل دعم الربامج 

من خربة رجال األعمال الواقفني يف استثمار األموال املوقوفة يف جماالت قليلة 

الشركات على هيئة ُأسِّس العلمي الوقف املخاطر وجيدة العوائد، كما أنَّ نظام 

 مجعية عمومية تعضم مجي  الواقفني حيث كونت لهيف القطاع اخلاص،  املساهمة

تعزيز املوارد ادها أّن الوقف العلمي أسهم يف وتوصل البحث إىل نتيجة مف الكبار،

 وبراجمها املوجهة خل دمة اجملتم .عم أنشطة البحث العلمي داملالية الذاتية للجامعة، و

الوقف العلمي، استثمار األوقاف، إدارة األوقاف، النظارة على  الكلمات املفتاحية:

 األوقاف، التمويل اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز.

Résumé:  
Le présent article porte sur l’expérience du wakf scientifique à 

l’université du Roi Abdelaziz et l’évaluation de son model sur 

l’investissement dans les biens du wakf. On s’appuie sur la méthode 

descriptive dans l’étude du wakf scientifique à l’université du Roi 

Abdelaziz ainsi que les modes d’exploitation du bien houbous. A cela 

s’ajoute la méthode analytique lors qu’il s’agit de la définition de la 

nature de l’investissement du wakf scientifique et la détermination 

également du mécanisme sur lequel on compte. 

Les résultats de l’étude démontre la capacité de l’université du Roi 

Abdelaziz de mobiliser les ressources financières des étudiants et du staff 

enseignants et du personnel, afin de consolider les programmes 
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pédagogiques et de recherche par le billet du mécanismes du payement 

par mois, outre le profit tiré de l’expérience des hommes d’affaires 

chargés d’investir dans les biens de wakf dans des domaines où les 

risques sont réduits et les bénéfices sont énormes. 

Ainsi le système du wakf scientifique est fondé sur l’organisme de société 

par actions dans le secteur privé, il est institué une assemblée générale 

rassemblant toutes les personnes qui contribuent par des sommes de wakf 

considérables. 

L’étude a aboutit à un résultat disant que le wakf scientifique a participé 

dans l’enrichissement de l’autofinancement de l’université et a soutenu 

les activités de la recherche scientifique et ses programmes destinés aux 

services de la société. 
Mots clés : wakf scientifique, l’investissement dans les biens de wakf, la 

gestion de wakf, la Nadarate de wakf, le financement islamique, 

l’université de Roi Abdelaziz. 

 مقدِّمة

أّدى نظام الوقف دورًا عظيمًا يف تاريخ احلعضارة اإلسالمية، وأسهم يف 

النهعضة العلمية اليت تركت بصماتها على احلعضارة الغربية املعاصرة، 

ارة اإلسالمية األوقاف يف جماالت عديدة كان منها فقد وظفت احلعض

والرتبوية كالكتاتيب التعليمية التعليم، وذلك من خالل إنشاء املؤسسات 

والعلماء؛ طالب العلم ودعم واملكتبات يف املساجد العلمية واملدارس واحللقات 

ما دف  إىل اإلثراء والشهود احلعضاري اإلسالمي يف شتى العلوم واملعارف، 

ميكن القول أن نظام الوقف اإلسالمي نهض بالوظائف اليت تقوم بها يف و

وقتنا احلاضر وزارات الرتبية والتعليم والثقافة والشؤون االجتماعية
(1)

 ،

وتشجي  العلمية احلرية العلماء وضمان وأسهمت األوقاف يف تعزيز استقالل 

رة اإلسالميةيف احلعضااألوقاف اإلبداع الفكري، وُيعد ذلك من أهم أدوار 
(2)

 ،

ويشهد اجلام  األزهر على هذا الدور بوصفه مؤسسة علمية ودينية 

مولتها األوقاف اإلسالمية، وضمنت هلا االستمرار والعطاء خالل مسريتها 

االستعمارية احلقب يف وكانت مصدرًا الستقالليته وصموده العضاربة يف التاريخ، 

قافهوالنظم السياسية اليت حاولت التغول على أو
(3)

. 

إّن توظيف املوارد املالية الوقفية يف دعم البحوث التطبيقية والدراسات 

يف اجملاالت املختلفة، ويعزز من االستقاللية والدميومة ملا تقوم به اجلامعات 



  د.محمد شريف بشير الشريف...       جامعة الملك عبد العزيزتجربة الوقف العلمي ب 
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من األنشطة البحثية والعلمية والتعليمية خلدمة اجملتم ، ويساعد على 

مد كربى اجلامعات املرموقة حتقيق األهداف التنموية واالجتماعية، وتعت

على قطاع األوقاف، والتطوير يف أمريكا وبريطانيا يف اإلنفاق على البحوث 

معات رائدة جامتويل التعليم يف يف روافد الأهم  من حبيث صارت األوقاف

وأكسفورد وأدنربة وكامربيدج وبرينستون وستانفورد ييل وهارفارد  :مثل

أمريكا الشمالية أوروبا وغريها من اجلامعات العاملية يف
(4)

هذا غم ، ور

مل قطاع التعليم يف العامل اإلسالمي  الدور لألوقاف يف البلدان الغربية فإَن

وهذا ما دف  بعض  يستفد من األوقاف بذات الفائدة يف أوروبا وأمريكا،

اجلامعات اإلسالمية والعربية على إحياء دور األوقاف، وتفعيلها يف جمال 

جامعية متطورة أوقاف بني قيام عالقة مباشرة يما م  وجود التعليم، ال س

وبني جودة األعمال البحثية والعلمية واالبتكارية للجامعات، وهذا ما 

سعت إليه جامعة امللك عبد العزيز من خالل تقديم منوذج يف هذا اجملال 

يعطي للوقف دورًا مميزًا يف جامعات البلدان اإلسالمية، ومن أجل حتقيق 

على احلكومي ف عديدة من أهمها: تقليل االعتماد على الدعم املالي أهدا

، ودعم املشروعات العلمية واخلرباء املتميزيناجلامعات، واستقطاب العلماء 

العلمية، واملختربات املكتبات خدمات وتطوير الربامج التعليمية، وحتسني 

يم حلول واالرتقاء بنوعية البحوث العلمية وخدمة قعضايا اجملتم  وتقد

ملشكالته
(5)

.  

ه أول وقف علمي وصفامعة امللك عبدالعزيز؛ بجبيرتكز الوقف العلمي و

يف إدارة االستثمار عملية خربة  على؛ السعوديةالعربية  يف جامعات اململكة

ومتويل الدراسات  ،دعم املشروعات البحثيةالوقفي، وتوجيه مصارفه حنو 

، ومن هذا ات النف  على اجملتم والربامج اخلاصة ذ ،العلمية التطبيقية

 ؤسسةمنوذجًا ملجبامعة امللك عبد العزيز مثل الوقف العلمي ُياملنطلق 

باحرتافية وتدير  ،والعينية والتربعاتتستقبل األوقاف النقدية عصرية وقفية 

واالجتماعية واالقتصادية اجملاالت العلمية  يفعوائدها من واإلنفاق استثمارها  اتعملي

من حوهلا والبيئية وفق أولويات اجلامعة واحتياجات اجملتم والصحية 
(6)

 . 

 الشرعية باجلوانب والدراسات املتعلقة باألوقافالبحوث اهتمت الكثري من 

وأهملت اجلوانب االقتصادية واالستثمارية، ، واملسائل الفقهية املتصلة
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   إىليدف ما، األوقاف قطاعًا اقتصاديًا ثالثًاالرغم من كون وذلك على 

استثماري، يف جمال األوقاف من منظور املزيد من البحوث والدراسات 

لألوقاف من خالل اجلانب االستثماري ب يهتم بحثال ومن ثم فإنَّ هذا

جتربة الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز، وتقويم أساليبه  عرض

ا، االستثمارية وطريقة عمله وجماالت اإلنفاق وأوجه الصرف اليت يدعمه

العلمية والعملية يتكون هذا البحث من مقدمة؛ تتعضمن أهمية البحث 

البحث ومنهاجيته، ثم املبحث األول الذي يتناول وإشكالية وأهدافه، 

تأسيس الوقف العلمي ونظامه اإلداري، بينما يتناول املبحث الثاني 

ملناقشة فيخصص موارد الوقف العلمي ومصارفه، أما املبحث الثالث 

وخصائص بها، االستثمار املعمول وأساليب االستثمارية لوقف العلمي سياسة ا

 املعتمد لالستثمار، وأخريًا اخلالصة متعضمنة النتائج والتوصيات.النموذج 

يستمد هذا البحث أهميته من  البحث العلمية والعملية أهمية .7

 توفري التمويل الالزميف  اجلامعات أوقافبه تقوم الكبري الذي  الدور

العامة، املناف  ذات التعليمية واالجتماعية والربامج البحثية روعات لمشل

السعودية يف السنوات توجه اجلامعات ويتزامن هذا االهتمام م  

يف  األوقاف واالستفادة من ،إىل تفعيل نظام األوقافالقليلة املاضية 

التعليمية الربامج واملشروعاتخدمة يف سهم موارد مادية ُتتوفري 
(7)

، 

األوقاف وضرورة  بدورتزايد اهتمام اجلهات احلكومية يف اململكة  كما

حيث صدر حديثًا نظام اهليئة العامة لألوقاف، الذي يهدف تفعيله، 

إىل تنظيم األوقاف باململكة وتطويرها وتنميتها مبا حيقق شروط 

يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةمساهمتها الواقفني، ويعزز من 
(8)

. 

إىل تنوي  مصادرها بصفة دائمة املؤسسات التعليمية حتتاج معات واجلا إنَّ

يف ظل مستجدات مالية  على املصادر احلكومية وتقليل االعتماد ،املالية

، احمللي والعاملي بسبب اخنفاض أسعار الطاقةاملستويني واقتصادية على 

االستمرارية يف األداء اجلامعية املؤسسات  وذلك من أجل أن تعضمن

اليت املصادر هذه  هماألوقاف من أ دعرتقاء باملستوى التعليمي، وُتواال

تتصف بالدميومة والنماء، وتؤدي إىل زيادة حجم املوارد املالية للمؤسسات 
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حتقق األوقاف التعليمية املأمول منها ال بد من حسن  ولكي ،التعليمية

جامعات رة للومستموتثمري أصوهلا مبا حيقق عوائد جمزية  ،إدارة استثماراتها

، ويف هذا السياق فإنَّ األهمية العملية هلذا البحث ؤسسات التعليميةوامل

تتمثل يف تقديم الدروس املستفادة من جتربة الوقف العلمي جبامعة امللك 

من أجل تطوير أوقاف اجلامعات استثمار األوقاف عبد العزيز يف جمال 

األهمية العلمية وتوظيفه يف خدمة أهداف تنموية واجتماعية، أما  

فتدور حول ما سيسهم به هذا البحث يف إثراء أدبيات الوقف العلمي يف 

 اجملال االقتصادي واألساليب االستثمارية. 

ة كامنال صادرامل يف اجلامعات من أهماألوقاف  دعُت البحثية اإلشكالية .5

يف جمال يف توفري املوارد املادية  تأخذ دورًا رئيسًاواملأمول منها أن 

بدور التعريف لتعليم، وحياول هذا البحث أن يسد الفجوة البحثية يف ا

ة يالتعليمالسعودية يف دعم املشروعات والربامج اجلامعات أوقاف 

، ما ُيعزز يف الوقت عرض جتربتها االستثماريةمن خالل والتنموية 

وزيادتها اجلامعات السعودية يف تنوي  مصادر متويلها نفسه من دور 

، وبالنظر إىل جتربة اجلامعات التعليميةجمها البحثية ولربادمة خ 

السعودية الرائدة يف جمال األوقاف، فإنَّ صندوق الوقف العلمي جبامعة 

امللك عبد العزيز ُيقدم منوذجًا ملا ميكن أن تنهض به أوقاف اجلامعات 

يف خدمة الربامج التعليمية والبحثية، ومن ثم فإنَّ التساؤالت اليت 

 ها البحث تتمثل يف اآلتي:سيجيب عن

 ما مميزات نظام إدارة الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز  .0

 امللك عبد العزيز العلمي جلامعة اليت يتبعها الوقف االستثمار ما أساليب  .5

هل يقدم الوقف العلمي جلامعة امللك عبد العزيز منوذجًا يف إدارة  .0

 استثمارات األوقاف 

إىل بيان أساليب  بصفة رئيسة ذا البحثههدف ي لبحثأهداف ا. 3

أما أهدافه ، األوقافيف استثمار  الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز

 :تيةاآلفتتلخص يف النقاط الفرعية 

 .بتجربة الوقف العلمي جلامعة امللك عبد العزيز التعريف .0
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 ز.امللك عبد العزيامعة العلمي جلالوقف أساليب االستثمار يف بيان آلية و .5

الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز يف إدارة ذج ومن حتديد خصائص .0

 .استثمارات األوقاف

هذا البحث بعرض التجربة هتم ي والزمانية احلدود املوضوعية. 4

تقتصر ومن ثم س، للوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيزاالستثمارية 

الشرعية أو  اجلوانب االستثماري دون تناول بعدعلى الاملناقشة والتحليل 

بتجربة الوقف العلمي جلامعة امللك  البحثهتم يكما  ،ألوقافلاالجتماعية 

دون غريها من جتارب اجلامعات السعودية الالحقة هلا، وذلك  عبد العزيز

يف جمال الوقف العلمي، وذلك منذ تأسيسه إىل عام رائدة  ةلكونها جامع

 م.1441

ة على املنهج الوصفي يف بيان تعتمد الدراس منهجية الدراسة. 1

 وتاريخ تأسيسها يف جامعة امللك عبد العزيز،مفهوم األوقاف التعليمية 

جتربة الوقف يف التعرف على  الوصفيكما تعتمد الدارسة على املنهج 

أوقاف اجلامعات تطوير ا يف منهواالستفادة ، العزيزامللك عبد جلامعة العلمي 

أهم  يف تقويم التجربة، ورصدلتحليلي املنهج ا سيستخدمكما  األخرى،

 .ها يف استثمار األوقافأسباب جناح

نشأته  :العزيز الوقف العلمي جبامعة امللك عبد: املبحث األول

 وجماالته

 من الوقف العلمي مببادرة جمموعة ُأسِّس: نشأة الوقف العلميأواًل: 

نشاء إل ًامقرتح ، حيث أعدواتدريسالعيان وأععضاء هيئة األهالي واأل

أمري  ؛الوقف العلمي، ومت عرضه على األمري عبد اجمليد بن عبد العزيز

يف مدينة  هوأوقف أرضًا ل ،همنطقة مكة آنذاك، الذي بارك املقرتح وأقّر

إنشاء يف بادرة املجدة ألغراض دعم البحث العلمي باجلامعة، وتبنى 

مكة  منطقةمارة إيف االقتصادية الدائرة اجتماع الوقف العلمي يف 

جلنة لتسري  ؛آنذاكاجلامعة ل مدير هـ، ثم شّك10/1/5011املكرمة بتاريخ 

هـ، وقامت اللجنة بإعداد التصور 13/0/5011 :األمور التأسيسية بتاريخ

للوقف، وإعادة عرضه على مسو األمري الذي بادر بدعوة مدير  نهائيال
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لوقف تدشني ا يعلنواملهتمني ل رباءواخل ختصةاملاجلامعة واللجنة 

هـ50/1/5011 يف يوم العلمي
(9)

 . 

ية تقوم وقفِّ جبامعة امللك عبد العزيز بأنَّه مؤسَّسةالعلمي  الوقُفُيعَّرُف 

واستثمارها واإلنفاق من  ،التربعاتواألوقاف النقدية والعينية  باستقبال

تنمية اجملتم  يف  من أجل متعددة؛أنشطة وبرامج  متويلعوائدها على 

وفق  ؛العلمية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية خمتلف اجملاالت

أولويات واحتياجات اجملتم  واألمة
(10).  

ركيزة يف تطوير ودعم املشروعات يكون ويسعى الوقف العلمي أن 

والربامج اخلاصة اليت ختدم والتطبيقية ومتويل الدراسات العلمية  ،البحثية

 املشروعات ته املختلفة، ودعموتسهم يف تنمية وتعاجل مشكال ،اجملتم 

متميزة  ويقدم برامج مبتكرة ومشروعاتالبحثية والدراسات العلمية، 

خلدمة اجملتم ، ودعم املوهوبني واملبتكرين، وإقامة اللـقاءات العلمية 

والدورات التدريبية، وتقديم برامج تطويرية لطالب املدارس، وتنظيم 

برامج تنموية خاصة ببعض فئات اجملتم 
(11)

. 

يقوم الوقف العلمي جلامعة : للوقف العلمي النظام اإلداريثانيًا: 

 امللك عبد العزيز على أساس النظام اإلداري والتنظيمي اآلتي:

تعضم مجي  الواقفني الذين ال تقل مساهمة و: عموميةالمعية أواًل: اجل

ألف ريال أو ما يعادهلا من عقار أو أسهم،  114كل واحد منهم عن 

، ومن ألف ريال 114صوت واحد يف اجلمعية العمومية عن كل وللواقف 

 ما يأتي:اجلمعية العمومية مهام 

 للوقف العلمي. أععضاء جملس النظارةاختيار  .0

 .وتقويم أدائه أداء جملس النظارةاإلشراف على  .5

 املصادقة على التقرير السنوي واحلسابات اخلتامية للوقف العلمي. .0

 رجي.تعيني املراج  القانوني اخلا .2

 تعديل وتفسري النظام األساسي للوقف العلمي. .2

هم: مدير  ؛ععضوًا 51من النظارة يتكون جملس  ثانيًا: جملس النظارة:

اجلامعة، وثالثة أععضاء من اجلامعة، وثالثة أععضاء من اإلدارات 
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 ،احلكومية، ومثانية من أهل العلم واالختصاص ورجال األعمال واملال

 يأتي:ومن أبرز مهام اجمللس ما 

 اإلشراف على شؤون الوقف وسري عمله ومراجعة أدائه. .0

اعتماد اهليكل التنظيمي والعضوابط واللوائح املنظمة لعمل الوقف  .5

 العلمي.

 تعيني املدير التنفيذي وأععضاء اللجنة التنفيذية. .0

 تعيني جلنة االستثمار واختيار رئيسها. .2

 عتمادها.وض  خطط العمل التفصيلية وامليزانية العامة للوقف وا .2

اخلتامية، وعرضها واحلسابات السنوي والتقرير اعتماد التقارير الدورية  .1

 للمصادقة عليها من اجلمعية العمومية.

يقوم جملس النظارة بتعيني جلنة االستثمار اليت  ثالثًا: جلنة االستثمار:

 املهام التالية:تتوىل 

قف الستثمار أموال الواالستثمارية والفرص  روعاتاملشدراسة  .0

وتنميتها وتعظيم العوائد االقتصادية اليت يعود جزء منها إىل 

 يوجهتنمية رأمسال الوقف، بينما بهدف االستثمار مرة أخرى 

 . شروط الواقفنيل فقًااجلزء األكرب إىل مصارف الوقف العلمي و

حمكمة وسليمة استثمارية تنمية العوائد املالية للوقف وفق أسس  .5

 املوقوفة وزيادة ريعها. لعضمان بقاء أصل األموال

حتديد املشروعات االستثمارية املراد الدخول فيها، م  مراعاة أن  .0

 حتقق عوائد جيدة وتكون قليلة املخاطر.

متكن من الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز  نَّإومما سبق ميكن القول 

م إداري مبتكر يف طريقة إدارة األوقاف متاثل عمل الشركات انظ بناء

، ويبني العموميةاجلمعية ملساهمة يف القطاع اخلاص، وذلك من خالل ا

 اهليكل التنظيمي لوقف جامعة امللك عبد العزيز. (5)الشكل 

تنظيم إدارة يف نظام الصكوك الوقفية على ويعتمد الوقف العلمي 

ن للوقف العلمي سجل جتاري، وشخصية اعتبارية أكما  موال املوقفة،األ
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ومجي  موظفي الوقف العلمي ملحقني  ،التجاريةيف الغرفة  مسجلة

وهذا ما يعض  الوقف العلمي جلامعة امللك  ،بنظام التأمينات االجتماعية

عبد العزيز يف موق  الصدارة كمؤسسة وقفية منوذجية، واستطاعت أن 

 .حتول رؤيتها وخطتها اإلسرتاتيجية إىل واق  ملموس وجتربة عملية

من أهم جماالت عمل الوقف العلمي  لعلميًا: جماالت عمل الوقف الثثا

 ما يأتي:

دعم املشروعات البحثية والدراسات العلمية يف اجملاالت احليوية اليت  .0

 ختدم اجملتم .

، وتنميته الطالب وأفراد اجملتم خلدمة متميزة ابتكار برامج ومشروعات  .5

 .هحل مشكالت ،يف خمتلف اجملاالت

أحباثهم اليت تسهم يف إجياد دعم مشروعات املوهوبني واملبتكرين و .0

 .حلول ملشكالت اجملتم 

 إقامة اللـقاءات العلمية والدورات التدريبية ملختلف فئات اجملتم . .2

ذوو االحتياجات  :تنظيم برامج تنموية خاصة لبعض فئات اجملتم  مثل

 األحداث.، اخلاصة، املرضى، األيتام، جمهولو النسب
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 معة امللك عبد العزيز( اهليكل التنظيمي لوقف جا5الشكل )

 

. الوقف العلمي: عقد من هـ(5006)جامعة امللك عبد العزيز  املصدر:

  العطاء، مبادرات وإجنازات: السعودية، جدة.

 قف العلمي ومصارفهموارد الو: نياملبحث الثا

املصادر من لوقف العلمي اموارد تتكون  أواًل: موارد الوقف العلمي:

 : اآلتية

من الواقفني واملتربعني النقدية  اتاملساهم وتشمل: يةالنقد اتاملساهم .0

املباشر أو اإليداع إىل أحد احلسابات املصرفية التقديم سواء عن طريق 

 للوقف العلمي.

اليت يقدمها أي نوع من األصول العينية وتشمل العينية:  اتاملساهم .5

 ،سيارة ،حمل جتاري ،قطعة أرض سكن،مثل: )الواقفون واملتربعون 

  .كات أخرى(ممتل
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 برنامج االستقطاع الشهري التطوعي:  .0

برنامج االستقطاع الشهري من منسوبي اجلامعة: وهو برنامج  -أ

موظفون(؛ حيث يقوم  ،طالب ،موجه ملنسوبي اجلامعة )أساتذة

كل منسوب باجلامعة بصورة تطوعية بتحديد مبلغ معني من 

 يتربع به شهريًا للوقف العلمي.وراتبه/ مكافأته 

ويتيح هذا ج االستقطاع الشهري )لغري منسوبي اجلامعة(: برنام -ب

من خالل تفويض  املاليةساهمة اجلامعة امللغري منسوبي  الربنامج

ستقطاع مبلغ ثابت شهريًا، وحتويله ألحد الالبنك اخلاص بهم 

 .حسابات الوقف العلمي املصرفية

ع وحظي برنامج االستقطا ثانيًا: منو إيرادات االستقطاع الشهري:

الشهري للمنسوبني بإقبال كبري، ومنت إيراداته السنوية مبعدالت كبرية 

التدفقات إمجالي هـ(، وهذا ما أسهم يف زيادة 5001-5010)خالل عشر سنوات 

مليون ريال سنة  11هـ إىل 5013مليون ريال يف عام  1النقدية من 

هـ. 5001-5016منو التربعات النقدية يف الفرتة ( 1)هـ، وينب الشكل 5001

وتنميتها والصرف من  هذه املوارد املالية يقوم الوقف العلمي باستثمارو

املساهمة بالعلم واخلربة أوجه اإلنفاق احملددة، وهناك أيعضًا عوائدها على 

والوقت: ميكن ألي شخص أو منظمة املساهمة الفكرية أو املعنوية أو 

لمي وحتقيق الوقف العأنشطة ختصيص جزء من الوقت للمشاركة يف دعم 

 .أهدافه
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هـ )مليون 3415-3412التدفقات النقدية يف الفرتة ( 1)الشكل 

 ريال(

 

هـ(. الوقف العلمي: عقد من 5006جامعة امللك عبد العزيز ) املصدر:

  العطاء، مبادرات وإجنازات: السعودية، جدة.

 وأساليبه االستثمارية ء الوقف العلميأدا: ثالثاملبحث ال

وقف العلمي جلامعة امللك عبد العزيز بتنمية أموال الوقف يقوم ال

وزيادتها عن طريق االستثمار، حيث يتم استثمار موارد الوقف العلمي 

يف معامالت متعددة سواء كانت صفقات جتارية أو عقارية أو صناعية، 

وذلك عرب جلنة استثمار تعضم خربات وختصصات متعددة، يكون رجال 

أن تكون العلمي الوقف نظام ععضويتها، ويشرتط من  %94األعمال حنو 

، اإلسالميةمجي  معامالته وأنشطته االستثمارية وفقًا ألحكام الشريعة 

على وجه اخلصوص؛ االستثمار عامة وجلنة العلمي وتستشري إدارة الوقف 

يف املسائل اليت حتتاج فيها إىل الفتوى الشرعية علماء الشريعة
(12)

. 

وينمو رأس املال املوقوف  ماري وآلية االستثمار:أواًل: االداء االستث

من خالل الصفقات االستثمارية اآلمنة، حيث يستفيد الوقف العلمي 

يف حتديد وتقويم سهمون ُي، الذين بالوقفمن خربات أععضاء جلنة االستثمار 
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أي فرص استثمارية ساحنة ومناسبة من حيث املدة والعوائد، ويف اجتماع 

، وحتليل الفرص الصفقات االستثماريةمار، يتم مناقشة أععضاء جلنة االستث

االستثمارية واختيار املناسب منها، وترف  توصية لإلدارة التنفيذية 

 للوقف الختاذ القرار االستثماري.

ومنت اإليرادات املالية لربنامج االستقطاع الشهري منذ إنشاء الوقف يف 

مليون ريال يف  1د عن ألف ريال إىل ما يزي 144م من 1443هـ/5011عام 

م، وبلغت نسبة املشاركني يف الربنامج يف املتوسط حنو 1450/ـه5001عام 

من املوظفني، وزادت التربعات  %1من الطالب،  %01من الطالبات، و 64%

 11إىل ما يزيد عن  ـه5013ماليني ريال يف عام  1النقدية من أقل من 

 .هـ5001مليون ريال يف عام 

 هتمثمارات بدراسة اخلطة االستثمارية كل عام وتتقوم جلنة االست

بتوجيه أصول الوقف، خصوصًا أن األوقاف عادة ال تدخل يف استثمارات 

عالية املخاطر، بل ختتار استثمارات آمنة وقليلة املخاطر
(13)

، ولذلك 

تشكل النسبة األكرب منها من االستثمارات يف اجملال العقاري سواء كانت 

جري ملا يتميز به قطاع العقارات من االستقرار أنشطة تطوير أو تأ

الصفقات واملخاطر اآلمنة، هذا إىل جانب التجارة العامة اليت تقوم على 

التجارية القائمة على التحليل اجليد للفرص االستثمارية واغتنامها من 

من  %94خالل خربة أععضاء اللجنة اليت ميثل فيها رجال األعمال حنو 

واقفًا وس الوقت من الواقفني وبععضهم يكون شريكًا أععضائها وهم يف نف

، ومنت عوائد العلمي يف االستثمار، وهذا ما أدى إىل جناح استثمارات الوقف

مبعدالت مطردة وإجيابية،  ـه5001-5019خالل الفرتة االستثمارية الوقف 

خالل العشر سنوات املاضية،  %51 إىلاملتوسط السنوي حيث وصلت يف 

؛ وهي معدالت %10-14هـ بني 5000-5000لسنوات الثالثة وتراوحت يف ا

أعلى مما حتققه املصارف وغريها من الصناديق االستثمارية، وتعود هذه 

إىل تنوي  احملافظ االستثمارية للوقف العلمي، واألدوات العوائد العالية 

إدارة موارد الوقف  إىل حسنذلك  يشرياالستثمارية املستخدمة، كما 

 إدارة خماطر االستثمار. مة سالالعلمي و
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معدالت العوائد السنوية الستثمارات الوقف العلمي ( 3)اجلدول 

 هـ3415-3417جلامعة امللك عبد العزيز يف الفرتة: 

 السنة
* معدل العوائد 

 )%( السنوية

)الزيادة أو  نسبة التغري

 النقصان( )%(

 ----- 1059 هـ5013

 20.7- 0055 هـ5019

 200.6 51064 هـ5011

 22.2 51004 هـ5004

 19.7 59000 هـ5005

 19.6- 50090 هـ5001

 34.9 14044 هـ5000

 5 15044 هـ5000

 4.8 11044 هـ5001

* بيانات العوائد السنوية مأخوذة من الوقف العلمي جلامعة امللك عبد 

  .(ـه5003العزيز )

 االستثمارات، هذه منعائد على احلصول هو  لالستثمارالرئيس اهلدف  ملا كان

اإلدارة هي العائد على داء أفعضل طريقة لقياس الرحبية وأ فإن

على ( 5)كما يف اجلدول  االستثمارالعائد على االستثمار، وتدل معدالت 

كفاءة اإلدارة يف إدارة االستثمار األوقاف، ويف الوقت نفسه تدل على جناح 

ريعها وأرباحها ية وزيادة الوقفاخلطة االستثمارية الرامية إىل تنمية املوارد 

 ملصلحة اجلهات املوقوف عليها.

وباإلشارة إىل : ثانيًا: منوذج الوقف العلمي إلدارة استثمار األوقاف

؛ ميكن رصد اخلصائص التالية لنموذج الوقف العلمي جلامعة (0)الشكل 

 امللك عبد العزيز إلدارة استثمار األوقاف يف النقاط التالية:

إلدارة املؤسسية للوقف من خالل جملس النظارة، يقوم على أساس ا .0

وهو أسلوب يأخذ بالتنظيم املتعارف عليه يف الشركات املساهمة م  

 وجود مجعية عمومية تقوم باالنتخاب جمللس النظارة.
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ختويل صالحيات جمللس النظارة يف إنفاذ اخلطط التفصيلية ومراقبة  .5

مارات األوقاف اليت غالبًا؛ االستثمار؛ وهذا ما ميثل نقلة يف ادارة استث

ما تعترب الناظر هو شخص طبيعي؛ وليس مؤسسة هلا شخصية 

 اعتبارية.

إسناد مهمة االستثمار إىل جلنة خمتصة تعضم رجال األعمال املمارسني  .0

وخرباء، ويف الوقت نفسه من الواقفني والداعمني للصندوق الذين 

 تثمار.لديهم خربة تراكمية طويلة يف جمال التجارة واالس

لدى اجلهات املختصة مستقلة وجود سجل جتاري وشخصية اعتبارية  .2

 كوزارة التجارة والغرفة التجارية الصناعية.

املالي والتأكد العمل ضبط لعضمان خارجي، وذلك قانوني وجود مراج   .2

 من سالمته.

والعوائد اجليدة، املخاطر القليلة اختيار سياسة استثمارية مبنية على  .1

على أصول الوقف، ورغبة يف تنميتها مبا يعود بالفائدة وذلك حفاظًا 

 على مصارف الوقف.

إدارة استثمار يف العزيز  منوذج جامعة امللك عبد (1)الشكل 

 األوقاف
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 المتبرعون-رجال األعمال

 

 والجهد بالوقت وعونالمتط

االستقطاع الشهري 

 (وغيرهمالجامعة  و)منسوب

 استشارة فنية

 استشارة شرعية

 مراجعة قانونية

 موارد الصندوق

 لجنة االستثمار

 عوائد متحققة
(51-14%) 

 قرار استثماري
 )خبرة وكفاءة لجنة االستثمار(

 أساليب االستثمار
 المتاجرة( –)استثمار عقاري

 لصندوقإدارة ا
مجلس النظارة/ لجنة 

 تنفيذية

 مصارف الصندوق
 من العائد المتحقق( 04%)

6

4

%

 

م
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ع

وا

ئد 

ال

م

ت

ح

ق

 قة

 

 فئات دعم

 الخاصة المجتمع

 دعم الموهوبين مكتبة الجامعة

 

 المبادرات

 التنموية والبرامج

 

دعم خدمات 

 الطالب

 تمويل األبحاث

 

 الجمعية العمومية
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 تقويم منوذج إدارة االستثمار:ثالثًا: 

تعتمد إدارة الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز الستثمار  .0

قاف على جهد اللجنة االستثمارية، وما يبذل أععضاؤها من األو

التجار وكبار الواقفني بالصندوق، وبالتالي هي تتوقف على ما 

بناًء على اخلربة العملية اختيارها ُيتاح من فرص يف السوق، ويتم 

ألععضاء اللجنة من التجار، وهذا األسلوب يف إدارة استثمارات 

لعلمي يف حميط حملي، ورمبا حيصر استثمارات صندوق الوقف ا

يتسم باجلمود أحيانًا الرتباطه بطبيعة السوق احمللي من العضيق 

وحمدودية الفرص االستثمارية، وما يعرتي السوق من التقلبات، 

هذا فعضاًل عن أن استثمارات معظم استثمارات صندوق الوقف 

العلمي يف السوق احمللية هي استثمارات تقليدية رغم أنها قليلة 

االستعانة ببيوت ويف هذا السياق، جيب اإلشارة إىل أهمية  ملخاطر.ا

لالرتقاء بنوعية وأساليب االستثمار احملرتفني  يرياخلربة ومد

وعوائد جمزية؛ مما وذلك لتحقيق أرباح استثمارات الوقف العلمي، 

 .ينعكس على اداء الصندوق وتوسي  جماالت مصارفه

 اخلالصة:

 أواًل: النتائج

 النتائج اليت انتهى إليها هذا البحث ما يأتي: من أهّم

نظم إدارية  بناءمن متكن الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز  .0

مبتكرة يف طريقة إدارة األوقاف متاثل عمل الشركات املساهمة 

تعضم مجي  عمومية خالل مجعية اخلاص، وذلك من القطاع يف 

 الكبار. الواقفني

نظام الصكوك الوقفية لتنظيم إدارة على الوقف العلمي اعتماد  .5

يف  مسجلةسجل جتاري، وشخصية اعتبارية  لهن أكما  ،األوقاف

ومجي  موظفي الوقف العلمي ملحقني بنظام  ،الغرفة التجارية

وهذا ما يعض  الوقف العلمي جلامعة امللك  ،التأمينات االجتماعية

طاعت ، واستمنوذجيةوقفية كمؤسسة الصدارة عبد العزيز يف موق  
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أن حتول رؤيتها وخطتها اإلسرتاتيجية إىل واق  ملموس وجتربة 

 عملية ناجحة.

امللك عبد العزيز بتنمية أموال الوقف جلامعة الوقف العلمي  قيام .0

وزيادتها عن طريق االستثمار، حيث يتم استثمار موارد الوقف 

العلمي يف معامالت متعددة سواء كانت صفقات جتارية أو عقارية 

خربات وختصصات استثمار تعضم ، وذلك عرب جلنة خمتلفةعية أو صنا

معامالته وأنشطته متعددة، ويشرتط الوقف أن تكون مجي  

 االستثمارية وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

معدالت أعلى مما حتققه املصارف وغريها بلوغ عوائد االستثمار إىل  .2

لية إىل تنوي  من الصناديق االستثمارية، وتعود هذه العوائد العا

األدوات االستثمارية تعدد احملافظ االستثمارية للوقف العلمي، و

الوقف موارد ذلك على الكفاءة يف إدارة  ُلاملستخدمة، كما يدُّ

  إدارة خماطر االستثمار. ، واجلدارة يفالعلمي

تنوعت الصيغ الوقفية اليت فسحت له اجملال لتوسي  أنشطته  .2

وجتارة اجلملة والتجزئة فندقية ء شقق حيث مشلت بنا ،االستثمارية

وبي  وشراء وتأجري العقارات واألراضي واملساهمة يف تأسيس 

  الشركات االستثمارية يف جماالت متعددة.

لالرتقاء احملرتفني االستثمار  يريومداالستعانة ببيوت اخلربة ضرورة  .1

ة وارتياد جماالت استثماريالعلمي الوقف استثمارات بنوعية وأساليب 

وعوائد جمزية؛ مما ينعكس على وذلك لتحقيق أرباح غري تقليدية، 

أداء الصندوق وتوسي  جماالت مصارفه وحتقيق األهداف املرجوة 

 .منه

 ثانيًا: التوصيات

 ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث؛ ُتّسجُل التوصيات اآلتية:

بلدان الالتعليم يف لتمويل  املهمةدر اصمن املالوقف  أهمية اعتبار .0

حيث تشكل عوائد واالستفادة من التجارب الناجحة ، اإلسالمية
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متويل النفقات التشغيلية مصادر استثمار األوقاف جزءًا كبريًا من 

 .للجامعاتأو اجلارية 

املالية واإلدارية االستقاللية لتعزيز أن يعترب الوقف اجلامعي مدخاًل  .5

العامة وميزانية نية امليزاعلى األعباء ، وتقليل للجامعات السعودية

 تقلباتاالعتماد على ميزانية الدولة حيث يكتنف ، اجلامعة أيعضًا

على التنافسية يساعدها املالي الذي للجامعة االستقرار قد ال تعضمن 

 ،على املستوى العاملي أو املستوى احمللي

الالزمة لدعم املوارد املالية  أن يوظف الوقف لتمويل واستدامة .0

اإلبداع والتميز  يف اجلامعات، ويعد أداة لتحفيز والتطويرالبحوث 

 .علمييف ال

زمات املالية ماية ضد األمظلة لتوفري احلينظر إىل األوقاف كأن  .2

املشروعات حلماية وخصوصًا ، اإلسالميةة للبلدان الوطني اتاالقتصاديف 

التعليمية وجماالت البحوث العلمية اليت تقوم بها اجلامعات خدمة 

 .قيقًا ألهداف التنمية االقتصادية واالجتماعيةللمجتم  وحت

أصوهلا  يف اجلامعات وغريها باحرتافية، وُتداراألوقاف أن تؤسس  .2

منفعة  أكربأجل وذلك من ، جيدةواستثمارية  اقتصاديةعلى أسس 

إىل ذلك يؤدي وممكنة من الوقف بالنسبة للواقف واملوقوف عليه، 

حتقيق اهلدف منه بالنسبة  دوام الوقف واستمراره، ومن ثمَّ دوام

 للواقف واملوقوف عليه.

اجلامعات على تنمية هذه األوقاف من خالل اهلبات  ضرورة قيام .1

واملوجهة محالتها املستمرة والتربعات اليت حتصل عليها نتيجة جهود 

اخلرجيني واملنتسبني إليها من الطالب واألساتذة والعاملني إىل 

  املؤسسات اخلريية.وإىل الشركات التجارية و فيها،

 األوقافأهمية يف البلدان العربية واإلسالمية  أن تدرك اجلامعات .7

كبرية لدعم أنشطة  يف توفري موارد ماليةدورها تقوم بتفعيل و

 .البحوث والتطوير وخدمة اجملتم 
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االستفادة من جتارب اجلامعات السعودية وخصوصًا: جامعة امللك  .1

امللك فهد للبرتول وجامعة  عبد العزيز، وجامعة امللك سعود،

الريادة يف إدخال مفهوم األوقاف  ؛ اليت كان هلا دورواملعادن

ودعم  ،الوقفيةالبحث كراسي روعات اجلامعية من خالل مش

م  رجال األعمال والتعليمية والشراكة الربامج البحثية التطبيقية 

 يف تأسيس األوقاف، وتوجيه مصارفها حنو خدمة التعليم.

 واملراجع املعتمــــدةاهلوامش 

                                                 
 ،ة كلية الرتبيةجمل ،زهروقاف يف دعم األ(. دور األ1441حممد، عبد رب الرسول رمعضان ) (1)

 .36-31ص ص:  ،ولاجلزء األ ،(13زهر العدد )جامعة األ

(. متويل مؤسسات اجملتم  املدني، مركز الدراسات 1441)السيد العوضي، رفعت ( 2)

 .1م، ص: 1441بريل أ 51قيت بتاريخ ألاملعرفية، حماضرة 

لمية (. دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسة ع5190رمعضان، مصطفى حممد ) (3)

وقاف يف العامل العربي إسالمية، حبث قدم إىل ندوة "التطور التارخيي ملؤسسة األ

واإلسالمي"، اليت نظمها معهد البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية 

 .3/15-1/6هـ ص ص:5190أبريل -والثقافة والعلوم، بغداد

(4) Josh Lerner, Antoinette Schoar, and Jialan Wang  (2008). Secrets 

of the Academy: The Drivers of University Endowment Success. 

Working paper. P. 2 

-هـ5001-5011الوقف العلمي عقد من العطاء واملبادرات -جامعة امللك عبد العزيز( 5)

 .11-19ص:

 .50-51جامعة امللك عبد العزيز )د.ت( كتيب الوقف العلمي. ص:( 6)

م(. استثمار الوقف العلمي باجلامعات السعودية: صندوق 1456ري، حممد شريف )بش( 7)

أبريل  ،(0وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن منوذجًا. جملة بيت املشورة، العدد )

 (.10-61. )35م، ص. 1456

ف هـ باملوافقة على نظام اهليئة العامة لألوقا13/1/5003: صدر املرسوم امللكي بتاريخ( 8)

باململكة العربية السعودية، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وترتبط 

برئيس جملس الوزراء وتقوم بتنظيم شؤون األوقاف العامة واألهلية واملشرتكة يف 

 اململكة.

: هـ(. الوقف العلمي: عقد من العطاء، مبادرات وإجنازات5006جامعة امللك عبد العزيز )( 9)

 .ةالسعودية، جد

ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على كتاب "الوقف العلمي: عقد من العطاء، ( 10)

 مبادرات وإجنازات" على الرابط:

http://waqf.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=808&Lng=AR  

http://waqf.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=808&Lng=AR


  د.محمد شريف بشير الشريف...       جامعة الملك عبد العزيزتجربة الوقف العلمي ب 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (010) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 .50مرج  سابق، ص: كتيب الوقف العلمي،( 11)
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محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية في االقتصاد 

 1011-1000دراسة للفترة - الوطني
 جامعة سوق أهراس د. صاري علي                                   

 لتامنغست يجامعالمركز ال د. البحري عبد اهلل

S 
ر مكونات الكتلة النقدية سيولة، وقد شكلت )النقود تعترب النقود القانونية أكث

القانونية( حيِّزًا كبريًا يف تشكيلها لعرض النقود يف اجلزائر، فقد شهدت منوًا مستمرًا، 

، بينما شكلت %951,م( حبوالي1444–م5114) إذ يقدر متوسط منوها خالل الفرتة

لقانونية تشكل نسبة م(، ما يعين أن النقود ا1450 -1444للفرتة ) %01,53نسبة 

يف االقتصاد، هذا االرتفاع يف نسبة النقود ( 1M)هامة من حجم عرض النقود 

إن مل -إىل عرض النقود هو ما جعل من النقود القانونية أساس معظم  القانونية

التعامالت بني األفراد يف االقتصاد الوطين، واهم العوامل أو احملددات املؤدية  -تكن كل

حمددات »نود التطرق إليه من خالل هذه الورقة البحثية حتت عنوان  إىل ذلك هو ما

 «.االستعمال املتزايد للسيولة النقدية يف االقتصاد الوطين

عرض النقود، الكتلة النقدية، سيولة االقتصاد، استخدام  الكلمات املفتاحية:

 السيولة.

Abstract: 
Considers money legal more components of the money supply 
liquidity, has formed a (legal money) figured prominently in the 
formation of the money supply in Algeria, has seen continuous 
growth, with an average growth estimated during the 
period(1990-2000) estimated at 15.9%, while accounted 
for17,35% for the period (2000-2014), which means that the legal 
money form a significant proportion of the size of the money 
supply (M2) in the economy, this increase in legal money relative 
to the money supply is making money from the legal basis of the 
most Shall were not per-transactions between individuals in the 
national economy, and the most important factors or 
determinants leading to it is what we would like to address it 
through this paper under the title «determinants of the increasing 
use of liquidity in the national economy». 
Keywords: money supply, masse monetary, liquidity of the 
economy, the determinants of the use of liquidity. 
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  مقدمة

تطلبت عرًضا استثمارية توسعية إسرتاتيجية اجلزائر املتميزة بسياسة إن 

ذلك أن صاعدا، يشهد ارتفاعا متالنقدي إلصدار اما جعل متزايدًا للنقود، 

خالل الفرتة قبل اإلصالحات خاضعة كانت اجلزائر يف اإلصدار النقدي سياسة 

القطاع العمومي، الرأمسالي الستثمارات ، والتمويل التنموية املنتهجةللسياسة 

وهو ما نتج عنه إصدار مكثف للنقود وبدون مقابل حقيقي، ألنه حتى 

بد من أن يساير اإلصدار النقدي حيقق اإلصدار النقدي نتائجه االجيابية ال

ألن النقود تؤدي دورًا  يف االقتصاد؛  -اإلنتاج احلقيقي –اإلصدار العيين 

هامًا يف اقتصاديات الدول إذ ال يقتصر دورها على القيام بدور الوساطة 

يف املبادالت، وقياس قيم السل  واخلدمات، بل يتعدى ذلك إىل التأثري 

صاد الكلي، مثل املستوى العام لألسعار، واإلنتاج، املباشر يف متغريات االقت

وميزان املدفوعات، باعتبار أن الكتلة النقدية متثل مجي  وسائل الدف  يف 

البلد خالل فرتة زمنية معينة، ومبا يتيح توفري التمويل الالزم لعمل 

  النشاطات االقتصادية وتوسيعها.

