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 ( المجلة في النشر قواعد )
دارة إ، فإن والباحثين من داخل الوطن وخارجهبغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أبحاث األساتذة 

اللغة بادية المجلة ترحب بنشر الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالي القانون والعلوم االقتص

 العربية أو الفرنسية أو االنجليزية، وفق القواعد اآلتية:
 الشروطّالشكلية:ّ

 كر ذ، مع جلة( من دون تغيير فيه، )قالب الميكتب البحث على جهاز الحاسوب وفق النموذج المعد

نسخة  ل فييقدم المقابيانات الباحث: اسم ولقب المؤلف، العنوان المهني والبريد اإللكتروني، و

، وال يقل عن (25) خمسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته( word)بصيغة إلكترونية 

، من دون من كل جهة  (2)(، وفق بُعد23-15( على افتراض مقاس الصفحة )10)عشرة صفحات 

ن رتفعا ع)يكون رقم الهامش م بطريقة آليةفي آخر البحث والهامش ترقيم للصفحات، ووضع أرقام 

 ن تنسيقهويكو سطر الكتابة في المتن( والهامش )يكون رقم الهامش موازيا لسطر الكتابة في الحاشية

 ببليوغرافية. إعطاء معلومات  سم(((، و 0.6معلقا بـ:)

  إن لم  جليزيةالمقال بملخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة المقال وآخر باللغة اإلنيجب إرفاق

فتاحية ت المأن يكون عنوان البحث والملخص والكلما، وتكن لغة المقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

كال األشتكون و، المكتوبا بلغتين إحداهما لغة المقال واألخرى باللغة اإلنجليزية إن لم تكن لغة المق

ل في أو في مكانها في المقال ويكون عنوان الجدول أو الشكوالجداول توضع في آخر الصفحة 

 األعلى والمصدر في األسفل.
 الشروطّالموضوعية:ّ

  ة بعنايقال المدم قيأن ، وال تتحمل المجلة مسؤولية اإلخالل بها، وقواعد األمانة العلميةيجب احترام

ة عنوان بوضوح خلفيالمقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا لنحويةاإلمالئية وا وتدقيق للمواد

ة أهمي الموضوع، والغرض من كتابته، بما في ذلك الطرق المستخدمة، والمناقشة الختامية على

بة االختصارات مكتو وأن تكون، وتفسير المصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، العمل

 لمنهجالبحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق ا أن يتسم، ووواضحة في أول ظهور لها

يداً لم ث جدأن يكون البحا، وأن يخدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، والعلمي والموضوع

ً ، ويكون قد أُرسل للنشر في مجلة أخرى اليُسبق نشره، وأ خطر ، ويُ يخضع المقال للتحكيم وجوبا

اه ير ما ترة تغيال ترد البحوث التي تعذّر نشرها، ويحق إلدارة المجلصاحبه برأي الهيئة العلمية، و

 .مناسبا من دون المساس بالموضوع
 

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحاثاأل 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل مسؤولية المجلة تتحمل ال
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 الشارقة عمر جامعة أ.د مصبح

 جامعة المدية منصور مجاجيأ.د 

 الملك جامعة سماللي  د يحضيه

 فيصل، المملكة العربية السعودية

  الدحيات عمادد. 

 المتحدة العربية االمارات جامعة

  الصبور الدلجاوي أحمد عبدد. 

 أسيوط، مصر جامعة

  الدياب حسند. 

 السياسية، تونس والعلوم الحقوق كلية

  هللا الرقاد عبدد. 

  األردنية، األردن األلمانية الجامعة

 د. تلي سيف الدين جامعة تامنغست

  القادر بن حمودالقحطاني عبد أ.د 

 قطر جامعة

 يوسف جامعة المدية  بن د. القينعي

 المساعيد فرحانأ.د 

  األردن البيت آل جامعه

  هللا أحمد حموري يمن عطاد. أ

 البحرين التطبيقية العلوم جامعة

 الشارقة د. أيمن محمد زين جامعة

 الطيب جامعة المسيلة أ.د بلواضح

 كلية جيهان عبد السالم عباس د.

 العليا مصر االفريقية الدراسات

د. صدراوي طارق جامعة المنستير، 

 تونس

  د. سيدعال القاسم موالي

المعهد العالي للدراسات والبحوث 

 موريتانيا اإلسالمية

  عبد القادر محمد الداهد. 

 موريتانيا العصرية نواكشوط جامعة

  عبد هللا طرابزوند. 

 إسطنبول جامعة

 أ.د عالق عبد القادر 

 لتيسمسيلت الجامعي المركز

 عمار أوكيل أ.د 

 السلطان قابوس، عمان جامعة

 أ.د عيسى معيزة جامعة الجلفة

 أ.د مبارك قرقب 

 جامعة تامنغست

  محمد راضي فخري صبريد. 

 المفتوح غزة للتعليم األمة جامعة

  محمد طلعت عبد المجيد يدك .د

 العدل وزارة

 1أحمد جامعة الجزائر  أ.د معبوط

 أ.د موسى نورة جامعة تبسة

 1المنعم جامعة الجزائر  عبد د. نعيمي

  هشام عبد السيد الصافيد. 

 مصر  حلوان جامعة

 سوريا  همام القوصيد. 

  يوسف ناصرد. 

 ماليزيا العالمية اإلسالمية الجامعة

 د. عثماني علي المركز الجامعي بآفلو

 د. مالكي محمد جامعة تامنغست
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Istunbul university 

Dr.Delebecque Philippe  
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Dr.Korkusuz Mehmet Refik  
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University 

Dr.Ragulin Andrey 
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العلمية( )الهيئة
ّخارجّالوطنّمن

الجامعة اإلسالمية أ.د أبد محمد األمين 
 آمريكا -بمنيسوتا 

الجامعة اللبنانية أ.د أحمد أبو شنب 

 الحكومية
 جامعة ويار الدلجوالصبد عب دأحم دأ.