النقدية سيولة، وقد شكلت وتعترب النقود القانونية أكثر مكونات الكتلة 

)النقود القانونية( حيِّزًا كبريًا يف تشكيلها لعرض النقود يف اجلزائر، فقد 

شهدت منوًا مستمرًا، إذ يقدر متوسط منو النقود القانونية خالل الفرتة 

من سنة  %02,71، بينما شكلت نسبة %972, حبواليم( 5111–م7111)

قود القانونية تشكل نسبة هامة من ، ما يعين أن الن5170إىل غاية  5111

يف االقتصاد، وعلى أساس هذا االرتفاع يف  (5M)حجم عرض النقود 

نسبة النقود القانونية إىل عرض النقود هو ما يفسر ارتفاع سيولة 

م، وهو ما يعين ارتفاع 5111سنة  1702 االقتصاد حيث جند أنها وصلت إىل

)النقود القانونية  القتصاديةاالستخدام الكبري للنقود يف املعامالت ا

هذا االرتفاع يف  كرب،أوالودائ  حتت الطلب( ولكن النقود القانونية بشكل 

ذو داللة على االستعمال املفرط للنقود يف العمليات االقتصاد معدل سيولة 

االقتصادية، وهو ما يظهر يف السنوات األخرية أين بلغت سيولة 

 .5882ة مقدار االقتصاد يف السنوات اخلمسة األخري
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كما مييز االقتصاد الوطين ارتفاع معدل سيولة االقتصاد، الناتج عن عدة 

الشروع يف تطبيق عوامل أهمها الشروع يف تطهري املؤسسات العمومية، 

برنامج اإلنعاش االقتصادي، أزمة الثقة يف النظام البنكي بعد أزمة 

وكذلك نتيجة التمويالت  ؛ةاملراكز الربيدييف املتكرر لسيولة اخلليفة والنقص 

االقتصادية العضخمة واليت تتطلب مبالغ وتعامالت للمشاري  احلكومية 

أما فيما يتعلق  )العرض( النقدي،اإلنتاج مالية كبرية، واستمرار منو 

بسبب ظاهرة االكتناز وتسرب منخفعضة ما تزال بسرعة تداول النقود اليت 

االقتصاد الرمسي، يف تداول النقود  األموال إىل السوق املوازية مما أثر على

كل هذه م؛ 5111( االثنان منذ سنة سرعة تداول النقود) مل تتجاوز حيث

 -إن مل تكن كل-العوامل جعلت من النقود القانونية أساس معظم 

 . التعامالت بني األفراد يف االقتصاد الوطين

ات من اجل معرفة احملدد الدراسة أهمية هذه تنب الدراسة:  أهمية

اليت يتم من خالهلا حتديد أسباب االستعمال املتزايد للسيولة النقدية يف 

املبادالت التجارية يف االقتصاد الوطين، باعتبار أن االستعمال املفرط 

 معرفة فإن ولذلك للسيولة يولد نتائج تعضخمية وحتى آفات اجتماعية،
الستخدام ا على سياسة املؤثرة العوامل تقييم يف هذه احملددات يساهم

التجارية واألوضاع  والبنوك املركزي البنك من كل املتزايد للسيولة، ودور

 اجتاهات هذا التزايد. حتديد يف االقتصادية

إن هذه الدراسة تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف  أهداف الدراسة:

 تتمثل يف:

 ر. حماولة توضيح مكانة النقود القانونية يف بنية عرض النقود يف اجلزائ-7

حماولة معرفة العوامل املساهمة يف زيادة اعتماد األفراد على النقود -5

 السائلة يف تسوية املعامالت اليومية هلم. 

حتاول هذه الدراسة اإلجابة على إشكالية أساسية مشكلة الدراسة: 

هي العوامل أو احملددات اليت جتعل من األفراد االقتصاديني يف  مامفادها: 

ون النقود السائلة بشكل مفرط يف املبادالت التجارية اجلزائر يستخدم

   بينهم
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بنيت هذه الدراسة على فرضية مفادها أن هناك فرضية الدراسة: 

جمموعة من العوامل االقتصادية الفردية اليت تساهم يف استخدام االفراد 

املفرط للسيولة يف املعامالت التجارية اليومية؛ وأن األوضاع االقتصادية 

 دة تشج  على ذلك.السائ

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، وحتقيق أهداف منهج الدراسة: 

البحث مت االعتماد على املنهج التحليلي الوصفي واستخدام األسلوب 

االستنباطي عند حتليل املعطيات االقتصادية يف اجلزائر واالعتماد على 

 دية يف البلد. اإلحصائيات الرمسية لبنك اجلزائر باعتباره السلطة النق

تولي السلطات النقدية يف خمتلف الدول  أواًل: عرض النقود يف اجلزائر

مبا يتوافق واألهداف االقتصادية إصداره وتنظيم النقود لعرض أهمية كبرية 

الكلية، حيث أن حتقيق هذه األهداف يستدعي أن تتتب  السلطة النقدية 

كن أن تؤثر فيه )زيادة )البنك املركزي( عرض النقود والعوامل اليت مي

اجلزائر إسرتاتيجية  حجمه أو تقليله( يف االقتصاد الوطين. حيث إّن

ما املتميزة بسياسة استثمارية توسعية تطلبت عرًضا متزايدًا للنقود، 

ذلك أن سياسة اإلصدار  يشهد ارتفاعا متصاعدا،إلصدار النقدي ا جعل

اإلصالحات االقتصادية  النقدي يف اجلزائر كانت خاضعة خالل الفرتة قبل

والتمويل الرأمسالي ، انتهجتها البالدواملصرفية للسياسة التنموية اليت 

الستثمارات القطاع العمومي، وهو ما نتج عنه إصدار مكثف للنقود 

 وبهذا فإن عرض النقود يف اجلزائر يتم من خالل:وبدون مقابل. 

قبل بنك اجلزائر،  يتم إصدار النقود يف اجلزائر مناإلصدار النقدي: -1

إذ تعد وظيفة اإلصدار النقدي يف اجلزائر من مسؤوليات مؤسسة بنك 

من قانون النقد  (0) اجلزائر، وهو ما نصت عليه املادة الرابعة

والقرض
(1)

يعود للدولة امتياز إصدار األوراق النقدية «، واليت نصها 

المتياز والقط  النقدية يف الرتاب الوطين، ويفوض حق ممارسة هذا ا

اخلاض  ألحكام الباب الثاني من الكتاب -بنك اجلزائر-للبنك املركزي

 .»الثاني من هذا القانون دون سواه



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (018) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 وتتمثل عملية اإلصدار النقدي يف قيام بنك اجلزائر بتزويد السوق

الشكل من حيث قانونيا احملددة النقدية )االقتصاد( باألوراق والقط  

الورقة املصدرة مبثابة التزام أو تعهد من قبل  ّدوالقيمة، إذ تعواملواصفات 

بنك اإلصدار، حيث تصبح عملية اإلصدار نافذة مبجرد انتقال الورقة 

النقدية من خزائن البنك الداخلية إىل خارج اجلهاز املصريف، وتتحول 

 . ةقانوني بذلك الورقة من ورقة عادية إىل ورقة نقدية حتمل قوة إبرائية

يتوقف على حجم النشاط االقتصادي من جهة، أما حجم اإلصدار ف

وعلى طبيعة السياسة النقدية من جهة أخرى
(2)

، حيث تتم تغطية كل 

 (21) إصدار نقدي يف اجلزائر وفقًا ملا أشارة إليه املادة التاسعة واخلمسون

ال جيوز أن يصدر النقد من قبل البنك املركزي « من قانون النقد والقرض

ة، حتدد بنظام يوض  وفقا ألحكام الفقرة "أ" إال ضمن شروط التغطي

أعاله حيث ال ميكن أن تتعضمن تغطية النقد إال العناصر  00من املادة 

التالية: سبائك وعمالت الذهب. عمالت أجنبية حرة التداول. سندات 

 مصدرة من اخلزينة اجلزائرية.

ي يف تساهم البنوك التجارية يف االقتصاد اجلزائراالئتمان املصريف: -2

املقدمة لالقتصاد )القروض(  تركيبة عرض النقود من خالل االئتمان

إىل  (11/71) وعملية خلق نقود الودائ ، حيث أشار قانون النقد والقرض

من قانون النقد والقرض عندما ( 11) نيسبعالذلك تلميحًا يف نص املادة 

حدد
(3)

املشار : بأن البنوك فقط هي املؤهلة الوحيدة للقيام بالعمليات 

أي تلقي الودائ  من اجلمهور، ومنح  58إىل  55إليها يف املواد من 

 القرض، وأخريا خلق وسائل الدف  وتسيريها.

أي تغري يف حجم االئتمان املصريف يؤدي إىل حدوث تغري مماثل  فإّن ؛وعليه

يف حجم العرض النقدي. ذلك ما جيعل من االئتمان املصريف يشكل نسبة 

)مثال:  بنسبةيساهم ، حيث املستوى الوطينعلى لنقدي اهامة يف العرض 

سنة  %51015وبنسبة م، 5111سنة  %12058وبنسبة  م،7117 سنة55005%

 م( يف العرض النقدي. 5111



(017) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 M2أو M1ه مهما اختلف مفهوم العرض النقدي، سواء كان فإّن ؛وعليه

ثل اجلزء فإن نقود الودائ  املصرفية اليت ختلقها البنوك التجارية مت M3أو

األكرب من املعروض النقدي، وعملية خلق نقود الودائ  أو خلق االئتمان 

 يشرتك فيها النظام املصريف كله.

تتكون الكتلة  ثانيًا: تطور مكونات الكتلة النقدية يف اجلزائر.

النقدية يف اجلزائر من: النقود القانونية، الودائ  حتت الطلب، والودائ  

يوضح تطور هذه املكونات ونسب منوها من سنة  ألجل؛ واجلدول املوالي

 إىل أخرى خالل فرتة الدراسة املعتمدة.
: جدول تطور الكتلة النقدية ومكوناته يف اجلزائر 1اجلدول رقم 

                . الوحدة مليار دج                                                                                 2414 -2444يف الفرتة 

 

 احلسابات من إعداد الباحثني، اعتمادا على: املصدر: 

Bank of algeria, Bulletin stayistique de la banque d’algerie, 
statistiques monétaires 1964 –2010 et statistiques de la balance 
des paiements   1992 -2005.  

، التطور االقتصادي 5170إىل  5110من بنك اجلزائر، التقارير السنوية  -

 والنقدي للجزائر.       

منحنيات تطور مكونات الكتلة النقدية يف اجلزائر من : (1) الشكل رقم

 م.5111-5170



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (016) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 حتليل بنية الكتلة النقدية:

تتكون الكتلة النقدية  تطور مكونات الكتلة النقدية يف اجلزائر:-7

M2 حتت الطلب واليت متثل الكتلة النقدية د القانونية والودائومن النق  

، إضافة إىل أشباه النقود اليت متثل الودائ  ألجل، (M1)باملعنى العضيق 

 م كان كما يلي: 5170م إىل5111تطورها هذه املكونات عرب الفرتة من

تتكون النقود القانونيةالنقود القانونية: -أ
-

اليت يتم إصدارها من 

والقط  النقدية املساعدة، وتعترب هذه  من األوراق-طرف بنك اجلزائر

النقود أكثر مكونات الكتلة النقدية سيولة، وقد شكلت حيِّزًا كبريًا يف 

تشكيل الكتلة النقدية خالل السنوات األوىل من االستقالل، لترتك هذه 

املكانة للودائ  حتت الطلب والودائ  اآلجلة بعد ذلك. وذلك لربوز اجلهاز 

وتطور مداخيل األفراد اليت تعترب مصدر تلك الودائ . املصريف اجلزائري 

من جمموع  %22م مثال: كانت متثل النقود القانونية نسبة 7155إذ أنه يف 

مقارنة م 7185مرة سنة  5788الكتلة النقدية، وتعضاعف مقدارها حبوالي 

 م أصبحت النقود القانونية متثل حوالي7117م، ويف سنة7155بسنة 

 مليار دج.   72185 تلة النقدية مبقدارمن جمموع الك 08%

أما فيما خيص حجمها فقد شهد منوًا مستمرًا، إذ يقدر متوسط منو 

، ما يعين %02,71 م( حبوالي5170–م5111النقود القانونية خالل الفرتة )

يف  (M2)الكتلة النقدية أن النقود القانونية تشكل نسبة هامة من حجم 

األخرى الكتلة النقدية ا من بني مكونات ن أقل نسبة هلإاالقتصاد، حيث 



(010) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 157م مببلغ قدره 5111يف سنة  %51051 م و5112سنة  %5505هي 

على التوالي. بينما  م5111م و 5112مليار دج سنيت  701700مليار دج و

مليار دج على  88500 و 18700يقارب  م ما5110م و5110كانت يف سنة 

ية كمكون للعرض النقدي فكانت التوالي، أما أعلى نسبة للنقود القانون

ملياردج، لتبدأ بعد ذلك 700010ومببلغ  %01800بنسبة فاقت 7111سنة 

م أي سنة بعد قانون النقد والقرض 7117باالخنفاض تدرجيَا بدءَا من سنة 

وقد كانت أعلى  ،الكتلة النقديةمن  %01حيث مل تتجاوز بعد ذلك نسبة 

  م.5175سنة%51818نسبة هلا بعد ذلك هي 

تعترب الودائ  حتت الطلب أكثر سيولة مقارنة الودائع حتت الطلب: -ب

بالودائ  ألجل، نظرا لسرعة حتويلها إىل نقود، ولذلك تندرج م  النقود 

وتتكون هذه  (M1)القانونية لتشكل املستوى األول من الكتلة النقدية 

رية لدى الودائ  من: الودائ  اجلارية لدى البنوك التجارية، الودائ  اجلا

 مراكز الربيد وصناديق االدخار، وودائ  األموال اخلاصة يف اخلزينة. 

سنة  %01800وقد كانت نسبة الودائ  اجلارية إىل عرض النقود متثل نسبة

م أي سنة بعد قانون النقد 7117م، لرتتف  بعد ذلك يف سنة 7111

ت ، نتيجة اإلصالحا(M2)من الكتلة النقدية  %0102والقرض إىل نسبة 

بداية من قانون اجلزائرية النقدية واملصرفية اليت انتهجتها السلطات 

من %01النقد والقرض، حيث شكلت نسبة الودائ  حتت الطلب نسبة

مليار دج، ثم تعود 12705م مبا قيمته5115جمموع الكتلة النقدية سنة 

، 5115مليار دج سنيت2949.1، و2096.4قيمتها لالرتفاع بعد ذلك إىل

 %01071و %05801 :تقدر بـالكتلة النقدية من بنسبة أي لتوالي اعلى 5111
 لنفس السنتني.

م( فقد فاق 5170–م5111أما متوسط معدل منوها خالل فرتة الدراسة )

 %2702 :م بـ5111و 5110. مسجال أعلى نسبة منو له سنيت 71800%
على التوالي. حيث شهدت السنوات الثالثة األخرية منو مستمر  %0205و



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (010) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

مليار  4570,2مليار دج و3657,8الودائ  حتت الطلب حيث بلغت قيمتها  يف

م على 5175م و5177م و5171مليار دج يف كل من سنة  4776,34دج و

التوالي، هذا ما يوحي بتحسن مستوى الفوائض املالية لدي األفراد 

نات اليت عرفتها منظومة األجور يف السنوات ينتيجة الطفرة أو التحس

حسابات على مستوى  االذين فتحواألشخاص كذلك زيادة عدد األخرية، و

 مؤسسة الربيد أو البنوك الوطنية.

الودائ  ألجل أو أشباه النقود واليت تعترب املكون  الودائع ألجل:-ج

، فهي بذلك عبارة عن (M1)إضافة إىل الكتلة النقدية الثاني يف تركيب 

(، ويندرج ضمنها الودائ  أموال جممدة لفرتة معينة وتعطي مقابال )فائدة

ألجل لدى البنوك والودائ  لدى صندوق التوفري واالحتياط، وتؤشر هذه 

إىل إمجالي الكتلة النقدية يف  %10الودائ  إىل االدخار. وقد بلغت نسبتها

سنة  %01052م ثم إىل 7117سنة  %5701م، لتصل بعد ذلك إىل 7155

م، لتصل إىل 5171سنة %01808م ثم 5111سنة  %51001م و5115

 م.5175سنة 01818%

أما أعلى نسبة منو هلا فكانت متفاوتة من فرتة إىل أخرى حسب األوضاع 

االقتصادية واألمنية اليت مرت بها البالد فنجد أول أعلى نسبة منو هي 

، 86.87%النمو إىل وصلت نسبـة م أين 7118م ثم سنة 7115سنة  5781%

تفاظ األفراد بالسيولة النقدية يف وإمنا يرج  أيعضا إىل اخنفاض نسبة اح

م أين وجدنا أن معدل منو الودائ  7118بعض الفرتات، خاصة سنة 

وذلك نتيجة تدني األوضاع األمنية اليت عرفتها  %86.87ألجل فاق نسبة 

 %70850بعدما كانت  %52815اجلزائر يف هذه السنة واليت قبلها بنسبة منو 
فض معدل منو الودائ  ألجل إىل م اخن7111م. بينما يف سنة 7112سنة 

م إىل 5111مليار دينار، ومواصال االخنفاض سنة 778أي منو مبقدار  7280%

م 5117، ثم شهد معدل منو الودائ  ألجل ارتفاعَا بعد ذلك سنة7185%

م. وكان ذلك 5110سنة  %7507و %5100 :م بـ5115وسنة  %5508:بـ



(011) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

أمواهلم يف بنك اخلليفة الذي  نتيجة للجوء األفراد و املؤسسات إىل إيداع

كان أنشط البنوك يف هذه الفرتة قبل حله بعد ذلك نتيجة ارتفاع أسعار 

اليت كان مينحها على الودائ  (%71)الفائدة إىل حد اإلغراء
،

وكانت النتيجة  

بعد حل بنك اخلليفة أن معدل منو الودائ  ألجل سجل نسبة منو سالبة 

أن تدخل الدولة آنذاك أدى إىل إعادة م، غري 5111سنة  (%180-)بلعت 

سنة الثقة يف اجلهاز املصريف وعودة منو معد الودائ  ألجل أين وصل 

 م.5170سنة  %71802ثم إىل  %7087م إىل 5118

إذا ما متت مقارنة الكتلة وسرعة تداول النقود:  سيولة االقتصاد-3

االقتصاد، للحصول على معدل سيولة  PIBالنقدية بالناتج احمللي اخلام 

 تداولوسرعة ، )باألسعار اجلارية( PIBالسائلة إىل االلتزامات الذي ميثل نسبة 

 )حركية( النقود يف االقتصاد الوطين.

، ومعدل سيولة االقتصاد يف الفرتة PIBتطور منو  :(42)اجلدول رقم 

 مليار دج م.           الوحدة:5170-م2000

 

 . (1)ماد على: بيانات اجلدول رقم: من إعداد الباحثني: باالعتاملصدر

 

 

 

 

 

 



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (011) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 التمثيل البياني لسيولة االقتصاد وسرعة تداول النقود. :2الشكل رقم

 

ارتفاع معدل سيولة االقتصاد، الناتج عن  من خالل اجلدول املالحظ

م يف 7111عدة عوامل أهمها الشروع بعد قانون النقد والقرض سنة 

ية، وهو ما أدى إىل تراكم تكاليف تطهري املؤسسات العمومية االقتصاد

م، 5110مليار دوالر( إىل غاية نهاية  51مليار دج )ما يعادل  7101بلغت 

م. ومن 7111وهذا الرتاكم ناتج عن عدة عمليات متعاقبة أجنزت منذ 

املالي بفعضل التطهري م مت توفري جزء من متويل 7111م إىل سنة 7111سنة 

مليون دج. أما الباقي من التمويل فقد  521إنشاء صندوق للتطهري مببلغ 

مت عن طريق قيام اخلزينة بشراء الديون املرتتبة على املؤسسات لدى 

 51ملدة  %15البنوك بواسطة إصدار سندات لفائدة هذه البنوك بنسبة 

سنة
(4)

. 
م الشروع يف 5111ومن أسباب ارتفاع معدل سيولة االقتصاد يف سنة

دي الذي أدى إىل ضخ أمواال جديدة يف تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصا

جل متويل عمليات التنمية حيث مل تنخفض أاالقتصاد الوطين من 

م أما متوسط 5111بدءا من سنة  22سيولة االقتصاد عن مستوى 

 . 51سيولة االقتصاد خالل فرتة الدراسة فقد جتاوز الـ 

فرط للنقود هذا االرتفاع يف سيولة االقتصاد ذو داللة على االستعمال امل

للمشاري  نتيجة التمويالت احلكومية يف العمليات االقتصادية، وكذلك 

مبالغ وتعامالت مالية كبرية، واستمرار تتطلب االقتصادية العضخمة واليت 

األربعة األخرية أين بلغت السنوات منو االنتاج النقدي، وهو ما يظهر يف 

سنة 1785و ،5171سنة  5801 ، ثم1782مقدار 5111سيولة االقتصاد سنة

م5170سنة  1100 5170
(5)

. 
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 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

أما فيما يتعلق بسرعة تداول النقود اليت ما تزال منخفعضة خالل هذه 

الفرتة وهذا بسبب ظاهرة االكتناز وتسرب األموال إىل السوق املوازية مما 

أثر على تداول النقود يف االقتصاد الرمسي، حيث مل تتجاوز االثنان منذ 

م، غري 5118سنة  7821ثم  7850إىل  5110ت سنةم، أين وصل5111 سنة

( 5175إىل سنة  5111)من سنة  أنها شهدت يف السنوات األربعة األخرية

هلذه  7802نوع من االستقرار ولكن عند أدنى مستوياتها مبتوسط معدل

دنى مستوى هلا خالل فرتة الدراسة سنة أىل إخري لتصل يف األالسنوات؛ 

 . 7855 :بـ 5170
ن مالحظته عموما يف بنية الكتلة النقدية يف االقتصاد الوطين وما ميك

هو أن يف مكونات الكتلة النقدية تظهر بوضوح احلصة اليت حتتلها النقود 

االئتمانية، أو بعبارة أخرى العملة املتسربة خارج اجلهاز املصريف خالل 

رحلة هذه الفرتة مقارنة م  النقود الكتابية. إال أنه وباملقارنة م  امل

م 7117السابقة اخنفعضت نسبة هذه النقود بشكل حمسوس ابتداء من سنة

 سنة %0100 :بالنسبة للكتلة النقدية بـاالئتمانية حيث قدرت نسبة النقود 

 %5505 :حيث قدرت هذه النسبة بـمستوياتها م لتنخفض إىل أدنى 7111

م. وتدل هذه احلالة بكل وضوح على إصرار 5115 م و5112سنة 

ات يف ظل هذا اإلصالح النقدي اجلديد وفق قانون النقد والقرض السلط

 والتعديالت امللحقة به على التقليص من التسرب النقدي خارج اجلهاز
 البنكي، وتشجي  استعمال النقود الكتابية. 

 املؤشرات النقدية يف االقتصاد الوطين للسنوات االخرية. :3الشكل رقم

 

SOURS : Banque d’Algérie, "évolution économique et monétaire 

en Algérie", Rapport 2002 , p050 . 



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (011) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ثالثا: ظاهرة االستعمال املفرط للسيولة يف االقتصاد الوطين.

الفظي النقود  مفهومها يف السيولة تعينالنقدية:  السيولة مفهوم .1

 معناها يف السيولة أما ،(cash money) املطلقة )النقود القانونية(

 أصول إىل للتحويل األصول قابلية فتعين صطالحي أو االقتصادياال

 فرتة يف األداء املستحقة االلتزامات ملواجهة )نقود قانونية( سائلة
قصرية وبدون تكلفة

(6). 
 النقدية السيولة تكتسي لألفراد: النقدية السيولة أهمية .2

 به تمت ت ملا وذلك العائالت( قطاع )أو لألفراد بالنسبة كبرية أهمية

 املعامالت لدف  وأداة للتداول وسيلة نهاأ :أهمها خصائص من النقود

 هو كما للقيمة، ومستودعا اآلجلة للمدفوعات مقياسا العاجلة،

 .النقود على الطلب بأسباب نظريا معروف
 نقص ظل يف األفراد لدى النقدية للسيولة واألهمية احلاجة وتزداد

 أو عامة كانت سواء واملؤسسات األفراد بني بالشيكات التعامل وحمدودية

 للسيولة البديلة باألدوات بالتعامل والوعي الثقافة ونقص خاصة،

 االلكرتوني. الدف  أدوات خاصة

 النقدية السيولة تهدف إدارة هداف إدارة السيولة النقدية:أ. 3
أهداف ثالثة لتحقيق النقدية التدفقات وضبط بدراسة

(7): 
 يف االستمرار على و مؤسسةأ كل شخص حترص :التعامل هدف-أ

 السيولة من أدنى حد توافر بدون يتحقق أن ميكن ال ما وهو أعماله،

 .الغري م  والتعامل اخلام املواد لشراء النقدية
 املشكالت جتنب و كل مؤسسة يفأكل فرد  يرغب :األمان هدف-ب

 يف ماتااللتزا تسديد يف والفشل املالي العجز على ترتتب اليت واملخاطر

  .أوقاتها
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 من معني بقدر و كل مؤسسةأفرد  كل حيتفظ :املنافسة هدف-ج
 ودرء الساحنة الفرص انتهاز من يتمكن حبيث النقدية اجلاهزة السيولة
 .القصري األجل يف الطارئة، املخاطر

أن متوسط  ) (Tanzi 1982يرى  قيمة النقود والسيولة النقدية:-3

قد يكون متزايدا  Currency Per Capita نصيب الفرد من النقود السائلة

من الناحية االمسية بصورة سريعة ، أما عندما  ننظر إىل هذه الزيادة من 

ن إف -بأخذ التغريات احلادثة يف األسعار يف االعتبار -الناحية احلقيقية 

الزيادة تصبح متواضعة. ويدلل على ذلك بأن متوسط كمية النقود 

يقل  7181ت املتحدة من الناحية احلقيقية عام السائلة للفرد يف الواليا

نه رمبا تتأثر نسبة إ. كذلك ف7102عن تلك النسبة يف عام  %22بنسبة 

النقود السائلة إىل عرض النقود بسبب التغري يف أساليب الدف  مثل 

التحول من استخدام النقود السائلة يف دف  األجور إىل استخدام 

 الشيكات. 
 يمال املفرط للسيولة يف االقتصاد اجلزائررابعا: دوافع االستع

لقد ساهمت جمموعة من احملددات يف جعل املواطن اجلزائري يستعمل بل 

يفعضل استعمال السيولة النقدية يف جل إن مل تكن كل معامالته 

 اليومية، هذه احملددات وبنوع من االختصار منها:

نتاج)اإلصدار( لقد ساهم اال: القانونيةمن النقود اإلصدار منو حجم -1

النقود يف عمليات املبادلة، فقد بل  حجم استخدام النقدي يف عملية 

مليار دج  071082)قط  وأوراق نقدية(  اإلصدار من النقود القانونية

( الكتلة النقدية جبمي  %01) أي ما يعادل أكثر من ثلث 5170سنة 

جم ححظ على (. كما يلM2)عرض النقود باملعنى الواس   مكوناتها

م 7111مرة عن سنة  (01)أنه تعضاعف بأكثر من ثالثون النقود القانونية 

م، بينما بلغ متوسط منو حجم النقود 5111مرات عن سنة  (1)وتس  

من  %78م ومعدل %71معدل  5170إىل سنة  7111القانونية من سنة 



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (018) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

، هذا الكم اهلائل من النقود القانونية هيأ اجملال 5170إىل سنة  5111سنة 

 )النقود السائلة( يف عمليات املبادلة. ملناسب لالعتماد عليهاا

 ، 2001سنة منذ اجلزائر، شرعتبرامج دعم النمو االقتصادي: -2
 من السيما قبل، من مثيل هلا يسبق مل توسعية مالية سياسة انتهاج يف

 املداخيل يف الوفرة ظل يف هلا املخصصة املالية املوارد أهمية حيث
 عرب برامج وذلك ،النفط أسعار يف نسبيا املستمر التحسن عن جتةالنا اخلارجية

 طول على واملمتدة تنفيذها اجلاري أو املنفذة العمومية االستثمارات
 .2014 إىل 2001 من الفرتة

 غالف له خصص (2004-2001االقتصادي) اإلنعاش دعم فربنامج
 يصبح أن قبل دوالر، مليار 7 حوالي دينار مليار 525 : ـب أولي مالي

 16 يعادل ما دينار مليار 1.216 حبوالي مقدرا النهائي املالي غالفه
 ملعظم تقييمات وإجراء له جديدة مشاري  إضافة بعد دوالر، مليار

 سابقا. املربجمة املشاري 

 االعتمادات قدرت الذي 5111-5112النمو  لدعم التكميلي أما الربنامج

 دوالر(، مليار114 ) دينار مليار 8.705 مببلغ له املخصصة األولية املالية

 الربامج وخمتلف دينار مليار 1.216 السابق الربنامج خمصصات ذلك يف مبا 

 التكميلي والربنامج العليا، واهلعضاب اجلنوب برناجمي السيما اإلضافية،

 الغالف أما .احمللية التكميلية والربامج اهلش، السكن المتصاص املوجه

 فقد 2009 يةنها يف اختتامه عند الربنامجبهذا  رتبطامل اإلمجالي املالي

 إضافة بعد دوالر(، مليار 130 )حوالي دينار مليار 9.680 ـ:قدر ب

 اإلضافية التمويالت وخمتلف اجلارية للمشاري  التقييم إعادة عمليات

 .األخرى
 إمجالي مالي بقوام 5170-5171االقتصادي  النمو توطيد وأخريا برنامج

 الغالف ذلك يف مبا دوالر(، مليار286  )حوالي دينار مليار 21.214 قدره

 اجلديد الربنامج أن أي دينار، مليار 9.680 السابق للربنامج اإلمجالي

 دوالر(. مليار 155دينار) مليار 11.534 مبقدار أولي مبلغ له خمصص
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

هذه الربامج وفرت كتلة نقدية ضخمة تطلب تداوهلا يف االقتصاد الوطين 

تني أوال: ضرورة إنفاقها)صرفها( من اجل تنفيذ الربامج، من وجه

وثانيا: ولدت ضغوط تعضخمية نتيجة عدم قدرة الطاقة االستيعابية 

االقتصادية هلا، كما وفرت أيعضا جمااًل للتعامل النقدي بني املواطنني 

 ومؤسسات االجناز.

يف القدرة التدهور هذا تدارك ومن أجل برامج دعم التشغيل: -3

ائية نتيجة الخنفاض مستويات الدخل احلقيقـي، وانعدامـه بالنسبة الشر

للبطالني، تبنت احلكومة جمموعة من الربامج واإلجراءات بهدف احلد من 

نسبة البطالة وتوفري مناصب عمل وخلق مؤسسات صغرية، أهم هذه 

الربامج وأثارها على زيادة استخدام النقود السائلة يف التداول هي
(8)

: 

يهدف هذا اإلجراء إىل تقديم  :”AIG“شطة ذات املنفعة العامة األن-أ

منح مالية لفئة البطالني مقابل القيام بأنشطة للصاحل العام، وذلك 

مليار  550111مبوافقة البنك العاملي، وقد قدر الغالف املالي هلذا الربنامج 

، حيث 7118إىل  7112شخص للفرتة من  702720111دج استفاد منها 

شخص يف نهاية سنة  780111من هذا الربنامج  ناملستفيديدد وبلغ ع

5110. 

يوجه هذا الربنامج  :”CPF“برامج عقود ما قبل التشغيل -ب

خلرجيي اجلامعات واملعاهد قصد إدماجهم يف سوق العمل مقابل تعويض 

دج، على الرغم من أهمية هذا الربنامج 8111إىل  0211مالي يرتاوح بني 

ة ولو بشكل مؤقت إال أن بعض الشباب يفعضل يف امتصاص البطال

التعطل على العمل بسبب اخنفاض قيمة التعويعضات مقارنة باملستوى 

 5110شاب سنة  21187املعيشي. هذه العقود مت من خالهلا توظيف 

، لكن هذا الربنامج مل جيد القبول من 5110شاب خالل سنة  2511مقابل 

املالية وإمكانية عدم طرف الشباب بسبب ضعف قيمة التعويعضات 

اإلدماج يف العمل بعد انتهاء مدة التشغيل؛ وبلغ عدد مناصب العمل 

 .5118-7111منصب خالل الفرتة  528851



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (016) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وتعمل على  7115أنشأت سنة  الوكالة الوطنية لدعم الشباب:-ج

إعانة الشباب العاطل عن العمل إلنشاء مؤسسة مصغرة حبيث تقل 

 5110جزائري، يف إطار نفس الربنامج سنة  ماليني دينار71تكلفتها عن 

منصب عمل،  78181مؤسسة صغرية من خالهلا مت توفري  5511مت إنشاء 

كان  5118-7111وتؤكد اإلحصائيات أن عدد املناصب املستحدثة خالل 

 منصب. 515710

يهدف هذا الربنامج إىل إدماج الشباب : ”ESIL“جهاز اإلدماج املهين -ـه

حيث استفاد منه قرابة  7111ة، إذ مت تطبيقه منذ يف احلياة املهني

على موزعون أشهر يف املتوسط  15ملدة  12-10شاب، للفرتة  0050111

القطاعات االقتصادية خاصة اإلدارة والبناء واألشغال العمومية خمتلف 

 707285فقد انتقل عدد املدجمني من 7118-12تقريبا. أما بالنسبة للفرتة 

 .1998شاب سنة  7250111إىل  7112سنة %81شاب بنسبة 
أدى التحسن يف مداخلي حتسن مداخيل الطبقات الشغيلة: -4

الطبقة الشغيلة يف السنوات األخرية إىل املزيد من الطلب على النقود 

)قانون كينز إذا زاد الدخل زاد  السائلة واستخدامها يف املعامالت اليومية

إىل ارتفاع  اجلزائرمبؤسسة بريد  أشار إليه مدير اإلعالماإلنفاق( وهو ما 

دج شهريا خالل سنة  8111و 1111معدل السحب للزبون الواحد ما بني 

، وذلك راج  إىل ارتفاع 5171 دج خالل سنة 518111إىل  5115و  5112

شهري للمواطنني م  الزيادات اليت أقرتها احلكومة، حيث ارتف  األجر ال

ألف دينار، ما يتطلب  01ألف دينار إىل  72متوسط الدخل الفردي من 

سيولة نقدية ضخمة من أجل االستجابة جلمي  الطلبات أمام ارتفاع 

مليون زبون خالل الفرتة األخرية. ويف  72إىل  اجلزائرعدد زبائن بريد 

 51 و 8 يتم سحب ما بني نهأسياق ذي صلة؛ قال مدير بريد اجلزائر 

ل أصحاب احلسابات اجلارية الربيدية عرب الرتاب قب من يوميا دينار مليار

 إىل وتصل العادية، الفرتات يف يوميا يةعمل ألف 211و مليار بنحو الوطين

 بني من نهأ إىل مشريا واألعياد، املناسبات خالل عملية ألف 511و مليار 5

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


(010) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 يسحبون فإن مليون منهم بريدي مليون صاحب حساب جاري 72 حنو

 .يوميا املال نقدا

 املداخل اليت يعد املدخل النقدي أكثرمنو حجم السوق املوازية: -1

استخدمت يف تقدير حجم االقتصاد اخلفي كما أنه أكثرها عرضة 

ذات الوقت. ويقوم هذا املدخل على افرتاض أساسي مفاده  لالنتقاد يف

 Cash أساسا باستخدام النقود السائلة أن معامالت االقتصاد اخلفي تتم
االقتصاد إلخفاء معامالتهم،  وذلك يف حماولة من جانب املتعاملني يف هذا

بوسائل دف  أخرى مثل  يت ميكن أن يتم اكتشافها إذا متت هذه املعامالتوال

 الشيكات. ومن ثم يفرتض أن كرب حجم االقتصاد اخلفي البد وأن
)حيث تقدر  ينعكس يف شكل ارتفاع مستوى الطلب على النقود السائلة

مليار  0111مصادر رمسية حجم السوق املوازية يف اجلزائر بأكثر من 

الناحية الواقعية ما يؤيده. فعلى سبيل املثال  الفرتاض جيد مندج(. هذا ا

فإن كافة القعضايا اليت مت ضبطها واملتعلقة باالجتار يف املخدرات أو العملة 

أو مصادرة كميات كبرية من  اخل، تكون مصحوبة بعضبط...أو القمار

 .النقود السائلة

تنعدم  تفتقد أوضعف أو انعدام أجهزة الدفع االليكرتوني:  -6

أجهزة الدف  بواسطة البطاقات النقدية)البنكية( يف اغلب )معظم أو 

كرب أكل( املؤسسات اليت يتعامل معها املواطن بيعَا وشراء، فمثاَل: 

)أجهزة الدف  االليكرتوني( فكيف  السيربات ال تتوفر على هذه األجهزة

لك بطاقة تتوفر يف ابسط احملالت، وإذا توفرت فقليل من املواطنني من مي

الدف ؛ وهنا يف هذا احملدد بالذات فليس اللوم على املواطن الغالب على 

أمره وإمنا املشكل يف النظام املصريف الذي ما يزال بعيد عن استخدام 

هذه األجهزة سواء من حيث توفريها أو من حيث إصدار بطاقات الدف  

الفورية للمبالغ اآللية، رغم حتديث أنظمة الدف )نظام التسويات اإلمجالية 

م5115الكبرية ونظام املقاصة االليكرتونية( منذ سنة 
(9)

.  



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (000) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 أسعار ارتفاععرفت السنوات األخرية ارتفاع مستوى التضخم: -7

 الزيت مثل الواس  االستهالك ذات األساسية الغذائية املواد بعض
جل تلبية رغباته أكرب من أاملواطن يبحث على سيولة  جعل مما والسكر،

كرب من أمية من اإلنفاق على هذه املواد وبالتالي االحتفاظ بقدر اليو

فقد ترافق التوس  القوي لنفقات امليزانية اجلارية يف  .السيولة النقدية

م  النمو املعترب لالستهالك اخلاص، ما أدى إىل تسجيل  5177-5175

م؛ هذا املستوى 5175( سنة %8881مستوى قياسي يف معدل التعضخم )

للتعضخم أدى إىل ارتفاع كبري يف مستوى األسعار عامة وأسعار القياسي 

نتيجة -وهي اليت تتطلب مبالغ نقدية سائلة-املواد الغذائية خاصة

الطلب املتزايد على هذه السل  واخلدمات
(10)

. كما أن التقلبات يف سعر 

صرف الدينار اجلزائري ساهمت يف نشوء التعضخم املستورد الذي حيدث 

)عدم استقرار( سعر الصرف امتصاص هذا النوع   عندما ال يستطي

عتباره أحد حمدداتهامن التعضخم ب
(11)

. 

 .5170-5111تطور مستوى التعضخم يف الفرتة  :4الشكل رقم

 

والنقدي االقتصادي ، التطور 5170بنك اجلزائر، التقرير السنوي  املصدر:

 .711. ص5170للجزائر، نوفمرب 

ممن يستخدمون السيولة النقدية يتحجج البعض احلرج العقائدي: -8

يف املعامالت اليومية هلم باحلرج املوجود يف التعامل باآلليات املصرفية 

املتاحة )الشيك، بطاقة الدف ...( كون هذه اآلليات من خصائص النظام 

)الربا( احملرمة، وبتالي من اجل جتنب  املصريف املبين على التعامل بالفائدة

النقود السائل دون وساطة أو أدوات تسوية استخدام هذا احلرج يتم 



(001) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

)تكلفة اخلدمات( مبالغ إضافية هي عني الربا وليست أعباء  تكلف الفرد

 اخلدمة املقدمة.

 املالية املؤسسات يف الثقة انهيار أزمة الثقة يف النظام املصريف:-9
 السيولة يف احلاد النقص بعد إذ املواطن، لدى ومؤسسة بريد اجلزائر

 كبرية كميات ختزين يفعضل املواطن أصبح املؤسسات، هذه لدى النقدية
 واملقاولني التجار خاصة لديها، إيداعها من عوًضا لديه النقود من

 ال إيداعها حالة ألنهم يف كبرية، نقدية مببالغ يتعاملون ممن وغريهم
 االقتصاد يف البنوك أن ومبا حيتاجونها، الذي الوقت يف اسرتجاعها ميكنهم

 دورية حركة يف منه وخيرج الدم إليه يدخل أي اجلسم، يف قلبال مثل
 لألموال ومستمر كبري خروج من تعاني البنوك أصبحت ومستمرة،

 يف سبًبا ذلك وكان األقل، على مماثلة أخرى كميات إليها تدخل أن دون
 .األزمة تعميق

لة فمنذ أزمة بنك اخلليفة والبنك الوطين اجلزائري وقلة أو انعدام السيو

يف بعض األحيان يف مراكز الربيد جعل من الفرد اجلزائري يتلهف إىل 

سحب أمواله )راتبه( من هذه املؤسسات واالحتفاظ به نقدا يف بيته جتنبًا 

 ألي طارئ قد يعيقه مستقباًل يف سحب أمواله عند احلاجة إليها.

يقصد بقيمة العملة يف النظام  اخنفاض قيمة العملة الوطنية:-14

دي الداخلي، العملة كمقياس للقيم االقتصادية واليت تتمت  خباصييت النق

القانونية والنهائية يف النظام النقدي الداخلي
(12)

اخلارجية ما القيمة أ. 

فتحدد مبقدرة العملة الوطنية على شراء السل  األجنبية، وأسعار 

 الصرف اليت تقاس بها قيمة العملة سواء كانت ثابتة أو متغرية، تعترب

العاملي، وميكن أن يؤثر التغري االقتصاد مؤشرات لقيمة العملة الوطنية يف 

)القوة الشرائية(  يف القيمة اخلارجية للعملة الوطنية على القيمة

الداخلية هلا. هذا وشهدت قيمة العملة الوطنية احلقيقية اخنفاضًا 

لنقود ية لحمسوسًا يف السنوات االخرية، هذا االخنفاض يف القيمة احلقيق



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (001) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

سعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنني، ساهم وانعكاسه يف ارتفاع األ

 يف زيادة الطلب على السيولة من اجل امتام املعامالت اليومية. 

تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر  :(43)اجلدول رقم

 M2 5111-5170تغريواألورو ومعدل 

 

 تماد على تقارير بنك اجلزائر.من إعداد الباحثني باالعاملصدر: 

وسعر  M2التمثيل البياني ملعدل تغري عرض النقود : 41الشكل رقم

 الصرف للدينار الوطين مقابل الدوالر واالورو.

 

خالل تقدير دالة طلب على  منالنظم الضريبية غري العادلة: -11

م، 1976-1929 النقود السائلة يف الواليات املتحدة خالل الفرتة من

إىل أن معدل العضريبة ذو أثر معنوي موجب على الكمية  Tanziصل تو

إىل قياس أثر  Tanzi فقد جلأ بها األفراد من النقود السائلة، اليت حيتفظ

 النقود السائلة، فوجد أن العالقة بني التهرب العضرييب على معدل
حيث متثل التهرب العضرييب والطلب على النقود السائلة ذات داللة كبرية. 

من إمجالي  %21بة الوظائف غري املصرح بها لدى العضمان االجتماعينس

)إيكوتكنيكس(  املستخدمني، حسب الدراسة اليت أجنزها مكتب الدراسات

بطلب من البنك العاملي
(13)

. 