 العربية مصر جمهورية أسيوط

جامعة والية يوبي،  آدم محمد أبو بكرأ.د 

 نيجيريا
 قطرج القحطاني عبد القادر أ.د 
 ديارا سياك جامعة كوت ديفوارأ.د 

علي عثمان منذو جامعة والية يوبي، أ.د 
 نيجيريا

 آل البيت أ.د فرحان المساعيد جامعة 

 université de)أ.د فيصل مرحي
québec a montreal UQAM) 

، جامعة الجزيرةأ.د قاسم حسين حسين 

 السودان
 جامعة تكريت  مثنى فائق العبيدي دأ.

كوركوزوس، جامعة أ.د محمد رفيق 

 المدينة، تركيا.
 بغداد  ةميسون علي البندرجي جامعأ.د 

 الملك فيصل جامعة  يه السمالليضأ.د يخ

 جامعة الجوف أشرف سمحاند 
جامعة ابن محمد سيد  صالح أشرفد 

 هولندا، رشد

، جامعة النيليند إحسان مجدي عز الدين 

 السودان
لإلدارة معهد العبور العالي  نشأت دواردإ د

 .مصر، والحاسبات ونظم المعلومات

وزارة التربية  حسين حسين زيداند الخلف 
 العراقية 

 ة دنيالجامعة االلمانية االرد الرقاد عبد هللا 

 د العذار أنيس جامعة سفاقس /  تونس

 جامعة ظفار المناصير محمدد 
جامعة العلوم  حمد حموريأد أيمن عطاهلل 

 التطبيقية مملكة البحرين

 د أيمن محمد زين عثمان جامعة الشارقة
 بوقرة زواوي جامعة الكويتد 

 مصرجيهان عبد السالم عباس د 

 الجامعة اللبنانية جيهان فقيهد 
 العراق حقي حمدي خلف جسام العزاويد 

 universitée Paris 8) عقيلة دبيشيد 
France) 

 د شريف أحمد بعلوشة فلسطين

عبد الحميد مجيد إسماعيل، جامعة  د

 إسطنبول، تركيا                  
جامعة صباح الدين د عبد القادر الشاشي 

 ، تركيازعيم اسطمبول

جامعة نواكشوط  عبد القادر محمد الداه د
 العصرية موريتانيا

جامعة إسطنبول،  عبد هللا طرابزوند 

 تركيا

 د عماد فوزي ملوخية ج اإلسكندرية 
 د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس 

 د عمر بامبا جامعة الساحل بمالي

 د عمر مصبح جامعة الشارقة
جامعة  د. عدي طلفاح محمد الدوري

 العراق، تكريت

  د فخري صبري راضي جامعة غزة
 فؤاد أحمد عطاء هللا جامعة الجوف د 

جامعة  محمد المدني صالح الشريفد 

 ظفار 

جامعة  ى حمدانمحمد عز الدين مصطفد 
 فلسطين

 محمد جمال زعين جامعة األنبارد 

 جامعة الشارقة د مراد بن صغير
جامعة العلوم  سيدعال القاسمموالي  د

 اإلسالمية موريتانيا

جامعة  ناصر عبد الرحيم نمر العليد 

 روسيا الحكومية االجتماعية
جامعة حلوان  هشام عبد السيد الصافي د

 العربية مصر جمهوريةمصر 

 د همام القوصي سوريا
 وائل محمد جبريل جامعة عمر المختار  د

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 
Environmental Sciences of 
Ukraine 
Pr. paola todini Ecampus 
university/Italy 
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 الجزائر -ستغمناتجامعة           سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

Pr. PÉREZ BELTRÁN CARMELO 
Université de Granada 
Espagne 
Pr. Philippe Marie Delebecque 

Université de Paris-I 

Pr. Ragulin Andrey Viktorovich 

Pr. Vus Viktor National 
Academy of Educational 
Science of Ukraine 
Russia 

ALIGARH MUSLIM 
UNIVERSITY (INDIA) 
Dr.ّAhmed Essia Ries 
Universiti Sains Malaysia 
Dr. AL-NADAWI 
MOHAMMAD SANAULLAH 
Dr.ّAYDIN TEMİZER 
MARMARA University 
Dr. Bouheraoua Said Global 
University of Islamic Finance 
Malaysia INCEIF 
Dr.ّGÜLLÜOĞLU Yasemin 
Social Sciences University of 
Ankara 

Dr.ّKERTOUS MOURAD 
université de Brest 
Dr. Taheri Ali Islamic Azad 
University, Iran 

ّمنّداخلّالوطن
 01 جامعة الجزائرأ.د أحمية سليمان 

 أ.د الشيهاني حمو جامعة غرداية

 جامعة بجاية أ.د أوكيل محمد أمين

 جامعة أدرارأ.د باخويا إدريس 

 تامنغستأ.د برادي أحمد جامعة 
 بريك هللا حبيب م الجامعي لتندوف أ.د 

 إبراهيم المركز الجامعي تيبازة أ.د بلحيمر

 بلعلياء محمد جامعة تلمسانأ.د 
 

 د بلواضح الطيب جامعة المسيلةأ.

 أ.د بن عبد الفتاح دحمان جامعة أدرار

 تامنغستجامعة  د بن قدور أشواقأ.
 أ.د أودير مشنان محند جامعة الجزائر

 بن قومار لخضر جامعة غردايةأ.د 

 بسكرةجامعة أ.د بن مشري عبد الحليم 
  جامعة غردايةأ.د بوعبدلي أحالم 

  جامعة أدرارأ.د بوعزة عبد القادر 

 أ.د بومدين محمد جامعة أدرار

 أ.د تشوار جياللي جامعة تلمسان
 جعفر عبد القادر جامعة غرداية أ.د 

 د جمال عياشي جامعة المديةأ.

 تامنغستجامعة د جمال قتال أ.
 جوادي إلياس جامعة الوادي أ.د 

 حاج إبراهيم عبد الرحمن ج غردايةأ.د 

 03 أ.د حاروش نور الدين جامعة الجزائر

 أ.د حساني علي جامعة تيارت

 جامعة بسكرةأ.د حسينة شرون 

 أ.د حمودين بكير جامعة غرداية

 رابحي لخضر جامعة األغواط أ.د 
 أ.د رحماني إبراهيم جامعة الوادي

 رحموني محمد جامعة أدرار أ.د 

 أحمد جامعة غرداية أ.د رفيس
 تامنغستجامعة د زهيرة كيسي أ.

 أ.د زوايمية رشيد جامعة جامعة بجاية

 أ.د سي يوسف زاهية حورية ج تيزي وزو

 أ.د طيطوس فتحي جامعة سعيدة
 عبد النبي مصطفى جامعة غرداية أ.د 

 جامعة سعيدأ.د عثماني عبد الرحمن 

 د عرابة الحاج جامعة ورقلة أ.
 قادر م ج لتيسمسيلت عالق عبد الأ.د 

 1 جامعة الجزائرأ.د علي فياللي 

 أ.د عمار بوضياف جامعة تبسة
 تامنغستجامعة أ.د عمر سدي 

 عيسى معيزة جامعة الجلفةأ.د 

 جامعة خميس مليانةأ.د غيدة فلة 

 أ.د عبد النور أحمد المركز الجامعي البيض
 03 جامعة الجزائرأ.د قدي عبد المجيد 

 تامنغستجامعة قرقب مبارك أ.د 

  شلفالجامعة  نصيرة قوريشأ.د 

 سيدي بلعباس جأ.د مخاشف مصطفى 

 تامنغستجامعة  د مرسلي عبد الحقأ.

 جامعة غرداية مصطفى وينتنأ.د 
 أ.د مالوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 تامنغستأ.د منصوري المبروك جامعة 
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 أ.د مونة عمر جامعة غرداية

  نورة موسى جامعة تبسةأ.د 
 أ.د فاضلي ادريس جامعة الجزائر

 هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدةأ.د 

 يامة إبراهيم جامعة أدرارأ.د 
 جامعة الجلفة يوسف زروقأ.د 

 د البرج محمد جامعة غرداية

 جامعة بسكرةد السبتي وسيلة 

 تامنغستد العزاوي أحمد جامعة 
 د العمودي محمد الطاهر جامعة الوادي

 معة غردايةد العيد الراعي جا

 د أودير مشنان محند جامعة الجزائر
 بن يوسف جامعة المدية القينعيد 

 جامعة مستغانم إكرام بلبايد 

 شلفالجامعة آمنة  امحمدي بوزينةد 
 مستغانم جامعة  مينة لطروشد أ

 المركز الجامعي بمغنية أوبختي نصيرةد 

 د أوشن حنان جامعة خنشلة
 د أسياخ سمير جامعة بجاية

 خميس مليانةعبد المالك نادية ج  د آيت

 جامعة غرداية آيت عودية بلخير محمدد 

 د باباعمي حاج أحمد جامعة غرداية

 د باباواسماعيل زهير جامعة غرداية
 د باباواسماعيل يوسف جامعة غرداية

 01جامعة باتنة  بحشاشي رابحد 

 جامعة سوق أهراسد بديار ماهر 
 د بالل بوجمعة جامعة أدرار

 لحبيب جامعة مستغانم د بلية

 جامعة الطارف  بليدي داللد 

 د بن البار علي جامعة غرداية 
 جامعة أدرارد بن الدين امحمد 

 المركز الجامعي البيضد بن جديد فتحي 

 جامعة غرداية بن رمضان عبد الكريمد 
 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 د بن عمارة محمد جامعة تيارت

 خنشلةجامعة  نصافإد بن عمران 
  د بن قانة إسماعيل جامعة ورقلة

 د بن عزوز عبد القادر جامعة الجزائر
 أحمد جامعة األغواط بن مويزةد 

  د بن حمودة مختار غرداية

 د بن علقمة مليكة جامعة سطيف

  د بن عيشوش عمر جامعة األغواط

 د بن زيدان زوينة جامعة الجزائر

 01د بهلول سمية جامعة سطيف 

 جامعة غرداية عبد الكريم بوحميدةد 

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 
 بوفنش وسيلة جامعة ميلةد 

 جامعة خنشلةد بوكماش محمد 

 جامعة غرداية بولقصاع محمدد 
 د بوداحرة كمال جامعة غرداية

 د بورطال أمينة جامعة عين تموشنت
 د يبدي أمال جامعة الجلفة  

 جامعة خنشلةابتسام  بولقواسد 

 جامعة خنشلة بولقواس سناءد 

 جامعة تيارتد بوهدة محمد 
 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 الجامعي لتامنغستد تلي سيف م 

 توفيق عطاءهللا جامعة خنشلةد 
  جامعة خميس مليانةد تومي هجيرة 

 د تبون عبد الكريم جامعة سعيدة

 د تواتي مصطفى جامعة غرداية

 جامعة تبسة ثابت دنيازادد 

 جامعة خميس مليانة د جبار جميلة 
 02د جلود صالح جامعة البليدة 

 الجلفة جامعة عبد الكريم د جمال 

 تامنغستج  جياللي الطيب بند جياللي 
 جامعة برج بوعريريجد حاجي فطيمة 

 د حاروش رفيقة جامعة الجزائر

 د حباس عبد القادر جامعة غرداية

 د حجاب عيسي جامعة المسيلة
 د حسيبة رحماني جامعة البويرة 

 د حكيمة عبد العزيز جامعة بومرداس

 المركز الجامعي تندوفمحمد  حموديد 
 جامعة غرداية حنطاوي بوجمعةد 

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

 جامعة البويرةد حوت فيروز 
 د حمداوي محمد جامعة سعيدة

 د جبار عبد الحق جامعة وهران

 البويرةد خليفي سمير جامعة 
 د خلج مريم جامعة خميس مليانة

 د خالدي المهدي جامعة الشلف

 جامعة ورقلةد خويلدات صالح 

  جامعة سوق أهراس دغمان زوبيرد 
 تامنغستد دواس يمينة جامعة 

 د رابح نهائلي جامعة غرداية

 د رشوم مصطفى جامعة غرداية
  د رقية شرون جامعة بسكرة

 د زعبي عمار جامعة الوادي  
 زرباني مصطفى جامعة غردايةد 
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 شلفالجامعة  فيروز زروخيد 