لقد أدت ظاهرة اكتناز االكتناز وضعف سرعة تداول النقود:  -12

ود اليت مل تتجاوز النقود يف االقتصاد الوطين إىل ضعف سرعة تداول النق

(، هذه الظاهرة 5منذ أكثر من عشر سنوات )اجلدول رقم  (5) االثنان



(000) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

)االكتناز( جتعل من زيادة حجم الطلب على النقود السائلة خاصة 

األوراق النقدية ذات القيمة الكبرية؛ فمثاًل: بعد إجراء سحب ورقة 

كانت م ظهرت كميات كبرية من فئة هذه القيمة 7185دج يف سنة 211

ليت بدأت تظهر دج ا7111حظ( اآلن م  ورقة )يل مكتنزة، وهو ما يظهر

دج فرغم أنها طرحت يف التداول أكثر من 5111رقة بشكل كبري بينما و

ثالثة سنوات ال تزال نادرة التداول كما أن الطلب عليها متزايد ليس 

 لتداوهلا وإمنا الكتنازها ألنها أكرب قيمة ومتثل أكرب ضمان.

 أنشأ اجلزائر بنك أن بالرغم مناهر االحتيال والتزوير: مظ-13
 التسعينيات يف بداية االقتصادية اإلصالحات مرحلة منذ خاًصا جهاًزا

 مكافحة جهاز"باسم  ((90-10 والقرض رقم النقد قانون ظل ويف
 مين  يبقى الذي األكرب اهلاجس أن إال" رصيد بدون الشيكات إصدار

 بالشيك، التعامل من االقتصاديني ملتعاملنيا منهم وخاصة املواطنني
 ،chèque certifiéرصيد الشيكات بدون إصدار ظاهرة انتشار هو

 بشيك الدف  املشرتي من يطلب أن إما التاجر على فإن وبالتالي
 البنك من الشيك هذا طلب املشرتي من يتطلب عليه، وهذا مصادق

 مدير طرف من ؤهإمعضا ثم حتعضريه يتم حتى أيام بعضعة االنتظار ثم
 املعامالت لتسري  مناف وهذا يتعامل معها، اليت البنكية الوكالة

 ال وهو عادي بشيك الدف  املشرتي من يقبل أن وإما واملالية، التجارية
وبالتالي من اجل جتنب كل هذه املراحل يفعضل املشرتي  حقه، يعضمن

شيكات الدف  نقدا، وحتى البائ  أصبح ال يثق كثريا يف مثل هذه ال

 .واملشاكل اليت تعرتضه عند حتصيلها
إن التعرف ضعف قدرة البنوك اجلزائرية يف جذب الودائع: -14

على طبيعة النمو يف الودائ  البنكية وعالقتها بالناتج احمللي يقيس قدرة 

البنوك التجارية وفعاليتها يف جذب الودائ  وفقا حلصتها من الناتج احمللي 

 اإلمجالي.



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (001) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

حركة الودائ  البنكية وتغريات الناتج احمللي اإلمجالي : 44اجلدول رقم

 (.5170-5111للفرتة )

 

 (.5و 7، باإلعتماد على بيانات اجلدول رقم)نيمن إعداد الباحث املصدر:

حظ من اجلدول أعاله أن حركة الودائ  البنكية يف تزايد مستمر، نل

لبنوك وفقا ويظهر امليل املتوسط للودائ  والذي يقيس قدرة وفعالية ا

حلصتها يف الناتج احمللي اإلمجالي أن هناك تذبذب إذ تراوحت قيمته ما بني 

، مما يبني نقص فعالية البنوك يف حتفيز الطلب على الودائ  0.54و  1057

البنكية السيما االدخارية، أما فيما يتعلق باملرونة الدخلية للودائ  

ذي حيدث يف الناتج احمللي البنكية فيتعضح أن استجابة الودائ  للتغري ال

اإلمجالي هي استجابة غري منتظمة؛ فتارة أقل من الواحد مما يعين 

استجابة ضعيفة، وتارة أكرب من الواحد مما يعين أنه يستجيب لتغريات 

 01025كأدنى قيمة، و  100الناتج احمللي اإلمجالي؛ إذ تراوحت ما بني 

تخالصه هو ضعف مرونة كأعلى قيمة خالل فرتة الدراسة، وما ميكن اس

اإليداع البنكي بشكل عام وعدم استقرار االجتاه العام حلركة الودائ ، 

والذي يعد مؤشر على ضعف ارتباط الودائ  البنكية بتغريات الناتج 

احمللي اإلمجالي وضعف البنوك اجلزائرية يف جذب املزيد منها، وضعف 

ك اجلزائرية وكذا فعالية األوعية االدخارية املطروحة من طرف البنو

 تدني نوعية اخلدمات البنكية املقدمة.



(005) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

تشجيع املزيد خامسًا: أثر حتسن مقابالت الكتلة النقدية على 

 : (M1)صدار النقدي من اإل

اجلزائر يف ومقابالتها جدول تطور الكتلة النقدية : 41اجلدول رقم 

  .   الوحدة مليار دج"5111-5170"

 

، اعتمادا على نفس مصادر نيالباحث احلسابات من إعداد املصدر:

 .   7اجلدول رقم

حجم الكتلة النقدية لتطور البياني : التمثيل 46الشكل رقم 

 ومقابالتها

 

 :     جدول االختبار اإلحصائي: 46رقم  دولاجل

 



  د. البحري و د. صاري...              محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (008) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 M1نتيجة االختبار االحصائي لدرجة االرتباط بني عرض النقود

 :ومقابالت الكتلة النقدية

 

 

 

أنه يتمت  مبعنوية عالية كما تبني قيمة معامل النموذج إىل  يشري هذا

من التغري يف العرض النقدي باملعنى  %1011ويدل على أن  (R)االرتباط 

فنالحظ من خالل  العضيق يفسرها التغري يف مقابالت الكتلة النقدية،

املعادلة أن إشارة املتغريات موجبة وهو ما يعنى العالقة الطردية بني 

 وميكن تفسري معلمات النموذج كما يلي: .M1تغريات وهذه امل

بني عرض  %7ت داللة إحصائية عند مستوىهناك عالقة اجيابية ذا-أ

وصايف األصول اخلارجية يف اجلزائر خالل  (M1) النقد باملعنى العضيق

ن ارتفاع إم حيث 7170م وحتى 7117أغلب السنوات املمتدة من عام 

ة واحدة يؤدي إىل زيادة عرض النقد األصول اخلارجية مبقدار وحد

منها. وهذه النتيجة تتفق م  النظرية  1000باملعنى العضيق مبقدار 

ألن الزيادة يف األصول اخلارجية جيري حتويلها من قبل بنك ...االقتصادية

إىل نقد لصاحل احلكومة لتمويل نفقاتها املختلفة، بدف  أجور اجلزائر 

بالتالي الودائ  لدى البنوك التجارية  ورواتب املوظفني والعمال فتزيد

وقدرتها يف منح القروض وخلق ودائ  جديدة، مما ينعكس على منو عرض 

أن هبوط صايف األصول  (17) النقود، كما تشري األرقام يف اجلدول رقم

خالل نفس  (M1) اخلارجية قابله قلة يف العرض النقدي باملعنى العضيق

 الفرتة. 

 %7جدًا عند مستوىضعيفة إحصائية داللة ت اذهناك عالقة اجيابية -ب
وصايف القروض للحكومة، حيث  (M1)بني عرض النقد باملعنى العضيق

ن ارتفاع هذه القروض مبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل زيادة عرض إ
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النظرية منها. وهذه النتيجة تتفق م   1050النقود باملعنى العضيق مبقدار 

وض احلكومية تستلزم زيادة يف عرض . ألن الزيادة يف القراالقتصادية

النقود على شكل عملة يف التداول وودائ  جارية لتمويل اإلنفاق 

واإلنفاق احلكومي والتجارة اخلارجية، وهذا ما االستهالكي واالستثماري 

م، فالزيادة يف 7111م إىل 7117حدث يف العديد من السنوات املمتدة من 

ادة يف معدل منو العرض النقدي معدل منو القروض احلكومية رافقه زي

، أين بدأت القروض م(7112-7117)خالل الفرتة  (.M1) باملعنى العضيق

للحكومة يف االخنفاض. غري أن اخنفاض القروض املمنوحة للحكومة 

صاحبه يف املقابل ارتفاع يف األصول اخلارجية والقروض لالقتصاد ولذلك 

 مل يتأثر عرض النقود بذلك االخنفاض.
ن القروض للحكومة قد ارتبطت بعالقة موجبة م  عرض النقود كما أ

، حيث تنعكس القروض احلكومية يف الزيادة يف (7M)باملعنى العضيق

النفقات احلكومية واليت تنعكس هي األخرى يف زيادة أكرب يف العملة يف 

التداول وزيادة يف الودائ  اجلارية. إضافة إىل تطور قروض اخلزينة خالل 

م موجبة وبعد ذلك 5111اسة أين كانت الفرتة قبل سنة فرتة الدر

 أصبحت متناقصة وسالبة. 

ذات داللة إحصائية عند مستوى  كما وجد أن هناك عالقة اجيابية-ج

املقدمة وبني القروض  (M1) بني عرض النقود باملعنى العضيق 7%

لالقتصاد، فارتفاع القروض املقدمة لالقتصاد مبقدار وحدة واحدة يؤدي 

وهذه النتيجة تتفق  1801 زيادة العرض النقدي باملعنى العضيق مبقدار إىل

يتم طرحها يف االقتصاد فالقروض االقتصادية م  النظرية االقتصادية، 

لإلنفاق االستثماري مما يؤدي إىل زيادة النفقات ودف  رواتب وأجور جديدة 

ذان يشكالن كما ينعكس يف زيادة الودائ  اجلارية والعملة يف التداول، الل

 .(M1)عرض النقود باملعنى العضيق
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تؤدي النقود يف االقتصاديات احلديثة عدة وظائف وتقوم بعدة أدوار وهلا 

آثار مهمة على خمتلف املتغريات االقتصادية، وهو ما جعل موضوع 

النقود حيظي باهتمام املفكرين، ونتج عن ذلك ظهور النظريات النقدية 

ري للنقود والعرض النقدي؛ حيث يَعد اإلصدار اليت متثل اجلانب النظ

النقدي وظيفة من وظائف البنك املركزي وإليه يرج  قرار حتديد كمية 

النقود اليت سيتم ضخها، بينما ترتكز وظيفة خلق النقود يف البنوك 

التجارية، ألن معظم الزيادة يف الكتلة النقدية تكون من طرف البنوك 

االقتصادي وطبيعة الوض  معها املتعاملة األفراد تصرفات التجارية بناء على 

)سرعة  املوجودة فيه واملؤسسات املكونة له واليت حتدد مسار وحركية

 دوران( هذه النقود.

املتزايد للسيولة يف االستخدام نه بعد دراستنا اتعضح أن أسباب أكما 

ة، االقتصاد الوطين مل تكن رغبة من أفراد اجملتم  واملؤسسات االقتصادي

املرتاكبة واملتداخلة يف بنية العوامل أو احملددات وإمنا نتيجة جملموعة من 

العثرات ، وبعض التوسعيةالنقدية فالسياسة النظام االقتصادي الوطين، 

املصريف اجلزائري، وثقافة املواطن يف جانب املعامالت املالية، كلها للنظام 

سيولة يف املعامالت ظروف ساعدت على منو ظاهرة االستخدام املفرط لل

 للمواطن اجلزائري.اليومية 

)السائلة( ال تشكل  القانونيةفبينما يف االقتصاديات املتقدمة جند أن النقود 

إال نسبة ضئيلة يف بنية الكتلة النقدية)عرض النقود( نتيجة تطور 

اجلزائري، االقتصاد الوطين املصرفية، جند العكس حيدث يف واألنظمة العادات 

)السائلة( مل تقل عن الرب  يف بنية الكتلة النقدية)عرض  القانونيةد فالنقو

الكبري للسيولة يف معظم املعامالت االستخدام النقود(، وهو ما يؤكد على 

، ويوحي كذلك إىل ضعف املنظومة املصرفية االقتصادينياليومية لألفراد 

ن أنظمة ماملواطنني )تطلعات(  أن تليب طلباتتستطي  الوطنية اليت مل 

 الدف  االليكرتونية من أجهزة و أدوات.
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 نتائج الدراسة وتوصياها:

  متيزت سياسة اإلصدار النقدي يف اجلزائر بأنها غري مستقلة عن

نوع تسيري وطبيعة منوذج التنمية االقتصادية املعتمدة، وقد كانت 

م بداية التوجه حنو اقتصاد السوق القائم على 7111إصالحات سنة 

قد  71-11ن قانون النقد والقرض إوالربح؛ وميكن القول ردودية املمعايري 

أوضح معامل التوجهات يف مراقبة ومتابعة تطور عرض النقود بشكل 

 أفعضل. 
  عرف تطور شهدت الكتلة النقدية ومقابالتها عدة تطورات حيث

تزايدًا ومستمرًا منذ بداية اإلصالحات النقدية ولغاية السنوات األخرية. 

ارتفاع حجم النقود القانونية يف بنية الكتلة النقدي الذي مل  حظحيث يال

 . يقل عن الرب  حتى بعد اإلصالحات املصرفية املطبقة

  يف جعل املواطن االقتصادية ساهمت جمموعة من الظروف

اجلزائري يفعضل استعمال السيولة يف املبادالت التجارية، فعلى غرار 

تعضخم( وندرتها، ساهم أيعضًا ارتفاع )ارتفاع ال ارتفاع أسعار بعض السل 

حجم السوق املوازي يف جعل املواطن يستعمل النقود السائلة لقعضاء 

 حوائجه منه. 
   أدى التحسن يف منظومة األجور لكثري من املواطنني يف توفر

كتلة نقدية كبرية سائلة متداولة بني األفراد مما عزز استخدام النقود 

 ة خاصة املعامالت الصغرية واملتوسطة.السائلة يف املعامالت اليومي
 وعلى أساس هذه النتائج نوصي بالتالي:

  واملالية، التجارية املعامالت يف بالشيك للتعامل االعتبار إعادة 
مكافحة  جمال يف وصارمة واضحة اجلزائرية القوانني أن من فبالرغم

  .رصيد بدون الشيكات إصدار
  البنوك بني ما ببطاقة التعامل وتنشيط تفعيل  carte CIBحيث 

اإللكرتوني  النقد جمال يف متخصصة أجنبية مؤسسات م  وبالتعاون

 والعالقات اآللي النقد شركة إنشاء إىل اجلزائرية البنوك من جمموعة سعت
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 من للدف  اإللكرتوني وطين نظام إنشاء إىل البنوك تهدف بني التلقائية
 البنوك. بني ما السحب بطاقة إنشاء خالل
 ادة بعث قاعدة إلزامية التعامل بالشيك يف العمليات اليت تفوق إع

 ألف دينار جزائري. 211قيمتها 
  تسهيل وتشجي  فتح احلسابات البنكية للمواطنني من اجل

امتصاص بعض من السيولة املكتنزة عند األفراد، م  تسهيل إجراءات 

 عمليات الدف  والسحب للزبائن ويف ظروف مواتية.

  :جدول االختبار اإلحصائي: 1امللحق رقم 

 .regress M1, NFA, NDCG, CCB, noconst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(011) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يف اجلزائر  اجدول تطور الكتلة النقدية ومكوناته :2امللحق رقم

 . 2414-1994يف الفرتة 
                  الوحدة مليار دج                                                                                

 

 احلسابات من إعداد الباحث، اعتمادا على: املصدر: 

  Bank of algeria, Bulletin stayistique de la banque d’algerie, 
statistiques monétaires 1964 – 2010  et statistiques de la balance 
des paiements   1992 -2005  

، التطور االقتصادي 5170إىل  5110ة من بنك اجلزائر، التقارير السنوي-

 والنقدي للجزائر.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

 70املؤرخ يف  11/71نون النقد والقرض، اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قا ةاجلمهوري (1)

 .7111فريل أ

فؤاد مطاطلة، النظام املالي وإصالح أدوات السياسة النقدية، حالة تطبيقية على  (2)

 .08م، ص7111اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر
لسوق الطاهر لطرش، مكانة السياسة النقدية ودورها يف املرحلة االنتقالية إىل اقتصاد ا (3)

 .001ص ،5110يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، اجلزائر 
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حول الظرف االقتصادي واالجتماعي مشروع تقرير ، الوطين االقتصادي واالجتماعياجمللس  (4)

 .51"، ص5110للسداسي الثاني من سنة 

(5( Banque d’Algérie, "évolution économique et monétaire en 
Algérie", Rapport 2014, p .11  

 اجلامعية، الدار ،تهاوإدار تهاعمليا الشاملة البنوك احلميد، عبد املطلب عبد (6)
 .230 ص ، 2006 اإلسكندرية

(7  ( Lance Mior, Managing Corporate Liquidity, American management 
Association 1999, P 196. 

شارة إىل برامج اإلصالح مقدم عبريات، مشكلة البطالة يف الفكر اإلقتصادي م  اإلانظر  (8)

يف إطار امللتقى الوطين حول إسرتاتيجية احلكومة يف اإلقتصادي يف اجلزائر، املداخلة 

 .5177نوفمرب  75-72سيلة أيام:املالقعضاء على البطالة، جامعة 
، تدخل حمافظ 5118حممد لكساسي، تطورات الوضعية املالية والنقدية يف اجلزائر لسنة  (9)

 أمام اجمللس الشعيب الوطين.بنك اجلزائر 
حممد لكساسي، وضعية االقتصاد العاملي وتطور االقتصاد الكلي يف اجلزائر، تدخل  (10)

 ،5170حمافظ بنك اجلزائر أمام جلنة املالية وامليزانية لدى اجمللس الشعيب الوطين، اكتوبر 
 .77ص

(11(S. ben naceur, understanding inflation in algeria , Algeria: selected 
issus paper, imf country report no. 13/48, February 2013. 

أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف، منشورات  ،أسامة حممد الفوليزينب عوض اهلل،  (12)

 .518، ص5110اإلسكندرية احلبلى احلقوقية، 
: 5110جوان  50اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي: الدورة العامة العادية  (13)

 .05القطاع غري الرمسي أوهام وحقائق، ص



 زائرــالج – ستغمناتلكز الجامعي المر/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (010) 1017( جانفي 11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 في الجامعةأهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاوالتي 
  محمد بالخير د. أشواق بن قدور ود.

 لتامنغست الجامعي المركز                                            

S 
قاولة أحد أهم مصادر حتقيق التنمية للدول، مما أفرز ضرورة االهتمام بها من تعترب امل

سرتاتيجية مبنية على ااألكادمييني والباحثني جبانب املقاوالتية، فتبنت الدولة اجلزائرية 

جمموعة من احلوافز املالية باإلضافة إىل املرافقة، تستهدف فئة الشباب بصفة عامة 

سرتاتيجية مرهون ألنهم مؤهلني لذلك، إال أن جناح هذه االواجلامعيني بصفة خاصة 

 بنعضج الفكر املقاوالتي لدى هذه الشرحية.

املقاوالتية كما تهدف إىل ب األساسية املتعلقةشرح املفاهيم  إىلتهدف هذه الورقة 

ترسيخ ثقافة املقاوالتية، من أجل  ميكن إتباعهاالتعريف بأحد أحدث األساليب واليت 

  الشباب حنو ميدان األعمال. ودف  فئة

أهم ما توصلت إليه الدراسة هو ضرورة التفكري يف خلق منظومة متكاملة تعمل 

 على نشر ثقافة املقاوالتية وإنعاش احلس املقاوالتي يف اجملتم .

 : املقاولة، ثقافة املقاوالتية، الروح املقاوالتية.الكلمات املفتاحية

Abstract : 

Business is considered one of the main sources of development of 

the countries , which resulted in the need for attention by 

academics and researchers beside entrepreneurial. So the Algerian 

state has adopted strategy witch based on setting of financial 

incentives and  accompanying , for young in general and the 

university in particular, because they are qualified for it , but that 

the success of this strategy depends on their maturity of 

entrepreneurial thought at this slide. 

This paper aims to explain the basic concepts related to 

entrepreneurship also aims to introduce the latest styles and one 

that can be followed in order to establish entrepreneurial culture . 

And push young people toward the field of business . 

The most important results of this study is the need to think in the 

creation of an integrated system witch working on spreading of the 

entrepreneurial culture and revive the entrepreneurial sense in 

society 

Key words: contractor, Entrepreneurial culture, Entrepreneurial Spir 
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 مقدمة

لسنوات األخرية باهتمام كبري حظيت املؤسسات بشتى أنواعها يف ا

اقتصاديات خمتلف هذه الدول مهما كان  باعتبارها عنصرا أساسيا يف

تلف برامج التنمية مستوى تطورها، والدور الذي باتت تلعبه يف خم

. حيث اهتم العديد من الباحثني بدراسة الطرق ةسرتاتيجياالاملستقبلية 

سات ونتيجة لذلك بدأ ولوسائل اليت تعضمن جناح واستمرار هذه املؤس

أصبح موضوع املقاوالتية وإنشاء الهتمام بتتب  سريورة إنشاءها. ف

املؤسسات حيتل حيزا كبريا ضمن اهتمام العديد من الدول، خاصة م  

وبالرغم من وجود تزايد املكانة اليت حتتلها املؤسسات الصغرية واملصغرة، 

جند نسبة منهم جيسدها ننا أأفكار ملشاري  مؤسسات لدى فئة الشباب إال 

، خالل السنوات األوىل من بداية نشاطها تؤول إىل الزوالمقاوالت ويؤسس 

والنسبة األكرب منهم تعزف عن إقامة مشاريعهم اخلاصة، ويعود السبب 

وقلة وعيهم بوجود آليات ووسائل املقاوالتية الرئيس إىل غياب ثقافة 

 . لدعمهم وتوجيههم حنو متطلبات جناح املقاولة

تقديم مساهمة تتعلق لهذه الورقة البحثية  ومن هذا املنطلق جاءت

بإبراز أهمية نشر ثقافة املقاوالتية وإنعاش احلس املقاوالتي لدى الشباب 

 هذا أهمية تجلىتبالنشاط املقاوالتي. و بهدف تعبيد الطريق حنو تفعيل

 املقاوالتية. طورتحائال يف وجه تقف اليت املشاكل  أهم على الرتكيز يف البحث

إىل التطرق إىل مفهوم املقاوالتية  البحث هذا يهدف البحث: أهداف

لنشرها  العضرورية واملستلزمات احلالي يف اجلزائر، وواقعها وبيان أهميتها

مساعدة الشباب خلوض هذا اجملال من األعمال،  أجل وترسيخها من

يق نسب عالية وبالتالي املساهمة يف القعضاء على البطالة من ناحية، وحتق

   .للنمو االقتصادي من جهة أخرى
بناء على ذلك تعضمنت هذه الورقة البحثية احملاور  تقسيمات الدراسة:

 التالية:

 .مفاهيم أساسية حول املقاوالتية أوال:

 الثقافة املقاوالتية واحلس املقاوالتي ثانيا:

 .: قنوات نشر ثقافة املقاولة وسبل ترقيتهاثالثا
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 أساسية حول املقاوالتيةأوال: مفاهيم 

أصبحت املقاوالتية حمل اهتمام العديد من الباحثني بتعدد ختصصاتهم مما 

النظر حول مفهومها. ولكن قبل التطرق إىل مفهوم وجهات أدى إىل تعدد 

 املقاوالتية نعرف املقاول.

عرف مصطلح املقاول تعريفات عديدة تطورت  .تعريف املقاول:1.1

ه الشخص الذي ميلك ّنأاملقاول  Shumpeterعرب الزمن حيث عرف 

اإلرادة والقدرة على حتويل فكرة جديدة او اخرتاع جديد إىل ابتكار
(1)

 . 

كما يعرف املقاول على انه الشخص الذي ينمي ويبتكر شيئا ذا قيمة 

من ال شيء، ويستمر يف اخذ الفرص املتعلقة باملوارد وااللتزام بالرؤيا 

ةوكذلك اخذ عنصر املخاطر
(2)

. 

فهو الذي يتكفل حبمل  "Marchesney"و "Julien"وحسب كل من 

جمموعة من اخلصائص األساسية: يتخيل اجلديد ولديه ثقة كبرية يف 

نفسه، املتحمس والصلب الذي حيب حل املشاكل وحيب التسيري، الذي 

وهو الذي خيلق معلومة هامةاملصاعب والعقبات يصارع الروتني ويرفض 
(3)

 

مشل فإن املقاول هو الذي يتخيل اجلديد ولديه ثقة كبرية يف أويف تعريف 

نفسه، املتحمس والصلب الذي حيب حل املشاكل وحيب التسيري. الذي 

يصارع الروتني ويرفض املصاعب والعقبات، الذي خيلق معلومة هامة 

و أأوال من خالل وجهة نظر اقتصادية أوال )جيدد على مستوى املنتجات 

( أو الذي يقدم ...و التسويقأو يف سريورة اإلنتاج ألي، على املستوى احمل

هذه املعلومة بشكل معايري قبل اآلخرين. هو الذي جيم  ويعرف كيف 

جل إعطاء قيمة للمعلومة اليت حيوز عليها أينسق املوارد االقتصادية من 

رض الواق ، وبشكل فعال. وذلك بناء على اعتبارات أوحماولة ترمجتها على 

ثل النفوذ والطموح واالستقاللية والربح، أو السلطة اليت شخصية م

ميكنه ممارستها على نفسه وعلى الوضعية االقتصادية
(4)

 . 
انطالقا من التعاريف السابقة فاملقاول هو الشخص الذي لديه اإلرادة 

رض الواق ، بهدف أوالقدرة على جتسيد فكرة جديدة أو اخرتاع على 
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ق املخاطرة، ويتميز بالثقة يف النفس حتقيق عوائد مالية، عن طري

 ية، والقدرة على اإلبداع.يريويكتسب معارفا تس

جتعل منه املقاول الناجح واملسري مواصفات املقاول إىل جمموعة  حيتاجو

اجليد
(5)

:
 

 

 :أي تقديم أفعضل أداء والسعي إىل إجناز األهداف  احلاجة إىل اإلجناز

املستمر والتمييز، والتطوير وحتمل املسؤولية والعمل على االبتكار 

ولذلك فاملقاول دائما يقيم أداءه وإجنازه يف ضوء معايري قياسية وغري 

 اعتيادية.

  :حيث ميتلك املقومات الذاتية والقدرات الفكرية على الثقة بالنفس

واإلمكانيات الذات على االعتماد خالل وذلك من مشروعات األعمال إنشاء 

 واإلدارة واختاذ القرارات حلل املشكالت الفردية وقدرته على التفكري

ومواجهة التحديات املستقبلية، وذلك بسبب وجود حالة من الثقة 

بالنفس واالطمئنان لقدراتهم وثقتهم بها
(6)

. 

 :أي التطل  إىل املستقبل بنظرة تفاؤلية وإمكانية  الرؤيا املستقبلية

 حتقيق مركز متميز ومستويات رحبية متزايدة.

 يعتقد املقاولون بأن حتقيق النجاحات وضمان  ملثابرة:التضحية وا

استمراريتها، إمنا يتحقق من خالل املثابرة والصرب والتعضحية 

برغبات آنية من أجل حتقيق آمال وغايات مستقبلية، ولذلك 

فالعضمانة األكيدة هلذه املشروعات إمنا تنب  من خالل اجلد واالجتهاد 

 والعطاء.

 :ويقصد بها االعتماد على الذات يف حتقيق  الرغبة يف االستقاللية

مستقلة ال مشروعات الغايات واألهداف، والسعي باستمرار إلنشاء 

تتصف بالشراكة خاصة عندما تتوافر لديهم املوارد املالية الكافية، 

كما يستبعد املقاولون العمل لدى اآلخرين جتنبا حلاالت التحجيم حبيث 

 وآرائهم وطموحاتهم.قيقي ألفكارهم والتجسيد احليتمكنون من التعبري 

كما يتطلب جناح املقاول مجلة من املهارات 
(7)

: 



(017) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

  :وهي تتمثل يف اخلربة، املعرفة، والقدرة التقنية املهارات التقنية

العالية املتعلقة باألنشطة الفنية للمشروع يف خمتلف اجملاالت من إنتاج، 

 جبدارة.أعمال املشروع رة بي ، ختزين ومتويل وهذه املهارات تساعد يف إدا

 :وهي قدرات االتصال، نقل املعلومات استالم،  املهارات التفاعلية

خل اليت حيتاجها ...اردود فعل، مناقشة القرارات قبل إصدارها، اإلقناع

 املقاول يف حالة حتويل الصالحيات الالزمة إلدارة النشاط لآلخرين.

 :متكن املقاول من تطوير وتتمثل يف القدرات اليت املهارات اإلنسانية 

عالقاته م  مرؤوسيه وزمالئه خلدمة املشروع واملؤسسة بشكل 

والثقة والدعم املستمر االحرتام عام، حيث أن هذه العالقات تبين على 

للعنصر البشري داخل املؤسسة واالهتمام مبشكالته خارج املؤسسة، 

واملعاملة ين واالستمالة لآلخروهي قدرات تتعلق باالستجالب والتحفيز 

 احلسنة والتصرف اللبق م  أععضاء املؤسسة.

 تتمثل يف اكتساب أسس ومبادئ علمية يف ميدان  فكرية:الهارات امل

وإجياد العالقات املشكالت اإلدارة واختاذ القرار واحملاكمة املنطقية وحتليل 

 بني املشكالت وأسبابها وحلوهلا...إخل.

 التفكري اجملرد حيال نظرتهم إىل أي القدرة على  تحليلية:الهارات امل

مؤسساتهم اليت تعمل ككل وليس كجزء وان أجزاؤها ووظائفها 

ترتابط م  بععضها البعض لتصبح كال يف حميطها، حيث أن هذا 

أمامه بعد مواجهته احلاصلة العمل تعقيدات اإلدراك يف حد ذاته ختوله 

 ة.أغلبية املشاكل ليتمكن فيما بعد من وض  احللول املناسب

كاملقاربة املقاولة وجدت عدة مقاربات لتعريف  .تعريف املقاولة:2.1

السلوكية اليت ركزت على اجلانب السلوكي ملقاول واملقاربة الوصفية 

اقتصادي، -اليت ركزت على وصف دور املقاول يف احمليط السوسيو

للعوامل الزمين التعداد واملقاربة املرحلية حيث تركز هذه األخرية على 

خصية احملرضة أو املانعة إلمناء الروح املقاوالتية. إذ تعرف هذه الش

املقاربة املقاولة على أنها تعاقب جلملة من املراحل تبدأ بامليول 

للمقاوالتية متبوعا باالستعداد أو اإلرادة الفورية أو ما يسمى بالتوجه 
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خري املقاوالتي ليتم بعدها اختاذ قرار الدخول يف جمال املقاولة ويف األ

 ممارسة النشاط او السلوك املقاوالتي.

من  بيرت دراكر وقد أصبح مفهوم املقاولة متداوال بشكل واس ، ويعّد

من خالل إشارته إىل حتول  7182األوائل الذين أشاروا إىل ذلك يف سنة 

االقتصاديات احلديثة من اقتصاديات التسيري إىل اقتصاديات مقاوالتية
(8)

 .

الذي يدرس واق  املقاول وتطبيقاته من حيث  كما يقصد بها احلقل

نشاطه وخصائصه واالثار االقتصادية واالجتماعية لسلوكاته وكذلك 

ساليب دعم ومحاية النشاط املقاوالتيأيدرس 
(9)

اإلنشاء مشروع جديد أو  

تقديم فعالية معضافة إىل االقتصاد
(10)

. 

األعمال من  وميكن تعريف املقاولة بأنها:" حركية إنشاء واستغالل فرص

طرف فرد أو عدة أفراد وذلك عن طريق إنشاء منظمات جديدة من 

أجل خلق القيمة."
(11)

  

على أنها "حالة   "Alain fayol" عرفهامفهوم املقاوالتية  .3.1

خاصة، يتم من خالهلا خلق ثروات اقتصادية واجتماعية هلا 

أي تواجد اخلطر، واليت تدمج  التأكدخصائص تتصف بعدم 

ينبغي أن تكون هلم سلوكات ذات قاعدة تتخصص  فيها أفراد

بتقبل التغيري وأخطار مشرتكة واألخذ باملبادرة والتدخل 

 فقد نياصة األمريكيخبالفردي .أما بالنسبة  لإلجنلوسكسون و

، إذ جند أن الربوفيسور التسعيناتمنذ سنوات استعملوا املصطلح 

"Howard Stevenson " جبامعةHarvard  ية تملقاوالبأن: "ايوضح

عبارة عن مصطلح يغطي التعرف على فرص األعمال من 

طرف أفراد أو منظمات ومتابعتها وجتسيدها"
(12)

. 

إذن فاملقاوالتية هي األفعال والعمليات االجتماعية اليت يقوم بها املقاول، 

يف ظل إطار قانوني إلنشاء مؤسسة جديدة، أو تطوير مؤسسة قائمة 

من خالل األخذ باملبادرة، وحتمل املخاطر،  ،حمدد، بهدف حتقيق الربح

 رض الواق .أوالتعرف على فرص األعمال، ومتابعتها وجتسيدها على 
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ويتعضح الفرق بني إنشاء املؤسسات واملقاوالتية من خالل نقاط التوافق 

واالختالف التالية
(13)

: 

 : نقاط االتفاق

 كالهما عبارة عن إنشاء مؤسسة بصفة قانونية. -
 بة خماطرة.كالهما له نس -
 من وراء إنشائهما. ارحب ونهما يتوقعئومنش -
قد تصبح املؤسسة املقاوالتية مؤسسة منطية إذا قلدت منتجاتها  -

 بشكل واس ، يف ظل عدم تطويرها.
 :نقاط االختالف

 تتسم املقاوالتية بأنها إنشاء مؤسسة غري منطية، فهي تتميز باإلبداع. -
ألنها تأتي باجلديد، ومبعدالت ارتفاع نسبة املخاطرة يف املقاوالتية  -

     .عوائد مرتفعة يف حالة قبول املنتج يف السوق
مقارنة  –ناجتة عن حقوق االبتكار قبل تقليدها احتكارية أرباح  -

 باملؤسسة النمطية اليت تطرح منتجات عادية.
تتميز املقاوالتية بالفردية، مقارنة بإنشاء املؤسسات هذه األخرية اليت  -

م  جمموعة الشركاء. هذا ما ميكن املقاول من ممارسة  ميكن إنشاؤها

التسيري بشكل مباشر ومستقل بدل االعتماد على جملس لإلدارة، 

 وهو ما يسمح له بتجسيد أفكاره على أرض الواق .

 الثقافة املقاوالتية واحلس املقاوالتي ثانيا:
أوجدت عدة تعاريف تطرقت ملفهوم الثقافة  . تعريف الثقافة:1.2

ث عرفت على انها الربجمة الذهنية للتصرفاتحي
(14)

ن كل أوهو ما يعين  

سس أن تتصرف على أو جمموعة يف جمتم  معني عليها أو منظمة أفرد 

معايري مربجمة مسبقا
(15)

الثقافة على أنها ذلك  E.B.Taylor. ويعّرف 

الكل املركب الذي يعضم املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون 

، ومجي  املقومات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان كععضو والتقاليد

يف جمتم  معني
(16)

. 



  بالخير د. بن قدور ود....     أهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاوالتي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (050) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

بينما البعض األخر يرى أن الثقافة شيء معنوي غري ملموس يتعضح يف 

األفعال ويف األشياء املادية، ولكنها ال تتكون من تلك األفعال ولكن األشياء 

 املادية.
األساسية املشرتكة بني اجلماعة بأنها منط االفرتاضات  Scheinويعرفها 

وتتعلم من خالهلا اجلماهري حل املشاكل الداخلية والتكّيف اخلارجي، 

ويتم تلقينها لألععضاء اجلدد باعتبارها األسلوب السليم لإلدراك والتفكري 

والشعور يف التغلب على تلك املشاكل
(17)

. 
م الثقافة مرتبط مبفهو قاولةمفهوم ثقافة امل ّنإثقافة املقاولة  2.2

نها جمموع القيم واملعتقدات والتوقعات املشرتكة واليت أحيث تعريفها على 

تعد كدليل لألفراد، ينتج من خالهلا معايري تؤثر بشكل كبري على 

فكار مبتكرة، ابداع يف جممل القطاعات أسلوكيات االفراد واجملموعات بإجياد 

وحماولة تطبيقها يف جمال االستثمار
 

والميف رؤوس األ
(18)

. 

وبهذا تكون ثقافة املقاوالتية كمجموعة متناسقة من االجتاهات 

فراد يف جمال املقاوالتيةشرتكة بني األوالسلوكيات امل
(19)

. 

ثقافة املقاولة تشري إىل جمموعة القيم والرموز واملثل العليا،  إّن

واملعتقدات واالفرتاضات املوجهة واملّشكلة لإلدراك والتقدير والسلوك 

، فهي متثل روح واملتغرياتساعدة على التعامل يف خمتلف الظواهر وامل

املقاولة والسبب الرئيس والفاعل إلنشائها 
(20)

 

متثل ثقافة املقاوالتية احملرك إلنشاء  :أهمية ثقافة املقاوالتية .3.2

املؤسسات، فالثقافة تلعب دورا يف غاية األهمية يف متاسك 

قاءها. فالثقافة أداة األععضاء، واحلفاظ على هوية اجلماعة وب

فعالة يف توجيه سلوك أفراد اجملتم  ومساعدتهم على اكتشاف 

قدراتهم على اإلبداع واكتساب الثقة بالنفس، من خالل حتريك 

 .الدواف  النفسية واملالية حنو املقاوالتية
أن للثقافة أرب  وظائف،  Pederson & Scrensen حيث يرى كل من

وهي كالتالي
(21)

 : 
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لثقافة كأداة حتليلية للباحثني، حيث تساهم مناذج تستخدم ا -7

 الثقافة يف فهم التنظيمات االجتماعية املعقدة.

 تستخدم الثقافة كأداة للتغيري ووسيلة من وسائل التطوير. -5

تستخدم الثقافة كأداة لتحسني سلوكات حمددة، وأيعضا لتهيئة  -0

  فئات اجتماعية مستهدفة لتقّبل قيم حمددة.
 .كأداة لتحريك احلس اإلدراكي لألفراد تستخدم الثقافة -0

ن لنشر ثقافة املقاولة جمموعة من الوظائف أهمهاأويبدو جليا 
(22)

 : 

 .تهيئة اإلحساس بالكيان واهلوية لدى الشباب -
 .املساعدة على ختفيض معدالت البطالة -
تهيئة إطار مرجعي يساعد على فهم اجتاهات وأنشطة املقاولة  -

 .يف جمال املقاوالتيةويرشد الختاذ قرار اخلوض 
هو مفهوم مرتبط باملبادرة والنشاط. فاألفراد . الروح املقاوالتية: 4.2

الذين ميلكون روح املقاولة هلم إرادة جتريب أشياء جديدة، أو القيام 

األفراد للتغري وهؤالء لوجود إمكانية باألشياء بشكل خمتلف. وهذا نظرا 

 حتى أومؤسسة،  إلنشاءبة رغ أويكون هلم اجتاه  أنليس بالعضرورة 

تكوين مسار مهين مقاوالتي، الن هدفهم يسعى لتطوير قدرات خاصة 

أفكارهم والتصرف عرض طريق للتماشي والتكيف م  التغيري. وهذا عن 

ن روح أيتعمقون ويعتربون  اآلخرنفتاح واملرونة. والبعض بكثري من اال

جل حتويلها أمن املقالة تتطلب حتديد الفرص ومج  املوارد الالزمة 

ملؤسسة
(23)

. 

اإلنسان كائنا  يعّد : قنوات نشر ثقافة املقاولة وسبل ترقيتهاثالثا

اجتماعيا بطبيعته يتفاعل م  احمليط الذي يعيش فيه ويؤثر فيه ويتأثر 

االجتماعية به، خاصة فئة الشباب اليت سرعان ما تتأثر بالظروف 

ه الظروف وسائل والثقافية واالقتصادية. ومن هنا أمكن جعل هذ

 للفت انتباه هذه الفئة حنو املقاوالتية.



  بالخير د. بن قدور ود....     أهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاوالتي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (051) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

نركز فيما يلي على مجلة هذه الوسائل اليت هلا عالقة مباشرة م  

 األوساط ذات التأثري املباشر يف نشر وترسيخ الثقافة املقاوالتية: 

لألسرة القدرة على نشر ثقافة املقاولة وتنمية القدرات  . األسرة1.3 

بنائها ودفعهم لتبين إنشاء املؤسسات كمستقبل مهين خاصة املقاوالتية أل

إذا كان األولياء ميتلكون مشاري  خاصة عن طريق تشجي  أبنائهم منذ 

 الصغر على بعض النشاطات وحتمل بعض املسؤوليات البسيطة.

 . املؤسسات التعليمية2.3

إدراج ما يوحي إىل الثقة بالنفس وقوة العزمية وجوانب اإلبداع يف  -

املقررات الدراسية يف مادة التاريخ واجلغرافيا والرتبية املدنية أو مادة 

عن املقاوالتية كما هو احلال يف بعض البلدان العربية مثل تونس 

 واملغرب.

وورشات األعمال، امليدانية للمقاوالت تفعيل النشاطات واخلرجات  -

 واملصان  وحاضنات األعمال.

والتمهني يرتبط التكوين  مؤسسات التكوين والتعليم املهنيني -1

والتعليم املهين ارتباطا مؤسسا باملقاولة كون املرتبص مكتسب 

مهارة فنية قد تؤهله يف املستقبل من التطل  اىل  أوحلرفة ما 

 .األعمالحاضنات  إحدىمقاولة وعرض فكرته على 

فيها العديد من املؤسسات تنشط اليت اجملتمعات ّد تع. هيئات املرافقة 4.3

 وعيا بثقافة املقاوالتية من غريها، وهليئات املرافقة دور أساسي يف اكرت

واملرافقة والتوجيه عالم االستقبال اإلترسيخ ثقافة املقاولة سواء عن طريق 

 والتكوين. ولعل من أهم هيئات الدعم:

مؤسسة عمومية  ANSEJ:  لدعم وتشغيل الشبابالوكالة الوطنية -1

ة الشباب البطال الذين لديهم فكرة مكلفة بتشجي  وتدعيم ومرافق

 مشروع إنشاء مؤسسة. يستفيد الشباب من خالل إنشاء مؤسسة:
مؤسسة عمومية  :CNACعلى البطالة مني أللتالصندوق الوطين -2

للعضمان االجتماعي تعمل على حتقيق اآلثار االجتماعية املتعاقبة النامجة 



(050) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ذ تعمل على متويل عن تسريح العمال األجراء يف القطاع االقتصادي إ

 سنة. 01و 01مشاري  البطالني )إنشاء، توسي ( البالغ سنهم بني 

حد أ: متثل ANGEM الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر-0

 أجهزة احلكومة حملاربة البطالة من مهامه تسيري جهاز القرض املصغر.

شهدت الوكالة  : ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -0

ت يف إطار اإلصالحات األوىل اليت مت مباشرتها يف اجلزائر خالل نشاأاليت 

التسعينات واملكلفة باالستثمار تطورات تهدف للتكيف م  تغريات 

االقتصادية واالجتماعية للبالد. خولت هلذه املؤسسة مهمة الوضعية 

 .تسهيل وترقية ومرافقة االستثمار

التعليم بصفة ّد يع املؤسسات اجلامعيةرابعا: ثقافة املقاوالتية و

عامة واجلامعي بصفة خاصة حمورا أساسيا لنشر الثقافة املقاوالتية وروح 

، إذ جيب أن تتعضمن املقررات الدراسية ما يكفل تشجي  اإلبداع

ية تاالستقاللية واملثابرة، الثقة بالنفس وغريها من املهارات املقاوال

ية تفة اخلاصة باملقاوالهام يف بناء املعر ًااألخرى، كما أن للجامعة دور

وتدريس املفاهيم العلمية اليت تبنى عليها. وميكن نشر الثقافة املقاوالتية 

 من خالل:

تعميم مفهوم املقاوالتية لدى طلبة اجلامعة وحتسيسهم بأن املقاولة  -

 اختيار وليس بديل يف ظل عدم وجود فرص للتوظيف.
دخاهلا يف مقاييس تعكس املقاولة ملختلف التخصصات واتدريس  -

من خالل االنتاجية الوطنية يف للمساهمة فكر الطالب اجلامعي 

 مساهمة القطاع اخلاص.
تقريب هيئات الدعم واملرافقة من اجلامعة، كما هو احلال بالنسبة  -

 .اعمال وبرامج دار املقاوالتية

زيادة امللتقيات واحملاضرات عن الفكر املقاوالتي يف خمتلف كليات  -

 ومعاهد اجلامعة.
فتح فروع حلاضنات األعمال على مستوى اجلامعة تعمل على  -

 التكفل بأفكار مشاري  الطلبة دفعهم لتجسيدها.