 جامعة غليزاند زروقي خديجة 
 ل جامعة البويرة د زعادي محمد جلو

 د زوانتي بلحسن جامعة تيزي وزو

 شلفالجامعة د زيوش سعيد 
 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 سايح فطيمة جامعة غليزاند 

 تامنغستجامعة د سايحي يوسف 

  جامعة المسيلة الصمدد سعودي عبد 
 جامعة خنشلة سالم سميرةد 

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 تامنغستجامعة د سلكة أسماء 
 1جامعة سطيف  سهام حرفوشد 

  د سويلم محمد جامعة غرداية

 د سعودي مناد جامعة الجزائر

 د سوداني نورالدين جامعة سكيكدة
 01 جامعة الجزائر شايشي محمد العربي د

 زهير جامعة سكيكدةد شالبي 

  جامعة غردايةد شوقي نذير 

 د شيخ صالح بشير جامعة غرداية
 د الصغير ميسم جامعة سيدي بلعباس

 1د صحراوي إيمان جامعة سطيف 

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د بوتعني فريد جامعة تامنغست
 د زايد محمد المركز الجامعي البيض

 البواقيأم ج  عائشة عبد الناصر كامليد 

 د عبد الحاكم حمادي جامعة غرداية

 جامعة الطارفد عبد الحميد عائشة 
 د عبد الرحمان عبد القادر جامعة أدرار

 1د عبد القادر رحال جامعة الجزائر 

 تامنغستجامعة  الالوي يحي عبد د
 تامنغستد عبد المالك رقاني جامعة 

 عبد المجيد صغير بيرم جامعة المسيلة د

 جامعة الجزائرد عبد المنعم نعيمي 
 د عثماني علي المركز الجامعي أفلو

 جامعة البويرةعيساوي فاطمة  د

 د عرابش زينة جامعة غليزان

 عز الدين عبد الدائم جامعة البويرة    د 
 عزوز محمد جامعة الجلفةد 

 الجامعي بالنعامةم الدين  د عماري نور

 د عمران عبد الحكيم جامعة المسيلة
 عنترة بن مرزوق جامعة المسيلةد 

 د عيساني عامر المركز الجامعي بريكة

  جامعة البويرةد غازي خديجة 

 د غريسي جمال جامعة الوادي
 جامعة األغواط غزالي نصيرةد 

 د عبد الرحمان بقادير جامعة غرداية 
 د عالوي عبد اللطيف المركز الجامعي البيض

 د عيساوي عبد القادر جامعة غرداية 

 د عليان عدة جامعة غليزان 

 د عمروش الحسين جامعة المدية 

 د عبد الرحيم صباح جامعة ورقلة

 د عبد الرحمان السنوسي جامعة الجزائر

 د عبد العزيز برقوق جامعة تيبازة

 عكوشي عبد القادر جامعة غردايةد 

 د علي غريبي جامعة األغواط

 د عمير سعاد جامعة تبسة

 غردايةد عمر مونة جامعة 

 د فخار حمو جامعة غرداية
 د فتحي لعطاوي جامعة الجزائر 

 د قريد مصطفى جامعة المسيلة

 تامنغستجامعة د قنون عبد الحق 
 د قبلي نبيل جامعة خميس مليانة

 د قسوم ميساوي وليد جامعة سطيف

 د قالع الضروس سمير جامعة غرداية

 د قمان عمر جامعة الجلفة
  1جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 

 د كروش نور الدين م ج تيسمسيلت
 جامعة خميس مليانةد كريمة خنوسي 

 1جامعة قسنطينة  كريمة محروقد 

 كواشي مراد جامعة خنشلةد 
 د كوديد سفيان م الجامعي عين تموشنت

 د كمال محمد امين جامعة تيارت

 د كروش نعيمة جامعة الجزائر

 د كراوة مصطفى جامعة تامنغست

 كالع شريفة جامعة الجزائرد 
  عبد الجق جامعة تبسة لخذاريد 

 الجامعي لتيسمسيلتد لجلط إبراهيم م 
 د لغالم عزوز جامعة غرداية

 د لوكال مريم جامعة بومرداس

 جامعة البويرةد لوني نصيرة 
 د مبروك كاهي جامعة ورقلة

 د مجدوب نوال المركز الجامعي مغنية

 د محديد حميد جامعة الجلفة
 2 جامعة البليدةد محي الدين اسطنبولي 

 د مسعودي هشام جامعة المسيلة

 جامعة غليزاند مصطفى هاشمي 

 2 جامعة البليدة معداوي نجيةد 
 معزوز  دليلة جامعة  البويرة د

 د نفيدسة فاطمة جامعة تامنغست 
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 تامنغستمعمر طرايش جامعة د 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس
 جامعة غليزان صابرينة مغتاتد 