  بالخير د. بن قدور ود....     أهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاوالتي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (051) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

واالقتصادي االجتماعي عالقة باحمليط على الطالب حتسيس الطالب إىل أن  -

عن طريق توقي  االتفاقيات م  خمتلف املؤسسات وتفعيلها لفتح جمال 

 الرتبصات امليدانية.

 املشاري  وتأسيس باإلنتاجلتخصصات ربط خمتلف ا -

: عقد دورات تدريبية، استعراض الطالبيةنشاطات املنظمات  -

 مسابقات، زيارات ومعارض طالبية. إجيادواستعضافة مناذج ناجحة، 
 من خالل العرض السابق ميكن استنتاج ما يلي: االستنتاجات سادسا:

بد من تنمية روح رادت الدولة دف  الشباب حنو املقاوالتية فالأإذا ما  -

 املقاولة ونشر ثقافة املقاوالتية، كونها حمركا اساسيا لعملية التنمية.
رادة حقيقية من الدولة لتوفري إيتطلب نشر ثقافة املقاوالتية وجود  -

املناخ املالئم واالمكانات الالزمة لتحقيق درجات عالية من الوعي 

 جبانب املقاوالتية.
همة يف نشر ثقافة املقاوالتية تشجي  القطاع اخلاص على املسا -

 وتنمية روح املبادرة.
 ثقافة نشر على تعمل متكاملة منظومة خلق يف التفكري ضرورة -

اجملتم ، يكون ملختلف مؤسسات  يف املقاوالتي احلس وإنعاش املقاوالتية

 .التعليم الدور األساسي ضمن هذه املنظومة
 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
خذري توفيق وحسني بن الطاهر، املقاولة كخيار فعال لنجاح املؤسسات الصغرية ( 1)

املسارات واحملددات، امللتقى الوطين حول واق  وآفاق النظام -واملتوسطة اجلزائرية

، 1450ماي  46و 41، يومي احملاسيب املالي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

 . 0جامعة الوادي ص

 .0املرج  نفسه، ص ( 2)

صندرة ساييب، سريورة إنشاء املؤسسة وأساليب املرافقة، دار املقاوالتية قسنطينة، ( 3)

 .1، ص 1441-1454

 .1املرج  نفسه، ص ( 4)

 لتميز،وا للمنافسة اسرتاتيجي مدخل الصغرية، املشروعات إدارة احلسيين، حسن فالح( 5)

 .09 ،03 ص
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)6) Ensembles des enseignants de l’université de Québec ;invitation à la 

culture entrepreneuriale, université de Québec,2008,P20.  

 يف الصغرية املؤسسات إدارة وتفعيل تأهيل متطلبات أمحد، بوسهمني أمحد، بوشنانة( 7)

 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات دوليال امللتقى يف اجلزائر، مداخلة

 .1446 أفريل 59-53 الشلف، يومي جامعة العربية، الدول

وي، دور حاضنات األعمال يف بناء القدرة التنافسية يف املؤسسات الصغرية االعربي تيق( 8)

 والتية:اوالتية، مداخلة ضمن امللتقى الدولي حول: املقاواملتوسطة كنموذج للمق

 .1، جامعة بسكرة، اجلزائر، ص1454أفريل  9-6 يومي التكوين وفرص العمل

)9( Tonnes Azzedine, L’intension entrepreneuriale, thèse de doctorat en 

sciences de gestion, université de Rouen, 2003, P 35. 

صغرية يف بوشنافة أمحد وآخرون، متطلبات تأهيل وتفعيل إدارة املؤسسات ال( 10)

اجلزائر، مداخلة ضمن امللتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل املؤسسات 

، جامعة 1446أفريل  59-53الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية يومي:

 .0الشلف، اجلزائر، ص

(11) Eric Michael Laviolette et Christophe Loue : les compétences 

entrepreneuriales, le 8èmecongrés international Francophone : 

l'internationalisation des PME et ses conséquences sur les 

stratégies entrepreneuriales, Haute école de gestion Frigourg, 

Suisse, 25-27 Octobre2006,p4. 
 .3-6 ص ، سابق مرج  املؤسسة، إنشاء سريورة ساييب، صندرة( 12)

 دراسة: اجلامعة خلرجيي البطالة ملشكلة كحل عماري، املقاوالتية خذري توفيق وعلي( 13)

 على للقعضاء احلكومة إسرتاتيجية حول الدولي باتنة، امللتقى جامعة لطلبة حالة

 .55، ص 56/55/1455-51 املسيلة، يومي املستدامة، جامعة التنمية وحتقيق البطالة

النجاح والتميز، املؤمتر العلمي  عثمان حسن عثمان، دور ثقافة املنظمة يف حتقيق( 14)

مارس  54و 41الدولي حول االداء املتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة يومي 

 .5، ص1441

عثمان حسن عثمان، حتول ثقافة املؤسسة يف ظل العوملة، جملة العلوم االقتصادية ( 15)

 .36، ص 1449، 49وعلوم التسيري، العدد 

 حول األول الوطين امللتقى ضمن مداخلة املؤسسة، وثقافة تالتحوال اهلل، عبد علي( 16)

-14 يومي البليدة، جامعة االقتصادية، العلوم كلية الثالثة، األلفية اجلزائري االقتصاد

 اسرتاتيجية – عمارة السيد حتية ترمجة ونلسون، ، نقال عن دافيتس1441 ماي 15

 505ص 5111 والتوزي  للنشر فجرال دار-التغيري إدارة يف ومناظرات مفاهيم التغيري

 .0املرج  نفسه، ص ( 17)

زين الدين بروس وحلسن هدار، دور الثقافة التنظيمية يف إدارة التغيري يف املؤسسة ( 18)

 )بتصرف(. 11، ص1443، جوان45وإدارية، العدداقتصادية حباث أاالقتصادية اجلزائرية، 
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 زائرــالج – ستغمناتلكز الجامعي المر/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (057) 1017( جانفي 11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 حركية لتحقيقة السياحة الجزائر" كجود تبني "مخطط

  استراتيجية جودة الخدمات الفندقية

 )دراسة على فنادق والية سطيف(
 فرطاس فايزةالباحثة                                         

 سطيف -جامعة فرحات عباس                                           

S 
ار يف جمال جودة اخلدمات الفندقية، عن طريق تناولت هذه الدراسة موضوع االستثم

 Plan Qualité Tourisme »عرض حمتوى "خمطط جودة السياحة اجلزائر" 

Algérie » «PQTA » مبثابة ديناميكية وطنية لرف  مستويات اجلودة يف ّد الذي يع

اخلدمات السياحية السيما اخلدمات الفندقية، كما تطرق البحث إىل دراسة واق  

ق يف والية سطيف، وذلك من خالل تبيني مدى اندماجهم يف هذا املنهج من الفناد

خالل االخنراط يف "خمطط جودة السياحة اجلزائر"، وقد مت التوصل إىل جمموعة من 

النتائج حول مدى تبين هذا املخطط من طرف الفنادق وقياس التقدم يف سريه، 

قدم والرقي بقطاع الفنادق للخروج يف األخري مبجموعة من التوصيات من أجل الت

 .مواجهة املنافسة الوطنية واألجنبيةأهم حمور من حماور السياحة، ومتكينه من ّد الذي يع

: جودة اخلدمات الفندقية، بناء اسرتاتيجية جودة اخلدمات، الكلمات املفتاحية

 خمطط جودة السياحة اجلزائر.

Résumé: 

Cette étude porte sur l'investissement dans le domaine de la qualité 

des services hôteliers en démontrant le contenu du « Plan Qualité 

Tourisme Algérie » ‘PQTA ‘qui est considéré comme une 

dynamique nationale vise à améliorer la qualité des services 

touristiques ; en particulier les services hôteliers. La recherche a 

également porté sur la réalité des hôtels de la wilaya de Sétif, afin 

de démontrer leur intégration dans cette approche par l’adhésion 

dans le «PQTA ». finalement on a obtenu un ensemble de résultats 

sur l'ampleur de l'adoption de cette approche par les hôtels et 

mesurer les progrès dans ce plan ; et sortir avec des 

recommandations pour développer  le secteur hôtelier qui est le 

plus important pilier dans le tourisme ; et faire face à la 

concurrence nationale et internationale.   

Mots clés: la qualité des services hôteliers ; la construction d’une 

stratégie de qualité des services ;le plan de qualité tourisme 

Algérie. 
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 مقدمة

العمالء مثل: حتديد رغباتهم واخلدمات مبراعاة مطالب ترتبط اجلودة حاليا 

ان مفهومها يرتبط إذ ك قا،س ما كانت عليه سابالالزمة إلشباعهم عك

فقط مبواصفات اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة للعمالء وذلك مبحاولة 

لكن حاليا اجلودة تدخل يف مجي  الوظائف  تقليل العيوب وحتسينها،

األوىل سواء العميل بالدرجة وتعين إرضاء  والدقائق اخلاصة باملؤسسة،

ودة هي من اجل وبالتالي أو العميل الداخلي )املوظف(، ،العميل اخلارجي

 ها.اليت ال ميكن االستغناء عنضروريات املؤسسات اخلدمية و

فإن اسرتاتيجية اجلودة  ونظرا ألهمية قطاع الفندقة يف جمال السياحة،

حتتل مكانة كبرية فيه من خالل ضرورة جتانس مكونات العرض الفندقي 

لتعقـد وتقديم اخلدمات يف الوقت احملدد، خاصة وأن هذا القطاع يتميز با

 مـن استقبال، إطعـام، إيواء،بينهـا ا من اخلدمات فيم وتداخـل العديد

وبالتالي تنقسم اجلودة هنا إىل جودة كل خدمة علـى  ،...تسيري، جتهيزات

لذلك  ويف األخري يتم احلصول على جودة يف كامل قطاع الفندقة، ،ٍةَدح 

بالتنسيق فيما بينها جيب على مجي  املؤسسات الناشطة يف هذا اجملال العمل 

 من أجل ترقية القطاع ككل.

عن طريق وزارة اجلزائرية ومن بني الديناميكيات اليت اعتمدتها الدولة 

من ناحية السياحة وتطويره السياحة والصناعات التقليدية للرقي بقطاع 

 دليل جودةاجلودة "خمطط اجلودة السياحية اجلزائري" الذي يعترب مبثابة 

ت السياحية املنخرطة يف هذا املنهج والذي حيتوي على للمؤسسا خدمات

واملعايري املذكورة واملفصلة، كما خيص هذا املخطط الشروط جمموعة من 

واحدا الفندقة كل قطاع سياحي فرعي مبعايري معينة، واليت يعد قطاع 

منها، حيث هناك جمموعة التزامات جيب على الفندق أن يوفرها للحصول 

    .السياحة اجلزائر" "عالمة جودةعلى 

يف ضوء ما مت تقدميه ميكن صياغة اإلشكالية التالية:  إشكالية الدراسة:

" كحركية لتحقيق ملخطط اجلودة السياحيةما مدى تبين القطاع الفندقي "

   اسرتاتيجية جودة يف خدماته
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 حيث ميكن طرح جمموعة أسئلة فرعية:

 ما مفهوم اجلودة يف اخلدمات الفندقية -
 ف ميكن بناء اسرتاتيجية للجودة يف القطاع الفندقي   كي-
اجلودة يف اسرتاتيجية كيف يدعم "خمطط اجلودة السياحية اجلزائري" -

 قطاع الفنادق      

 فرضيات الدراسة:

-1H0 
 

هناك قناعة وإرادة من طرف خمتلف الفاعلني يف "خمطط جودة 

 السياحة" للسهر على تطبيق هذا املنهج.

-2H0 
 

باملئة من جمموع الفنادق( من  21عدد معترب )أكثر من  هناك

الفنادق هي فنادق منخرطة يف خمطط جودة السياحة اجلزائر يف والية 

 سطيف.
- 3H0 

 
هناك سري جيد وتقدم يف تطبيق مراحل "خمطط جودة السياحة 

 اجلزائر" بالنسبة للفنادق املنخرطة.

 أهمية الدراسة:

خمطط جودة مية اخنراط الفنادق إىل "تقوم هذه الدراسة بإظهار أه-

وبالتالي  نوعية خدماتها،مستويات ورف  حتسني السياحة اجلزائر" من أجل 

 نافسة الوطنية واألجنبية مستقبال.ة املالقدرة على مواجه
ونسبة  ادق املنخرطة،الفنتساهم الدراسة يف إعطاء نتائج واقعية حول -

 تقدمها يف مراحل املخطط.
إضافيا يف جمال السياحة والفندقة، معرفيا علميا بحث رصيدا يوفر هذا ال-

 يستفاد من نتائجه يف حتسني القطاع وتطويره.

 أهداف الدراسة:

 إظهار أهمية القطاع الفندقي يف تطوير السياحة.-
 حول قطاع الفنادق من خالل النهوض بهاسرتاتيجية بناء نظرة -

 ط اجلودة. بتجسيد خمـط هوترقيت
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مديريات ، الوزارة الوصيةلف الفاعلني يف قطاع السياحة )توعية خمت-

السياحة، الفنادق املنخرطة وغري املنخرطة( بعضرورة التعاون والتكامل 

 من أجل التطبيق اجليد للمخطط والتقدم يف سريه.

                                      
 

 منوذج الدراسة:

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 جمتمع الدراسة والعينة: 

  :جمتمع الدراسة 

تشتهر والية سطيف بوصفها "عاصمة اهلعضاب العليا"، وهي تق  على 

ومتتد على مساحة قدرها العاصمة كلم جنوب شرق اجلزائر  011بعد 

كلم 5201
5

اجلغرايف همزة وصل بني موقعها هذه الوالية حبكم ّد . وتع

غرايف الشرق والغرب وبني الشمال واجلنوب اجلزائري، ونظرا ملوقعها اجل

والثقافية التارخيية ، اجلغرافيةالذي حتتله فهي غنية من حيث اخلصوصيات 

اليت تشكل حبد ذاتها طاقات تنموية شريطة استغالهلا حبكمة وعقالنية
(1)

. 

ونظرا ملوق  سطيف كمنطقة عبور وتطورها جتاريا واقتصاديا )من 

نوع  خالل توفرها على منطقة صناعية متعددة املؤسسات على اختالف

النشاط، ومدينة العلمة املتميزة حبركتها التجارية الواسعة(، أصبحت 

 

- 

 

- 

 

- 
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لوالية  5172سنة السياح وجهة ملختلف أنواع السياح، حيث بلغ عدد 

سائحا أجنبيا 72111سائحا جزائريا، مقابل  575200سطيف 
(2)

 . 

واملرافق الفندقية للسياح اهلياكل على عديد سطيف كما تتوافر والية 

 ار، واجلدول التالي يوضح توزي  الفنادق حسب الدرجات:والزو

": توزيع الفنادق حسب الدرجات )النجوم( بوالية سطيف 1اجلدول رقم "

 2416لسنة 

 عدد األسرة عدد الغرف العدد الدرجة

 6023 221 50 قيد التصنيف

 276 513 61 مؤسسة معدة للفندقة

 270 524 66 دون نجوم

 710 622 03 نجمة واحدة

 21 15 05 نجمتين

 255 562 07 ثالثة نجوم

 610 22 06 أربعة نجوم

 7521 6121 10 المجموع

املصدر: احصائيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية سطيف 

2416 

ويعضم جمتم  الدراسة مجي  فنادق والية سطيف على اختالف تصنيفها، 

هناك بعض  راعاة أنم  م فندقا مقسمة حسب اجلدول أعاله. 51أي 

أصبحت غري مطابقة ملعايري التصنيف احلالية وهي الفنادق القدمية اليت 

يف طور إعادة التصنيف، ولكن مل يتم حلد اآلن سحب التصنيف القديم 

التنفيذي )املرسوم القانون اجلديد . وباقي الفنادق مصنفة حسب منها

جوان سنة  77 :ق لـاملواف ـه7057األول ربي   18، املؤرخ يف 5111-701

5111(3)
 عينة الدراسة.فنادق يف التصنيف . وبالتالي سوف يتم توضيح نوع 

 مت اختيار عينة الدراسة كما يلي: عينة الدراسة:

 مجي  الفنادق املنخرطة يف خمطط جودة السياحة اجلزائر، وهي -

  (.701-5111مصنف حسب املرسوم التنفيذي –فندق الكنز )جنمتني 
  يف طور إعادة التصنيف(.–تصنيف قديم –جنوم  0قرقور )فندق محام 
 ( 701-5111املرسوم التنفيذي مصنف حسب –جنوم  0فندق البشري.) 
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يف خمطط جودة السياحة املنخرطة جنوم غري  0جنوم و 0مجي  فنادق -

 اجلزائر، وهي:

 ( تصنيف قديم–جنوم  0فندق اهلعضاب-.)يف طور إعادة التصنيف 

 ( تصنيف قديم–وم جن 0فندق سيتيفيس-.)يف طور إعادة التصنيف 
اعتمدنا على إحدى الطرق غري توضيح كيفية اختيار هذه العينة: 

"العينة العمدية"وهي ، العينةالعشوائية يف اختيار هذه 
(4)

ملتطلبات وذلك ، 

 ، كما يلي:املنخرطة وغري املنخرطة، ومنه مت اختيار الفنادق املوضوع

مت اختيار  ة يف خمطط جودة السياحة:بالنسبة للفنادق املنخرط-

دراسة مجي  الفنادق املنخرطة يف خمطط جودة السياحة لوالية سطيف 

فنادق  0مقارنة بعدد الفنادق الكلي )لقلتها بغض النظر لتصنيفها، وذلك 

 فندقا غري منخرط(. 21منخرطة مقابل 

مت بالنسبة للفنادق غري املنخرطة يف خمطط جودة السياحة: -

ر دراسة مجي  فنادق والية سطيف غري املنخرطة يف خمطط جودة اختيا

اخلاصة دراسة "املرجعية الوطنية جنوم، حيث عند  0و 0تصنيف ذات السياحة 

 130426بالتزامات اجلودة الواجب تطبيقها يف الفنادق واإلطعام" )راج : 
– MB –Référentiel National Qualité du Tourisme, RNQT des 

établissements d’hôtellerie restauration – V4 Finale - ،)  ومبقارنتها

)حسب املرسوم التنفيذي التصنيفات من مجي  الفنادق م  ما جيب توفره يف 

مفصلة وفوق االلتزامات هذه  لتصنيف الفنادق(، مت اإلدراك أّن 5111-701

دة، معدة للفندقة، دون جنوم، جنمة واحمؤسسة مستوى الفنادق التالية: 

يربر جنوم. مما  2جنوم و 0جنوم،  0جنمتني. وهي قابلة للتطبيق فقط يف فنادق 

 .   املنخرطة يف خمطط جودة السياحةغري جنوم  0و  0اختيار دراسة مجي  فنادق 

 وحدة التحليل:

 أنواع من املقابالت إىل كل من: 0مت توجيه  

ليمي( مفتش يف السياحة )معني من الوزارة الوصية كمستشار إق-

 سطيف، السيدة: "بدار نظرة".والصناعة التقليدية لوالية مبديرية السياحة 

 مسؤولني يف الفنادق املنخرطة يف "خمطط جودة السياحة اجلزائر": -
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 .السيد: صاييب عمار، حماسب فندق الكنز 
  السيد: برحال بلقاسم، رئيس مصلحة املوظفني بفندق محام قرقور

 .-مدير بالنيابة–
  :ركاح حكيم، مسري ومدير فندق البشري.السيد 

 مسؤولني يف الفنادق غري املنخرطة يف "خمطط جودة السياحة اجلزائر":-

 .السيد: خرماش ساعد، مدير اإلدارة واملالية فندق اهلعضاب 

 .السيد: ركابة السعيد، مكلف باإلدارة فندق سيتيفيس 
إجراء  عند التوجه لفنادق عينة الدراسة كان من املفروض مالحظة:

 املستقصاة الفنادق اخلاصةمجي  الفندق ) سريأو م ؤولاللقاء م  مس

تولي اإلدارة ألحد أفراد العائلة( لتأكد توفره على املعلومات الالزمة 

حول خمطط اجلودة، وحبكم انشغال بععضهم مت إجراء املقابالت م  أكثر 

 يهم.األشخاص توفرا على املعلومات حبكم ثقة املديرين واملسريين ف
 أساليب مجع البيانات: 

 اعتمدت هذه الدراسة على نوعني من مصادر مج  البيانات:

وهي ما مت مراجعته من دراسات سابقة يف املوضوع،  بيانات ثانوية: 

وكتب ومنشورات إلكرتونية، وإحصائيات وتقارير صادرة عن اجلهات 

لعلمية الرمسية املعنية بتطبيق املخطط، وذلك لالستفادة من مادتها ا

علميا للتوصل إىل للموضوع وإثرائه وكذا يف وض  اإلطار النظري 

 صياغة الفرضيات املناسبة.
حيث مت مج  البيانات عن طريق استعمال تقنية  بيانات أولية: 

"املقابلة" م  خمتلف الفاعلني يف منهج اجلودة الفندقية، وهي عبارة 

على ألسئلة امن جمموعة عن مقابالت نصف موجهة، مت فيها طرح 

األشخاص املعنيني م  ترك حرية اإلجابة، لكن توجيه املستجوب 

لعدم تشعبه يف النقاش وخروجه عن املوضوع، وإبداء رأيه فقط يف 

األسئلة املطروحة اليت مت صياغتها ملعاجلة فرضيات الدراسة. وكانت 

 املقابالت على الشكل التالي:
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  يف "خمطط جودة السياحة مقابلة م  مسؤولني يف الفنادق املنخرطة

 70 اجلزائر" مكونة من معلومات حول الفندق، وحول املستجَوب، و

 سؤاال متمحورا حول متغريات الدراسة.
  غري املنخرطة يف "خمطط جودة الفنادق مقابلة م  مسؤولني يف

السياحة اجلزائر" مكونة أيعضا من معلومات حول الفندق، وحول 

 ملوضوع. أسئلة تصب يف ا 0املستجَوب، و
  مقابلة م  مفتش السياحة )املكلف من الوزارة الوصية كمستشار

مكونة إقليمي مبديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية سطيف، 

 الدراسة.متغريات سؤاال أيعضا حول  70واملستجوب معلومات عامة حول من 

 أسلوب التحليل:

املتكامل للبحوث فرضيات الدراسة، مت استعمال املنهج مناقشة ومن أجل 

الوصفي م  األسلوب على باالعتماد التطبيقية )منهج دراسة حالة(، 

وحتليل معطيات وإحصائيات مديرية السياحة والصناعة بوصف  التحليل

التقليدية لوالية سطيف ونتائج خمتلف املقابالت للوصول إىل نفي أو إثبات 

 الفرضيات اليت انطلقت منها الدراسة. 

 بقة ذات الصلة:الدراسات السا

  ،يف املؤسسة االقتصادية التنظيمي التغيري مقومات فعالية فرحية بوفاتح

يف ظل واق  األعمال املعاصر
(5)

موضوع التنظيم الدراسة تناولت هذه  

التغيري يف املؤسسات االقتصادية، وكيف هلذا للتغيري أن يؤثر على 

ل جهود القيادة املنظومة إجيابا بتحقيق البقاء واالستمرارية من خال

املؤهلة اليت تراعي خالل مسار التغيري التنظيمي كل األبعاد النفسية 

واالجتماعية، واملادية والفنية، وتعمل على تكريس اجلهود لتذليل 

العنصر البشري، مهارات وكفاءات الصعوبات اليت تعيق مساره وتسخري 

افية استشربعني وترقب خلدمة أهداف التغيري واحتواء مقاومته، 

بصورة دائمة. بل وأبعد من ذلك تهيئة التنظيمية تطورات البيئة 

املناخ االبتكاري واإلبداعي من أجل استشارة التغيري يف البيئة، وقد 

ينصب التغيري التنظيمي على اجلانب املادي أو الفين أو السلوكي أو 
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التنظيمي أو الثقايف للمؤسسة. وتناولت الدراسة يف اجلانب التطبيقي 

"البستان" بوالية املؤسسة الفندقية خمطط جودة السياحة اجلزائر يف 

كنموذج للتغيري الالإرادي، وخلصت هذه الدراسة  5175سنة األغواط 

إىل انقطاع متابعة تنفيذ هذا املخطط من قبل الوزارة الوصية بعد 

انهاء مهامها وتنصيب وزارة جديدة، حيث أن الفندق قام فقط 

 راط. بإمعضاء عقد االخن
وما مييز دراستنا عن هذه الدراسة أننا تناولنا مدى تبين القطاع الفندقي 

اجلزائر كاسرتاتيجية متكاملة السياحة لوالية سطيف هلذا ملخطط جودة 

متيز بفرتة ركود، املخطط أن هذا نالحظ ، إذ 5175للجودة، وذلك يف سنة 

املرجعية الوطنية جديدة مسيت "بوتعديله بطرح معايري جودة وأعيد إنعاشه 

يف إطار الشراكة بني االحتاد األوربي  5170للخدمات الفندقية" سنة 

واجلزائر عن طريق برنامج دعم التنوع االقتصادي. إذن دراستنا متثل 

مرحلة جديدة من تنفيذ املخطط، فهل فعال سيحقق هذا املخطط 

 املطلوب منه بعد تعديله وطرحه من جديد.

Stefan Bartl, le Plan national Qualité Tourisme –bilan et 

proposition d’évolution 2003-2010-(6). 

تناولت هذه الدراسة مفاهيم منهج اجلودة وإطارها القانوني، باإلضافة 

املوجودة سابقا، كما حددت وظيفة وتنظيم السياحة إىل مناهج جودة 

. كما 5171-5110املخطط الوطين جلودة السياحة يف فرنسا يف فرتة 

قامت الدراسة بتشخيص خمطط جودة السياحة عن طريق عرض 

نقاط قوته وضعفه من خالل حتليل مقارن. كما تناولت امكانية تطوير 

عن طريق مؤشر أجنيب وثالثة سيناريوهات مستخرجة الوطين هذا النهج 

 من استبيان ومقابالت م  متخصصني يف املادة. 

ولنا خمطط جودة السياحة يف اجلزائر، واالختالف بني الدراستني أننا تنا

م  اختالف فرتة الدراسة. وكذا اختالف احملور األساسي للنقاش بني 

للدراستني، اذ جاء حبثنا لتقييم تبين هذا املخطط من طرف الفنادق 
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فقط كاسرتاتيجية جودة، وجاءت دراسة ستيفان لتقييم املخطط 

 فرنسا.الوطين جلودة السياحة ككل وكيفية تطويره يف 
 اإلطار النظري:

 جودة اخلدمات الفندقية:

جودة اخلدمة من املواضي   تعّد تعريف جودة اخلدمة الفندقية:-1

مـ  يتطابق على "أنها ما تعرف فقد  ،ببعضعة كلماتاليت يصعب تعريفها 

وهذا يعين أنه على املنظمة أن تعض  معايري للمواصفات عند  ،املواصفات

م  اخلدمة حتديد أهداف اجلودة جيب أن تتفق وض  أهداف اجلودة، وبعد 

كما ميكن تعريفها على "أسـاس املالئمة لالستخدام،  ،واصفات"هذه امل

" ،وهذين املفهومني ميكن توحيدهما إشباع حاجات العميلوهي مبنية على 

ة ميكن فقط أن تتحد من جانب يف مبدأ تقرير العميل للجودة ،فاجلود

املنظمة اخلدمة حسب املواصفات اليت حتقق دم ق توحتدث حني الء،العم

احتياجات العمالء
(7)

. 

ويف الصناعة الفندقية، اجلودة هي مسات ومواصفات ذات أهمية مثل 

معايري دقيقة ومطالب متغرية جيب توفريها، وذلك ما يزيد من تعقيد 

وقياس جودة اخلدمة. كما أن هناك عوامل كثرية يف وتوصيل مهمة حتديد 

ات ال يكون قياسها موحدا، فمثال "املودة" "الصداقة" جودة اخلدم

"املداراة" م  العميل من املرجح أن يتم تفسريها بشكل خمتلف اعتمادا 

على كل عميل وبالتالي يكون هناك تقويم ذاتي. وهناك جانب آخر هو 

العامل املومسي لصناعة العضيافة حيث تكون فرتات ذروة من األيام 

مثال، ففي هذه األوقات يصعب قياس جودة والسنة كمواسم العطل 

اخلدمات ملا يوجد من اكتظاظ وتنوع يف املطالب
(8). 

إدارة جودة اخلدمة-2
(9)

ذات ات اخلدمة أن شركالدراسات أظهرت  :

 باجلودة وهي كما يأتي:املمارسات املتعلقة ن اإلدارة املتميزة تشرتك بعدد م

حة حول قيقة وواضدتصورات  وتتمثل يف التصور االسرتاتيجي:* 

 طبيعة الزبائن واحتياجاتهم الفعلية مما يؤدي إىل ربح والءهم.
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الكلي باجلودة  ويتمثل بااللتزام * تاريخ التزام اإلدارة العليا باجلودة:

ليس فقط عن األداء احلالي وإمنا كيفية أداء اخلدمة بشكل  ها،وإدارت

ن األشياء اليت ويتم التخلص باستمرار م أفعضل وبواق  معدل كل شهر،

 ال تنطبق عليها مواصفات معينة.

 ة،ودة اخلدم  قياسات ملستوى جوضوتتمثل يف  وضع قياسات عليا:* 

 وحول طبيعة خدماتها.

: تتمثل يف املتابعة املستمرة ألداء وضع أنظمة ملراقبة أداء اخلدمة* 

عدد من الوسائل لقياس األداء واستخدام  ،املنافسنياخلدمات وخدمات 

 وفرق مراقبة اخلدمة.  ىالشكاوتمادا على آراء الزبائن واملقرتحات واع

سرعة االستجابة تتمثل يف  أنظمة إرضاء املشتكني من الزبائن:* 

 الزبائن.  ىلشكاو

: إىل جانب تقديم املؤسسة إرضاء العاملني والزبائن يف آن واحد* 

ليها خلدمات متميزة يف جمال تطوير نوعية أو جودة اخلدمة، جيب ع

املؤسسة نظرا إلميانها بأن عالقة املوظفني تطبيق "التسويق الداخلي" على 

 تنعكس سلبا وإجيابا على عالقتهم بالزبائن.بالعاملني 

هيكل جودة اخلدمات يف الفنادق-3
(10)

: 
  الربجميات: جودة األجهزة وجودة على نوعني هما اخلدمات الفندقية حتتوي جودة   

  جودة األجهزة: -

عية املرافق واملعدات: املنشآت واملعدات هي األساس يف وجود الفندق، نو-

من حيث التكوين والتشغيل املعدات ودعم خدمة العمل يف الفندق. حالة 

هي حمتوى مهم يف جودة اخلدمات الفندقية، وتشري إىل: موق  الفندق، 

 وبناء اهليكل، التخطيط الوظيفي، املرافق يف كل قسم.

ميكن أن تليب احتياجات االستهالك املادية املادية: املنتجات  جودة املنتجات-

مهم يؤثر على جودة عامل املادي للعمالء، مستوى جودتها هو أيعضا 

اخلدمة الفندقية. ومشلت أساسا جودة الغذاء، جودة إمدادات العمالء، 

 جودة املنتج وجودة خدمة اإلمدادات.

 



  فرطاس فايزة .ب...      جودة السياحة الجزائر" كحركية لتحقيق تبني "مخطط 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (086) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 جودة الربجميات:-

مل هي نوعية اخلدمات املختلفة اليت يتم جودة العمل: جودة الع-

أساسا لباقة املوظفني يف وتشمل الفندق. موظفي توفريها من قبل 

، اخلدمةاخلدمة، كفاءة مهارات ، اخلدمةأداء طريقة املهنة، أخالقيات املعاملة، 

 .السالمة والصحة

جودة احمليط: حميط الفندق يشري إىل البيئة الطبيعية )املنظر الطبيعي -

لفندق( والبيئة اإلنسانية حيث يق  الفندق. سواء داخل أو خارج ل

الفندق، يوض  التخطيط للبيئة اخلعضراء، م  استعمال السحر الفين يف 

التنفيذ. تشري البيئة اإلنسانية إىل العالقة بني موظفي الفندق واملديرين 

 ملتبادلة. واملساعدة االتفاهم ، التناغموالعمالء، حيث جيب أن تتميز بالودية، 

جودة باسرتاتيجية ويقصد اسرتاتيجية جودة اخلدمات الفندقية: -4

اخلدمات الفندقية التخطيط جلودة اخلدمات يف مجي  مستويات الفندق 

من طريقة تسيري، مؤهالت املوظفني، املطعم، الغرف، االستقبال، حيث 

أجل البد من التكامل والتواصل واالستمرارية يف إدارة هذه اجلودة من 

احلفاظ دائما على اخلدمة املقدمة وزيادة مستوياتها عن طريق االلتزام 

 مبختلف معايري اجلودة.
اخلدمية املؤسسة إّن ختطيط االسرتاتيجية هو مبثابة خارطة طريق ُتمكن 

درجة من أقصى من استعمال الوقت واملوارد احملدودة للوصول إىل 

تعترب اجلودة قيمة املؤسسات  املكاسب املستقبلية. وعلى الرغم من أن كل

أساسية يف دعم أدائها، إال أنها ال تدرك فعال اخلطوات الواجب اختاذها 

 إلدخال اجلودة يف الرؤية املستقبلية للمؤسسة.

وبالنسبة جلمي  املؤسسات اخلدمية فإن اسرتاتيجية اجلودة تصاغ بنفس 

اخلدمية املؤسسات الطريقة، فقط م  مراعاة نوع املؤسسة، ومن هذه 

التكميلية اإلضافية باقي اخلدمات م  للعمالء تعرض خدمات اإليواء الفنادق اليت 

فيما يلياسرتاتيجية اجلودة خطوات ختطيط للخدمة األساسية. وتتمثل 
(11)

: 

  :جيب تأسيس فريق مؤلف من أععضاء تأسيس فريق التخطيط

على مستوى اإلدارة حيث يستطيعون تقديم نظرة شاملة عن 
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بشكل يتعاملون الذين املوظفني من وأععضاء احلالي للمؤسسة، الوض  

م  العمالء. ومن املهم جدًا أن يكون مدير اجلودة يف املؤسسة مباشر 

ععضوًا يف الفريق منذ البداية، ألنه لو ُأجل التفكري يف اجلودة إىل 

 مرحلة متأخرة، فلن يكون وجودها فعااًل يف املؤسسة.

 :حتليل املوارد املوجودة 
o  ،حتليل املوارد اخلارجية: ويتعضمن دراسات حول التصورات التقنية

 ، والعمالء، واملنافسني.والدميوغرافية )علم السكان(، والتكهنات االقتصادية

o  حتليل املوارد الداخلية: ويتعضمن دراسات حول فكر املؤسسة ومدى

 مقاومتها للتغيري، واألداء املالي للمؤسسة، واملوارد املتوفرة. 

 جيب يف هذا البيان وصف غاية املؤسسة يح رسالة املؤسسة: توض

ودورها م  تعهد اجلودة، حيث جيب أن يكون مفهوم اجلودة واضحًا 

ف اجلودة بأنها تسعى لتحقيق توقعات يعلى مستوى املؤسسة. كتعر

  الزبائن أو تتعداها.

  :جيب على هذا البيان أن يصف ما إنشاء بيان الرؤية املستقبلية

احلالي وصف وضعها ريد املؤسسة أن تصل إليه، مما يساعد على الذي ت

بالنسبة إىل ما تسعى للوصول إليه. كما يساعد املخططون على 

 حتديد اخلطوات املعينة للوصول إىل اهلدف املراد حتقيقه.

  إنشاء جمموعة من القيم اليت تدعم وتوجه املخطط

عمل اجلماعي، كالقيادة املخلصة، الكفاءة، الوعملية اإلجناز: 

 ، الرمحة.كرامة اإلنسان، املوروث الثقايفإرضاء العميل، الرعاية املتوازنة، 

 السياح الداخليني واخلارجيني( والداخليني حتديد العمالء اخلارجيني( 

)املوظفني واإلداريني( واحتياجاتهم وتوقعاتهم، حيث أنهم ُيشكلون 

لذي يهدف إىل توفري املنظور األساسي يف خمطط اسرتاتيجية اجلودة ا

 اخلدمات واملنتجات العالية اجلودة للعمالء.

  واالحتياجات الرعاية املقدمة مبدى املؤسسة الشاملة املتعلقة حتديد وظائف

 امُلعينة للعمالء.

 .حتديد غايات وأهداف اجلودة واليت توصل إىل حتقيق اخلطة 
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 لتحقيق جيب فعله  كما جيب أن تصف ما، جيب أن تكون الغايات عامة

 املهمة والرؤية املستقبلية.
  جيب أن تكون األهداف معينة، وقابلة للقياس، وتصف كل الواجبات

 من خالل اإلطار الزمين.

أجل  من نظام مراقبة ومتابعةباإلضافة إىل مجي  هذه املراحل جيب وض  

متابعة سري عمليات اجلودة يف مجي  مراحلها، كما يبقى قائما يراقب 

ت جودة اخلدمة هل هي يف تراج ، استقرار، أم تزايد، دائما مستويا

وحياول جاهدا حتسينها دائما حسب تغريات البيئة اخلارجية والداخلية، 

 وحسب املتطلبات احلديثة للجودة.  

 خمطط جودة السياحة اجلزائر:

 Plan Qualité Tourismeمفهوم خمطط جودة السياحة اجلزائر 
Algérie « PQTA » :  

ة السياحة اجلزائر هوخمطط جود
(12)

 : 

 .حركية لتحسني جودة العرض السياحي 
 .منظور لتعزيز "وجهة اجلزائر" سواء يف اجلزائر أو يف اخلارج 
  طموح لتوحيد حتت عالمة "جودة السياحة" كل مناهج اجلودة

 امللتزمة من طرف خمتلف الفاعلني يف السياحة.
ناعة التقليدية سابقا وتتكفل بتنفيذ هذا املخطط وزارة السياحة والص

والصناعة التقليدية(، العمرانية والسياحة )حاليا أصبح امسها وزارة التهيئة 

عن طريق مديرية خمطط جودة السياحة والعضبط اليت تتكفل بـ
(13)

: 

 جودة السياحة والعضبط.مبخطط عداد واقرتاح االسرتاتيجية املتعلقة إ-

 ياحة.وض  اآلليات احملفزة لرتسيخ خمطط جودة الس-

املقصد السياحي السياحة وترقية السهر على وض  وسائل خمطط جودة -

 اجلزائري ومتابعة تنفيذها.

الوطنية للسياسة واقرتاحها وفقا السياحية املبادرة بتطوير آليات النشاطات -

 لتطوير السياحة.

 اقرتاح مقاييس استغالل النشاطات السياحية وتنفيذها.-
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والتعاون بني مهنيي الشراكة نه تشجي  املبادرة بكل نشاط من شأ-

 السياحة واقرتاحه.

 السهر بالتشاور م  القطاعات املعنية على التسهيالت يف السياحة.-

 السياحية.التنظيمية واالعتمادات املتعلقة بالنشاطات واملهن تسليم الرخص -

والتصديق القانونيني للمهن االعتماد للجان التقنية تولي األمانة -

 طات ذات الصلة بالسياحة.والنشا

 املتعلقة مبخطط جودة السياحة.    التشريعية والتنظيمية بالنصوص املبادرة -
ملن يوجه خمطط جودة السياحة اجلزائر

(14)
يعتمد خمطط جودة  :

السياحة على التعرف على املؤسسات الشريكة. ويتعلق تنفيذه يف 

 املرحلة األوىل بأربعة شركاء هم: 

فندقا مصنفا أو  511الكربى من احلظرية الفندقية ) إمجاليا احلصة-

 بصدد إعادة التصنيف(.
 اإلطعام الفاخر.-
 وكاالت السياحة واألسفار.-
 الدواوين األساسية احمللية للسياحة.-
وحنن يف دراستنا هذه أخذنا متعامل واحد وهو "الفنادق"، كما مت -

اللتزامات اجلودة توضيحه سابقا. وقمنا بدراسة مدى تبين فنادق سطيف 

 اخلاصة بالفندقة يف خمطط جودة السياحة اجلزائر.
خنراط يف اجلودةمزايا اال

(15)
: 

 التالية:التحفيزية اإلجراءات من اجلودة يف مسار املنخرطون يستفيد املهنيون 

على القروض املطبقة باملئة من نسبة الفائدة  082و 0ختفيض نسبة -

للمؤسسات السياحية والفندقية املنجزة نة العصراملتعلقة بعمليات البنكية 

بالواليات الشمالية واجلنوبية على التوالي يف إطار خمطط جودة السياحة 

 (. 5111من قانون املالية التكميلي لسنة  81)املادة 

فيما يتعلق  5170ديسمرب  07ختفيض مجركي بصفة مؤقتة إىل غاية -

يا حسب املعايري الفندقية واليت باقتناء األثاث والتجهيزات غري املنتجة حمل
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تدخل يف إطار عمليات العصرنة والتأهيل تطبيقا خمطط جودة السياحة 

 (.5111من قانون املالية التكميلي لسنة  87)املادة 

 التكفل التام بعملييت التشخيص واملصادقة.-

القاعديني. املوظفني إىل إضافة املستخدمني التكفل التام بالتأهيل وتكوين -

تزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية بتكوين السيدات والسادة تل

اجلودة يتم تعيينهم من طرف املؤسسات السياحية املنخرطة يف خمطط 

 اجلودة.

 املرافقة يف عمليات التجديد التأهيل، العصرنة والتوسي .-

 اجلزائر".عالمة جودة السياحة "استعمال من خالل املؤسسات براز إتثمني و-

 لعالمة "جودة السياحة".املؤسسات السياحية احلاملة تسجيل يف شبكة ال-

إطار ترقية املؤسسات االتصال اليت تدخل يف عمليات االندماج يف كل -

 السياحية.

معايري اجلودة فرع الفندقة واملطاعم
(16)

: 
 إدارة املؤسسة وتنميتها: -

ا، التنظيم إدارة املؤسسة بتحديد االجتاهات الكربى اليت جيب اتباعه-

 والوسائل األساسية.

حتديد اسرتاتيجية لسنوات عديدة من أجل تنمية املؤسسة واليت من -

 خالهلا يتم رسم خطة سنوية وخطط لعدة سنوات.

حتميل إطارات املؤسسة املسؤولية وتطبيق نظام يقوم على تقديم -

 تقارير لإلدارة.

 إدارة املالية وجودة املشرتيات:-

 السنوية املتعلقة باألعباء واملداخيل ومتابعة تنفيذها. إعداد امليزانية-

من املواد األولية، املعدات واخلدمات بطريقة واملشرتيات اجناز الطلبات -

 فعالة )اجلودة/األسعار/اآلجال(.

 ضمان وظيفة البيع، التسويق واالتصال:-

إن القيام مبهمة التسويق يهدف إىل التعرف على تغريات السوق، رغبات -

 الزبائن وحتسني اخلدمات.
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 تنظيم وتنفيذ عمليات االتصال، الرتويج ومبيعات املؤسسة.-

 العمل ضمن شبكة م  خمتلف الشركاء يف احمليط املباشر للسياحة.-

 صيانة املؤسسة وضمان اخلدمات العامة:-

تتم احملافظة على تراث املؤسسة وصيانة خدماته، وتبني امليزانية املالية -

 رورية لذلك.اخلطوط العض

ضمان النظافة الدائمة يف األماكن والفعضاءات املشرتكة، وصيانة جمموع -

 مكونات املؤسسة.

 إدارة املوارد البشرية:-

إدارة املستخدمني يف املؤسسة وإعادة تأهيل كفاءتهم، وتنظيم املوارد -

 البشرية.

 ضمان استقبال أجراء جدد، وجتديد عملية حتفيزهم.-

 ي حازم.ضمان تسيري إدار-

 استقبال ومرافقة الزبائن:-

ضمان معاجلة فعالة للحجوزات يف مكتب االستقبال أو على اهلاتف -

 وضمان حسن االستقبال.

ضمان معاجلة فعالة عن طريق الربيد االلكرتوني، عن طريق الفاكس، -

 أو عن طريق الربيد.

 اخلارجية اليت تسهل قدومواملعلومات احلرص على تعليق اإلشارات -

 الزبائن.

 وصيانتها مبا يدعم صورة املؤسسة.خارجية مجيلة توفري مداخل وأماكن -

توفري املعلومات املفيدة للزبائن ووض  اإلشارات الداخلية والعناية بها -

 مما يسهل التنقل داخل املؤسسة.

 التزام املهنية يف استقبال الزبائن ومرافقتهم طيلة فرتة إقامتهم.-

 الستقبال الزبائن باعتماد املعدات الكافية واملتقنة.توفري حميط مالئم -

 ضمان التكوين النظامي املستمر للموظفني املعنيني باستقبال الزبائن.-

 توفري فعضاءات مشرتكة تعضمن حسن استقبال وراحة الزبائن.-

 توفري الوسائل اخلاصة باستقبال األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة.-
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 افق الصحية(:اإلقامة )الغرفة واملر-

 اقرتاح غرف مجيلة ذات ديكور أنيق.-

اقرتاح غرف مرحية تتوفر فيها األفرشة، األثاث، األجهزة ذات اجلودة، -

 وبعيدة عن العضجيج.

 توفري املعلومات والوثائق املفيدة إلقامة الزبائن داخل الغرفة. -

ممتلكاتهم  وسالمةالزبائن واسرتخائهم راحة التجهيزات العضرورية لعضمان توفري -

 داخل الغرفة.

 توفري املراحيض اجملهزة بالوسائل العضرورية للزبائن داخل الغرفة.-

 توفري محام جمهز ويف حالة جيدة االستعمال للزبائن داخل الغرف.-

 توفري العناصر العضرورية لسالمة وأمن األشخاص داخل الغرف.-

ومناشف رشة األفضمان نظافة وأمن املرافق الصحية يف الغرف وتوفري -

 احلمامات.

 تنظيف الغرفة يوميا.-

 تنظيف املرافق الصحية للغرفة يوميا.-

 املطعم وقاعة املشروبات:-

 اقرتاح فطور صباح جذاب م  األخذ بعني االعتبار عادات الزبائن.-

 ضمان استقبال مهين للزبائن داخل املطعم.-

ء سهل توفريه توفري مطعم للزبائن جيم  بني اجلمال واألناقة وهذا شي-

 يف أيامنا.

متجددة ومشروبات وعروض أطباق اقرتاح قوائم طعام نظيفة حتتوي على -

 يوميا.

توفري طبخ لذيذ م  تنوي  األصول والتقاليد والثقافات املتعلقة باألكل -

 وجعله يف مكان اسرتاتيجي يسهل الوصول إليه.

 طعام.العناية بتقديم الطاولة والصحون والكؤوس طيلة فرتة اال-

 العناية باخلدمة واالنتباه للزبائن طيلة فرتة األكل.-

سا )بالنسبة إىل مؤسسات 50سا/50توفري حد أدنى من خدمة اإلطعام -

 الفنادق واإلطعام(.
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 .وقاعة املشروباتالصباح فطور وقاعة واملطعم ضمان نظافة املطبخ كامال -

لك، ويف املطعم ضمان نظافة وأمن األكل يف املطبخ وكل ما له صلة بذ-

 أيعضا وقاعة فطور الصباح وقاعة املشروبات.

 توفري قاعة مشروبات جتم  بني األناقة واجلمال للزبائن.-

 اقرتاح جمموعة متنوعة من املشروبات واملستهلكات بصفة عامة.-

 ضمان محيمية الفعضاءات املشرتكة وتنشيطها.-

 البيئة والتنمية املستدامة:-

 البيئة والتنمية املستدامة يف ادارة املؤسسة. األخذ بعني االعتبار-

 انتهاج اجلودة:-

 تنظيم انتهاج اجلودة العام للمؤسسة وتطبيقه إلرضاء الزبائن.-

 اجناز األعمال األساسية اليت تعضمن انتهاج اجلودة.-

 اختبار فرضيات الدراسة:

 حتليل اخلصائص الدميغرافية لعينة املستجوبني: .1
 :العمر  

 : الفئات العمرية للمستجوبني"2جدول رقم "

 عدد المستجوبين داخل كل فئة الفئات العمرية
 %1بنسبة  1 سنة 01إلى أقل من  51من 
 %1بنسبة  1 سنة 01إلى أقل من  01من 
 %51بنسبة  0 سنة 21إلى أقل من  01من 
 %1بنسبة  1 سنة 51إلى أقل من  21من 

 %01بنسبة  5 سنة فما فوق  51
 عداد الباحثة باالعتماد على اجابات املستجوبنياملصدر: من ا

إىل أقل من  01ترتاوح أعمارهم من  %51من خالل اجلدول جند أن نسبة 

سنة فما فوق، يف حني باقي الفئات  51أعمارهم  %01سنة، ونسبة  21

يف  اهناك تفاوت حظ أّننل العمرية ال توجد يف عينة املستجوبني، ومنه

 كيفية التفكري بالنسبة ملوضوع جودة اخلدمات األعمار يفسر التفاوت يف

 الفندقية وكذا بالنسبة ملخطط جودة السياحة اجلزائر.
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  :املستوى التعليمي 
 ": املستوى التعليمي وخمتلف الشهادات املتحصل عليها3جدول رقم "

 المستوى التعليمي
التخصص 

 المدروس
 شهادات أخرى

عدد 

المستجوبين 

 داخل كل فئة

 متوسط
 %0بنسبة  0 / /

 / ثانوي

تقني محاسبة، تقني سامي 

في التسيير، شهادة تسيير 

 فندقي

 %20بنسبة  4

جامعي )ليسانس، ماستر، 

 هندسة(

هندسة كيمياء 

 صناعية
 %50بنسبة  6 /

دراسات عليا )ماجستير، 

 دكتوراه(
 %0بنسبة  0 / /

  املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على أجوبة املستجوبني

من املستجوبني لديهم مستوى  %81خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  من

والتسيري الفندقي. احملاسبة ثانوي، وميتلكون شهادات أخرى متنوعة يف 

أغلب التخصصات أن مالحظته . وما ميكن جامعيمستوى لديهم  %51ونسبة 

املتحصل عليها هي خارج إطار السياحة والفندقة، مما يعترب والشهادات 

لبية بالنسبة للفنادق، كما يقلل من فهم خمتلف أجزاء وتفاصيل نقطة س

 املهنة واخلدمة الفندقية وكيفية احلفاظ على جودتها وزيادة مستوياتها. 
  :املنصب وعدد سنوات اخلربة فيه 

 ": مناصب املستجوبني وعدد سنوات اخلربة يف املنصب4جدول رقم "
 منصب المستجوب الفندق

 عدد سنوات الخبرة في

 المنصب

 سنوات 60 محاسب فندق الكنز

 فندق حمام قرقور
رئيس مصلحة الموظفين 

 )مدير مكلف(0
 سنوات 2

 سنوات 1 مسير الفندق فندق البشير

 سنة 61 مدير اإلدارة والمالية فندق الهضاب

 سنة 53 مكلف باإلدارة فندق سيتيفيس

 بني عداد الباحثة باالعتماد على أجوبة املستجوإاملصدر: من 

حظ أن املستجوبني يشغلون وظائف خمتلفة، م  خالل اجلدول نلمن 

سنوات(، وبالرغم من ذلك ال يتوفرون  2سنوات خربة معتربة )أدناها 

على معلومات كافية وفهم واضح حول خمطط اجلودة، وهذه النقطة 
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على املنخرطة وغري املنخرطة مهمة جدا إذ تفسر عدم اهتمام الفنادق 

املخطط وعدم االقتناع به فعليا، مما جيعلهم ال يبدون أية توى مبححد سواء 

مبادرة للتواصل م  اهليئات املعنية من أجل أخذ املعلومات الكافية 

 حوله والسري فيه. 

 معلومات خاصة بفنادق عينة الدراسة: .1
 :نوع الفندق 

 ": أنواع فنادق العينة1جدول رقم "

 العدد نوع الفندق

 %32بنسبة  4 خاص

 %52بنسبة  6 معا
 املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على أجوبة املستجوبني

من الفنادق هي فنادق خاصة يسريها  %12يبني اجلدول أعاله أن نسبة 

فرد من أفراد العائلة، مما جيعل توجههم هو التفكري يف مداخيل الفندق 

ية كمصدر للربح بالدرجة األوىل، وعدم إيالئهم موضوع اجلودة أهم

كبرية فاألهم بالنسبة هلم هو دف  العميل لثمن الغرفة وتسجيل دخوله 

شكاوى ملعاجلة  ىالشكاوجل وسالسجل الذهيب على واالعتماد وخروجه، 

واقرتاحاتهم يف إطار حتسني اجلودة، باإلضافة إىل مالحظات الزبائن 

 يفمفتشيها اليت يقوم بها الدورية مديرية السياحة عن طريق الزيارات 

حالة الفنادق ومراقبتها، وال تعتمد هذه الفنادق على أي من متابعة إطار 

هذه الوسائل لرف  مستويات اجلودة لديها من: حلقات اجلودة والتسويق 

الداخلي واستقصاء العمالء وإدارة اجلودة الشاملة، وبالتالي خمطط 

دقها، جودة السياحة أيعضا ال يشكل بالنسبة هلا هدفا ترقى به لتطوير فنا

وال تتوفر أصال على معلومات كافية حوله وحول كيفية التقدم يف 

هي فنادق عمومية تابعة "ملؤسسة التسيري  %52سريه. وجند نسبة 

نها خاضعة إلدارة املؤسسة األم إ" إذ -قسنطينة–السياحي "شرق" 

وتقوم فقط بالعمليات اليومية الروتينية كاستقبال الزبائن، تسجيلهم، 

وإطعامهم، وهي منخرطة يف خمطط اجلودة كونها مؤسسة إيوائهم، 
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بدوره اسرتاتيجية دولة، وبالتالي مل خترت اخنراطها بل واملخطط عمومية 

 جاء يف إطار التسيري من طرف املؤسسة األم.   
 واالخنراط يف خمطط جودة السياحة: سنة االفتتاح 

 ودة السياحة": سنة افتتاح الفنادق واخنراطها يف خمطط ج6جدول رقم "

 سنة االفتتاح اسم الفندق
سنة االنخراط في مخطط 

 جودة السياحة

 5065 5001 فندق الكنز

 5064 6223 فندق حمام قرقور

 5061 5060 فندق البشير

 / 6232 فندق الهضاب

 / 6227 فندق سيتيفيس

 املصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على أجوبة املستجوبني

من الفنادق هي قدمية النشأة، مت  %51حظ أن نسبة لاجلدول ن من خالل

جنوم بالتصنيف القديم  0جنوم و 0، مصنفة كفنادق 7111فتحها قبل سنة 

ومل ُيجر هلا إىل حد اآلن إعادة تصنيف، ونالحظ أن من هذه النسبة هناك 

فندق واحد منخرط يف خمطط اجلودة مقابل فندقني غري منخرطني وال 

االخنراط حاليا نظرا ملشاكل قدم الفنادق من الداخل يبديان أية نية يف 

واالنشغال بإعادة حتديثها، كما تعاني من عدم كفاءة موظفيها وعدم 

من  %01توفرهم على شهادات يف جمال السياحة والفندقة. وهناك نسبة 

الفنادق حديثة النشأة كلها منخرطة يف خمطط جودة السياحة، م  عدم 

، وأن هذه الفنادق تنتظر باإلمعضاءخنراط فقط أي ااملخطط فهم حمتوى 

االتصال واملتابعة من مديرية السياحة لتقديم شروحات وتوضيحات 

 أكثر حول هذا املخطط ومزايا االخنراط وكيفية مواصلة التقدم فيه.

     مناقشة الفرضيات باالعتماد على حتليل مقابالت املستجوبني:-1

 1H0الفرضية األوىل 
 

ة وإرادة من طرف خمتلف الفاعلني يف هناك قناع :

 "خمطط جودة السياحة" للسهر على تطبيق هذا املنهج.

  من خالل استجواب فئة املنخرطني يف خمطط جودة السياحة

على أن استمارة االخنراط ونسخة  %711اجلزائر، متت اإلجابة بنسبة 

العقد جاءتا كورقتني تابعتني مللف احلصول على التصنيف أو إعادة 
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التصنيف، وهي مطلوبتني للملء واإلمعضاء من الوزارة الوصية. مما 

يالحظ أن هناك خلط بني احلصول على التصنيف الذي يعترب 

اجباريا واالخنراط يف هذا املخطط الذي يعترب طوعيا. وأن هناك فهم 

غري صحيح وحمدود جدا إن مل نقل منعدما ملعضمون هذا املخطط. 

املرحلة القادمة بعد امعضاء العقد وهي كما ال توجد أية فكرة حول 

التعامل م  مكتب تدقيق لتقويم مستوى الفندق باالعتماد على 

 اخلاصة بالتزامات الفنادق.  املرجعية الوطنية 
  من خالل استجواب فئة غري املنخرطني يف خمطط جودة السياحة

منعدم حول وتقريبا  اخاطئ ااجلزائر، وجدنا أيعضا أن هناك فهم

ذا املخطط، وأن اقرتاح االخنراط يف املخطط جاء من معضمون ه

، لكن بسبب 5170طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية سنة 

عدم التوضيح مبا فيه الكفاية وعدم املتابعة من طرف املديرية مت 

االنشغال أية نية لالخنراط بسبب هناك ترك املوضوع، وحاليا ليست 

م أكثر مبوضوع إعادة التصنيف كأولوية، واالهتماالفنادق بإعادة تهيئة 

كما أن حتسني اجلودة يف هذه الفنادق تعتمد على توفري ما يطلبه 

 املسري يف إجراء التحسينات املستمرة.أفكار أيعضا على العميل واالعتماد 
  صرحت بأنه -سطيف–بينما مديرية السياحة والصناعة التقليدية

ديرية يف جلسة عمل حول مت مج  خمتلف مسريي الفنادق داخل امل

توضيح حمتوى هذه االسرتاتيجية وكيفية االخنراط ومزايا الععضوية، 

وأن هذا االجتماع كان الوحيد كاقرتاح لالخنراط، ومل يكن بعده أي 

جلسة عمل أخرى بسبب أنها ال تتلقى أية تعليمات من الوزارة 

ن الوصية بصفة مستمرة ومتتابعة حول سري االسرتاتيجية، كما أ

 5172سنة أواخر كانت يف الصدد آخر مراسلة من الوزارة بهذا 

للوزارة إدراجهم يف احصائيات يتسنى حتى املنخرطني بقائمة لتزويدهم 

 .5172سنة 
: "ليست هناك قناعة وإرادة من طرف أي نفي الفرضية األوىلوبالتالي مت 

للسهر على تطبيق هذ  -خمطط جودة السياحة-خمتلف الفاعلني يف 
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ملنهج"، ذلك أن الوزارة الوصية واملديرية ال تقومان بالدور الالزم إلقناع ا

الفنادق واعطاء التوضيحات الالزمة، كما أن املتابعة املستمرة لسري 

، ومن جهة الفنادق املنخرطة ليست هناك منعدمةالعمليات يف هذا اإلطار 

فكرة واضحة وصحيحة عن هذا املخطط، واالخنراط جاء عن طريق 

، كما أن الفنادق غري املنخرطة واالخنراطفهم خاطئ وخلط بني التصنيف 

ال تبدي إمكانية االخنراط حاليا ملا تعطيه من أولوية إلعادة تهيئة البنايات 

 وإجراء التحسينات العضرورية من أجل إعادة التصنيف.    

 2H0الفرضية الثانية 
 

من جمموع  %21: هناك عدد معترب )أكثر من 

ق( من الفنادق هي فنادق منخرطة يف خمطط جودة السياحة الفناد

 اجلزائر يف والية سطيف.

  51باالعتماد على ما مت توضيحه سابقا يف جمتم  الدراسة: من بني 

فنادق فقط منخرطة  0فندقا على مستوى والية سطيف، جند 

جدا ضئيلة وهي نسبة ، %2فندقا غري منخرط، أي بنسبة  21مقابل 

من جهة ملشاكل تصنيف وإعادة تصنيف الفنادق حيث  ترج  أسبابها

فندقا هي حاليا يف طور التصنيف.  51من أصل ( %00800) 51جند أن 

جنوم ال ترقى لالخنراط يف هذه االسرتاتيجية  0كما أن الفنادق أقل من 

ملا تتطلبه من التزامات غري مطلوبة يف هذه التصنيفات، مما يصعب 

مراجعة وتفصيل املرجعية بالتالي جيب إعادة عليها عملية االخنراط، و

الوطنية اللتزامات الفنادق حسب الدرجات )النجوم( حتى تتمكن 

 اهليئات املعنية من تطبيقها يف كل أنواع الفنادق. 
أي: "هناك عدد أو نسبة ضعيفة )أقل  ننفي الفرضية الثانيةوبذلك 

طة يف "خمطط من جمموع الفنادق( من الفنادق هي فنادق منخر %21من 

جودة السياحة اجلزائر". ويرج  السبب إىل نقص إرادة اجلهات املعنية 

)الوزارة الوصية ومديريات السياحة والصناعة التقليدية( بتطبيق هذا 

املخطط، وضعف سياسة االتصال وعدم انتظامها بني خمتلف األطراف 

 قامت فقط بتعينيالوصية وضعف حجج اإلقناع باعتبار أن الوزارة 

لتطبيق اقليميني موظفني على مستوى مديريات السياحة كمستشارين 
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هذا املخطط على مستوى والياتهم من خالل تقديم اقرتاح االخنراط 

للفنادق، وشرح خمتلف مراحله واستعمال حجج اإلقناع جللب الفنادق، م  

العلم أن هؤالء املوظفني لديهم مهام أخرى رمسية يقومون بها، وأن هذا 

ليف ال يعترب وظيفة رمسية مكرسة فقط لتطبيق املخطط، كما التك

لشرح كيفية تطبيق التزامات  5170أنهم تلقوا فيه تكوينا واحدا سنة 

اجلودة يف الفنادق، وأن املستشارين يعتربون فقط كموجهني ألنهم ال 

يستطيعون منح عالمة اجلودة للفنادق املنخرطة، ومكاتب التدقيق هي 

ه العملية، م  العلم أن قائمة مكاتب التدقيق املعتمدة املسؤولة عن هذ

 من طرف الوزارة مل حتدد إىل حد اآلن. 

 3H0: الفرضية الثالثة
 

هناك سري جيد وتقدم يف تطبيق مراحل : 

 "خمطط جودة السياحة اجلزائر" بالنسبة للفنادق املنخرطة.

 ة من خالل استجواب فئة املنخرطني يف منهج اجلودة حول املرحل

 %711اليت هم فيها من تطبيق املخطط، كانت إجاباتهم باإلمجاع 
على أنهم منذ امعضاء عقود االخنراط دون فهمهم ملعضمون هذه 

االسرتاتيجية مل ينتقلوا إىل حد اآلن إىل املرحلة الالحقة، كما أنهم 

أصال جيهلون املراحل القادمة وليست لديهم أدنى فكرة عنها، كما أن 

ري املخطط ال يتسم باجلدية والعزم مما يربر اخللل يف اإلشراف على س

-سياسة االتصال بني خمتلف األطراف الفاعلة )الوزارة الوصية

 الفنادق املنخرطة(.-مديريات السياحة
أي: "ليس هناك سري جيد وال تقدم يف  ننفي الفرضية الثالثةوبذلك 

ق املنخرطة". بالنسبة للفناد-خمطط جودة السياحة اجلزائر–تطبيق مراحل 

مما يفسر إهمال اجلهات املعنية للموضوع وعدم إشرافها عليه بصفة 

جدية، إذ منذ إمعضاء العقود م  الفنادق ال تقوم ببذل أية جمهودات فيما 

خيص االتصال بالفنادق املنخرطة، مما جعل هذه الفنادق أيعضا تنسى 

 ة الفندق.اخنراطها يف هذا املخطط وتهمله برتكه كوثيقة فقط يف إدار
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 النتائج: 

من خالل نفي الفرضيات الثالثة املصاغة يف أول الدراسة، مت التوصل  

 إىل جمموعة من نتائج ندرجها فيما يلي: 

املنخرطة فهم منعدم حملتوى املخطط وخمتلف مراحله من جهة الفنادق .7

وإعادة التصنيف التصنيف خلط بني طريق جاء عن العقود وإمعضاء 

  هذا املنهج.واالخنراط يف

عدم وجود قائمة ملكاتب التدقيق متخصصة يف جودة اخلدمات .5

الفندقية حمددة من قبل وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة 

 التقليدية، مما يعيق التقدم يف سري املخطط، والدخول يف املرحلة الثانية.

األطراف سياسة اتصال شبه منعدمة يف مجي  االجتاهات وبني مجي  .0

الفنادق غري -الفنادق املنخرطة-مديرية السياحة-)الوزارة الوصية

 تتسم باجلدية واملتابعة. املنخرطة( وال

مل يعد والقدمية الفنادق على مستوى الوالية مل تصنف كلها بعد، .0

تصنيفها إىل حد اآلن، وبالتالي جيب أوال حل مشاكل التصنيف اليت تعترب 

ملخطط جودة الطوعي ثم االنتقال إىل التطبيق  إجبارية من طرف الدولة

 السياحة.

يف الفنادق واإلطعام الواجب تطبيقها املرجعية الوطنية اللتزامات اجلودة .2

حتتوي على جمموعة التزامات موحدة تطبق يف مجي  أنواع الفنادق بنفس 

الطريقة، مما جيعل تطبيقها مشكلة، بسبب أن الفنادق ال تتوفر مجيعها 

نفس اخلدمات، فحسب عدد النجوم حتدد اخلدمات اإلجبارية يف كل على 

 تصنيف.

السياحة بتطبيق خمطط مديريات عدم وجود مكلف رمسي على مستوى .5

مديريات السياحة مستوى موظف على باختيار جاء والتكليف اجلودة، 

دورات من طرف خبريين يف  0خالل  5170وتكوينهم مرة واحدة سنة 

شرح هلم كيفية تطبيق املرجعية الوطنية اللتزامات جودة اخلدمات و
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أخرى رمسية مهام لديهم املوظفني اجلودة يف الفنادق واإلطعام. وهؤالء 

 اسم "مستشار إقليمي".إعطائهم ، ومت مستوى مديرياتهميقومون بها على 
مشكلة الذهنيات، إذ من خالل الدراسة امليدانية تبني أن هناك إهمال .1

وكل طرف حيمل املسؤولية لآلخر يف  إيالئه أهميةللمخطط وعدم 

 احلرص والعزم على تطبيقه.
عدم وجود برامج عمل ملتزمة بالوقت مما يعطل سري املخطط، فمنذ .8

يف إطار الشراكة  5170عرف ركودا، ومت إنعاشه سنة  5111إطالقه سنة 

م  االحتاد األوربي ضمن برنامج دعم التنوع االقتصادي، والذي من 

 الله مت تكوين خمتلف املستشارين اإلقليميني.  خ

 التوصيات:

حل مشكلة تصنيف الفنادق وإعادة تصنيفها، حتى تكون هناك  .7

 حظرية فندقية مهيأة لتطبيق خمطط اجلودة.

إعادة مراجعة املرجعية الوطنية اللتزامات اجلودة يف الفنادق  .5

ي  الفنادق حسب تصنيفات الفنادق مما يسمح جلموتفصيلها واإلطعام، 

 باالخنراط.
حتديد قائمة مكاتب التدقيق املتخصصة يف جودة اخلدمات الفندقية  .0

من طرف الوزارة الوصية حتى يتسنى للفنادق املنخرطة الدخول 

 يف املرحلة الثانية من املخطط وهي التدقيق.
صياغة سياسة اتصال رمسية وجدية وتفاعلية بني مجي  الفاعلني يف  .0

يف سري التواصل والتقدم هو أساس االتصال أن  خمطط اجلودة، ذلك

هذه االسرتاتيجية، وتبدأ أوال باحلمالت التحسيسية للفنادق وتوعيتها 

بأهمية االخنراط من أجل مصلحة الفندق وتنميته ورف  مستويات 

 خدماته.
صياغة برامج عمل يعتمد عليها يف تطبيق املخطط م  االلتزام  .2

تم الوقوع من جديد يف مشكلة تعضيي  بالوقت احملدد فيها حتى ال ي

 الوقت وأخذ سنوات لالنتقال من مرحلة ألخرى.
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تكوين نظام رقابة مكون من جلان وطنية وجهوية تسهر على  .5

مراقبة عمل مديريات السياحة ومكاتب التدقيق بهذا الصدد، 

 وتتواصل م  الفنادق املنخرطة للتأكد من سريورة عمليات التدقيق.
بروح الفريق من أجل النهوض األطراف والعمل مجي  تعاون ومشاركة  .1

مستويات اجلودة يف ومواكبة والرقي بقطاع الفنادق ملواجهة املنافسة 

 الفنادق عرب العامل.
السياحة عالمة جودة على "املخطط واحلصول بعد إكمال مجي  مراحل  .8

عليها من خالل رقابة دورية احملافظة اجلزائر" جيب السهر على 

مستوى اجلودة هل تدنى أم ازداد أم بقي يف نفس املستوى، ملراقبة 

بسحب عالمة اجلودة التدني م  اختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة 

 مؤقتا حتى يسرتج  الفندق نفس مستوى اجلودة املطلوب.
8 

من خالل ما سبق من دراسة نظرية وتطبيقية للموضوع، جند أن قطاع 

السياحة وتطويرها والرقي بها، ومن  الفندقة حيتل مكانة هامة يف جمال

هذا املنطلق جيب إيالء األهمية الكافية هلذا القطاع وتنميته. وخمطط 

لرف  مستويات جودة اخلدمات حمرك وداف  هو مبثابة اجلزائر جودة السياحة 

الفندقية اجلزائرية، لذلك جيب مراجعته واستغالله وتطبيقه بالطريقة 

اجلزائرية وميكنها من مواجهة املنافسة  الصحيحة حتى يرقى بالفنادق

 األجنبية.       

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 .2، ص5064جملة مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية سطيف، عدد جترييب،  (1)

 .1451احصائيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية سطيف، سنة  (2)

  ، السنة السابعة والثالثون.72م، العدد 5000وان ج 62اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  (3)

http://www.arab- 42، صاملعهد العربي للتخطيطاملعاينة واختيار العينة،  )4(

4.pdf-0api.org/images/training/programs/1/2013/218_P1401 ،

 65/04/5061اطل  عليه بتاريخ 

فرحية بوفاتح، مقومات فعالية التغيري التنظيمي يف املؤسسة االقتصادية يف ظل واق   (5)

دراسة حالة خمطط اجلودة السياحية اجلزائرية يف املؤسسة الفندقية –األعمال املعاصر 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/218_P14010-4.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/218_P14010-4.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/218_P14010-4.pdf


(065) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
ية العلوم االقتصادية ، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كل-البستان بوالية األغواط

-5066وعلوم التسيري والعلوم التجارية، قسم علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، 

5065. 

(6) Stefan Bartl, le Plan national Qualité Tourisme –bilan et 
proposition d’évolution 2003-2010-, Master professionnel 
tourisme, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, Institut de 
Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme, Spécialité 
Gestion des activités Touristiques et Hôtelières. 

 .553حممد حممود مصطفى ،التسويق االسرتاتيجي للخدمات، ص  (7)

(8) Analyzing Service Quality, A Study among Peruvian Resort 

Hotels, Olle Stromgren, Master’s Thesis, Lulea University of 

Technology, Department of Business Administration and Social 

Sciences, 2007, P15.  
 ،6222 األردن، عمان، دار زهران، مداخل التسويق املتقدم، حممود جاسم الصميدعي، (9)

 )بتصرف(. 573-577-575ص

(10) Chapter 121: A study of Continuous Improuvement of 
Service Hotel Quality Based on the PDCA Cycle, guo-xia 
sun, P 1154-1155, The 19th International Conference on 
Industrial Engineering and Engineering Management, 
Engineering Economics Management, 04 june 2013,  

-38442-642-3-http://link.springer.com/chapter/10.1007/978
4_121 

(11) http://www.pharmacorner.com/default.asp?action=article&ID=1005  

 .62/07/5061جودة الرعاية الصحية، اإلدارة والتخطيط )بتصرف(. اطل  عليه بتاريخ 

)12  ( Séminaire de Présentation du Programme d’Appui à la 

Diversification de l’Economie en Algérie, La Composante 

Tourisme, Programme financé par l’Union Européenne, Alger, 

25 Mars 2013, P9.   

، السنة السابعة واألربعون، 17اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  (13)

 .1م، ص 5060أكتوبر  51املوافق لـ  ـه6476ذو القعدة  62الثالثاء 

)14  ( Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement 

et du Tourisme, Schéma Directeur d’Aménagement Touristique, 

SDAT 2025, Livre 2 : Le Plan Stratégique : les Cinq 

Dynamiques et les Programmes d’Actions Touristiques 

Prioritaires, janvier 2008, P48.  

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-38442-4
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-38442-4
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38442-4_121
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38442-4_121
http://www.pharmacorner.com/default.asp?action=article&ID=1005
http://www.pharmacorner.com/default.asp?action=article&ID=1005


  فرطاس فايزة .ب...      جودة السياحة الجزائر" كحركية لتحقيق تبني "مخطط 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (068) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
دليل اجلودة، خمطط جودة السياحة اجلزائر، وزارة السياحة والصناعة  (15)

 (DIVECO)التقليدية، دليل أجنز يف إطار برنامج دعم التنوع لالقتصاد يف اجلزائر 

 .62، ص5064بتمويل من االحتاد األوربي، 

 .16-11نفس املرج  السابق، ص  (16)



 زائرــالج – ستغنماتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (067) 1017( جانفي 11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 سالمي ودورها في الحد من مشكلة البطالةالتمويل اإل صيغ
 لتامنغست أ.زيد أيمن المركز الجامعي                                      

 ع امنية جامعة المسيلةأ.بودرا                                     

S 
من أهم املشكالت اليت يعاني منها العامل اليوم يف هذا العصر وأكثرها ظهورًا، وأشدها 

خطرًا على األمة، وعلى كيانها االجتماعي واالقتصادي والسياسي واألمين: مشكلة 

 البطالة.

ويقوم التمويل اإلسالمي لعالج مشكلة البطالة على تطبيق الصيغ التمويل 

إلسالمية لتمويل املشروعات الصغرية والقائم على املشاركة وليس الفائدة، وهذا ا

املستوى ويرى املختصون على هو االجتاه العاملي اآلن )املنتجات االستثمارية اإلسالمية(، 

االقتصادية الشيء املشكالت حيل الكثري من صيغه جبمي  التمويل اإلسالمي أن النظري 

 لدول إىل إتباع ذلك من إطاره النظري إىل إطاره التطبيقي.الذي دف  الكثري من ا

 من هنا جاءت ورقة حبثنا هذه لإلجابة على التساؤل التالي:

 مشكلة البطالة  عالجساهم يف تللتمويل اإلسالمي أن  لصيغ إىل أي مـدى ميـكن

 وتنب  أهمية الدراسة من الدور الكبري الذي يلعبه التمويل اإلسالمي بصورة عامة

وصيغ التمويل اإلسالمي بصورة خاصة يف إجياد احللول أو احلد من مشكلة البطالة 

 وكذا يف مساهمتها اليت ال يستهان بها يف حتقيق األمن االقتصادي.

: التمويل اإلسالمي، صيغ التمويل اإلسالمي، البطالة، األمن الكلمات املفتاحية

 االقتصادي.

Abstract: 
Of the most important problems facing the world today in this era 

and the most visible ،  and most threat to the nation, and the socio-

economic، political and security entity: the problem of 

unemployment. 

The Islamic finance for the treatment of unemployment on the 

application of Islamic financing formulas problem to finance small 

projects and participatory ، not interest, and this is now a global 

trend (Islamic investment products)،and sees specialists at the 

theoretical level that the Islamic finance all formula solve a lot of 

economic problems the thing that pay a lot of States to follow that 

of the theoretical framework within which to Applied. 

From here it came and we discussed this paper to answer the 
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following question:To what extent can the formulas for Islamic 

finance to contribute to the treatment of the problem of 

unemployment? 
The importance of the study of the major role played by Islamic 

finance in general and formats Islamic finance in particular in 

finding solutions or reduce the problem of unemployment، as well 

as its contribution in which to be reckoned with in achieving 

economic security. 

Key words: Islamic finance, Islamic finance formulas, unemployment, 

economic security. 

 مقدمة

 إىل األمر َوغريها، عندما ُوكِّل واالقتصادية االجتماعيةولدت املشكالت 

 أو عليها، اهلل خلقه اليت السج يَّة  بالفطرة  يلتزم ال يالذ العاجز، اإلنسان

 يف الرشد عن ينحرف أو نعم، من له اهلل سخَّره ما استخداَم يسيُء أنه

 البشرية، حتكم اليت األنظمة ليعض  والطبيعية، البشرية املوارد استغالِل

فأساء التخطيط ومل حيسن التوزي  عندها وجدت املشكالت جبمي  أنواعها 

ن بينها البطالة. فقد أصبحت هذه األخرية أشد خطرا على األمة، م

 والسياسي واألمين. واالقتصادي االجتماعيوعلى كيانها 

كثريا من اجملتمعات يف هذا العصر، تعاني مشكلة البطالة، إذ تبدو  إّن

ري من القلق النفسي، شبحا خميفا يهدد األفراد واملؤسسات، والدول بكث

 ادي، واإلفالس على مستوى الفرد واجلماعة.قتصوالتدهور اال

لقد ازدهرت بعض اجملتمعات بآثار التقدم احلعضري والصناعي، وم  ذلك 

عن العمل، األمر الذي جعل مستوى العاطلني فهي تعاني من تزايد عدد 

معيشتهم يتدنى إىل مستوى سيء. وبات هؤالء العاطلون عن العمل 

مل تستط  معظم الدول املتمدنة أن هاجسا يرتصد العامل، وينذر بشر، و

وارتفاع مستوى تقدمها من الرغم ، على الظاهرةتعض  احللول املناسبة هلذه 

 دخلها.

واالقتصادي، النظام السياسي مشكلة البطالة باختالف إيديولوجية خيتلف عالج 

ويرى أنصاُر النظاِم الرأمسالي احُلرِّ أنه يق  على القطاع اخلاص مسئولية 

فرِص عمٍل، ويكون دور الدولة يف هذا الصدد حمدوًدا، ومن سياسة  إجياد  
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احلكومة دعُم هذا القطاع ومساعدته. كما يرى أنصار النظام االشرتاكي 

أنَّ على الدولة  مسئوليَة عالِج مشكلة  البطالة  من خالل القطاع العام. 

 فهل جنح هذين النظامني يف عالجها  لألسف ال.

عادة النظر يف العالجات اليت تقدمها األنظمة الوضعية هذا يدفعنا إىل إ

نلحظ بأن هناك خلال أو نقصا، فكان ال بد من عرض وجهة نظر 

مبا ال -سببا وعالجا–النظام االقتصاد اإلسالمي، ألنه قد بسط هذا األمر 

نتقاد، بالرغم من أنه كان بعيدا عن واق  احلياة جماال للشك أو اال يدع

فال تطبيقهن خاصة يف جمال التمويل اإلسالمي الذي بسبب إقصاءه وإغ

أصبح يف عصرنا هو امللجأ األخري للكثري من االقتصاديني حلل املشاكل 

 خاصة البطالة، اليت تعترب ظاهرة خطري تهدد األمن االقتصادي للدول.

كن للتمويل إىل أي مدى ميهذا ما قادني إىل طرح اإلشكالية التالية: 

 م يف احلد من مشكلة البطالة اإلسالمي أن يساه

على هذا التساؤل كان البد من تقسيم البحث إىل حمورين، اإلجابة من أجل 

 وهما:

 احملور األول: مفاهيم عامة ملشكلة البطالة والتمويل اإلسالمي؛ -

 احملور الثاني: التمويل اإلسالمي ودوره يف حل مشكلة البطالة؛ -

 البطالة والتمويل اإلسالمي. احملور األول: مفاهيم عامة ملشكلة

من خالل هذا احملور  :مشكلة البطالةسباب أمفاهيم معدل و .1

على مفهوم البطالة وأنواعها، وماهية الزكاة وأوجه الوقوف نستطي  

 صرفها.

عرف مصطلح البطالة عدة تعاريف نذكر  مفهوم البطالة وأنواعها:-

 منها:

ما ذكره أسامة السيد عبد السميع-
(1)

بالكسر وقيل  الة لغة:"البط :

أو هي بطل األجري يبطل بالعضم  بالعضم هي على نقيعضها وهي العمالة،

 ةتطلق على ثالث اصطالحا:البطالة و، بطالة بالفتح أي تعطل فهو بطال

 معاني:
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املعروضة العمل أو قلة فرص البشر من قوى العمل فرص تناسب عدم  -

 م  كثرة الطلب عليها.
 ن نوعه إىل الشخص.عدم إسناد أي عمل أيا كا -
 عدم قيام الشخص بعمل ما بناء على رغبته يف عدم العمل" -

من خالل التعريف السابق جند أن الشخص قد يكون جمربا على البطالة 

حسب النقطة األوىل والثانية أو يكون خمريا يف ذلك بعدم رغبته يف العمل 

 حسب النقطة الثالثة.

كان صاحب هذا التعريف لبطالة املشكلة االصطالحي فبالرغم من تعريفه 

قادر على تقسيم البطالة إىل بطالة إجبارية وأخرى اختيارية لكنه 

 اجلزئية، أضاف إىل ذلك أنواعا أخرى من البطالة كالبطالة اهليكلية،

 املومسية، طويلة األجل، وبطالة املتعلمني. السافرة، املقنعة،
ما ذكره إبراهيم حممود عبد الراضي-

(2)
بطل  لة يف اللغة:"البطا :

 فهو باطل، ذهب ضياعا وخسرا، الشيء يبطل بطال وبطوال وبطالنا،

-بالفتح-وهو اتباع اللهو واجلهالة وبطل األجري فعل البطالة، والتبطل:

البطالة يف الفقه: ، وعمالجيد  والبطال الذي ال يبطل بطالة فهو بطال،

البطالة ، والبطل العامل بطالة بالفتح والعضم والكسر تعطل فهو بط

  :هي عند السلف الصاحل

 خري من عطلة.-شبهة-كسب فيه ريبة-كرم اهلل وجهة-قال اإلمام علي 

 :ال يكون البطال من احلكماء. قال ابن وهب 

 :من واجب احلاكم أن حيرم  يقول ابن سيناء يف كتابه الشفاء

إنسان معطل ليس له  فال يكون يف املدينة البطالة والتعطل،

 بل يكون لكل واحد منهم منفعة يف املدينة." مقام حمدود،

أقتصر هذا التعريف على جانبه اللغوي وعوض اجلانب االصطالحي 

 املعضطر إجبارية،فاعترب بطالة أما يف ذكره ألنواعها  السلف،بالفقهي وأقوال 

وبطالة الكسول اختيارية، وأضاف البطالة التعبدية بطالة املتواكل كما 

 والبطالة االحتكاكية.   لة االنكماشية،أن هناك كل من البطا
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ما ذكره الدكتور يوسف القرضاوي-
(3)

"البطالة مشكلة اقتصادية  

فإذا مل جتد العالج الناجح،  واجتماعية واقتصادية وإنسانية ذات خطر،

فهي خطر على  وعلى اجملتم ، تفاقم خطرها على الفرد، وعلى األسرة،

يا حيث يفقد احلركة ونفسيا  الفرد اقتصاديا حيث يفقد الدخل وصح

وكذلك خطرة  حيث يعيش يف فراغ، واجتماعيا حيث ينقم على غريه،

وتفقد  على األسرة، حيث يفقد العائل شعوره على حتمل املسؤولية،

العائلة شعورها باالطمئنان إىل مقدرة العائل والثقة به، ويواجه اجلمي  

ل، وهي كذلك خطرة حالة من التوتر والقلق واخلوف من الغد اجملهو

ملا وراءها من تعطيل طاقات اقتصاده على اجملتم  بأسره فهي خطر على 

قادرة على اإلنتاج، وخطر على متاسكه ملا وراءها من إثارة فتنة تشعر 

والقلق الفراغ ألن تربة  بالعضياع ضد الفئات األخرى،وخطر على أخالقه،

 .ال تنبت إال الشرور واجلرائم"

تور القرضاوي إشارة قوية ملخاطر هذه املشكلة منتقال إن ما ذكره الدك

 من اجلزء إىل الكل بدءا بالفرد وانتهاء باجملتم  ككل.

خنلص من خالل ما سبق إىل أن البطالة تعين عدم العمالة إجبارا أو 

 اختيار نتيجة االضطرار أو التكاسل أو التواكل.

نسبة مئوية  وهي عبارة عن :(Unemployment Rate) معدل البطالة-

لعدد العاطلني عن العمل على إمجالي القوى العاملة
(4)

أحد ّد ، حيث يع

االقتصادية بالكلية  املقاييس الرئيسية ألداء اقتصاد ما وأن السياسة

 لكل بلد تركز على إبقاء هذا املعدل منخفعضا معظم الوقت قدر
 اإلمكان.

لسن العمل وينطبق  الذين ينتموناألفراد القوى العاملة: يقصد بها مجي  

عليهم مفهوم العمالة أو البطالة
(5)

، وحلساب نسبة البطالة يف أي جمتم  

 يتم االستناد إىل القانون اآلتي:  

 544× عن العمل على إمجالي القوى العاملة العاطلني = عدد نسبة البطالة 
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 مسببات البطالة:-

 وال: االسباب االقتصادية:أ

 :ةيف الدول املتقدم-

 ةنها بدأت تنشأ م  نشؤ ومنو الصناعأبالبطالة الدراسات املتعلقة  تشري .7

ن ازدياد التطور الصناعي يرافقه أ والتقدم الصناعي ولوحظ أيعضا

زيادة يف معدالت البطالة وذلك ناجم عن إحالل اآللة حمل اإلنسان، 

ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية وقد ازدادت نسب البطالة م  

ن اإلنتاجية املكثفة لرأس املال حمل العمل اإلنساني حيث حلت الفنو

يف كثري من قطاعات االقتصاد القومي ومن ثم اخنفاض الطلب على 

  عنصر العمل البشري.

البحث عن العمالة الرخيصة ذات االنتاجية العالية وهذا مت من قبل  .5

رجاء أالشركات املتعددة اجلنسية اليت اتس  نطاق نشاطها حتى عم 

 هحبثا عن عمالة رخيصة تؤدي ذات الغرض الذي تؤدي هكل العامل

ىل تعطل املاليني من إالعمالة يف البدان االم هلذه الصناعات، مما ادى 

 العمال يف تلك البلدان وارتفاع نسب البطالة فيها.
قل عمالة أمسالي ذاته الباحث عن الربح الكثري بأبنية االقتصاد الر .0

إىل انتهاج سياسات انكماشية مات الرأمسالية احلكومن مما دف  كثري  ةممكن

فكان طبيعيًا أن يتم حتجيم اإلنفاق العام اجلاري االستثماري يف خمتلف 

 اجملاالت. وكان من نتيجة هذه السياسات اخنفاض الطلب على العمالة.
 يف الدول النامية: 

النامجة عن فشل السياسات االقتصادي اخنفاض معدالت النمو  .7

عالقة  arthir okun قتصادينيأحد اخلرباء اال حيث أوجد، االقتصادية

فتدني الناتج بنسبة  الناتج القومي ومعدل البطالة. عكسية بني

 النسبة. البطالة بنصف تلك معينة يؤدي إىل زيادة معدل
ارتفاع معدل منو العمالة يف كثري من الدول ومنها الدول العربية،  .5

منو الناتج القومي اإلمجالي  ّنإث مقابل اخنفاض منو الناتج القومي؛ حي
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ال يسري بالتوازي م  معدل منو العمالة يف كثري من االقتصادات 

 وخاصة النامية منها.

حالل العمالة الوافدة حمل العمالة احمللية يف كثري من البلدان نتيجة إ .0

طار إعزوف العمالة احمللية عن االلتحاق بكثري من املهن والوظائف يف 

 فة العيب.ما يسمى بثقا
متعلمة قادرة على تولي الوظائف جيال أخراج إفشل نظم التعليم يف  .0

النظام التعليمي موائمة خمرجات خر ضعف آاليت حيتاجها السوق ومبعنى 

 م  احتياجات سوق العمل.
 األسباب االجتماعية: ثانيا:

. ارتفاع معدالت منو السكان يف كثري من الدول مما حيول دون قدرة 7

 ات الوطنية على استيعاب اخلرجيني اجلدد سنويا يف سوق العمل.االقتصاد

)ثقافة العيب( واليت  . الثقافة االجتماعية السائدة يف كثري من الدول5

تعيب على الفرد العمل يف وظائف معينة مما خيلق كم كبري من العاطلني 

 عن العمل وإحالل عمالة أجنبية حملها يف مثل هذه الوظائف.