 د مغزي شاعة هشام جامعة بسكرة

 جامعة سيدي بلعباسد منصور بختة 
 تامنغستجامعة د موراد حطاب 

 د موساوي عبد الحليم جامعة بشار

  تامنغستجامعة مالكي محمد  د

 د مدوخ ماجدة جامعة األغواط

 د مرسلي نزيهة جامعة غرداية

  د مخفي أمين جامعة مستغانم
  مصطفاوي عايدة جامعة البليدةد 

  د مزوار نسيمة جامعة غرداية

 د مهرية خليدة جامعة ورقلة

 جامعة غليزانمفيدة  اديد ن

  جامعة ورقلةد هاني مريم 

 د هشام عبد الكريم جامعة باتنة

 د هدى معيوف جامعة سوق اهراس



 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 12 2023جانفيّّ–(34ع)/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهكلية الحقوق ع س: 

 فهرس
15ّّرئيسّالتحريرّاستهالليةّّّّّّ

ّّ(قسمّالدراساتّالقانونية)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 الوضع القانوني للموظف الموقف تحفظيا بسبب المتابعة الجزائية
 ّ(الجزائر)1لجزائراجامعةّ ،أ.دّبوكراّادريسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

16-45ّ

 الدولية على قضايا األسرة أثر االتفاقيات

ّ(الجزائر)يةمعةّغردا،ّجاالشيخّصالحّبشيرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
46-61ّ

 القواعد العامة  إلدارة ملكية األسرة

 (زائرالج) ،ّجامعةّتمنراستبنّالطيبّجيالليّيد.ّجياللّالهمالّحمزة،ّدط.ّّّ
62-73 

 03/07النظام القانوني للتراخيص في براءات االختراع في ظل األمر 

ّ(الجزائر)1جامعةّباتنةّ،بنّعشيّحفصيةّ،سلمونّهشام
74-85ّ

 أليات استغالل الحق المالي للمؤلف في التشريع الجزائري

ّ)الجزائر(بريكةّالمركزّالجامعيّ،سعدّلقليب
86-96ّ

 وحاجة االقتصاد الوطني المؤسسة الناشئة بين غياب النص القانوني

 (الجزائر)،ّجامعةّتمنراستمالكيّمحمد
97-108ّ

 البعد اإلستراتيجي للحوكمة الرشيدة المطبقة في الشركات العائلية

ّ(الجزائر)جامعةّغليزانّبنّعليّأمال،

 (الجزائر)الواديجامعةّّ،مسعوديّزكرياء

109-124ّ

 إثبات الوقف في التشريع الجزائري

 (الجزائر)جامعةّأدرارّ،بحماويّالشريفأ.ّدّّ،دّالهمالّالشيخ.طّّّّّّّّّّّّّّّ
125-138ّ

 حماية وتشجيع اإلستثمار وفق اإلتفاق الثنائي الجزائري التونسي

ّالجزائر()جامعةّتمنراستّّ،أ.دّمرسليّعبدّالحقّ،دط.دّريسكوّاحم
139-150ّ

  الجزائردور استثمار األمالك الوقفية في تمويل وتنمية مناطق الظل في 

 )الجزائر(جامعةّغردايةّ،باباّواسماعيلّيوسف ،عمورّعبدّالسالم
151-169ّ

ية حليلتدور جمعيات حماية المستهلك في الجزائر بين الواقع والمأمول )دراسة 

 (03-09على ضوء القانون 

 (الجزائر)جامعةّتمنراستّ،محمدّالفضه

170-183ّ

مخاطر المنتوجات المستوردة في ظل الضمانات القانونية لحماية المستهلك من 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09قانون  
 ط.د.بنّعمارّعبدالرحمان،ّأ.دّســــديّعمر،ّجامعةّتامنغست)الجزائر(

184-197ّ

ل التمثيلي لرئيس الجمهورية من خالل الصالحيات المسندة له في ظ البعد

  2020التعديل الدستوري لسنة 

،ّجامعةّالجزائر)الجزائر(سيّمعمرّإيمانّآيت  
198-211ّ

 آليات الرقابة على العمليات االنتخابية واالستفتائية

ّ(الجزائر)ئرجامعةّالجزاّ،دخينيسةّأحمدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
212-221ّ

اء االقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بين الزامية التسبيب و تشكيلة القض

 الشعبي

ّ(الجزائرّّ)جامعةّتامنغستّ،كيسيّزهيرةّد.أنضيرة،ّبلهاينّّط.د

222-237ّ
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 ئريدور المحاكم ذات االختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشريع الجزا