دالت هجرة األيدي العاملة إىل اخلارج مما يؤدي إىل تكدسها . تراج  مع0

 داخل الدولة وبالتالي عجز االقتصاد احمللي عن استيعابها.

 التمويل اإلسالمي:-

توفري املبالغ النقدية الالزمة لدف  وتطوير : نعين به مفهوم التمويل-

حلاجة مشروع خاص وعام. أي إمداد املشروع باألموال الالزمة يف أوقات ا

 إليها.

وبعبارة أخرى فالتمويل اإلسالمي هو تقديم ثروة عينية أو نقدية، 

بقصد االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء 

عائد وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
(6)

 

 ومنه نستخلص ما يلي:
 التمويل خاص باملبالغ النقدية وليس السل  واخلدمات. –7

 لتمويل باملبالغ املطلوبة ال أكثر وال أقل.أن يكون ا –5
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 الغرض األساسي للتمويل هو تطوير املشاري  اخلاصة أو العامة. –0

 أن يقدم التمويل يف الوقت املناسب، أي يف أوقات احلاجة إليه. –0

لكل بلد يف العامل سياسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو : التمويلأهمية -

حتقيق الرفاهية ألفراده، وتتطلب هذه يعمل على حتقيقها من أجل 

السياسة التنموية وض  اخلطوط العريعضة هلا واملتمثلة يف ختطيط 

 املشاري  التنموية وذلك حسب احتياجات وقدرات البالد التمويلية. 

ومهما تنوعت املشروعات فإنها حتتاج إىل التمويل لكي تنمو وتواصل 

سالمي خاصة مبثابة الدم اجلاري حياتها، حيث يعترب التمويل والتمويل اال

التمويل له دور فعال يف حتقيق  ّنإللمشروع، ومن هنا نستطي  القول 

 من االقتصادي وذلك عن طريق:األ سياسة البالد التنموية وحتقيق

)توفري مناصب  توفري رؤوس األموال الالزمة إلجناز خمتلف املشاري  –1

 د.شغل جديدة حتقيق التنمية االقتصادية البال
 حتقيق األهداف املسطرة من طرف الدولة.-5
حتقيق الرفاهية ألفراد اجملتم  عن طريق حتسني الوضعية املعيشية  –3

 هلم )توفري السكن، العمل...(.

 من االقتصادي.واأللتحقيق الرفاهية سالمي وصيغه العمل بالتمويل اال-0

 صيغ التمويل االسالمي:-

مأخوذة من العضرب يف األرض أي السري كلمة املعضاربة  :أواًل: املضاربة

فيها، وتسمى عند أهل املدينة بالقراض من كلمة قرض، وتعرف 

املعضاربة بأنها عقد بني طرفني أو أكثر يقدم أحدهما املال واألخر يشارك 

جبهده على أن يتم االتفاق على نصيب كل طرف من األطراف بالربح 

هي الوسيلة اليت جتم  بني  بنسبة معلومة من اإليراد. وتعترب املعضاربة

 استثمارها،أصحابها املال والعمل بقصد استثمار األموال اليت ال يستطي  

كما أنها الوسيلة اليت تقوم على االستفادة من خربات الذين ال ميلكون 

املال. وبالنسبة للمعضاربة املصرفية فهي شراكة بني عميل )معضارب( أو 

أكثر واملؤسسة املالية
(7)

وكل األول والثاني بالعمل والتصرف يف . حبيث ي
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املربم تفاق االلى أن يكون توزي  األرباح حسب ماله بغية حتقيق الربح، ع

بينهما يف عقد املعضاربة، وتتحمل املؤسسة املصرفية كافة اخلسائر اليت 

قد تنتج عن نشاطاتها مامل خيالف املعضارب نصوص عقد املعضاربة
(8)

. 

هي صورة قريبة من املعضاربة والفرق األساسي املشاركة  ثانيا: املشاركة

بينهما أنه يف حالة املعضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب املال 

وحده. أما يف حالة املشاركة فإن رأس املال يقدم بني الطرفني وحيدد عقد 

 املشاركة الشروط اخلاصة بني األطراف املختلفة.

تعرف املشاركة
(9)

، وهي أي عقد ينشأ بني يقصد بها شركة األموال 

شخصني أو أكثر يف رأس املال أو اجلهد اإلداري بغرض ممارسة أعمال 

ومتويلية استثمارية جتارية تدر الربح. واملشاركة املصرفية عبارة عن صيغة 

متوافقة م  الشريعة، وميكن أن تشرتك فيها عدة أطراف م  املصرف، 

ىل حتقيق أرباح من وراء وتهدف املشاركة م  املصرف من قبل األفراد إ

املشاركة باملال، بينما يبحث املصرف يف املشاركة عن متويل، والعكس 

صحيح يف حال دخول املصرف يف مشاركة بأعمال التجارة م  أحد 

 عمالئه من التجار.

هي بي  مبثل الثمن األول الذي مت الشراء به م  زيادة ربح،  ثالثا: املراحبة

راءه من البائ  األول م  هامش من الربح أي بي  الشيء مبثل مثن ش

معلوم ومتفق عليه أو مقطوع مثل دينار أو بنسبة معينة من مثنه 

شابه ذلك األصلي أو ما
(10)

واملراحبة يف املصرف هي تقديم طلب للبنك  .

بأن يقوم بشراء سلعة معينة وبيعها للعميل مقابل ربح حمدد، وتأتي هذه 

جات العمالء من السل الصيغة التمويلية لتبية احتيا
(11)

بي  ويتميز . 

حبالتنياملصرف يف املراحبة 
(12)

 

هي الوكالة بالشراء مقابل أجر. فمثاًل يطلب العميل من املصرف : األوىل

اإلسالمي شراء سلعة معينة ذات أوصاف حمددة، حبيث يدف  مثنها إىل 

مبثل املصرف معضافَا إليه أجر معني، م  مراعاة خربة املصرف يف القيام 

 هذا العمل.
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قد يطلب العميل من املصرف اإلسالمي شراء سلعة  احلالة الثانية:

تفاق على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح االمعينة حمددة األوصاف، بعد 

العميل بشراء وعدًا من التعامل معلوم عليها. ويتعضمن هذا النوع من 

إمتام هذا الشروط املتفق عليها، ووعدًا آخر من املصرف بالسلعة حسب 

البي  طبقًا لذات الشروط. فالبي  اخلاص للمراحبة يف املصرف يكون 

 بصيغة اآلمر للشراء.

رابعًا: بيع السلم 
(13) 

وهو بي  شيء يقبض مثنه ماال ويؤجل تسليمه 

إىل فرتة قادمة وقد يسمى بي  السلف. فصاحب رأس املال حيتاج أن 

مقدما لينفقه يف سلعته. يشرتي السلعة وصاحب السلعة حيتاج إىل مثنها 

وبهذا جند أن املصرف أو أي تاجر ميكن له أن يقرض املال للمنتجني 

ويسدد القرض ال باملال النقدي ألنه سيكون )قرض بالفائدة(، ولكن 

مبنتجات مما جيعلنا أمام بي  سلم يسمح للمصرف أو للتاجر بربح مشروع 

صل عليها وهو بهذا ال ويقوم املصرف بتصريف املنتجات والبعضائ  اليت حي

يكون تاجر نقد وائتمان بل تاجر حقيقي يعرتف اإلسالم مبشروعيته 

وجتارته. وبالتالي يصبح املصرف اإلسالمي ليس جمرد مشروع يتسلم 

األموال بفائدة لكي يوزعها بفائدة أعلى ولكن يكون له طاب  خاص 

حيث حيصل على األموال ليتاجر ويعضارب ويساهم بها. 
 

عستصنااال :خامسًا
(14)

ستصناع يف اللغة طلب الصنعة، وهو عمل اال 

شيء، أي دعا إىل صنعه. أما يف ستصن  الا الصان  يف حرفته ومصدر

صطالح فهو عقد يشرتي به يف احلال شيء مما يصن  صنعًا يلتزم البائ  اال

وللمؤسسة ، ومثن حمددخمصوصة بتقدميه مصنوعًا مبواد من عنده بأوصاف 

قوم بتوسيط نفسها لدف  قيمة السلعة املصنعة للصان  بداًل املالية أن ت

نتهاء من التصني  يقوم البنك ببيعها لعميله لقاء ما ، وبعد االمن العميل

 دفعه يف تصنيعها زائد ربح.

سادسًا: التورق
(15)

التورق لغة هو طلب الورق أي الدراهم، حيث تعين  

معينة وإعادة بيعها هو شراء سلعة والتورق كلمة ورق دراهم الفعضة. 

على نقد، وظهر هذا النوع من التمويل احلصول لطرف ثالث بغرض 
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لتمكني عمالء البنوك من احلصول على النقد بطريقة إسالمية بداًل من 

اللجوء للقروض التقليدية، حيث ميكن أن يقوم املصرف بشراء أو متويل 

عها يبيددًا ثم يقوم السلعة املطلوبة، ومن ثم بيعها للعميل زائدًا رحبًا حم

لصاحل عميله وإضافة املبلغ حلسابه، وفيما بعد ميكن أن يقوم العميل 

 بدف  مبلغ الشراء نقدًا أو بالتقسيط.

سابعًا: اإلجارة
(16)

اإلجارة من الناحية الشرعية هي عقد الزم على  

منفعة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة ملدة معلومة بعوض معلوم، 

ة صورة مستحدثة من صور التمويل يف ضوء عقد واإلجازة املذكور

اإلجارة، ويف إطار صيغة متويلية  شائعة تسمح بالتيسري على الراغب يف 

واألصول ذات القيم املرتفعة، السيارات والعقارات متلك األصول املعمرة مثل 

 وميكن أن يستفيد منها العمالء مبختلف شرائحهم.

تاسعًا: املزارعة
(17)

من مالكها إىل من يزرعها األرض ف  هي عبارة عن د 

أو يعمل عليها، ويقومان باقتسام الزرع بينهما، وتعترب املزارعة "عقد 

شركة" بأن يقدم الشريك اآلخر العمل يف األرض. ومتويل املصرف 

 اإلسالمي للمزارعة هو نوع من املشاركة بني طرفني:

تمويل املطلوب عتباره مقدم الاالطرف األول: ميثله املصرف اإلسالمي ب

 للمزارعة.

الطرف الثاني: ميثله صاحب األرض أو العامل )الزارع( الذي حيتاج إىل 

 متويل.

عاشرًا: املساقاة
(18)

لغة: مأخوذة من السقي، وذلك أن يقوم الشخص  

، ، ويكون له من ريعها جزء معلومومصلحتهاعلى سقي النخيل والكرم 

م إىل من يصلحها جبزء اصطالحًا: معاقدة على دف  الشجر والكروو

معلوم من مثرها. أو هي نوع شركة على أن تكون األشجار من طرف 

مشروعة واملساقاة ، احلاصل بينهماوالرتبية من طرف آخر وأن يقسم الثمر 

تعهد هلم يف دراية الذين ال األشجار كاملزارعة وفيها سد حلاجة أصحاب 

ك، فجوزت املساقاة حتقيقًا إىل معاملة من له خربة يف ذلاألشجار فيحتاجون 

 ملصلحتهما.
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احلادي عشر: القرض احلسن
(19)

عرفنا أن املصارف اإلسالمية ال متنح  

املصارف التقليدية كما أنها  هاملتعاملني معها قرضا باملعنى الذي تقوم ب

وذلك ألنه ال ،ال تقوم خبصم الكمبياالت كما هو احلال يف املصارف التقليدية

 فأمياأية زيادة عن املبالغ املمنوحة يف هذه احلالة  جيوز للمصرف تقاضي

فهو ربا. ولكن هناك حاالت يكون فيها املتعامل م   منفعةقرض جر

املصرف اإلسالمي معضطرا للحصول على نقد ألي سبب من األسباب 

للسفر وغريها وليس من املعقول  نقودا للعالج أو للتعليم أوحيتاج قد ف

 حاجة هذا الزبون لسببني هما: ال يليب املصرف اإلسالميأ

مصلحة هذا الزبون مرتبطة باملصرف اإلسالمي فهو يودع  إّن .7

نقوده فيه ويشرتي منه ويتعامل معه يف مجي  أموره اجملدية مما يعين 

 استفادة املصرف من الزبون.
هناك مسؤولية اجتماعية تق  على عاتق املصرف وهو مد يد  أّن .5

ي يعمل فيه وأهم ما ميكن أن يقحمه العون واملساعدة للمجتم  الذ

ألععضاء هذا اجملتم  هنا هو إبعادهم عن االقرتاض بالفائدة لذلك يتم 

منح أي فرد من أفراد اجملتم  املسلم هذا القرض سواء كان زبون 

 املصرف أم ال.

 التمويل اإلسالمي ودوره يف حل مشكلة البطالةاحملور الثاني: 

فقط للمشكالت اليت تواجه اإلنسان يف  مل يقدم اإلسالم تصورات نظرية

حياته اليومية بل قدم له احللول العملية والتطبيقات امليدانية اليت تعاجل 

له، وكغريها  ةالقعضية من جذورها سعيا حلماية اإلنسان املسلم وصيان

من املشكالت حظيت البطالة بقسط وافر من املعاجلات واحللول، ويف 

 وسائل عالجها من منظور التمويل اإلسالمي إىلالتطرق هذا احملور سيتم 

ن نتطرق اىل العالج االقتصادي اإلسالمي من ناحية عملية أوميكننا 

 تطبيقية. 

بالتنظري مل يكتف التمويل اإلسالمي  :اإلجراءات العملية التطبيقية

فقط يف جمال مكافحة البطالة واحلث على العمل، بل قدم بععضا من 

 عملية ومنها:اإلجراءات العالجية ال



(000) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

. فريضة الزكاة1
(20)

برز الوسائل واألدوات اليت تعاجل أالزكاة من ّد تع :

نها وسيلة من وسائل إعادة توزي  إمشكالت اجملتم  االقتصادية حيث 

الدخل ونقلة من وحدات الفائض إىل وحدات العجز اليت يزيد لديها امليل 

احلدي لالستهالك
(21)

ينتج عن هذه ، وبالتالي تنشط حركة االسوق و

ن الفكرة البارزة يف الزكاة هي أن تعمل على أاحلركة زيادة اإلنتاج، كما 

نها تساعد القادر على العمل على أكفاية من ال جيد الفرصة ليسعى كما 

منه ويعمل على تطوير ذاته ومساعدة يش صغري يعمشروع متويل 

غريه
(22)

ي  احلقيقي الفجوة بني خط التوزتقليص يف أهميتها . إضافة إىل 

املعروفمنحنى لورنس وخط الفعلي وذلك وفق 
(23)

.وم  األهمية الكبرية 

ذلك ليس كافيا  أّن ، إاّلوالبطالةللزكاة يف التكافل االقتصادي وحماربة الفقر 

اإلنسانية التطورات املالية واملعامالت ، ويف زمن للمجتمعاتالتطورات احلديثة يف 

اإلسالمي من خلروج حبلول االقتصادية قتصاد لالاملبنية عليها، ولذا فال بد 

اليت تساعد أفراد اجملتم  على ختطي املشكالت اليت تواجههم، حبيث يتم 

تقديم املساعدات املالية القائمة على املشاركة يف إقامة املشاري  اليت توفر 

دخال مناسبا لإلنسان، إذ ميكن لكثري من الفقراء أن يستفيدوا مباشرة 

لى قروض التمويل اإلسالمي للمشاري  الصغرية، اليت من احلصول ع

تعد من أهم الوسائل اليت متكنهم من التغلب على الفقر، من خالل توفري 

فرص العمل املناسبة.
(24)

  

دعا اإلسالم املسلمني إىل الرتاحم . اإلقراض احلسن بقصد العمل: 2

عضهم والتكافل والتعاون فيما بينهم على الرب والتقوى ومساعدة بع

برز وسائل املساعدة اليت أالبعض  بشتى السبل املادية واملعنوية، ومن 

حض عليها اإلسالم هي القرض احلسن والذي رتب علية رب العاملني 

سري أليلة " :األجر والثواب العظيم، حيث قال عليه الصالة والسالم

الصدقة بعشر أمثاهلا، والقرض  ابه: رأيت على باب اجلنة مكتوب

ويقول (، 111الرقم: ، صحيح الرتغيب)احلديث حسن، ، "عشر بثمانية

 "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتني إاّلأيعضا رسول اهلل 

كانت كصدقتها مره"
(25)

والقرض  )رواة ابن ماجه وهو ضعيف( 
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برز وسائل متويل املشروعات الصغرية بعيدا عن أاحلسن واحد من 

 اإلقراض بالفائدة الذي حيرمه اإلسالم.

مل يقف اإلسالم عند  .الدعوة اىل االحرتاف )التدريب املهين(:3

التنظري فقط بل قدم حلوال عملية تطبيقية للخروج من بوتقة الفقر 

حيث دعا  وبراثن البطالة وحتريك طاقات الشباب وحتفيزهم على العمل،

إىل تعلم احلرفة واملهنة والصنعة، والشواهد كثرية يف تارخينا اإلسالمي 

و من سرية أسالفنا عليهم أسواء من السرية النبوية العطرة  العظيم

رمحة اهلل ورضوانه. وبارك رسول اهلل علية الصالة والسالم باليد اخلشنة 

متسها النار. وكان  ثر العمل والكد وقال عنها هذه يد الأاليت بان فيها 

ذا جاءه من يشكو الفقر واحلاجة إرسول اهلل علية الصالة والسالم 

جة قلة العمل يأمره بالعمل حتى ولوكان متواضعا صغريا ألن نتي

املشروع الصغري هو نواة املشروع الكبري وقد ثبت ذلك اقتصاديا حيث ان 

كثري من الشركات املتعددة اجلنسية اليوم كانت نواتها مشروعات صغرية 

جدا، وتلقى املشروعات الصغرية اهتماما كبريا من قبل احلكومات 

م باعتبارها احد أدوات عالج البطالة لدى أصحاب الشهادات والدول اليو

واخلربات من الشباب والنساء الذين ليس لديهم رؤوس أموال تساعدهم 

على البدء بالعمل، وهنا يظهر دور اإلسالم يف واهتمامه يف ما يسمى 

اليوم باالستثمار البشري.
(26)

الدول املتقدمة تعتمد وبشكل  حظ أّنويل 

لف مشروع أ 011مليون و 5شاري  الصغرية فمثاًل ايطاليا أساسي على امل

 %11من اقتصادها للحكومة والشركات الكربى و %01صغري. وأوروبا 

مليون فرصة عمل يف  72أما أمريكا فقد وفرت  للمشروعات الصغرية.

العشر سنوات األخرية من املشروعات الصغرية
(27)

 

8 

ج مشكلة البطالة تقوم على عدة املنهجية االقتصادية اإلسالمية لعال إّن

عملية ونظرية تسهم وبال شك يف ختفيف حدة البطالة وعالجها  حماور

وذلك من خالل إعداد اإلنسان إعداًدا أخالقًيا تدريبيا، وتوفري التمويل 
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الالزم للمشروعات بالصيغ اإلسالمية، وتفعيل دور مؤسسات اجملتم  

 املدني يف دعم املشروعات الصغرية.

 :الدراسةج نتائ

سببه التطور الصناعي أمراض العصر ظهر أن البطالة هي مرض من  -5

 اهلائل الذي قلص من دور اإلنسان واستبداله باآلالت.
نها سبب التوترات إحيث مناحي احلياة كل تطال ثار شاملة تكاد آللبطالة  -1

 السياسي.االستقرار االجتماعية وعدم 
والسنة النبوية آليات عالجية يم ن الكرآالقرقدم اإلسالم من خالل آيات  -0

ملشكلة البطالة تتناسب م  كل زمان ومكان وهي على ضربني: عملي 

 ونظري )أخالقي وقيمي(.
تعترب الزكاة والقرض احلسن من مصادر التمويل اهلامة اليت تساهم يف  -0

عن العمل وخاصة املؤهلني أكادمييا العاطلني خلق فرص عمل للشباب 

 اديا.ولكنهم غري قادرين م
بروز دور الوقف اإلسالمي يف جمال تنمية الفرد واجملتم  علميا وثقافيا  -1

 واملكتبات.املدارس ووقف املساجد والكتاتيب من خالل عدة منافذ أهمها: 
 التوصيات:

إعادة النظر يف دور الوقف اإلسالمي، الذي أغفل يف اآلونة األخرية -0

م  األخذ باعتبار الدور  وذلك للعمل على إحياء سنة من السنن النبوية

 اهلام الذي قام به يف جمال التمويل وهو ما حتتاجه الدول اإلسالمية اليوم.

راسة وإقرار التمويل اإلسالمي والصور املعاصرة الستثمار األموال د-5

املتناقصة املنتهية املشاركة الوقفية، ومن أهمها: عقد االستصناع، وعقد 

، واملشاركة وإقراض الوقف، الوقفعضاربة مبال بالتمليك، وتأجري الوقف، وامل

 ...يف شركات تنموية

تشجي  التمويل اإلسالمي والبنوك اإلسالمية خاصة لرف  العبء عن -0

كاهل ميزانية الدولة يف قطاع هام من قطاعات التنمية البشرية وهو 

، التعليم، باإلضافة إىل إنشاء اجملالت اإلسالمية، وابتعاث الطالب املتميزين
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واإلنفاق عليهم من مال الوقف، باإلضافة إىل متويل اجلامعات من مال 

 الوقف.

على كليات الطب واألجهزة الطبية والوقف تشجي  وقف املستشفيات، -0

البحوث الالزمة للمؤسسات الطبية، باإلضافة إىل الوقف على مراكز 

ء. العلمية، والوقف على األدوية ألصحاب األمراض املزمنة من الفقرا

 وذلك ملا له من دور كبري يف رف  املعاناة عن الفرد والدولة.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 األسبابتمعات العربية واإلسالمية )مشكلة البطالة يف اجمل أسامة السيد عبد السمي : (1)

 .9ص ،7002مصر، ،اإلسكندرية دار الفكر اجلامعي، احللول(، واآلثار،

 املكتب اجلامعي احلديث، ملشكلة البطالة، إسالميةحلول  عبد الراضي: إبراهيم (2)

 .44-99 ص-ص ،7002 مصر، ،اإلسكندرية

قراءات يف االقتصاد  االقتصادية،دور الزكاة يف عالج املشكالت  يوسف القرضاوي: (3)

اململكة  جدة، مركز النشر العامي، للبحوث والتدريب، اإلسالمياملعهد  ،اإلسالمي

 .742-791 ص-ص ،7922 العربية السعودية،

دار الكتاب املصري، القاهرة ـ دار  أمحد زكي بدوي، معجم املصطلحات االقتصادية، (4)

 . 791ص 7921الكتاب اللبناني، بريوت 

للمزيد من التفصيل انظر: حممد حممود السرياني، ظاهرة البطالة يف األردن، حبث  (5)

، 7490، حمرم 7، العدد 7منشور، جملة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية، العدد اجمللد

 .29-22، ص 7009

-جدة-البنك اإلسالمي للتنمية–منذر قحف، مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي  (6)

 .77ص-7004

إرشيد، حممود عبد الكريم، الشامل يف عمليات املصارف اإلسالمية، دار النفائس،  (7)

 .، الطبعة الثانية7002عمان،

احلناوي، حممد صاحل، املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية، الدار اجلامعة،  (8)

 .7000القاهرة، 

 .491مرج  سبق ذكره، صشلهوب، علي حممد، شؤون النقود وأعمال البنوك،  (9)

إرشيد، حممود عبد الكريم، الشامل يف عمليات املصارف اإلسالمية، مرج  سبق ذكره،  (10)

 .29ص
 .472شلهوب، علي حممد، شؤون النقود وأعمال البنوك، مرج  سابق الذكر، ص( 11)

صوان، حممود حسن، أساسيات العمل املصريف اإلسالمي، دار وائل للنشر، عمان،  (12)

 .717، ص7007



(100) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
احلناوي، حممد صاحل، املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية، الدار اجلامعة،  (13)

 .27، ص7007القاهرة، 

إرشيد، حممود عبد الكريم، الشامل يف عمليات املصارف اإلسالمية، مرج  سبق ذكره،  (14)

 .772ص
 .471ذكر، صشلهوب، علي حممد، شؤون النقود وأعمال البنوك، مرج  سابق ال( 15)

 .721وحيد، أمحد زكريا، دليلك إىل العمل املصريف، مرج  سبق ذكره، ص( 16)

اإلسالمي، مرج  سبق ذكره، املصريف صوان، حممود حسن، أساسيات العمل  (17)

 .722،722ص

إرشيد، حممود عبد الكريم، الشامل يف عمليات املصارف اإلسالمية، مرج  سبق ذكره،  (18)

 .710ص
 .92ني حممد، العمليات املصرفية اإلسالمية، مطاب  الشمس، عمان، ص مسحان، حس (19)
 .120: احلديث رقم صحيح الرتمذي، األلباني (20)
 1141، رقم احلديث صحيح اجلام  ،أللبانيا (21)
 .7217رقم احلديث  ،اجلام  الصغري، السيوطي (22)
 .1، ص 117إلميان، رقم احلديث لبيهقي، شعب اا (23)

 .41ص انظر: القرضاوي، مصدر سابق، (24)

أمحد بن عبد اهلل اليمين، الربكة يف فعضل السعي واحلركة، املكتبة التجارية الكربى،  (25)

 .9-2مصر، ص

 .61-66ملزيد من التفصيل انظر: القرضاوي، مصدر سابق، ص ( 26)

االقتصاد اإلسالمي، ىل: جناح أبو الفتوح، إ عللمزيد حول هذا املوضوع ميكن الرجو( 27)

 .115-141، ص 1455، النظام والنظرية، عامل الكتب احلديث، إربد

http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/book/977&ajax=1
http://www.dorar.net/book/977&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1
http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/911
http://www.dorar.net/mhd/911
http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1


 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (101) 1017( جانفي 11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة لظاهرة عدم تماثل 

 المعلومات وانعكاساته على جودة األرباح المحاسبية
 د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان                          

 فلسطين-غزة- ية الجامعية للعلوم والتكنولوجياالكل

S 
على املمارسات هدف البحث بشكل رئيس إىل التأصيل العلمي من خالل التعرف 

 احملاسبية اخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات وانعكاساتها على جودة األرباح.

املنهج  ولإلجابة على التساؤالت البحثية واختبار فروض البحث، أعتمد الباحث على

 الوصفي التحليلي يف تبيان وتوضيح اجلانب النظري، وحتليل نتائج الدراسة امليدانية.

ممارسات احملاسبية اخلاطئة أنه يوجد أثر للكما أثبتت نتائج الدراسة امليدانية للبحث 

  .لظاهرة عدم متاثل املعلومات على جودة األرباح احملاسبية

جودة ، عدم متاثل املعلومات، اسبية اخلاطئةاملمارسات احمل: الكلمات االفتتاحية

 اإلفصاح احملاسيب، احلوكمة.، األرباح احملاسبية

Measure the impact of erroneous accounting practices 

phenomenon of asymmetry of information and its impact on 

the quality of accounting profits 

Abstract: 

 The research aims mainly to scientific rooting through the 

identification of erroneous accounting practices of the phenomenon 

of asymmetry of information and its impact on the quality of 

earnings. 

To answer research questions and test hypotheses, the researcher 

adopted the descriptive and analytical approach to identify and 

clarify the theoretical side, and analyzing the results of the field 

study. 

The results of the field study also proved that the research that there 

is the effect of the accounting practices of the phenomenon of false 

asymmetry of information on the quality of accounting profits. 

The opening words: erroneous accounting practices, asymmetry of 

information, the quality of accounting earnings, accounting 

disclosure, corporate governance. 
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 مقدمة

 أساس مبثابة وتعّد املالية األسواق يف أساسيا احملاسبية دورا علوماتتلعب امل

 يف حتديد هامة احملاسبية مسة املعلومات جودةّد وتع، املال رأس لتخصيص

 .النقدية التدفقات وفق أساس االستحقاق وكذلك ضمن قوائم األرباح

 مستوى وتؤدي املمارسات احملاسبية اخلاطئة من قبل اإلدارة إىل اخنفاض يف

 زيادة يف إىل يؤدي املستثمرين اليت يسفر عنها تباين بني جودة األرباح

 خطر املالية، مما ينتج عنه زيادة األسواق يف املعلومات متاثل ظاهرة عدم

 وزيادة السيولة سيؤدي إىل خفض وبالتالي املستثمرين، تقديرات سوء

، املستثمرين تهم ليتا األرباح ستتأثر جودةلذلك  ونتيجة .املال رأس تكلفة

والواق  أن كرب حجم الشركات يعترب أحد الدواف  اليت جتعل إدارة الشركة 

حتت ضغط كبري من املساهمني لتحسني األداء التشغيلي للشركة وزيادة 

 األرباح والعمل على جودتها.

للمستثمرين كبرية  األرباح احملاسبية أهميةجلودة فقد اتعضح أن 

تخدام رأس سكفاءة إدارة املنشأة وقدرتها يف ا يف قياس مدى هميساعد

املال املتاح يف توليد أكرب قدر من األرباح، كما يساعد املستثمرين يف 

وأن اخنفاض املناسبة والصحيحة، تقييم االستمارات واختاذ القرارات 

جودة األرباح يؤدي إىل زيادة خماطر املعلومات احملاسبية وعدم متاثلها وزيادة 

املعلومات احملاسبية املنشورة دورًا مهمًا  ه املعلومات، حيث تؤديتكلفة هذ

من خالل دورها يف حتويل املعلومات املعلومات يف ختفيض مشكلة عدم متاثل 

اخلاصة اىل معلومات عامة متاحة لكافة املستثمرين مما يؤدي إىل ختفيض 

 .لالستثماراتتكلفة التمويل 

هم أكثر الناس  ةالشرك إدارةأن  عدم متاثل املعلوماتيقصد بظاهرة و

الشركة نظرًا ملا تتوفر لديهم من معلومات عن  معرفة عن وض 

وهي الدعائم ، املستثمرينمن للشركة القيمة املالية والواقعية واملستقبلية 

اليت تؤهل الشركة لدورها الفاعل يف السوق حيث توظف هذه املعلومات 

الشركة اليت ُتعب ُر عنها توزي   للمستثمرين بقدرة جليدإلعطاء الوض  ا

 وتباينها األرباح على املساهمني بالشركة. ويف حالة انعدام هذه املعلومات
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مستوى اإلفصاح التطوعي بزيادة  اإلدارةقوم ت، واملستثمرينما بني الشركة 

عن القوائم املالية وذلك بكشف معلومات عن الشركة غري ُمجربين عن 

السوق من ق بل احملللني  إىليتم حتليلها ونقلها اإلفصاح عنها قانونيًا ل

املاليني. لذلك فإن زيادة عدد احملللني املاليني يوحي بوجود مستوى أقل 

من عدم متاثل املعلومات واليت ُيستنتج منها عالقة عكسية ما بني سياسة 

 .عدم متاثل املعلوماتظاهرة توزي  الشركات ألرباحها على املستثمرين و

للمعلومات السيما  ًاهام ًامتثل التقارير املالية مصدر حث:مشكلة الب

لرتشيد القرارات املعلومات املالئمة من إذا احتوت على كمية ونوعية 

الشفافية مستوى ن إ، وعلى ذلك فاألطراف املستفيدةاملختلفة ولكافة 

ملعلومات التقارير املالية تلعب دورًا بارزًا يف ختفيض حالة عدم التأكد 

 يص فجوة عدم متاثل املعلومات بني اإلدارة واملستخدمني.وتقل

ويعترب زيادة جودة األرباح واحلد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات، قعضية 

مهمة للهيئات واملنظمات املهنية، حيث ميكن لألرقام احملاسبية أن تقدم 

معلومات ذات قيمة مناسبة ومالئمة األغراض اختاذ القرارات للمستثمرين 

احملاسبية املتوفرة عن جودة املعلومات ستثمارية، فمن املفرتض أن اال

األرباح تساهم يف تسهيل التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة، 

واحلد منها، كما أن زيادة لإلدارة اخلاطئة وتقلل من املمارسات احملاسبية 

ومات مستوى جودة األرباح يؤدي إىل اخنفاض خماطر عدم متاثل املعل

 املتاحة أمام مستخدمي املعلومات.

قياس أثر املمارسات احملاسبية اخلاطئة وركزت مشكلة البحث على 

 ة.لظاهرة عدم متاثل املعلومات وانعكاساته على جودة األرباح احملاسبي

 تكمن مشكلة البحث يف التساؤالت التالية:كما 

م متاثل املعلومات لظاهرة عداخلاطئة احملاسبية ممارسات للهل يوجد أثر -1

  على جودة األرباح احملاسبية

على زيادة خماطر عدم متاثل األرباح جودة الخنفاض هل يوجد أثر -2

 املعلومات وزيادة تكلفتها 
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على ختفيض ظاهرة عدم متاثل لإلفصاح واحلوكمة هل يوجد أثر -3

 املعلومات وزيادة جودة األرباح احملاسبية 

 النقاط التالية: ىليهدف البحث إ أهداف البحث:

 التعرف على ظاهرة عدم متاثل املعلومات وتأثريها على جودة األرباح.-1

التعرف على املمارسات احملاسبية اخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات -2

 وانعكاساتها على جودة األرباح، واقرتاح آليات للتغلب عليها.

ة لقياس جودة املستخدموالنظريات  ستسليط العضوء على املقايي-3

 األرباح اليت حتد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات. 

التعرف على دور اإلفصاح عن جودة األرباح احملاسبية يف التقارير -4

بني اإلدارة املعلومات املالية وأثرها يف ختفض فجوة ظاهرة عدم متاثل 

 .واملستخدمني

ظاهرة عدم  التعرف على دور احلوكمة واملعايري احملاسبية يف ختفيض-6

 متاثل املعلومات وتأثريها على جودة األرباح احملاسبية.

تكمن أهمية هذا البحث يف معرفة دور املنظمات  :أهمية البحث

واهليئات للحد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات احملاسبية وانعكاساتها على 

 جودة األرباح احملاسبية ملا هلا أثار سلبية على املساهمني واملستثمرين

وما متارسه اإلدارة من ممارسات حماسبية ومستخدمي القوائم املالية، 

بعدم التماثل، صحيحة ومعضلله تتصف خاطئة باستخدامها معلومات غري 

األكادمييني خرية من قبل يف اآلونة األكبريًا اهتمامًا حيث وجد هذا املوضوع 

 .املهتمني على حد سواءوالباحثني 

 فروض البحث:

ممارسات احملاسبية اخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات يوجد أثر لل-7

 .على جودة األرباح احملاسبية
خماطر عدم متاثل املعلومات زيادة يوجد أثر الخنفاض جودة األرباح على -5

 .وزيادة تكلفتها
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ظاهرة عدم متاثل ختفيض على واحلوكمة هل يوجد أثر لإلفصاح -0

 اسبية.جودة األرباح احمل املعلومات وزيادة
  متغريات البحث:

 

 
 

 

 

أعتمد هذا البحث على املنهج  حتقيقًا ألهداف البحث :منهج البحث

الوصفي التحليلي، ووض  إطار نظري إلبعاد املشكلة وأهدافها، وذلك 

طار السابقة والبحوث العلمية، أما اإلمن خالل االعتماد على الدراسات 

نة الستطالع رأي عينة إعداد استباالعملي )التطبيقي( يعتمد على 

البحث اليت مت اختيارها، وحتليل وتفسري بيانات االستبانة اجملاب عنها 

 إىل نتائج منطقية.الوصول من أجل  (SPSS)الربنامج اإلحصائي باستخدام 

يف ضوء أهمية البحث وحتقيقا ملشكلة وأهداف البحث  خطة البحث:

الدراسة لمي من خالل إطار علتكوين ومراعاة املنهج املتب  يف البحث 

 النظرية والعملية، مت تقسيم هذا البحث إىل أربعة حماور التالية.

املفهوم العام لظاهرة عدم متاثل املعلومات وجودة األرباح  األول: وراحمل-

 احملاسبية.

ستخدمة لقياس جودة األرباح والنظريات امل ساملقايي احملور الثاني:-

 ملعلومات.حتد من ظاهرة عدم متاثل االيت 

لظاهرة اإلطار املفاهيمي للممارسات احملاسبية اخلاطئة  احملور الثالث:-

 عدم متاثل املعلومات وانعكاساتها على جودة األرباح.

يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل واحلوكمة دور اإلفصاح احملور الرابع:  -

 املعلومات وتأثريها على جودة األرباح احملاسبية.

 ت.النتائج والتوصيا -

 املراج . -

 

ظاهرة عدم تماثل 

 تالمعلوما

الممارسات المحاسبية 
 الخاطئة

 

جودة األرباح 
 المحاسبية

 المتغير
  التابع

المتغير 
 المستقل
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 املالحق. -

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية: :أوال

هدفت هذه الدراسة إىل أن عدم متاثل  (:1000دراسة )عبد احلافظ: -3

املالية، وقد توصلت هذه األوراق لتداول األساسي املعلومات هو الراف  

هرة الدراسة إىل أنه يوجد عالقة طردية بني حجم التداول الناتج عن ظا

 عدم متاثل املعلومات وبني القيمة املطلقة لتغري قيمة السهم.

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على  (:1003دراسة )أبو اخلري: -1

ظاهرة عدم متاثل املعلومات احملاسبية، وذلك من خالل التعرض ملفهوم 

املعلومات الداخلية بالشركة وأهميتها وحتليلها واملشاكل الناجتة من 

بالشركة، وذلك قبل نشر القوائم املالية السنوية، وقد توصلت  وفرتها

احملاسبية املؤثرة املعلومات هذه الدراسة إىل أنه يوجد أهمية نسبية لبعض 

 على رحبية املستثمرين والتوزي  النقدي لألسهم.

منوذج مقرتح هدفت هذه الدراسة إىل إعداد  (:1005 :دراسة )محاد-1

احملاسبية اخلاطئة، كما املمارسات ضوء انتشار جودة األرباح يف لقياس 

توصلت هذه الدراسة إىل أن املمارسات اخلاطئة اليت تتم داخل إطار 

 املبادئ احملاسبية املتعارف عليها هلا تأثري كبري على جودة األرباح.

هدفت هذه الدراسة إىل  (:1008 الشريف، أبو عجيلة:)دراسة: -4

، وتوصلت هذه واحلاكمية املؤسسيةباح العالقة بني جودة األرمعرفة 

الدراسة إىل أنه يوجد عالقة طردية بني استقاللية جلنة املراجعة وبني 

جودة األرباح، وأهمية استقاللية جلان املراجعة، ملا هلا من أثر إجيابي يف 

 رف  مستوى جودة األرباح.

 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثار (:1000 :دراسة )الناقة-5

عدم متاثل املعرفة يف األسواق املالية على تشكيل املالمح األساسية 

املقرتحة األدوات للهيكل املالي املعاصر، كما توصلت هذه الدراسة إىل أن 

للحد من املشاكل املرتتبة على عدم متاثل املعرفة تشتمل على وجود 
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قطاع خاص تقوم بإنتاج وبي  املعلومات، مما يؤدي إىل عدم متاثل 

 املعلومات ووجود إخفاء بها. 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على  (:1030 :دراسة )عبد الفتاح-2

اثر تطبيق مبادئ احلوكمة على ختفيض عدم متاثل املعلومات احملاسبية 

لرتشيد قرارات املستثمرين يف سوق األوراق املالية، كما توصلت هذه 

ترج  إىل تقص املعلومات الدراسة إىل أن ظاهرة عدم متاثل املعلومات 

وهو يعين عدم كفاية املستثمرين من املعلومات اليت حتجبها عنهم اإلدارة، 

املعلومات  وهم مطالبون باختاذ قرارات رشيدة عن االستثمارات، وتعّد

حد مسببات ظاهرة عدم متاثل املعلومات احملاسبية، مما يؤدي إىل أالداخلية 

 على االقتصاد القومي ككل.وجود خطورة على سوق رأس املال و

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة  (:1033 :دراسة )أبو علي، وآخرون-7

ثر جودة األرباح احملاسبية يف تكلفة حقوق امللكية طبقا ملعايري اإلبالغ أ

توصلت الدراسة إىل أن استمرارية األرباح احملاسبية املالي الدولية، وقد 

سية مهمة يف التأثري على تكلفة رأس وقدرتها على التنبؤ والتغذية العك

ثر جودة األرباح احملاسبية بتكلفة أاملال، كما توصلت إىل ضرورة قياس 

املعلومات خصائص باستخدام امللكية االقرتاض بداًل من تكلفة حقوق 

 احملاسبية طبقًا ملعايري اإلبالغ املالي الدولية.

ور ددراسـة  ىلهدفت هذه الدراسة إ (:1031: عبد النعيمدراسة )-8

سوق املال  يفومات لختفيض عدم متاثل املع يفدارة إليقات التقرير تع

خيلق ومـات لاملععـدم متاثل أن  كما توصلت هذه الدراسة إىل املصري،

سوق رأس ـاءة فـاض كفواخنال س املأـة رلفيـادة تكز أهمهابيات لبعض الس

 .يةخلومات الدالاملتاجرة باملعبسبب املال 

 الدراسات األجنبية: :ثانيا

وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة  :(Dadalt, et al: 2002)دراسة -3

 غري املعلومات مستوى املالية على املشتقات استخدام مدى تأثري

 غري توصلت إىل أن املعلوماتالشركات، كما  بأرباح يتعلق فيما املتماثلة

صورة  بتقديم ارةقيام اإلد خالل من. الشركة أرباح املتماثلة أثرت على
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 على حتقيق أرباح رأس املال بان هلا القدرة سوق يف غري حقيقة عن األرباح

 . حقيقية

 جودة أثر الدراسة إىل قياس هدفت هذه Chen: 2002):) دراسة-1

جبودة املعلومات وعالقتها  املال رأس استثمار حساسية على احملاسبية األرباح

 احملاسبية املعلومات جودة إىل تأثري احملاسبية، كما توصلت هذه الدراسة

واليت تعرب  األرباح جلودة مقياس باستخدام املال رأس االستثمار يف على

 ارتفاع أن على احملاسبية، وتقدم هذه الدراسة دليال املعلومات عن جودة

 أجل من للمديرين دقة أكثر معلومات يوفر املعلومات احملاسبية جودة

 .والسيئة اجليدة شاري امل بني والتمييز املفاضلة

حتديد الدراسة إىل  هدفت هذه :(Ajward, et al: 2010)دراسة -1

 -املعلومات يف عدم التماثل ودرجة الشركات أرباح جودة بني العالقة

طوكيو"، كما بينت  بورصة" يف املسجلة دراسة تطبيقية على الشركات

 عدم متاثلنتائج هذه الدراسة إىل وجود عالقة بني جودة األرباح و

 إىل املعلومات، فكلما كانت األرباح احملاسبية على جودة عالية يؤدي ذلك

 يف عدم التماثل من احلد وأيعضا عدم التماثل املعلومات، خفض

 املستثمرين كبار وجذب مال رأستكلفة  ختفيض ميكن أن يؤدي إىل املعلومات

 املالية. يف األوراق السيولة لزيادة نظرًا

حتليل الدراسة إىل  هدفت هذه :(Nikoomaram, et al, 2011)دراسة -4

ومعدي املعلومات احملاسبية املستخدمني عدم متاثل املعلومات بني لثغرات ال

 الدراسة هذه نتائج ، كما أظهرتاملاليةالنوعية للتقارير يف إطار اخلصائص 

ا هل النوعية اخلصائصاالعتبار األخذ يف  احملاسبيةاملعلومات على معدي  أن

من قبل  سيما ال لتقدميها للمستخدمني، والبعد عن عدم متاثل املعلومات،

 النوعية باخلصائص املالي والدائنني، وعالقة اإلبالغ احلسابات مراجعي

 للمعلومات.

يوجد أنه الدراسة إىل  هدفت هذه  (Ecker, et al: 2012):دراسة-1

اق املالية وعدم يف سوق األور املال رأس تكلفة بني ارتباط غري مباشر

 وأن عدم متاثل املعلومات يؤثر على جودة  األرباح، وجودة املعلومات متاثل
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 هذه نتائجتوصلت كما املال،  رأس تكلفةعلى  تؤثر بدورها واليت األرباح

النوعية للمعلومات تؤثر على عدم التماثل يف اخلصائص أن  الدراسة

ن تغيري يف عدم التماثل يف املعلومات وقت اإلعالن عن اإليرادات، فعضال ع

ب على جودة املعلومات بالتخفيض أو بالزيادة يؤثر بالسلب أو باإلجيا

 ، وترتبط اخلصائص النوعية للمعلومات ارتباطًا وثيقًا بتكلفةاألرباح

حيد من  وأن عدم متاثل املعلومات األرباح، جبودة ومن ثم املال رأس

  صادقة م  املستثمرين.علومات ملعدم وجود  املال، رأس يف سوق املنافسة

 اقرتاح منوذجًاالدراسة إىل  هدفت هذه(Akins, et al: 2012): دراسة -2

، على املنافسةذي يعتمد الاملعلومات على عدم متاثل املعلومات يف تسعري 

يف األسواق التنافسية، كما كشفت املستثمرين  منباستخدام عدد وذلك 

عندما يكون  فاض يف عدم متاثل املعلوماتاخن انه يوجد نتائج الدراسة إىل

 .هناك مزيد من املنافسة بني املستثمرين

 الدراسة إىل هدفت هذه :( (Bhattacharya. N, et al: 2013دراسة-7

 األرباح على عدم متاثل املعلومات، وتأثريها على التعرف على تأثري جودة

 فاض جودة األرباحاألرباح املعلنة، كما توصلت نتائج هذه الدراسة أن اخن

، وأن املعلومات يف عدم التماثل بزيادة ظاهرة كبرية مرتبط بدرجة

 من تزيد أنها كما تؤدي إىل تكاليف مرتفعة ظاهرة عدم متاثل املعلومات

 رأس املال، وتقليل سوق يف للمشاركني واملستثمرين االختيار سوء خطر

  .السيولة
 طار النظري للبحث:اجلزء األول: اإل

وجودة  عدم متاثل املعلوماتاألول: املفهوم العام لظاهرة  وراحمل

 :األرباح احملاسبية

شاع مصطلح عدم  املقصود بظاهرة عدم متاثل املعلومات:أواًل: 

 5161متاثل املعلومات بصورة كبرية يف جمال احملاسبة والتحويل يف عام 

 سوق بتأصيل مفهوم عدم متاثل املعلومات بني البائعني واملشرتين يف

 السيارات املستعملة.
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"احلالة اليت تتميز بامتالك  ه:ويقصد مبفهوم عدم متاثل املعلومات بأّن

األشخاص املختلفة ملعلومات خمتلفة خبصوص شيء معني". فالعاملني يف 

الشركة لديهم معلومات خبصوص قدراتهم أكثر من تلك اليت متتلكها 

 إدارة الشركة.

"األرباح  يقصد جودة األرباح بأنها: باح:ثانيًا: املقصود جبودة األر

احملاسبية املرغوبة ملستخدمي الرئيسية للمعلومات اليت تتصف باخلصائص 

التقارير املالية، واليت تساعد على حتقيق أهداف اإلبالغ املالي على حنو عام، 

)أبو علي، وآخرون: وأهداف اإلبالغ عن الربح احملاسيب على حنو خاص" 

"هي قدرة األرباح املفصح عنها يف التعبري عن  صد بها:كما يق، (1455

األرباح وعدم باألرباح املستقبلية واستمرارية األداء احلقيقي للشركة والتنبؤ 

كما يقصد بها ، (00–5 ، ص ص1446 :)الشريف، أبو عجيلةتذبذبها 

"هي األرباح اليت تعلنها الشركة تعرب بصدق وواقعية عن األرباح  أيعضًا:

ية والفعلية للشركة، وأن أرباح الشركة املنشورة ذات وجود نقدي احلقيق

فعلي ملموس، وأن هذه األرقام ليس فيها مبالغات أو أرقام احتمالية" 

 (.51-1، ص ص 1441)السهلي: 

 األسباب اليت أدت إىل ظهور عدم متاثل املعلومات: ثالثًا:
ملستفيدين نقص املعلومات والذي يرج  لعدم كفاية املستثمرين وا-5

من املعلومات اليت حتجبها عنهم اإلدارة وهي املعلومات الداخلية وهم 

رشيدة عن األرباح احملاسبية والقرارات إسرتاتيجية مطالبون باختاذ قرارات 

 االستثمارية.

تظهر بسب تنوع املعلومات اليت تصل إىل املستثمرين أو املستفيدين -1

من استخدامها يتحقق أخرى ومات معلسواء كانت معلومات داخلية أو أي 

 مكاسب غري عادية.

وهي ناجتة عن معلوماتية فجوة املعلومات تسبب ظاهرة عدم متاثل -0

 اختالف حجم املعلومات الداخلية واملعلومات املنشورة للجمي .
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هلا مثل التنافسي إخفاء اإلدارة معلومات قد تعتقد أنها تعترب باملركز -0

ية، حيث قد يستخدمها املنافسني يف تعديل اخلطط األرباح احملققة والفعل

 اإلنتاجية أو القرارات االستثمارية.

على األقل بشرط وجود  مقابلة مالية بني طرفنيحتدث نتيجة حدوث -1

 تعارض يف مصاحل هذه األطراف.

مبجرد وصول احملتوى املعلوماتي املستثمرين واملساهمني تتغري توقعات -6

 .ى إعالنات عن خطط الربح احملاسيباجلديد الذي يشتمل عل

أهمية جودة األرباح احملاسبية وتأثرها بظاهرة عدم متاثل رابعًا: 

تستمد أهمية جودة األرباح من أهمية األرباح نفسها، أذا  املعلومات:

أن أرباح الشركة بغض النظر عن جودتها تعترب من املدخالت اهلامة يف 

ستثمارية وغريها من القرارات األخرى، عملية اختاذ القرارات املالية واال

والتقييمية الدراسات التنبؤية من العديد وكذلك فإن األرباح يتم استخدامها 

 ألداء الشركة احلالي واملستقبلي.

حمورًا هامًا للهيئات خصائص وقد مثلت األرباح احملاسبية وما تتمت  به من 

دولية، وكذلك الباحثني واملنظمات املهنية باإلضافة إىل جملس املعايري ال

األكادمييني، وذلك بعد تعرض املنشآت الكربى يف العامل لألزمة املالية 

واليت  (WorldCom)األخرية، وانهيار كربى الشركات أبرزها انهيار شركة 

للمستثمرين متماثلة غري معلومات تقديم طريق عن بتعضخيم إرباحها قامت 

 بالشكل الصحيح.واملساهمني وعم اإلفصاح عن إيراداتها 

وبهذا االهتمام يف السنوات األخرية جبودة األرباح ظهرت كثري من 

احملاسبية ملستخدمي املعلومات الدراسات حول أهمية جودة األرباح بالنسبة 

 (.1446)عوض:  اليت تعترب مهمة الختاذ القرارات االقتصادية

أن أرباح  ويف هذا اجملال فقد أشار العديد من الباحثني والُكتاب إىل

الشركات تتمت  بأهمية كبرية حيث تعود تلك األهمية إىل استخدام 

 األرباح يف تقييم األداء من قبل عدد كبري من املستخدمني.

ومبا أن جودة األرباح املفصح عنها يف التعبري عن األرباح احلقيقية للشركة 

ل جانبًا هامًا ومنفعتها يف التنبؤ باألرباح املستقبلية، فإن جودة األرباح متث
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من األطراف مثل العديد من قبل للشركات يف تصميم الوض  املالي 

املستثمرين ومستخدمي القوائم املالية، وكذلك فإن جودة األرباح تعترب 

مؤشرًا على توزيعات األرباح وخصوصًا كونها من األمور اهلامة اليت 

 (،1446جيلة: )أبو عتؤخذ يف احلسبان عند اختاذ القرارات االستثمارية 

 التماثل املعلومات: عدم ودرجة األرباحجودة  بني العالقةيبني والشكل التالي 

 التماثل املعلومات عدم ودرجة جودة األرباح بني ( العالقة3شكل رقم )

 

)+(                                                                              (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جودة األرباح بني سلبية السابق أن هناك عالقة منوذجاالحظ من نلو

 للغاية وهامة إجيابية عالقة التماثل املعلومات، وأيعضا هناك عدم ودرجة

 باإلضافة البعد، هذا االعتماد على لنا يؤكد مما والسيولة األرباح جودة بني

 األسهم عائدات م املعلومات عدم متاثل  اجيابية بني درجة إىل أن هناك عالقة

عوائد نوعية من املعلومات حول  على احلصول عليها تسيطر عندما

 .األسهم وعائدات طبيعة األسهم، كما توجد عالقة اجيابية بني السيولة

 (Ajward: 2010) (Ecker, et al: 2012) :كما أوضحت دراسة كال من

 يف املدرجة للشركات والسيولة األرباح جودة بني العالقة يف التحقيق

 يف عدم التماثل ودرجة األرباحبني جودة  العالقة حيث لقائمة البورصة، منا

جودة األرباح  حيث بينهما، أما من سلبية العالقة فالحظنا أن املعلومات،

 السيولة

عائدات 
 األسهم

جودة األرباح 

 المحاسبية

عدم تماثل 
 المعلومات

 

)+( (+) 
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بينهما، مما تؤثر أيعضا على  وهامة إجيابية عالقة جند والسيولة احملاسبية 

 املال. رأس أسواق وفعالية كفاءة

ار السلبية لظاهرة عدم متاثل املعلومات خماطر اآلثخامسًا: 

يوجد عدة خماطر لآلثار  احملاسبية وتأثريها على جودة األرباح:

احملاسبية وتأثريها على جودة األرباح املعلومات السلبية لظاهرة عدم متاثل 

 وهي كما يلي:
ارتفاع تكاليف الصفقات والعمليات، وذلك ألن عدم التماثل حيدث  -5

ن حصول بعض األطراف، على إألطراف، حيث لوجود فجوة بني ا

معلومات دون البعض اآلخر جيعل اآلخر حياول جاهًدا للوصول إىل 

 تلك املعلومات اليت ترتف  تكلفتها.

 اخنفاض حجم العمليات وقيمتها. -1

رأس املال مما تنعكس سلًبا على االقتصاد أسواق عدم حتقيق الكفاءة يف  -0

 القومي.

واخنفاض عمليات البي  والشراء فيه، مما متغري حجم السوق نسبيًا  -0

 يؤدي إىل اخنفاض يف األرباح احملققة.

االجتاه حنو نشر القوائم والتقارير املالية للشركات على شبكات  -1

التشغيلية اخلصائص بعض  اإلنرتنت، رغم كل ماله من مميزات، إال أّن

علومات باملعرضة للتالعب لنظام املعلومات االلكرتوني جتعل األمر أكثر 

املالية واخلاصة باإلرباح احملاسبية، ومن ثم تكون درجة املعلومات غري 

 مؤكدة.

إىل الوضوح املالية للشركات والتقارير القوائم تتعضمنها فقد املعلومات اليت  -6

والبساطة واملوضوعية والعديد من اخلصائص النوعية للمعلومات، 

التنبؤ باألرباح  مبا ال يساعد أصحاب املصاحل من عدم القدرة على

 والعوائد املستقبلية.

القوائم والتقارير املالية ومستخدمي التعارض بني املصاحل بني اإلدارة  -3

، تظهر معضللةمالية وتقارير يؤدي غالبًا إىل حتليل اإلدارة وإعداد قوائم 

اخلاصة، مصاحلها على احلفاظ القوائم املالية على غري حقيقتها، بهدف 
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عنها وباخلصوص األرباح اإلفصاح نات هامة وعدم حيث يتم إغفال بيا

 السنوية.

أصحاب أو مستخدمي القوائم املالية عدم متاثل املعلومات لدى كافة  -9

 املصاحل.

من تاريخ انتهاء ملحوظة تأخر نشر القوائم والتقارير املالية بصورة  -1

 السنة املالية.

وتؤدي  سادسًا: العوامل اليت حتد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات

 إىل زيادة جودة األرباح احملاسبية:
 وجود نظام حماسيب يسمح بتوفري املعلومات املالئمة ملتخذي القرارات. -5

وض  تشريعات من قبل املنظمات واهليئات املهنية التشريعية لتوافر  -1

املالية، من حيث أساسها املنشآت نظم معلومات فعالة تعمل على 

 التنظيم والرقابة.

مبا تتعضمنه من معلومات، والقوائم املالية يف بالتقارير اإلفصاح الكا -0

 حاليًا واملتوقعة مستقباًل.واألرباح احملققة تعكس حقيقة املراكز املالية 

م  املنشأة املالية وباخلصوص املستثمرين املتعاملني زيادة الوعي لدى  -0

 رية.االستثمالرتشيد القرارات املتاحة البدائل ملساعدتهم يف االختبار بني 

املالية املتاحة جلمي  املتعاملني م  املعلومات حتقيق العدالة ومتاثل  -1

 املنشأة.

بني املنشآت الربط لتحقيق تكنولوجيا املعلومات تفعيل أدوات  -6

يف الوقت القرارات السليمة واملتعاملني معها واليت تسهل يف عملية اختاذ 

 املناسب.

 Akins: ، (1031Ecker, et al : )) 1031)كما أوضحت دراسة كال من: 

أن اخلصائص النوعية للمعلومات تؤثر على مستوى عدم التماثل يف 

املعلومات وقت اإلعالن عن اإليرادات، فعضال عن تغيري يف عدم التماثل يف 

 على جودة األرباح.ب باالجياأو يؤثر بالسلب املعلومات بالتخفيض أو بالزيادة 
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ت املستخدمة لقياس جودة الثاني: املقاييس والنظريا وراحمل

 :األرباح اليت حتد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات

واليت  املقاييس املستخدمة لتحديد جودة األرباح احملاسبية-أوال

تناول الباحثون يف جمال احملاسبة  حتد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات:

م املالية القوائمستخدمي جودة األرباح ومفهومها مبعان عدة تبعًا الختالف 

وهدفهم من هذا االستخدام، وتبعًا الختالف وجهة نظرهم فيما حتتويه 

يف جماالت الباحثون األرباح من خصائص جتعلها تتمت  باجلودة، إذ يرى 

احملاسبة أن اشتمال األرباح املفصح عنها على بنود غري عادية يؤدي إىل 

ى ولو توافق أحداث خلل يف مقدار ما حتتويه تلك األرباح من جودة حت

ذلك م  املبادئ احملاسبية املقبولة قبواًل عامًا، كما ينظر لألرباح على أنها 

دون تأثري يذكر احلقيقي لإلدارة ذات جودة مرتفعة إذا ما عكست األداء 

 اخلارجة عن سيطرتها.للعوامل 

لتحديد جودة األرباح املستخدمة وميكننا استعراض أهم املقاييس 

 وهي كما يلي:

تعرف استمرارية  :(1033)أبو علي، وآخرون: تمرارية األرباح اس-5

األرباح مبدى ارتباط األرباح احملاسبية احلالية باألرباح احملاسبية املستقبلية، 

، ومت االعتماد على معامل باألرباح عالية اجلودةوتتصف األرباح الدائمة 

األرباح احلالية  اليت تربط بنيالبسيط )بيتا( املستخرج من معادلة االحندار 

، وقد مت تقسيم األرباح إىل لقياس استمرارية األرباحواألرباح املستقبلية 

تدفقات نقدية ومستحقات اليت تستخدم كقياس لالستمرارية وبالتالي 

 جودة األرباح.

ومن  :(1002أبو عجيلة: ) خلو األرباح من ممارسات إدارة األرباح-1

جودة األرباح هي خلو األرباح من  لقياساستخدامها اليت مت  ساملقايي

ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارة الشركة، وقد أثبتت كثري من 

من املستحقات املستخرجة الدراسات أن نسبة املستحقات االختيارية 

الكلية للتوصل إىل وجود من وجود ما يدل على أنه مت إدارتها فإن ذلك 

 يشري إىل مستوى جيد جلودة األرباح.
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القدرة التنبؤية لألرباح تعرف  احملاسبية:التنبؤية لألرباح لقدرة ا-1

احملاسبية بقدرة األرباح ومكوناتها على منوذج )فرنسيس( يف التنبؤ باألرباح 

احملاسبية ويعترب هذا النموذج أن األرباح عالية القدرة على التنبؤ بأرباح 

 عالية اجلودة والعكس صحيح.

أن املعلومات املتعلقة  (FASB)اسبة املالية فقد حدد جملس معايري احمل

بأرباح املنشأة اعتمادا على حماسبة االستحقاق، تقدم بشكل عام مؤشرًا 

على توليد التدفقات النقدية، وذلك واملستقبلية على قدرة املنشأة احلالية 

النقدية واملدفوعات بتأثريات املقبوضات بشكل أفعضل من املعلومات احملدودة 

 (.1446)عوض:  احلالية

أحد الصفقات األرباح احملاسبية يعترب استقرار متهيد األرباح احملاسبية: -4

أثر التذبذبات املستقبلية تقليل املرغوبة يف األرباح، ويؤدي متهيد األرباح إىل 

فعضت قيمة التدفقات النقدية التشغيلية املؤقتة يف األرباح، فكلما اخن

)أبو علي،  وهو مؤشر إىل زيادة اجلودةوبالتالي ميهد إىل أرباح عالية، 

 (.1455وآخرون: 

دراسة ّد تع .(1002)عوض: القيمة املالئمة لألرباح احملاسبية -5

وقياس القيمة املالئمة للمعلومات احملاسبية، قعضية مهمة للهيئات 

واملنظمات اليت تهتم باحملاسبة وهو التعرف على احملددات اليت تتعلق مبالءته 

قيم احملاسبية اليت تنعكس يف قيد حقوق امللكية، فالقيم وموثوقية ال

السوقية حلقوق امللكية جتسد القيمة احملاسبية إذا كان كالهما مرتبطني 

من قبل جملس يستخدمان معًا وتعترب املالئمة املعيارين الرئيسيني اللذان 

مة أن ، وبالتالي ميكن لدراسات القيمة املالئ(FASB)معايري احملاسبة املالية 

 تقدم العديد من النتائج املهمة ألطراف متعددة.

تعود قيمة التغذية العكسية إىل قدرة قيمة التغذية العكسية: -2

تصحيح من خالل تأكيد أو القرارات على التأثري األرباح احملاسبية على 

األولية أو السابقة ملتخذي القرارات، وإتباع منهجية )باريا( ثم التدفقات 

لصفة من خالل تنبؤ األرباح بالتدفقات النقدية املستقبلية قياس هذه ا
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باستخدام قيمة التغذية العكسية ألرباح الشركة ومقارنتها خبطأ التنبؤ 

 (.1455)أبو علي، وآخرون:  بأرباح السنة القادمة.

مت استخدام منوذج كل من )كيين، باسيي(  توقيت االعرتاف احملاسيب:-7

حملاسيب باستخدام احندار عكسي باألرباح على مت قياس توقيت االعرتاف ا

عوائد األسهم املوجبة والسالبة، حيث إنه كلما زاد االرتباط فإن هذا 

 مؤشًرا على زيادة توقيت االعرتاف احملاسيب باألرباح.

مت احتساب الربح احملاسيب من النقد بنسبة  االقرتاب من النقد:-8

إىل األرباح، وحتى تكون األرباح ة التشغيليالتدفقات النقدية من العلميات 

متقاربة أعطيت أعلى قيمة للشركات األقل اقرتابًا للنقد، وبالتالي كلما 

من النقد، الربح احملاسيب اخنفعضت النسبة فهذا مؤشر على ارتفاع اقرتاب 

 وبالتالي يؤدي إىل زيادة جودة األرباح.

ب جودة مت احتسا (:1033جودة املستحقات )أبو علي، وآخرون: -1

األرباح باستخدام املنهجية املستخدمة قبل منوذج )فرنسيس(، ومت 

اري خلطأ التنبؤ، حيث إن ارتفاع قيمة االحنراف استخدام االحنراف املعي

املستحقات اخنفاض جودة اخلطأ غري املفسر، وبالتالي زيادة يشري إىل املعياري 

 تؤدي إىل اخنفاض جودة األرباح احملاسبية.

ويعرف احلياد بعدم إدارة مبلغ الربح املعلن لتحقيق  ية:احلياد-30

عن اإلبالغ عند اإلدارة غرض أو هدف من أهداف اإلدارة، وهي جتنب 

 حدوث خسائر، أو جتنب اإلبالغ عن اخنفاض قيمة األرباح.

احملاسيب أحد املبادئ احملاسيب التحفظ يشكل التحفظ احملاسيب: -33

ا لإلطار املفاهيمي جمللس املعايري احملاسبية املقبولة قبواًل عامًا، ووفًق

يتعضمن التحفظ واحلذر عدم املبالغة يف تقييم األرباح  (IASB)الدولية 

التحفظ احملاسيب معيارًا لالختيار بني املبادئ احملاسبية ّد أو األصول، ويع

عنها، من خالل االعرتاف الرتاكمية املقرر اليت تؤدي إىل تقليل األرباح 

بأقل األصول باإليرادات، واالعرتاف الدوري للنفقات، فتقييم  املتأخر

 (.1446عوض: )قيمة، وتقييم االلتزامات بأعلى القيم 
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النظريات املستخدمة لقياس جودة األرباح اليت حتد من -ثانيا

ميكننا استعراض أهم النظريات  ظاهرة عدم متاثل املعلومات:

 من ظاهرة عدم متاثل املعلومات اليت حتدلتحديد جودة األرباح املستخدمة 

 وهي كما يلي:

وتصف كل األطراف بالرشد االقتصادي،  :املثاليةنظرية التعاقدات -3

وحتاول األطراف املختلفة ختفيض تكاليف الوكالة عن طريق التعاقد فيما 

التعاقدات ومراجعة تنفيذها، وسيلة لصياغة احملاسيب اإلفصاح بينها، ويعترب 

املطلوب املعلومات وحجم الشركة حجم بزيادة فصاح وتزداد درجة اإل

 اإلفصاح عنها وزيادة أرباحها وسيطرة املديرين على أمور الشركة.

عن طريق املتغريات احملاسبية اإلدارة حتاول  نظرية السلوك االنتهازي:-1

بتمهيد األرباح أو إتباع إسرتاتيجية تعظيم األرباح احلالية وتأثر سلوك 

عقود وهما بثالث متغريات ختيار سياسة اإلفصاح احملاسيب اإلدارة عن ا

 احلوافز، وشروط املديونية، والتكاليف السياسية.

أظهرت عديد من البحوث أن هناك حافز  نظرية توفري املعلومات:-1

أطراف عديدة داخلية اليت تهم املعلومات لدى اإلدارة لكي تفصح عن 

حملاسبية، ويتم اختيارها لتؤثر وخارجية، وعلى احملاسب اختيار الطرق ا

 .على التدفقات النقدية للشركة دون التأثري عليها مباشرة

احملاسبية اخلاطئة للممارسات الثالث: اإلطار املفاهيمي  وراحمل

 لظاهرة عد متاثل املعلومات وانعكاساتها على جودة األرباح:

علومات أواًل: مفاهيم املمارسات اخلاطئة لإلدارة يف عدم متاثل امل

 ويقصد باملمارسات اخلاطئة بأنها وانعكاساتها على جودة األرباح:

هي: "تدخل متعمد من جانب اإلدارة إلظهار القوائم املالية للوحدة 

بفرض توجيه قرارات الواق  االقتصادية بشكل معني خيتلف عن 

مستخدمي القوائم املالية حنو اجتاه معني غري االجتاه الذي كان سوف 

  (.1441محاد: لو سارت األمور يف اجتاهها الطبيعي ) يسلكونه

وتشري الدراسات بأن املمارسات احملاسبية اخلاصة من قبل اإلدارة، فاملنشأة 

واملستثمرين  واملساهمنيالعاملني اليت تتالعب يف أرباحها تبعث برسالة إىل 

  بأن خمالفة احلقيقة ممارسة مقبولة.



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ارسات اإلدارة تبدأ من التحول تدرجيًيا إىل كما يرى كثري من الباحثني أن مم

التقارير املالية االحتيالية خاصة إذا جنحت يف تعضليل مستخدمي 

التقارير املالية يف تقديم معلومات غري متماثلة وبعض األحيان تكون 

غري حقيقية، وهذا بفتح الباب أمام الشركات األخرى بإتباع نفس املنهج 

 املتب .

خمتلفة للممارسات اخلاطئة من قبل إدارة املنشاة يف  وهناك عدة أساليب

 تقديم معلومات غري متماثلة ومنها ما يلي:
تدخل اإلدارة يف عمليات حقيقية مثل التحكم يف توقيت الصفقات أو -أ

 شروطها، وعادة ترتكز هذه العمليات يف الربح األخري من السنة املالية.

املتعارف عليها مثل اختيار سبية احملاتدخل اإلدارة يف نطاق املبادئ -ب

سياسة حماسبية معينة أو تطبيقها أو تغريها أو تبويب عناصر قائمة 

الدخل بشكل معني، أو استخدام التقديرات احملاسبية بشكل حيقق مبلغ 

الربح املطلوب، أي أنه ميكن استخدام املعايري احملاسبية من ناحية إتاحة 

 معينة.بدائل معينة أو القيام بتقديرات 

تدخل إدارة املنشاة يف قيامها بتقديم معلومات خاطئة عن األرباح -0

وأيعضا اخلروج عن املبادئ احملاسبية  احملاسبية احملققة يف نهاية العام،

 املتعارف عليها مثل الغش والتزوير. 

ومن خالل ما سبق يتعضح جليًا أن تدخل اإلدارة وإتباعها ممارسات 

ودة األرباح وارتفاع تقدير املخاطر الناجتة خاطئة يؤدي إىل اخنفاض ج

 عن عدم متاثل املعلومات.

احملاسبية اخلاطئة ودورها يف املمارسات : أساليب احلد من ثانيًا

 ختفيض عم متاثل املعلومات:

لدى إدارة  ان هناك حافظإااللتزام مبعايري حماسبية عالية اجلودة: -5

املستثمرين واملساهمني هم اليت تاملعلومات الشركات لكي يفصحوا عن 

وغريهم، ولكن هناك من األسباب اليت قد تشج  اإلدارة على إخفاء 

بعض املعلومات، مبا تصبح احلاجة ضرورية إىل إصدار املعايري احملاسبية 
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امللزمة يف هذه احلالة لتخفيض عدم التماثل يف املعلومات وملن  األطراف 

 حساب األطراف اخلارجية. الداخلية من استغالل هذه املعلومات عن

حيث مت االلتزام مبعايري  االلتزام مبعايري مراجعة عالية اجلودة:-1

مراجعة عالية اجلودة من قبل املنشأة والتزامها من قبل املنظمات 

املهنية بعملية املراجعة وإصدار معايري املراجعة الدولية اليت تعترب قانونًا 

القيام أو عند املراجعة إعداد خطة جيب على ممارس املهنة إتباعه وعند 

املراجعة، حتى يتم التقليل من خماطر املراجعة، وعلى املراجعني بعملية 

بالثقة وعلى جتمي  أدلة إثبات جديرين على العمل م  عمالء  اأن حيرصو

عالية اجلودة موثوق بها، وبذل العناية املهنية الالزمة لتفادي أي احتمال 

م املالية اليت تنشرها منشأة ما تكون خاطئة أو غش أو تالعب يف القوائ

 معضللة.

ثالثًا: ظاهرة عدم متاثل املعلومات وعالقته جبودة األرباح وتكلفة 

 ,Bhattacharya: (2013أوضحت دراسة  (:1033)أبوعلي: املال رأس

N., et al)  بأنه توجد عالقة بني عد متاثل املعلومات وجودة األرباح

 تمثلة يف:وتكلفة رأس املال وم

 وم . املال رأس لتخصيص أساسي املالية هلا دور التقارير أن إعداد-5

املعلومات املقدمة من  عن فعضال املصرح به، الربح نوعية يتأثر ذلك

 معاجلة يف قدراتهم وختتلف للمستثمرين طرف إدارة املنشاة التقديرية

 املعلومات. هذه

يف عدم متاثل املعلومات  إىل حدوث زيادة تؤدي اخنفاض جودة األرباح-1

  املستثمرين. بني

 تزيد أنها كما تؤدي إىل تكاليف مرتفعة ظاهرة عدم متاثل املعلومات-0

رأس املال،  سوق يف للمساهمني واملستثمرين االختيار سوء خطر من

 . السيولة واخنفاض

 احملاسبية املعلومات نوعية بشأن املعايري واضعي هناك قلق من قبل-0

 رأس بتخصيص املتعلقة القرارات على للمستمرين، وآثارهااملقدمة 

 .املال



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

. كثريًا بعدم متاثل املعلومات ترتبط جلودة األرباح التقديرية املكونات-1

وعدم متاثل املعلومات هي املعلومات اليت  جودة األرباح بني الرابط أن غري

 .ستقدم من قبل اإلدارة

ت أن تؤثر ظاهرة عدم متاثل وأظهرت أيعضا عديد من األحباث الدراسا

 املعلومات على جودة األرباح احملاسبية وتكلفة رأس املال ومن أهمها:

أن جودة األرباح هلا أثر مباشر يف التغريات املقدرة للتدفقات النقدية -5

اخلاصة بالشركات، وميكن أن تؤثر على اجلودة املباشرة لتكلفة رأس املال 

 مات.دون التأثري يف اختالف املعلو

يؤدي اخنفاض جودة األرباح احملاسبية إىل زيادة يف عدم متاثل املعلومات -1

 وميكن أن يزيد خماطر السيولة، واليت تؤدي إىل زيادة تكلفة رأس املال.

يؤدي عدم متاثل املعلومات إىل ظهور خماطرة املعلومات ال ميكن جتنبها، -0

)أبو  ا يف وض  اخلطرألن املستثمر الذي لديه معلومات أقل سيكون دائًم

 (.1455على، وآخرون: 

على جودة األرباح احملاسبية املعلومات والشكل التالي يوضح أثر عدم متاثل 

 وتكلفة رأس املال:

( أثر عدم متاثل املعلومات على جودة األرباح احملاسبية وتكلفة 1شكل رقم )

 رأس املال
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 حظ من الشكل السابق ما يلي:نل

ي عدم متاثل املعلومات إىل ختفيض جودة األرباح ومن ثم زيادة يف يؤد -5

 تكلفة السيولة، ونتيجة لذلك يؤدي إىل زيادة تكلفة رأس املال.

يؤدي عدم متاثل املعلومات إىل ظهور خماطر املعلومات اليت ال ميكن  -1

يف املعلومات وسيكون اعتمد على هذه املساهم أو ألن املستثمر ، جتنبها

من املعلومات على املستثمر املطل  م  مقارنته خطر ثماري وض  است

 الصحيح.مصدرها 

إىل أثر كبري على اخنفاض التدفقات جودة األرباح يف االخنفاض يؤدي  -0

 النقدية اخلاصة باملشروع االستثماري.

الرابع: دور اإلفصاح احملاسيب واحلوكمة يف ختفيض ظاهرة  وراحمل

 :على جودة األرباح عدم متاثل املعلومات وتأثريها
دور اإلفصاح احملاسيب يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل : أواًل

يلعب اإلفصاح احملاسيب دورًا  املعلومات وتأثريه على جودة األرباح:

هامًا يف ختفيض عدم متاثل املعلومات بني األطراف الداخلية واخلارجية 

 حة جودة األربالإلدارة واملستثمرين واملساهمني، وبالتالي يؤدي إلي زياد

احملاسبية، ويتعضح دور اإلفصاح احملاسيب يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل 

 املعلومات وتأثريه على جودة األرباح يف النقاط التالية:

عدم متاثل مستوى يقلل من املعلومات الداخلية زيادة اإلفصاح عن -5

لومات هذه املعمستخدمي املعلومات احملاسبية، وزيادة جودة األرباح وثقة 

 (.1443متولي: )

زيادة اإلفصاح عن املعلومات الداخلية يساعد املستثمرين يف السوق -1

وحتقيق أعلى مبيعاتها املالية، وزيادة املنشآت مبا يعضمن حتسني أداء أسواق 

 (.1441السيد: )معدالت من األرباح 

عن املعلومات عن طريق ختفيض عدم التماثل يف اإلفصاح يؤدي -0

احملاسبية إىل ختفيض تكلفة العمليات وزيادة حجم األسواق املعلومات 

 للمنشأة.

أن اإلفصاح عن املعلومات خيفض من  (Dadalt: 2002)وأظهرت دراسة 

واملستثمرين،  املاليني للمحللني جدًا عدم متاثل املعلومات وهو مهم



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (118) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تكون أن جيب وبالتالي احلقيقية ألسهم الشركة، القيمة عن املزيد ملعرفة

 اآلخرين ذو واملستخدمني املستثمرين إىل اليت تسلم املالية ملعلوماتا

 وصحيحة. موثوقية

ويتعضح من الشكل التالي دور اإلفصاح احملاسيب يف ختفيض ظاهرة عدم 

 متاثل املعلومات وزيادة جودة األرباح:

( دور اإلفصاح احملاسيب يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات 1شكل رقم )

 ودة األرباحوزيادة ج
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: دور احلوكمة يف ختفيض عدم متاثل املعلومات وتأثريها على ثانيًا

اإلشراف عملية ن للحوكمة دورًا هامًا يف إ جودة األرباح احملاسبية:

والرقابة من خالل األدوار اليت يقوم بها جملس إدارة الشركة فيها وذلك 

 :(00 – 5 ، ص ص1446)الشريف، وأبو عجيلة: من خالل ما يلي 

احلوكمة أداة جيدة متكن من التأكد من حسن عمل الشركات وأحكام -5

من حتقيق أهداف الشركات بشكل للتحقق الرقابة على إدارة الشركات 

قانوني واقتصادي سليم، ومن ثم عدم متاثل املعلومات من قبل اإلدارة 

 وتأثريها على جودة األرباح.

س اإلدارة بالتالعب يف تعمل احلوكمة على ضمان عدم قيام جمل-1

التقارير املالية، ومن ثم التأثري على جودة األرباح بتقديم معلومات غري 

 متماثلة تلحق العضرر مبصاحل املساهمني أو املستثمرين أو الدائنني.
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جملس إدارة مما يؤدي إىل زيادة فاعلية استقاللية تعمل احلوكمة على -0

ليت حتتويها التقارير املالية واليت تعترب الرقابة، وزيادة الثقة يف املعلومات ا

 األرباح جزءا من حمتوياته.

جتعل احلوكمة جملس اإلدارة مسئواًل أمام اجلمعية العمومية عن مجي  -0

 قراراته، وتعض  مجي  قراراته حمل تقييم ومراقبة.

التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة ُيساعد على حتقيق معدالت مناسبة -1

إىل منوها يؤدي ، مما تدعيم موقفها املالييساعد الشركة على  من األرباح مبا

 واتساعها.

توفري احلوكمة اإلفصاح والشفافية عن جودة األرباح يف التقارير -6

 املالية بالقدر الكايف ويف الوقت املناسب للمساعدة يف اختاذ القرارات اهلامة.

القرارات ترشيد للمعلومات احملاسبية بهدف حتقق احلوكمة جودة -3

 االستثمارية اهلامة واخلاصة باألرباح.

حتقق احلوكمة ختفيض عدم متاثل املعلومات لرتشيد القرارات -9

 االستثمارية ملستخدمي املعلومات احملاسبية.

 وجدت األرباح، جودة بقياس قامتChen: 2005) ) :وبناء على دراسة لـ

متتلك  عندما كبري بشكلختتلف  املال يف رأساالستثمار اخلاصة  أن القرارات

ارتباط قوى  أن هناك ذلك وجد على الشركات جودة أرباح عالية، وعالوة

 . املال رأس االستثمار م  بني جودة األرباح املرتفعة

دور املعايري الدولية يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات  ثالثًا:

بية عالية إن املعايري احملاس وتأثريها على جودة األرباح احملاسبية:

عدة شروط للحد من ختفيض عدم متاثل مستوفية اجلودة ينبغي أن تكون 

 املعلومات وزيادة جودة األرباح وهي:

ينبغي أن تسهم معايري احملاسبية يف إدارة املخاطر واملمارسات الرقابية -أ

السليمة، كما ينبغي أن يتوفر إطار رشيد موثوقًا لتوليد معلومات 

 دة عن األرباح احملاسبية.حماسبية عالية اجلو



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (116) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ينبغي أن تساهم معايري احملاسبة يف إجياد نظام للسوق من خالل -ب

التشجي  على شفافية إثبات املركز املالي للمنشأة وأدائها وأنشطة إدارة 

 املخاطر املرتبطة بعدم متاثل املعلومات.

 نشأة.ينبغي أن تسهل معايري احملاسبة وال تعوق اإلشراف الفعال على امل-ج

ينبغي أن يتكون اإلفصاح شاماًل بدرجة كافية تسمح بتقييم املركز -د

 املالي للمنشأة.

ينبغي أن تكون معايري احملاسبة الدولية مالئمة للتنفيذ ليس فقط يف -هـ

 (.1441)محاد:  األسواق العاملية األكثر تقدمًا ولكن يف األسواق الناشئة

الدولية وإنشاء جملس ملعايري حملاسبة اويف السنوات األخرية مت إلغاء جلنة 

احملاسبة الدولية يقوم بإصدار تقارير مالية عالية اجلودة، من خالل 

والعمل على تصنيف نطاق البدائل احملاسبية من ناحية، والتقارب م  

ومراجعة وذلك من خالل فحص  (FASB)احملاسبة املالية معايري جملس 

ن كل منهما وحماولة التقريب بينهم، وقد بني املعايري الصادرة عاالختالفات 

أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية معايري جديدة للتقارير املالية 

(IFRS) .يف هذا اإلطار 

 :Ecker, et al) ، (Ajward: 2010) كما تناولت دراسة كال من:

اخلصائص  املالية حول احملاسبة معايري جمللس املفاهيمي اإلطار(2011

 املعلومات وموثوقية أهمية ومدى االعتماد علىاحملاسبية  علوماتللمالنوعية 

احملاسبية، كما أظهرت  جلودة املعلومات هامًا املعلن عنها، ويعترب عنصرًا

  وعدم متاثل املعلومات. األرباح جودة بني عالقة سلبيةهذه الدراسة بأن هناك 

 حث:اجلزء الثاني: التحليل اإلحصائي ونتائج اختبار فروض الب

تهدف الدراسة امليدانية إىل اختبار صحة الفروض من خالل التكامل 

بني اإلطار النظري والعملي لتحقيق أهداف البحث واختبار الفروض 

 من خالل اإلجراءات التالية:  

قام الباحث بطرح حمتويات البحث امليدانية يف تصميم أداة البحث: -1

تمد يف تصميمها على جمموعة قائمة االستبانة كأداة جلم  البيانات وأع

من األسئلة اليت تكونت لدى الباحث من قراءة األحباث والدراسات السابقة 



(110) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

من األسئلة اليت جمموعة اليت تناولت موضوع البحث، واحتوت القائمة على 

 تغطي اإلجابة عليها التحقق من صحة الفروض من عدمها.

  جمتمع وعينة البحث:-2

 احملاسبنيمن البحث وعينة كون جمتم  يتالبحث: وعينة جمتمع -أ

التابعة لقطاع االستثمار املدرجة يف بورصة فلسطني  بالشركاتالعاملني 

وقام ، حماسب( 94غ عددهم )غزة والبالقطاع يف لألوراق املالية العاملة 

( استبانة الختبار االتساق 04الباحث بتوزي  عينة استطالعية حجمها )

وثبات االستبانة، وبعد التأكد من صدق  الداخلي، والصدق البنائي،

استبانة على عينة البحث، وقد  (13)وسالمة االستبانة لالختبار مت توزي  

تقريبًا، ومت حتليل وتفسري  (%96)استبانة بنسبة اسرتداد ( 90)مت اسرتداد 

 بيانات قائمة االستبانة اجملاب عنها باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية

(SPSS.) 

ويقصد بها أن أسئلة القائمة اليت مت صياغتها تقيس القائمة: صدق -3

ما وضعت لقياسه، كما يقصد بالصدق هو مشول القائمة لكل العناصر 

اليت جيب أن تظهر يف التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من 

ناحية أخرى، حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، وقام الباحث 

 ة بطريقتني هم:بقياس صدق القائم

قام الباحث بعرض قائمة صدق احملكمني )الصدق الظاهري(: -أ

االستبانة على جمموعة من احملكمني تكونت من أساتذة اجلامعات 

 املتخصصني يف ختصص احملاسبة واإلحصاء. 

 صدق القياس:-ب

قام الباحث حبساب االتساق االتساق الداخلي لفقرات القائمة: -1

مة االستبانة على عينة البحث االستطالعية البالغ الداخلي لفقرات قائ

( مفردة، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بني كل 04حجمها )

 .سهفقرة من فقرات اجملال القائمة والدرجة الكلية للمجال نف

الصدق البنائي أحد مقاييس ّد يعالصدق البنائي جملاالت القائمة: -2

ألهداف اليت تريد األداة الوصول صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق ا



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (100) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اليها، ويبني مدى ارتباط كل جمال من جماالت البحث بالدرجة الكلية 

 لفقرات القائمة.

هو بثبات قائمة االستبانة يقصد ثبات فقرات قائمة االستبانة: -4

االستقرار يف نتائج القائمة وعدم تغريها بشكل كبري فيما لو مت اعادة 

عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة، وقد حتقق توزيعها على االفراد 

 معاملي الثبات )الفا كرونباخ( :الباحث من ثبات القائمة من خالل

(Cronbach's Alpha) : 

مت استخدم معامل )الفا كرونباخ( لقياس ثبات قائمة االستبانة وبلغت 

وعليه تكون مقبولة للتحليل اإلحصائي، وبالتالي  (1012) قيمته

اليت مت اعتمادها تدل على الصدق الظاهري، وصدق القياس،  االختبارات

ومت اعتماد مقياس ليكرت اخلماسي لقياس درجة  وصدق أداة البحث،

 توفر متغريات البحث.

لعينة البحث وفقًا للمعلومات اإلحصائي الوصفي أواًل: التحليل 

توزي  عينة البحث حسب اخلصائص ( 7)يبني اجلدول رقم : العامة

كاجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي، واملستوي الوظيفي، وسنوات العامة 

 اخلربة كما يلي:

 حسب اخلصائص العامة  (   توزيع عينة البحث1جدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار الفئات المتغير

 المؤهل العلمي

 %57 36 بكالوريوس

 %45 41 ماجستير

 %8 3 دكتوراه

 المسمى الوظيفي

 %46 41 مدير إدارة

 %01 43 رئيس قسم

 %35 75 محاسب

 سنوات الخبرة

 %47 40 سنوات 7أقل من 

 %67 02 سنوات 41إلى  7من 

 %10 67 سنوات 01إلى  44من 

 %8 5 سنة فأكثر 01

يتعضح من اجلدول السابق أن نسبة غري بسيطة من عينة البحث هم من 

، (%12)( أي بنسبة محلة الشهادات اجلامعية وأن أغلبهم )بكالوريوس

 51سنة إىل  77، وهم يتميزون باخلربة من (%21)وأغلبهم حماسبون بنسبة 

. وهذه اخلصائص تعكس واق  اجملتم  الفلسطيين الذي (%02)سنة بنسبة 



(101) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ذوي اخلربة العالية الذين يتمتعون  احملاسبنييتميز بارتفاع نسبة الشباب 

ن احلد من ظاهرة عدم متاثل مبالقدرة والكفاءة اليت متكنهم من القيام 

 .املعلومات وانعكاساتها على جودة االرباح يف شركات االستثمار

ثانيًا: التحليل اإلحصائي الوصفي لنتائج الدراسة امليدانية: 

 :البيانات واختبار الفروض باستخداميف حتليل  (SPSS)استخدم الباحث برنامج 

النسيب، والقيمة والوزن  ،واالحنراف املعيارياجياد الوسط احلسابي، -7

 ، والرتتيب.(sig.)االحتمالية 

وحسب  (1012)عند مستوى ثقة  (One Sample T-Test) اختبار-5

( T)احملسوبة أقل ( T)نت اقاعدة القرار املتعضمنة قبول الفرضية إذا ك

 اجلدولية.

ممارسات يوجد أثر لل)حتليل واختبار فقرات الفرض األول: -1

لظاهرة عدم متاثل املعلومات على جودة احملاسبية اخلاطئة 

ملعرفة متوسط درجة  (T)مت استخدام اختبار (، األرباح احملاسبية

أو ال لدى أفراد  (0)االستجابة قد وصل إىل الدرجة املتوسطة وهي 

 العينة، والنتائج موضحة يف اجلدول التالي:

 نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات الفرض األول   (2جدول رقم )

 لعبـــــــــــــــــــــــــاراتا
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

T 

القيمة 
االحتمالية 

(.sig) 

 
 الترتيب

عدم جود نظام محاسبي سليم 
يؤدي إلى عدم تماثل المعلومات 
بسبب عدم توفيره معلومات 
 مالئمة لمتخذي القرارات.