 (الجزائر)المركزّالجامعيّالبي ض ،جملّسليمان
238-254ّ

 أثر تطبيق العقوبة على صاحب الظرف في جريمة الزنا

ّ(ّالجزائر)جامعةّغردايةّ،شبابّعادل

 (األردنالحسينّبنّطالل)ّةجامعّ،إسماعيلّمحمدّالسعيداتّ

255-272ّ

 مبدأ عدم الرجعية بين المشروعية اإلدارية واألمن القانوني

ّ(الجزائر)جامعةّغردايةّّ،آيتّعوديةّبلخيرّمحمدّحماميّعادل،
273-291ّ

 التحفظ الدولي على اتفاقيات حقوق اإلنسان

ّّجيالليّشويربّشلباك،سليمانّ

 (الجزائر)علومّاإلسالميةّوالحضارةّاألغواطمركزّالبحثّفيّال

292-306ّ

 في الفقه االسالمي أحكام الموثق 

ّجامعةّغرداية)الجزائر(د.شوقيّنذيرّ
307-314ّ

 يةلفقهمنهج الشيخ بيوض إبراهيم في االجتهاد لتنزيل األحكام على النوازل ا

ّ(الجزائر)غردايةجامعةّّ،مصطفىّرشومد.
315-337ّ

 الُحْكم الَشرِعيُّ لالْسـتِــدَانــَِة ألداء الِعبَادَات

  )الجزائر(جامعةّغردايةّ،طّد/ّكريمةّمعطاهلل،ّأ.د.عمرّمونــــةّّ
338-359 

 ظاهرة الفساد في التصور اإلسالمي وآليات مكافحتها

 (الجزائر)جامعةّمعسكرّ،صدراتيّكلتومد.ّ
360-376 

 استئجار األرحام الوجه المثير للجدل لالتجار بالبشر 

ّالجزائر()1ّجامعةّالجزائرّّتوزّمليكة
377-392ّ

 .ومصر بياإثيو حالة: الدولية العالقات على وتأثيرها المشتركة، السطحية المياه

ّ(الجزائر)جامعةّتمنراستّ،أحمدّإيدابير
393-408ّ

 ستدامةالم األهداف الرئيسية للتنمية تحليل وتقييم جهود الجزائر في مجال تحقيق

(الجزائر)وقلةّجامعةّ،لصادقّلشهبا  
(الجزائر)المركزّالجامعيّمغنيةّ،أحمدّبوريش  

409-423ّ

 السياسات االجتماعية في الجزائر وآليات تطوير التنمية اإلنسانية

(محمدّمجاهري،ّجامعةّتيارت)الجزائر  
424-439ّ

 ة للمرأةودورها في دعم الحقوق السياسي العربية واإلسالمية الحركات النسوية 

ّ(ائرالجز)ّرقلةوّجامعةبوحفصّروميلة،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
440-453ّ

ّ(قسمّالدراســـــــــــــاتّاالقتصاديةّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ناشئةالتمويل المتاحة للمؤسسات الدراسة تقييمية لحاضنات االعمال و لصيغ 

 في الجزائر

 (الجزائر)جامعةّبشارّ،د.بنّشالطّمصطفىّ

454-469ّ

 ناتلبيااقياس كفاءة كليات ومعاهد جامعة المسيلة باستخدام أسلوب تحليل مغلف 

2021-2020دراسة تطبيقية خالل الموسم الجامعي   

(ّالجزائر)جامعةّالمسيلةّ،رابحّبوقرةّمصطفىّقريد،  

470-487ّ

ة قتصادياال محاولة تقييم أداء أدوات السياسة النقدية في تأثيرها على المتغيرات

 2020-2000في الجزائر دراسة تحليلية للفترة 

 ئر(الجزا)3جامعةّالجزائرّّ،أ.ّدّبنّساعدّعبدّالرحمانّط.دّعزازيّسامية،ّ

488-503 
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 الجزائر -ستغمناتجامعة           سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

لة سة حادرا –الخدمية  أثر الرافعة المالية على مردودية المؤسسات االقتصادية

 (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسة

 (الجزائر)جامعةّتامنغستسائحيّيوسفّّبنّناصرّعبدّالكريم،

504-523ّ

مي واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الصحية من وجهة نظر مقد

حة دراسة ميدانية في المؤسسة العمومية للص-الخدمة في ظل جائحة كورونا 

 الجوارية بتمنراست

ّ)الجزائر(جامعةّتامنغستّ،أ.دّقرقبّمباركّ،ط.دّإيـــــــــدىّبوشه

524-538 

 رقكنولوجيا المالية في منطقة الشالتواقع االعتماد على مختبرات حماية 

 األوسط وشمال إفريقيا

جامعةّبومرداس)الجزائر(ّ،عماروشّخديجةّإمان  

)الجزائر(2جامعةّالبليدةّّ،شوشانّخديجة  

539-554 

 ميمستر ي  مطعم  حالة دراسة-المستهلك سلوك توجيه في الحسي التسويق أثر

Mr.Yummy  باتنة بمدينة- 

ّ(الجزائر)ّباتنةّجامعةّصونية كيالني.د

555-571ّ

 انيةدراسة ميد دور سياسة االكتتاب في تعزيز الوضع المالي لشركات التأمين

 في شركات التأمين العامة لوالية عنابة

ّّ(الجزائر)ّامعةّعنابةجبارةّسهيلة،ّّ                                                   

572-588ّ

على النشاط السياحي ابالسياحة وأثرهعالقة التراث الثقافي   
(الجزائر) غرداية زرباني، جامعة مصطفى د. محمد  

589-605ّ

 

ّّّّّّّ)ّقسمّالدراســـــــــــــاتّباللغةّاألجنبيةّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
Deterring Plagiarism in Algerian Universities: A Focus on the Legal 

Measures and their Efficacy 

 Hedjaz Ahlem1, Baraka Abdellah University of Mascara, 

(Algeria) 

606-623ّ

Legislative Measures Protecting Health and Well-being at the Level 

of Criminal Law in Algeria 

          Lakhdari Fatiha, Medjdoub Amena University of Gardaia 

(Algeria) 

624-647ّ

Contraintes et modalités du financement bancaire des PME 

algériennes : cas des  banques de la wilaya de Bejaia 

Saidani Salim, Mouffok Nacer-Eddine Université de Bejaia 

(Algérie) 

648-674ّ

le rôle du circuit économique dans la comptabilité nationale et 

l’implication des agents économiques dans le système SCEA 

(Système des Compte  Economique Algérien) 

LOUKIL Leila / université el Oued(Algérie)  
SELKA Asmaa / université de tamenrasset(Algérie) 

675-694ّ
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 الجزائر -ستغمناتجامعة           سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

          

 

 

 سلميه وهلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد صلى هللا عل الحمد

 

وتسذذذذارعت تطوراتذذذذه وتكدسذذذذت  ،منذذذذذ أن حذذذذدث االنفجذذذذار العلمذذذذي        

واسذتجدت  ،تراكمت قضايا وتزاحمت مشذكالت واسذتحدثت عقذود ،اكتشافاته

لقذانون اوقذد شذهد ، الحاجة إلى معالجة القضايا المستحدثة وتقديم األحكام لهذا

تطذورات هائلذة ومذن أبذرز هذذه التطذورات ظهذور فذروع قانونيذة جديذدة إلذذى 

ى وقذد ارتذبط ظهذور تلذك الفذروع بعذدة متغيذرات علذ ،جانب الفروع التقليديذة

 ألنذذه ينطذذوي علذذى إثذذراء للقذذانون بوجذذه عذذام بمذذا ،درجذذة كبيذذرة مذذن األهميذذة

جذاالت غ علذى شذتى مكان لها التأثير البذال يحمله من إنشاء نظم قانونية جديدة

 .الحياة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

لتذي علذى الخطذة ا يسذيرمجلتنا مواكبة لكل ما هذو مسذتجد، سفريق و          

اعترضذت وقذد  في العمل غير مكتذرث بالعقبذات التذي ا، جادالخيرون رسمها

ى فََسذيَرَ  َوقُذِل اْعَملُذواقذول هللا تعذالى   هفذي اعتبذار ا، واضذعةمسيرالتعترض 

ُ َعَملَكُذذذْم َوَرسُذذذولُهُ َواْلُمْؤِمنُذذذونَ  األبحذذذاث ب تزخذذذر نذذذامجلتسذذذتظل وبهذذذذا ،  َّللاه

تعذذذالج أدق المشذذذكالت والمعضذذذالت القانونيذذذة ، حذذذين العلميذذذة وتذذذؤتي أكلهذذذا

المعاصرة، على بسذاط البحذث لتجذد حلولهذا، وتأخذذ الموضذوعية اتجاهذا فذي 

 ، وتسذذاهم فذذيراءأحذذد الجسذذور األساسذذية للقذذاء األفكذذار واآل لتبقذذىطريقهذذا 

ة التذذي كذل هذذذا حفاظذا علذى البقذذاء فذي القمذ توسذيع المعرفذة والثقافذذة القانونيذة

يذق فرمن هذا الباب من لم يشكر النذاس لذم بشذكر هللا، فوأدركها المخلصون، 

ا مسذالمجلة إذ يؤدي واجبه ال يمكن أن ينسى فضل من سبقوه في الطريق ملت

لهذذدف المرسذذوم والر يذذة ا السذذير نحذذو صذذل المجلذذةوامذذنهم العذذون والمذذدد لت

 المنشودة.

 .ك والقادر عليهوهللا نسأل التوفيق والسداد إنه ولي ذل                        
                                        

 مالجأ.د قتال                                                     
 ئيس التحريرر                                                             

 استهــــــاللية
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 الوضع القانوني للموظف الموقف تحفظيا بسبب المتابعة الجزائية

Status of the State Official 

in provisional suspension for criminal proceedings 
 1*أ.د بوكرا ادريس

   (الجزائر) 1جزائركلية الحقوق، جامعة ال1

comidrisboukra8@gmail. 

     

 الملخص:      

، لة الت ديبيأةقد يرتكب الموظف العام أثناء حياته المهنية خطأ  ت ديبيأا ، يعر أه للم أائ     

أن هأأ ا  تصأة، يأأا حأال تدا تأه، تاوتوقيأ  الجأزاء المناسأأب مأ  قبأط ال أألطة الت ديبيأة الم 

العقأا  وال ط  الت ديبا، قد يشكط يأا نن واحأد م ال أة جزائيأة تعر أه للمتابعأة الجزائيأة 

   .جهاطبقا للتشري  الجنائا، سواء ارتكبت ه ه الم ال ة أثناء ممارسة وظائ ه أو خار

مأأ   174  أأا المأأاد ولمعالجأأة هأأ ه الو أأعية، تأأدخط المشأأر  الجزائأأر  مأأ  خأأ ل     

 ابيرالتأد المتضأأم  القأا ون األساسأأا العأام للوظي أأة العموميأة، ليحأأدد 03-06األمأر رقأ  

توقي أه  الواجب ات اذها تجاه الموظف ال   يكون محط متابعة جزائية، اسأيما اللجأوء الأ 

قأأف عأ  الو أ  القأا و ا للموظأف المويأديعنا للبحأ  ان تحليأط  أا هأ ه المأاد   تح ظيأا.

قأا ون   ال لطات التا تحوزهأا اادار  تجاهأه والحقأوق التأا يضأمنها لأه التح ظيا م  حي

 خ ل مد  الوقف التح ظا.

  .موظف عموما، متابعة جزائية، وقف تح ظا، خط  جزائا: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

An employee may, in the course of his professional career, commit 

disciplinary misconduct, and be subject to disciplinary procedure 

and to the application of the appropriate sanction by the competent 

disciplinary authority, if he is found guilty. However, such 

misconduct may constitute both a criminal offence under criminal 

law, whether it is committed in or outside the course of one’s duties . 

To deal with this situation, the Algerian legislator, to be defined 

under the provisions of Article 174 of Order No. 06-03 of 15 July 

2006 on the General Statute of the Public Service, measures to be 

taken against an official who is the subject of criminal proceedings, 

in particular by the use of the provisional suspension                 . 

                                                             
 المؤلف المرسل   *
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The analysis of this article proposes to examine the legal position of 

the employee servant prosecuted in relation to the powers of the 

administration in respect of him during the suspension period and 

the rights guaranteed to him by law. 

Keywords: Official public - Punitive follow-up- Stop my 

reservation- Criminal misconduct. 

 تمهيد:                              
، ائلة الت ديبيةقد يرتكب الموظف العام أثناء حياته المهنية خط  ت ديبيا ، يعر ه للم        

أن هأأ ا  وتوقيأ  الجأزاء المناسأأب مأ  قبأط ال أألطة الت ديبيأة الم تصأة، يأأا حأال تدا تأه، تا

العقأا  ومتابعأة الجزائيأة ال ط  الت ديبا، قد يشكط يأا نن واحأد م ال أة جزائيأة تعر أه لل

مكأأ  طبقأأا للتشأأري  الجنأأائا، عنأأدما ترتكأأب هأأ ه الم ال أأة أثنأأاء ممارسأأة وظائ أأه. كمأأا ي

مأط  أخطاء جزائية خ ل حياتأه ال اةأة )خأارل الوظي أة(، يمكنهأا أن تحالموظف ارتكا  

يأ  يكأون لهأا أثرعلأ  سأمعة المريا نن واحد وةف ال ط  الت ديبا، وها األخطأاء التأا 

ة خ قيأأأات الوظي أأأة وتنشأأأ  معهأأأا الم أأأ ولية الت ديبيأأأة للموظأأأف الأأأ  جا أأأب الم أأأ وليوأ

ط قأد ذلك أن حقأوق وواجبأات الموظأف ا تقتصأر يقأ  علأ  التزاماتأه المهنيأة بأ الجزائية.