6.87 1.564 55.11 06.07 0.000 3 

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
ارتفاع تكاليف الصفقات 

والعمليات المالية مما يؤثر 
 بالسلب على جودة األرباح.

6.83 1.507 55.01 06.31 0.000 7 

يساعد نشر التقارير المالية 
المستثمرين في التنبؤ بالتدفقات 

 النقدية المستقبلية.

1.42 1.856 86.81 00.20 0.000 4 

اإلدارة ممارسات إتباع 
1.46 1.818 80.81 00.27 0.000 0 



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

محاسبية غير سليمه يؤدي إلى 
 انخفاض في جودة األرباح.

قيام اإلدارة بإتباع طرق 
محاسبية غير صحيحة يؤدي 
إلى ارتفاع تقدير المخاطر 
الناتجة عن عدم تماثل 

 المعلومات.

6.81 1.583 53.11 04.17 0.000 5 

 يؤدي االنخفاض في جودة
األرباح إلى انخفاض كبير في 
التدفقات النقدية الخاصة 

 بالشركة.

6.21 1.570 58.81 06.33 0.000 1 

يوجد ارتباط بين جودة األرباح 
وعدم تماثل المعلومات في 

المعلومات التي ستقدم من قبل 
 اإلدارة  للمستمرين.

6.56 1.226 51.31 47.28 0.000 2 

تدخل إدارة الشركة في تقديم 
ومات غير دقيقة عن األرباح معل

المحاسبية المحققة يؤدي إلى 
انخفاض جودة األرباح وارتفاع 

 عدم تماثل المعلومات.

1.11 1.805 81.11 00.45 0.000 6 

عدم دقة المعلومات التي 
تتضمنها التقارير المالية ال 
تساعد أصحاب المصالح على 

التنبؤ باألرباح والعوائد 
 المستقبلية.

6.51 1.806 51.81 42.16 0.000 8 

 جميع الفقرات معا  
6.85 1.241 58.66 04.33 0.000 - 

 يتعضح من اجلدول السابق ما يلي:

الفقرات يف اإلجابات ن متوسط إنتيجة املوافقة على اجملال األول حيث -7

 (.0.71( إىل )0.10)اخلاصة بالفرض يرتاوح بني 

جلمي   (1.170املعياري ) ، واالحنراف(0081)حيث بلغ املتوسط احلسابي -5

 فقرات الفرض.

 (57.55)احملسوبة يساوي  (T)قيمة اختبار أن  مما سبق ميكن استخالص-0

، مما يعين رفض (7012)اجلدولية واليت تساوي ( T)وهي أكرب من قيمة 



(100) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ممارسات احملاسبية يوجد أثر لل الفرض العدم وقبول الفرض البديل،

 .ومات على جودة األرباح احملاسبيةاخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعل

يوجد أثر الخنفاض جودة ) حتليل اختبار فقرات الفرض الثاني:-2

مت  (،األرباح على زيادة خماطر عدم متاثل املعلومات وزيادة تكلفتها

ملعرفة متوسط درجة االستجابة قد وصل إىل ( T)استخدام اختبار 

يف موضحة ينة، والنتائج أو ال لدى أفراد الع (0)الدرجة املتوسطة وهي 

 التالي:اجلدول 

 التحليل اإلحصائي لفقرات الفرض الثاني(   نتائج 3جدول رقم )

 
 العبـــــــــــــــــــــــــارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

T 

القيمة 
االحتمالية 

(.sig) 

 
 الترتيب

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
ادة مخاطر المعلومات التي زي

 يحصل عليها المستثمرين.

1.11 1.861 81.81 00.11 0.000 0 

تؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
تكاليف مرتفعة وتزيد من خطر 
 سوء االختيار المستثمرين.

6.58 1.371 57.57 07.12 0.000 7 

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
انخفاض جودة األرباح المحققة 

 ستثمارات.من اال

6.51 1.806 51.81 42.16 0.000 5 

انخفاض جودة األرباح تؤدي 
إلى زيادة مخاطر المعلومات 
المحاسبية وزيادة تكلفة هذه 

 المعلومات.

6.18 1.271 32.31 41.02 0.000 2 

عدم تماثل المعلومات يؤدي إلى 
انخفاض السيولة للمستثمرين 

 في سوق رأس المال.

3.85 0.920 55.40 12.02 0.000 6 

زيادة عدم تماثل المعلومات بين 
المستثمرين يؤدي إلى حدوث 
 انخفاض في جودة األرباح.

1.06 1.343 81.31 66.11 0.000 4 

تساهم المعايير المحاسبية في 
شفافية المركز المالي للشركة 
وإدارة المخاطر المرتبطة بعدم 

 تماثل المعلومات.

3.73 0.846 57.31 11.15 0.000 3 



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
 زيادة تكلفة رأس المال.

3.73 0.859 51.51 11.08 0.000 8 

يتم معاملة جميع مستخدمي 
المعلومات المالية بالتساوي من 

 تماثل المعلومات المتاحة.خالل 

3.85 0.876 
 

55.11 
 

12.55 0.000 
 
1 

 جميع الفقرات معا  
6.80 1.801 53.33 45.82 0.000 - 

 عضح من اجلدول السابق ما يلي:يت

نتيجة املوافقة على اجملال الثاني حيث أن متوسط اإلجابات يف الفقرات -7

  (.0.50( إىل )0.08)اخلاصة بالفرض يرتاوح بني 

جلمي   (10851واالحنراف املعياري )، (0.85)حيث بلغ املتوسط احلسابي -5

 فقرات الفرض.

 (71.81)احملسوبة يساوي ( T)ار قيمة اختبأن  مما سبق ميكن استخالص-0

، مما يعين قبول (7012)اجلدولية واليت تساوي  (T)وهي أكرب من قيمة 

يوجد أثر الخنفاض جودة األرباح الفرض العدم ورفض الفرض البديل، 

 .على زيادة خماطر عدم متاثل املعلومات وزيادة تكلفتها

لإلفصاح هل يوجد أثر اختبار فقرات الفرض الثالث: )حتليل و-3

واحلوكمة على ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات وزيادة 

االستجابة ملعرفة متوسط درجة  (T)مت استخدام اختبار (، جودة األرباح

أو ال لدى أفراد العينة، والنتائج ( 0)قد وصل إىل الدرجة املتوسطة وهي 

 موضحة يف اجلدول التالي:

 فقرات الفرض الثالثالتحليل اإلحصائي ل(   نتائج 4جدول رقم )

 
 العبـــــــــــــــــــــــــارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

T 

القيمة 
االحتمالية 

(.sig) 

 
 الترتيب

يؤدي اإلفصاح المحاسبي دورا  
هاما  في تخفيض عدم تماثل 
المعلومات بين اإلدارة 

 والمستثمرين والمساهمين.

6.22 1.215 52.81 01.12 0.000 6 

تلتزم الشركة بتضمين التقارير 
المالية معلومات عن مؤشرات 

6.52 1.377 57.81 07.12 0.000 5 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 .الشفافية والكفاءة

تقوم الحوكمة بتخفيض عدم 
تماثل المعلومات لترشيد 

القرارات االستثمارية لمستخدمي 
 المعلومات.

3.91 0.783 78.20 15.03 0.000 7 

شركة على استخدام تعمل ال
موقعها اإللكتروني لتعزيـز 
اإلفصاح والشفافية وتوفير 

 .المعلومات

3.84 0.843 76.88 12.94 0.000 3 

يؤدي زيادة اإلفصاح عن 
المعلومات إلى زيادة جودة 

األرباح وثقة المستثمرين  في 
 .المعلومات المتاحة

1.47 1.355 86.11 02.13 0.000 4 

اسبية في تساهم المعايير المح
توليد معلومات محاسبية عالية 
 الجودة عن األرباح المحاسبية.

3.92 0.799 78.44 14.91 0.000 1 

توفر الحوكمة اإلفصاح 
والشفافية عن جودة األرباح في 
التقارير المالية للمساعدة في 
 اتخاذ القرارات االستثمارية.

6.33 1.814 56.01 48.04 0.000 8 

معلومات زيادة اإلفصاح عن ال
يقلل من مستوى عدم تماثل 

 المعلومات المحاسبية.

4.05 0.778 81.06 17.50 0.000 0 

 جميع الفقرات معا  
6.24 1.587 58.02 42.41 0.000 - 

 يتعضح من اجلدول السابق ما يلي:

ن متوسط اإلجابات يف الفقرات إنتيجة املوافقة على اجملال الثالث حيث -7

 (.0012( إىل )0.55) اخلاصة بالفرض يرتاوح بني

جلمي  ( 1.182واالحنراف املعياري )، (0.17)حيث بلغ املتوسط احلسابي -5

 فقرات الفرض.

 (71.71)احملسوبة يساوي ( T)قيمة اختبار أن  مما سبق ميكن استخالص-0

، مما يعين قبول (7012)اجلدولية واليت تساوي  (T)وهي أكرب من قيمة 



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (108) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

هل يوجد أثر لإلفصاح واحلوكمة ديل، الفرض العدم ورفض الفرض الب

  .على ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات وزيادة جودة األرباح

 :النتائج والتوصيات

بناء على التحليل اإلحصائي توصل الباحث إىل  النتائج:-أواًل

 النتائج التالية:

ممارسات أثبتت نتائج الدراسة امليدانية للبحث أنه يوجد أثر لل -5

اطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات على جودة األرباح احملاسبية اخل

 .احملاسبية

للبحث أنه يوجد أثر الخنفاض جودة امليدانية أثبتت نتائج الدراسة  -1

 األرباح على زيادة خماطر عدم متاثل املعلومات وزيادة تكلفتها.

أنه هل يوجد أثر لإلفصاح امليدانية للبحث أثبتت نتائج الدراسة  -0

ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات وزيادة جودة واحلوكمة على 

 األرباح.

تعد املعلومات الداخلية املعدة من قبل اإلدارة أحد مسببات عدم  -0

 واليت تقدم بشكل غري كايف أو مماثل للحقيقة. احملاسبيةمتاثل املعلومات 

ظاهرة عدم متاثل املعلومات ترج  إىل نقص املعلومات وهو يعين  -1

مات املقدمة للمستثمرين واملساهمني والدائنني عدم كفاية املعلو

عن األرباح احملققة مما يؤثر على جودتها واليت حتجبها عنهم اإلدارة 

 وهم مطالبون باختاذ قرارات هامة.

يلعب اإلفصاح واحلوكمة دورًا هامًا يف ختفيض عدم متاثل املعلومات مما  -6

 فة املعلومات.يؤدي إىل زيادة جودة األرباح احملاسبية وختفيض تكل

املعلومات، متاثل عدم زيادة يف كبري له أثر املعلومات يعترب اخنفاض جودة  -3

 وزيادة يف تكلفة رأس املال، واخنفاض جودة األرباح.

تعد تسريب املعلومات من أبعاد ظاهرة عدم متاثل املعلومات ويرتتب  -9

معلومات على للحصول تسعى األشخاص من معينة عليها أن فئات 

 وعلى أثرها يتم اختاذ القرارات غري السليمة.خاطئة 
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 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

املالية املعدة والتقارير عدم كفاية املعلومات اليت تعرضها القوائم ّد تع -1

احملاسيب وأحد القياس يف مالئمة غري التارخيية وفقًا ألساس التكلفة 

 مسببات عدم متاثل املعلومات املقدمة لألطراف املستفيدة.

وهيئة املعايري الدولية كانت هلا األثر  كثري من املنظمات املهنية -54

الكبري يف اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية، وجودة األرباح، وختفيض 

 خماطر عدم متاثل املعلومات احملاسبية.

استمرارية األرباح احملاسبية وجودتها تساعد على ختفيض ّد تع -55

 تكلفة رأس املال، وختفيض حدة عدم متاثل املعلومات.

الشركة يف قيامها بعمليات وهمية وخروجها عن  تدخل إدارة -51

وتقدميها ، القوائم املاليةيف والتالعب والتحريف املبادئ احملاسبية مثل الغش 

 معلومات غري كافية ملساهميها ومستثمريها.

على إدارة الشركة أن تلتزم مبعايري احملاسبة الدولية عالية اجلودة  -50

ومات متماثلة للجهات املستفيدة يف إعداد القوائم املالية وتقديم معل

 من هذه القوائم، وذلك لتحقيق جودة عالية األرباح.

جودة األرباح مؤشرًا هامًا على توزيعات األرباح، كونها من ّد تع -50

 األمور اهلامة اليت تؤخذ يف احلسبان عند اختاذ القرارات االستثمارية. 

 :تيباحث باآلالنتائج السابقة يوصى العلى  بناء التوصيات:-ثانًيا

ال بد من العمل على الربط بني عناصر قياس املعلومات احملاسبية  -5

لتقليل حدة املمارسات احملاسبية اخلاطئة يف بيئة األعمال، وضمان 

 جودة األرباح اليت يتم اإلفصاح عنها.

بيان عالقة مبادئ احلوكمة جبودة املعلومات احملاسبية املنشورة يف  -1

 ن ظاهرة عدم متاثل املعلومات.القوائم املالية للحد م

ضرورة وض  حدود للممارسات اخلاطئة اليت تق  فيها اإلدارة عند  -0

تقدميها معلومات غري متماثلة وغري كافية ملستخدمي املعلومات 

 احملاسبية.

وزيادة جودة املعلومات االهتمام الكبري باإلفصاح للحد من عدم متاثل  -0

 األرباح.



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (106) 1017جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

حتد أو ختفض جديدة املهنية إصدار معايري  جيب على اهليئات واملنظمات -1

من عدم متاثل املعلومات ملا هلا من أضرار كبرية على مجي  األطراف 

 املستفيدة من املعلومات احملاسبية.

القعضاء على التعضارب الداخلي يف الشركة بني عدم متاثل املعلومات  -6

 واختيار النظم والطرق احملاسبية.

مات لفئات معينة واليت تعترب من التصدي لظاهرة تسريب املعلو -3

أبعاد ظاهرة عدم متاثل املعلومات واليت تسبب أضرار كبرية لفئات 

 أخرى.

ضرورة التقصي عن جدوى املعلومات احملاسبية وجودة األرباح للحد  -9

من عدم متاثل املعلومات وترشيد قرارات املستثمرين واملساهمني 

 والدائنني وغريهم.

ئم املالية ومتاثل املعلومات املعدة واملتاحة لعمل على عدالة القواا -1

 جلمي  األطراف املستفيدة من نتيجة الشركة.

ضرورة وض  إطار مفاهيمي حلوكمة الشركات مبا حتتويه من  -54

احملاسبية، والعمل املعلومات آليات للقعضاء واحلد من ظاهرة عدم متاثل 

 إلجياد آليات حتقق جودة األرباح املطلوبة.

احثني يف العلوم اإلدارية واملالية وخاصة يف علم على مجي  الب -55

احملاسبة القيام بالبحث والكتابة يف هذا املوضوع من خالل إجراء 

 األحباث واملقاالت والرسائل العملية.
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The Legal System for Non-Profit 
Companies in light of the Jordanian Law 
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Abstract: 

This paper presents an overview of the legal system for non-profit 

companies in light of the Jordanian Companies Law No. 22 of 1997 

and its amendments and the Regulation for Non-Profit Companies 

No. 73 of 2010 and its amendments. 

This article focuses on the formation of a non-profit company, its 

registration, and the forms of non-profit companies. The article 

also examines the name (title) of a non-profit company, its 

objectives, revenues and duties, and the transformation and 

merging of non-profit companies. 

Keywords: Non-Profit Company; Companies Law; Jordanian Law. 

لى تحقيق الربح في إالنظام القانوني للشركات التي ال تهد 
 األردني التشريعضوء 

S 
للشركات اليت ال تهدف اىل حتقيق حملة عامة عن النظام القانوني  دراسةتقدم هذه ال

الشركات نظام وتعديالته و 7991لسنة  22يف ضوء قانون الشركات األردني رقم الربح 
 .وتعديالته 2272لسنة  17رقم ليت ال تهدف اىل حتقيق الربح ا
تسجيلها، وأشكال و، ىل حتقيق الربحإاليت ال تهدف شركة العلى تأسيس  البحثركز ي

الشركة اليت ال أيضا اسم كما تتناول الدراسة . ىل حتقيق الربحإاليت ال تهدف الشركات 
اليت ، وحتويل الشركات املناطة بها والواجبات العوائدأهدافها، وو، ىل حتقيق الربحإتهدف 

 .ودجمها ال تهدف اىل حتقيق الربح
1. Introduction and Background 

The non-profit companies have received little attention from 

scholars in Jordan. The Companies Law No. 22 of 1997 (and its 

amendments) regulates non-profit companies for the first time in 

Article 7 (d).  This type of company has never been regulated 

before by any of the Companies Laws of Jordan.  

One of the writers affirms that “the new term ‘non-profit’ company 

has itself evidently been imported from the USA and Canada and is 



    Dr Ramzi Madi             The Legal System for Non-Profit Companies in light of … 

  Revue AL-IJTIHED  Ins.Droit  Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG 
 

(1) 

now set to replace the previous terminology ‘association not for 

gain’”. (1)   

There are several reasons for the appearance of this type of 

company in Jordan. For example, the conditions and procedures for 

registering this type of company are much easier than the 

conditions and procedures for registering societies; (2) in addition, 

there are tax exemptions. 

According to Article 7 (d) (2) of the Companies Law a special 

regulation should determine the objectives that registered 

companies may pursue. Moreover, a special regulation should 

determine the company’s establishment provisions, the work that it 

is permitted to do, the means of supervision, the method and 

manner of receiving assistance and grants, funding resources, 

spending method, liquidation and accrual of its money upon 

liquidation, documents that should be submitted to the controller, 

and procedures and conditions of transference to for-profit 

companies.  

Unfortunately, the first Regulation for Non-Profit Companies(3)  

was not issued until ten years after the issuance of the Companies 

Law in 1997. The 2007 Regulation was repealed and replaced by 

another Regulation for Non-Profit Companies(4)  in 2010, further 

amended in 2012. (5)   

The definition of non-profit companies is a controversial issue.(6) 

According to Maleka Femida Cassim “there is much mystery and 

confusion about exactly what it means to be a non-profit company. 

This confusion has been experienced ….. [in several] jurisdictions, 

including even the USA”. (7)   

Article 2(b) of the Regulation for Non-Profit Companies defines a 

“non-profit company” as “any company that is registered in 

compliance with the law and this regulation and does not aim at 

accomplishing profits, and if any revenues were accomplished they 

are not to be distributed to any of the company partners or share-

holders”. 
According to the statistics of the Companies Control Department, 

the number of registered non-profit companies in Jordan is six 

hundred (600); five hundred and seventy (570) are working 

companies and the rest are non-working. (8)    
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2. The Formation of a Non-Profit Company 

2.1 Registration 

The company registration application is to be sent to the controller 

in the special form prepared by the Companies Control 

Department, along with the company contract or its establishing 

contract, its articles of association, and any other documents or 

information required by the controller or the active legislation.(9)    

The company shall be registered in a special record called “Non-

Profit Companies Register” (10)  with a serial number in respect of 

its registration date, and all changes and alterations that befall the 

company are to be recorded in it. (11)    

Upon registration, the controller is provided with the postal address 

and phone numbers of the company, as well as any changes to them 

within a month, subject to legal liability.(12)   

 

2.2 Forms of Non-Profit Companies 

According to Article 7 (d) (1) of the Companies Law, the non-

profit company may be registered in accordance with one of the 

forms of companies provided for in this Law, and these forms are 

as follows: general partnership company, limited partnership 

company, limited liability company, limited partnership in shares 

company, private shareholding company, and public shareholding 

company.(13)  It should be noted that the Law gives companies the 

freedom and flexibility to choose from any of the above-mentioned 

forms, and they will thus enjoy the privileges granted to these types 

of companies. In some jurisdictions, the non-profit company may 

be registered in accordance with one form of company, for example 

the private shareholding company.(14)  

2.2.1 A Non-Profit Company in the Form of a General 

Partnership 

A general partnership company shall consist of a number of natural 

persons, not less than two and not more than twenty, unless the 

increase is due to inheritance. (15)  The minimum age of a partner in 

a general partnership company is eighteen years,(16) and he will 

acquire the capacity of a merchant and shall be considered as 

practising commercial business in the name of the partnership.(17) 

The title of the general partnership company shall consist of the 

names of all the partners, or of the title or surname of each of them 

or of the name of one or more of the partners or his title, provided 

that, in this case, the phrase “and his partners” or “and partners” is 
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(4) 

added to his name or their names, as the case may be, or what 

would lead to the meaning of this phrase. The title of the 

partnership shall always comply with its existing status. (18) 

The general partnership company may have its own trade name 

provided that the said name is associated with the title under which 

the partnership is registered and that it appears on all the 

documents and papers issued or dealt with by the partnership and in 

its correspondence.(19)   

A partner in a general partnership company shall be jointly and 

severally liable with the rest of the partners for all the partnership’s 
debts and obligations that become due on the company during the 

period in which he is a partner therein. He shall guarantee the 

company debts and obligations with his own private property. This 

liability and guarantee shall be transferred to his heirs after his 

death within the limits of the amount inherited. (20)    

A general partnership company shall be terminated in any of the 

following circumstances: 

a) When all partners agree on the dissolution of the company or its 

merger with another company. 

b) Expiry of the company term, be it its original term or the 

extended term as per the agreement of all partners. 

c) Completion of the objective for which it was formed. 

d) When only one partner remains in the company. 

e) The company is declared bankrupt, which will result in the 

consequent bankruptcy of the partners. 

f) One of the partners is declared bankrupt or legally incompetent 

unless all remaining partners decide on the continuance of the 

company between them in accordance with the Partnership 

agreement. 

g) Dissolution of the company by a court decision. 

h) Cancellation of the registration of the company upon the 

controller’s decision in accordance with the provisions of Law. (21)    

 
2.2.2 A Non-Profit Company in the Form of a Limited Partnership 

A limited partnership company is formed of the two following categories of 

partners whose names should be listed in the Partnership Agreement. 

a) General partners: 

They shall manage the partnership and realize its operations. They are also 

jointly and severally liable for all the partnership’s debts and liabilities, to be 

guaranteed by their private properties. 

b) Limited Partners: 
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They shall contribute to the capital of the partnership without having the right to 

manage the company or to realize its operations, and the liability of each of them 

for the company debts and liabilities is limited to his share in the capital of the 

company. (22)  

 

The title of a limited partnership company shall only consist of the names of the 

general partners. If there is only one general partner in the partnership, then the 

phrase “and partners” must be added to his name. The name of any limited 

partner must not appear in the limited partnership’s title. Should the name of a 

limited partner be mentioned upon his request or with his knowledge, then he 

shall be responsible as a general partner for the company debts and liabilities 

towards other parties, who may have depended, in good faith, in their dealing 

with the company, on that name. (23)   

 

A limited partnership company shall be subject to the provisions governing the 

general partnership company, which are stipulated in the Law in all matters and 

events not provided for in Part Two (i.e. Articles 41-48). (24)   

 

2.2.3 A Non-Profit Company in the Form of a Limited Liability Company 

A limited liability company is composed, in general, of two persons or more. 

Registering a non-profit company under the legal form of a limited liability 

company has the advantage that it is permitted, after the controller’s approval, 
for a limited liability company to be composed of one person or to become 

owned by one person.(25)  The other advantage is that the company’s assets and 
property shall be liable for its debts and obligations. The liability of any 

shareholder therein for these debts, obligations and losses is limited to his shares 

in the company.(26)  A limited liability company shall not offer its shares for 

public subscription or increase its capital or borrow by subscription.(27)   

The capital of the limited liability company shall be fixed in 

Jordanian Dinars provided that the capital is not less than one 

thousand Dinars divided into indivisible shares of equal value of 

not less than one Dinar each.(28) The amount of capital of the 

limited liability company, compared with other legal forms of 

companies, is the lowest. 

The name of the limited liability company shall be derived from its 

objectives provided that it is followed by the words: “with limited 
liability”. (29)    
Upon the death of a shareholder in the limited liability company, his share will 

be transferred to his heirs. This rule shall apply to the legatee of any share or 

shares in the company. (30)  Thus, the death is not a reason for the dissolution of 

the company. However, the Articles that regulate the limited liability company 

do not examine all the issues; therefore, the provisions pertaining to the public 

shareholding company shall apply to the limited liability company where there is 

no clear provision in respect thereof in the provisions relating to limited liability 

companies. (31)   
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2.2.4 A Non-Profit Company in the Form of a Limited Partnership in 

Shares Company 

This form of company shall consist of general partners and limited 

partners,(32) and the total number of the partners is five. The number 

of general partners shall not be less than two and they shall be 

liable for the company's debts and obligations, guaranteed by their 

personal property. However, the number of limited partners shall 

not be less than three, and each partner shall be liable for the 

company's debts and obligations in proportion to his shareholding.  

The name of the limited partnership in shares shall be formed from 

one name or more of the general partners, provided that the name is 

followed by the words "limited partnership in shares", and what is 

indicative of its objectives. The name of the limited partner may 

not be indicated in the partnership's name.(33)   

The capital of the limited partnership in shares shall not be less 

than one hundred thousand Jordanian Dinars divided into 

negotiable shares of equal value. The value of each indivisible 

share is one Jordanian Dinar, provided that the partnership's capital 

offered for subscription does not exceed double the shares 

subscribed for by the general partners in the Partnership.(34)    
The provisions of the general partnership stipulated in the Companies Law shall 

apply to general partners in the limited partnership in shares.(35) Therefore, the 

provisions of the general partnership shall apply on the relinquishing of the 

shares of the general partners. However, the relinquishing of the shares of the 

limited partners is not restricted; the partners may agree in the company articles 

of association or its memorandum of association on any special provisions. 

One or more general partner(s) shall manage the limited partnership in shares,(36) 

and the limited partner shall not have the right to participate in the management 

of the limited partnership. Moreover, he will not acquire the capacity of a 

merchant.(37) Each limited partnership in shares shall have a supervisory council 

composed of at least three members who shall be elected annually by the limited 

partners from amongst them for one year, in accordance with the procedures 

stipulated in the partnership's memorandum of association.(38)  Article 85 of the 

Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments states the duties and 

responsibilities of the supervisory council of the limited partnership in shares. 

Each limited partnership in shares shall have an auditor to be elected by its 

General Assembly. The provisions concerning auditors in public shareholding 

companies stipulated in the Companies Law shall apply to the said auditors.(39)   

The limited partnership in shares shall be dissolved and liquidated in the manner 

determined by the partnership's memorandum of association. Otherwise, it shall 

be subject to the provisions for the liquidation of a public shareholding company. 

(40)    

However, there is no record of any limited partnership in shares company 

registered in the Companies Control Department, according to the official 

records of the Companies Control Department. 
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2.2.5 A Non-Profit Company in the Form of a Private Shareholding 

Company 

A private shareholding company comprises two or more persons. 

The Minister of Industry and Trade may, upon a justified 

recommendation of the controller, agree to the registration of a 

private shareholding company formed of one person, or that the 

number of its shareholders may become one.(41) The company name 

shall not conflict with its objectives provided that it is followed by 

the term “private shareholding company LTD”, wherever it is 

mentioned. The company name may be that of a natural person if 

its objective is to invest in a patent duly registered in the name of 

such person. (42)    

Moreover, the financial liability of a private shareholding company 

is considered independent of that of its shareholders. The company 

with its property and assets shall be exclusively liable for its debts 

and obligations. A shareholder shall be liable to the company for 

such debts and obligations only in the value of his shares in its 

capital. (43)   The capital of a private shareholding company shall be 

the total nominal value of the company shares provided that the 

subscribed capital is not less than 50,000 Dinars. (44)   

The company may, according to its memorandum of association, 

issue various types and categories of shares, which differ in their 

terms of nominal value, voting force and method of profit-and-loss 

distribution among the shareholders. These shares also differ in 

respect of their rights and priorities upon liquidation and their 

aptitude to be converted into other types of shares besides their 

related rights, advantages, priorities and other restrictions, provided 

that these are implied or summarized in the share certificates, if 

found. (45)      

The duration of a private shareholding company is unlimited unless 

its Articles and memorandum of association specify otherwise. 

Then, its period shall end at the conclusion of the period or 

business specified thereto. (46)   

A board of directors shall carry out the management of a private 

shareholding company. The company memorandum of association 

will determine the number of the board of directors' members, its 

membership qualifications, means of filling vacancies, its powers 

and remunerations, the method of its appointment or election, the 

means of convening its meetings and decision-taking, and its term, 

which should not exceed four years. (47)    
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A private shareholding company expires pursuant to the provisions of the 

liquidation of a public shareholding company, subject to any priorities or 

conditions stipulated in the company memorandum of association in relation to 

the company shareholders and the types and categories of their shares. (48)    

 

2.2.6 A Non-Profit Company in the Form of a Public Shareholding 

Company 

The public shareholding company shall consist of a number of founders (not less 

than two) who subscribe to shares that can be listed on the stock exchange and 

may be negotiated and transferred in accordance with the provisions of the 

Companies Law and any other legislation in force. (49)     

The name of the public shareholding company is derived from its objectives 

provided that wherever the name appears it is followed by the words “limited 

public shareholding company”. The company shall not be registered in the name 

of a natural person unless the objective thereof is the exploitation of a patent 

duly registered in the name of the said person.(50)   

One of the advantages of registering a non-profit company under the form of a 

public shareholding company is that the Minister of Industry and Trade may, 

upon a justifiable recommendation by the companies general controller, agree 

that the public shareholding company might be established by one founder, or 

that the company ownership devolves to one person in the event of him 

purchasing all its shares.(51) It is possible that only one founder would want to 

register an exempt company, be it natural or artificial. Therefore, the number of 

persons will not be an obstacle. 

The authorized capital of the public shareholding company and the 

subscribed part shall be fixed in Jordanian Dinars and shall be 

divided into nominal shares at a par-value of one Dinar each, 

provided that the authorized capital is not less than five hundred 

thousand (500,000) Dinars and the subscribed capital is not less 

than one hundred thousand (100,000) Dinars or twenty per cent 

(20%) of the authorized capital, whichever is the greater.(52)  It 

should be noted that Article 212 of the Companies Law No. 22 of 

1997 and its amendments requires that the capital of an exempt 

company be no less than the minimum limit set in the related 

legislations if its activity is in the field of insurance, re-insurance, 

banks or financial institutions.  
The financial liability of the public shareholding company is deemed 

independent of the financial liability of each shareholder therein. The company 

shall, with its assets and properties, be liable for its debts and obligations and 

each shareholder shall not be liable before the company for such debts and 

obligations except in proportion to the shares he owns in the company. (53)   

The term of the public shareholding company shall be indefinite unless the 

objective thereof is to realize a certain business, in which case, the duration 

thereof shall end upon the completion of that business. (54) 
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2.3 The Name (Title) of a Non-Profit Company 

It is stipulated that the name (title) of the company and its 

commercial name, if applicable, with the phrase “non-profit” 

annexed, be printed on all the documents and publications used by 

the company in its activities and in the contracts held with other 

parties.(55) It should be noted here that if the legal form of a non-

profit company is a limited liability company, it shall be followed, 

as mentioned before, by the words: “with limited liability”, and the 
word “non-profit”. The same applies to other forms of the 
companies. 

 

2.4 The Objectives of a Non-Profit Company 

The objectives of the company are in the sectors of health, 

education, microfinance, investment promotion, and training, with 

the aim of developing society or any object related to the above 

sectors approved by the controller. (56)  

For the purposes of controlling a non-profit company, the 

objectives, according to the Regulation, are one of the red lines. If 

the company has conducted actions or activities outside the 

framework of its objectives, the Minister, on the basis of a 

reference from the controller, may issue a warning to the company 

to rectify its situation within a month; otherwise, the Minister, on 

the basis of a reference from the controller, is to transfer the 

company to a competent court for liquidation.(57)  

The company may hold seminars or conferences inside or outside 

Jordan, call for them, prepare or participate in their preparation, 

and publish or send any reports, research papers or information 

related to its activities in compliance with the active legislation. (58)   

2.5 The Revenues of a Non-Profit Company 

Any net revenues achieved by the company are considered part of 

its treasury and may not be used except for the realization of its 

objectives, the goals for which it was established, and the 

expansion of its activities. (59)    

The company may not, by any means, distribute any of its net 

revenues directly or indirectly among its partners or 

shareholders.(60)   

A question arises here: Should the revenues achieved by a non-

profit company be subject to tax? According to Article 4 (c) (4) of 

the Income Tax Law No. 34 of 2014, a registered non-profit 



    Dr Ramzi Madi             The Legal System for Non-Profit Companies in light of … 

  Revue AL-IJTIHED  Ins.Droit  Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG 
 

(10) 

company, according to the Companies Law, shall be exempted 

from tax. 

2.6 Duties of a Non-Profit Company 

The company has to provide the controller, within the first three 

months of the beginning of the financial year, with the following: 

1- An annual report describing its actions, activities and the sources 

of its funds, with an attached balance sheet ratified by those 

commissioned by the company to sign for it and its auditor, and 

any other information required by the controller.  

The non-profit company should announce in its annual report any 

funding or grants obtained provided that the company records the 

body that granted the funding or the grant, amount, spending 

method and any specific conditions.(61) Where the non-profit 

company wishes to gain funding and grants from any non-

Jordanian person, it should obtain the approval of the Council of 

Ministries and its consent to the Minister’s recommendation and in 

accordance with a notification that clarifies the type of such grant 

or funding, amount, the method and manner of receiving funding 

and grants, spending method and any specific conditions. (62)  

Such notification must be submitted along with the Minister’s 

recommendation to the Council of ministries within 30 days of the 

submission date. If the Council of Ministries does not issue any 

decision within 30 days of the Minister's recommendation, the 

assistance or grant shall be considered approved automatically. (63)   

The Article does not refer to the case where the Council of 

Ministers issues a decision to refuse the funding or grants, and 

whether such refusal may be appealed to the administrative 

judicature. 

Moreover, the Article does not refer to the case where the company 

has obtained funding or grants without the approval of the Council 

of Ministries, whether the company must return funding or grants, 

and whether there are any sanctions.  It seems that such violation 

shall cause the Minister to issue a warning to the company to 

rectify its situation within a month; otherwise, the Minister, on the 

basis of a reference from the controller, is to transfer the company 

to a competent court for compulsory liquidation. (64)    

The previous issues have been regulated in Article 17 of the 

Societies Law. Furthermore, Article 17 of the Societies Law states 

that a society shall deposit all its monies in banks operating in 

Jordan. A society’s accounts do not enjoy financial secrecy in the 
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event of any inquiry presented by the relevant minister or the 

registrar regarding them, notwithstanding what is found in any 

other piece of legislation. It is recommended that such provision be 

included in the Companies Law or the Regulation to activate the 

financial control, and depositing funding and grants in banks 

operating in Jordan will be reflected positively in the national 

economy. The Anti Money Laundering and Counter Terrorist 

Financing Law No. 46 of 2007 will be applicable to foreign 

funding or grants concerning transactions suspected of being 

related to money laundering or terrorist financing. 

It should be noted that foreign funding for non-profit companies 

has raised a sharp division among public opinion in Jordan and 

other countries. Some Jordanians consider foreign funding to be 

legal and believe that there is an urgent need for a mechanism to 

promote social solidarity and to support democracy and uphold the 

principles of human rights. However, others believe that foreign 

funding is an interface of the cultural, social, and economic 

invasion of developing countries. (65)     

2- The company's business plan, its activities and projects to be 

implemented during the year, and a detailed statement of the 

funding of its activities and projects. (66)    

Moreover, the company has to keep its correspondence up to date 

and in special records as well as details of its meetings, decisions, 

balance sheets, all its properties, and activities carried out. (67)   

2.7 Transformation(68) and Merging(69) of a Non-Profit 

Company  

The Regulation allows transformation into a for-profit company in 

accordance with the procedures stipulated in the Law. (70)   

The Companies Law does not refer in any Article to the 

transformation of a non-profit company into a for-profit company 

and vice versa.  

Article 215 of the Companies Law regulates the transformation of 

general partnership companies into limited partnership companies, 

and limited partnership companies may also be transformed into 

general partnership companies. Moreover, a company may be 

transformed into a limited liability company or a limited 

partnership in shares company, or a private shareholding company 

according to Article 216 of the Companies Law.  

In light of Article 217 of the Companies Law, a limited liability 

company or limited partnership in shares company or private 
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shareholding company may be transformed into a public 

shareholding company. 

The Minister may, upon the recommendation of the controller, 

approve the transformation of a limited liability company or limited 

partnership in shares company, or private shareholding company 

into a public shareholding company. (71)  

According to the above Articles, the concept of transformation 

concentrates on changing the form of the company, although the 

meaning of transformation is broader, such as the transformation of 

a civil company into a commercial company, and the 

transformation of a foreign company into a national company. 

By applying the above Articles to the transformation of a non-profit 

company, a non-profit general partnerships company, for example, 

may be transformed into a for-profit limited partnership company. 

However, it is not possible, according to the Companies Law, for a 

non-profit general partnership company, for example, to be 

transformed into the same form but as for-profit company. 

Therefore, the Regulation and the companies stipulate the 

transformation of a non-profit company into a for-profit company 

in addition to the transformation of the company’s form. 
According to the Regulation, the capital of the company after 

transformation is the same before transformation, and it is not 

permitted to increase its capital from the fiscal surplus of the non-

profit company.  

The partners or the general assembly of the company decide, as the 

case may be, to determine the body or bodies who will receive the 

fiscal surplus of the company to be transformed provided that the 

bodies are Jordanian and are non-profit or public institutions. The 

transformation procedures cannot be completed until the company 

has presented proof that it has transferred the fiscal surplus 

properly.(72)   

The Regulation allows the merging of a non-profit company with 

another non-profit company, and this shall be subject to the 

provisions and procedures stated in the Law, (73)    in particular 

Articles 222 to 239. 

The above restriction on the merging of a non-profit company with 

another non-profit company is critical, especially as transformation 

and merger are similar in certain aspects; however, the Regulation 

allows the transformation of a non-profit company into a for-profit 
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company, but the merging of a non-profit company with a for-

profit company is not allowed. 

According to Article 222 of the Companies Law, the merger of the 

companies shall be accomplished by any of the following methods: 

1- Through the merger of one company or more with other 

companies (called the merging company). The company or 

companies merged therein, and the corporate identity of each, shall 

no longer exist. The rights and obligations of the merged 

companies shall be carried over to the merging company, after the 

merged companies’ registrations have been cancelled. 

2- Through the merger of two or more companies to form a new 

company which will be the result of that merger; the companies 

that have merged into the new company and the corporate identity 

of each of them shall no longer exist. 

3- Through the merger of the branches and agencies of foreign 

companies operating in Jordan, with an existing or new Jordanian 

company established for this purpose; the said branches and 

agencies shall expire and the corporate entity of each of them shall 

no longer exist. 

2.8 Liquidation(74)  of a Non-Profit Company  

The Regulation refers to one type of liquidation, i.e. compulsory 

liquidation. However, the other type of liquidation, voluntary 

liquidation, is regulated by the law. According to Article 12 of the 

Regulation, the Minister may, based on the reference of the 

controller, issue a warning to the company to rectify its situation 

within a month; otherwise, the Minister, based on the reference of 

the controller, is to transfer the company to a competent court for 

liquidation in any of the following cases: 

A- If it has violated the provisions of the law, this regulation, its 

articles of association or its establishing contract 

B- If it has conducted actions or activities outside the framework of 

its objectives 

C- If any of its activities have resulted in a violation of public order 

or public morals.(75)   

Subject to the provisions of liquidation in the law, the funds of the 

company and its remaining assets after liquidation are distributed 

as follows: 

1- The partners and shareholders are given back their actual shares 

of the capital at the moment of establishment. 
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2- If the assets are less than the original shares, they are distributed 

with respect to the original ratio of participation. 

3- If the assets are greater than the capital, the remainder devolves 

to the Scientific Research Fund, public institutions, any other non-

profit company, or associations with similar objectives by a 

decision of the partners or the general assembly of the company 

upon voluntary liquidation, as the case may be, with the consent of 

the observer and the decision of the competent court upon 

compulsory liquidation. (76)   

The Law has referred to various cases regarding the distribution of 

the funds of the company and its remaining assets after liquidation. 

However, the third one is the most important one, since the 

company may have realized profits and the partners or shareholders 

may have resorted intentionally to liquidation in order to obtain 

these profits. 
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(35) Article 82 of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(36) Article 81 (a) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(37) See Article 82 of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(38) See Article 84 of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(39) See Article 87 of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(40) See Article 88 of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(41) Article 65 bis (a) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 

(42) Article 65 bis (c) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 

(43) Article 65 bis (b) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 
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(44) Article 66 bis (a) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 

(45) Article 68 bis (a) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 

(46) Article 65 bis (d) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 

(47) Article 72 bis (a) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 

(48) Article 88 bis of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(49) Article 90 (a) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(50) Article 90 (c) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(51) Article 90 (b) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(52) Article 95 (a) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(53) Article 91 of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(54) Article 90 (d) of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(55) Article 6 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(56) Article 4 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. Both 

the US revised Model Non-Profit Corporation Act of 1987 of the American 

Bar Association and the US Model Non-profit Corporation Act of 2008 of 

the American Bar Association omit listing the purposes of a non-profit 

corporation. However, § 4 of the US Model Non-Profit Corporation Act of 

1964 of the American Bar Association refers to “any lawful purpose or 
purposes, including, without being limited to” certain specified purposes: 
“charitable; benevolent; eleemosynary; educational; civic; patriotic; 

political; religious; social; fraternal; literary; cultural; athletic; scientific; 

agricultural; horticultural; animal husbandry; and professional, commercial, 

industrial or trade association”. Section 154 (1) of the Canadian 

Corporations Act, RSC 1970, c C-32 refers to the following objects 

“national, patriotic, religious, philanthropic, charitable, scientific, artistic, 

social, professional or sporting character, or the like objects”. 
(57) Article 12 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(58) Article 8 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(59) Article 7 (a)  of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(60) Article 7 (b) of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(61) Article 7 (d) (3)  of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 

(62) Article 7 (d) (4)  of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. See Article 17 of Societies Law No. 51 of 2008 and its 

amendments. 

(63) Article 7 (d) (4)  of the Companies Law No. 22 of 1997 and its 

amendments. 

(64) Article 12 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(65) Mahmoud Ababneh, Foreign funding of associations and non-profit 

companies, Alrai daily newspaper,  6 November 2014. 

(66) Article 9 (a) of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(67) Article 9 (b) of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(68) See the definition of “transformation” at Aziz AlOkeli, AlWaseet in 

Commercial Companies, Dar Al Thaqafa for Publishing and Distrubting, 
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Amman, 2010, p. 513. See also Mohsen Shafiq, The brief in Commercial 

Law, First Volume, Dar Alnahda Alarabia, Cairo, 1967 - 1968, p. 491. 

Mohammed El-Arini and Mohammed El-Fiqi, Commercial Companies, 

AlHalabi Legal Publications, Beirut, 2005, 426-427. 

(69) See the definition of “merger” at AlOkeli, ibid, p. 525. See also Hosni Al-

Masri, Companies Mergers and Division: A Comparative Study between 

French law and the Egyptian law study, Hassan printing house, Cairo, 1986, 

p. 36. El-Arini and El-Fiqi, ibid, pp. 436-437. 

(70) Article 10 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(71) Article 218 of the Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments. 

(72) Article 10 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(73) Article 11 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(74) The ‘liquidation’ or ‘winding up’ of a company is defined as “a process 
whereby its life is ended and its property administered for the benefit of its 

creditors and members ….. an administrator, called a liquidator, is appointed 

and he takes control of the company, collects its assets, pays its debts and 

finally distributes any surplus among the members in accordance with their 

rights”. L C B Gower ... [et al.], Gower's Principles of Modern Company 
Law, 4th edn, London: Stevens & Sons, 1979, p. 719. See the definition of 

“liquidation” at Aziz AlOkeli, supra note 69, p. 352. Abu Zaid Radwan, 

Commercial Companies, First Volume, Dar Al Fikr Al Arabi for Publishing, 

Cairo, 1987, p. 180.  

(75) Article 12 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 

(76) Article 13 of the Regulation for Non-Profit Companies No. 73 of 2010. 