موظأف تتعداه ال  حياته ال اةة، يح ب تعبيأر األسأتاذ مأومون، ا يأان الحيأا  ال اةأة لل

ومأأ  أجأأط ذلأأك، يأأان  ،1رض مأأرا الوظي أأة العموميأأة اوحياتأأه المهنيأأة يمكنهأأا أن تعأأ

الموظأف يتوجأب عليأه أن يتحلأ  ب ألو  ايأأر قابأط للعتأا ، ألن أ  سألو  يضأر بشأأرا 

ة الوظي أأة، ي أأتوجب تأأدخط ادارتأأه الم أأت دمة ا سأأيما عنأأدما يشأأكط هأأ ا ال أألو  م ال أأ

 جزائية خارل ال دمة.

لقضأائية ات الجزائيأة ت أتا بأه الجهأات ام  المعلوم أن الجزاء المتر  ع  الم ال        

ل أات الجزائية، ولما كا ت ه ه الجهات بحاجأة الأ  وقأت كأاا لجمأ  األدلأة عأ  تلأك الم ا

 أ  م تصأة بووالقيام بتكيي ها الجزائا. ي ا ه ه األثناء، يمك  أن ت مر الجهة القضأائية ال

لأأة، ت. ويأا هأأ ه الحاالموظأف المشأأتبه ييأأه تحأت الرقابأأة القضأأائية أو رهأ  الحأأبس الم قأأ

ظي أة المتضم  القا ون األساسأا العأام للو 03-06م  األمر رق   174الماد  وعم  بنا 

  تلجأأ  اادار  الم أأت دمة الأأ  توقيأأف الموظأأف تح ظيأأا الأأ  اايأأة ةأأدور حكأأ العموميأأة،

 جزائا  هائا.

واجأب ال ولمعالجة ه ه الو عية، تدخط المشر  الجزائأر  مأ  خأ ل تحديأد التأدابير      

 ات اذها تجاه الموظف ال   يكون محط متابعة جزائية.

نة سيوليو  16الم رخ يا  03-06م  األمر رق   174وله ا الغرض، تضمنت الماد       

را والمتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام للوظي أأة العموميأأة، مأأا يأأ تا : ا يوقأأف يأأو 2006

 ءه يا منصبه.الموظف ال   كان محط متابعة جزائية ا ت مح ببقا

قيأف مأ  ( أمأهر ابتأداء مأ  تأاريخ التو6ويمك  أن ي ت يد خ ل مد  ا تتجأاوز سأتة )     

 اابقاء عل  جزء م  الراتب ا يتعدى النصف.

 وي تمر الموظف يا تقا ا مجمط المنح العائلية.    

لأأ  عويأا كأط األحأوال ا ت أوى و أعيته ااداريأأة تا بعأد أن يصأبح الحكأ  المترتأب     

 المتابعات الجزائية  هائيا ا. 
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 ي  المأوظ كمأا ينطبأ  أيضأا علأ  النا ينطب  عل  الموظف الدائ ،جدير بال كر، أن ه ا 

وم مأأ  المرسأأ 28المتربصأأي  يأأا اادارات والم س أأات العموميأأة، ذلأأك مأأا أكدتأأه المأأاد  

لأ  عمطبقأة ال   يحدد األحكام ال 2017 ويمبر سنة  2الم رخ يا  322-17التن ي   رق  

 59كمأا ينطبأ  بموجأب  أا المأادتي    .2المتأربا يأا اادارات والم س أات العموميأة

المأ رخ  308-07عل  األعأوان المتعاقأدي  ال ا أعي  للمرسأوم الرئاسأا رقأ   3منه 67و

مأار   31المأ رخ يأا  140 -22، المعدل بالمرسوم الرئاسا رق  2007سبتمبر  29يا 

 يأأف األعأأوان المتعاقأأدي  وحقأأوقه  وواجبأأاته  والعناةأأرالأأ   يحأأدد كي يأأات توظ 2022

اء لأيه ، سأوالمشكلة لرواتبه  والقواعد المتعلقأة بت أييره  وكأ ا النظأام التأ ديبا المطبأ  ع

  أثناء يتر  التربا أو بعد تثبيته .

الموجهأة  2016جأا  ا  19الم رخأة يأا  267وت كيدا عل  ذلك، أو حت المراسلة رقأ  

لأأوطنا اللوظي أأة العموميأأة وااةأأ ر اادار  الأأ  المأأدير العأأام ل مأأ   مأأ  المأأدير العأأام

المتضأم  القأا ون  03-06مأ  األمأر رقأ   174و 173ب صوص كي يات تطبي  المأادتي  

حأأأط الأأأ ي  كأأأا وا ماألساسأأأا العأأأام للوظي أأأة العموميأأأة، أن و أأأعية األعأأأوان المتعاقأأأدي  

ا رقأ  مأ  هأ ا المرسأوم )الرئاسأ 67الأ   59متابعات جزائية، ا تأت  طبقأا ألحكأام المأواد 

  (، ويقا لن س الكي يات ال اةة بالموظ ي  الم كور  يا المراسلة ا.07-308

 أأة المتضأأم  القأا ون األساسأأا العأأام للوظي 03-06مأ  األمأأر رقأأ   174يثيأر  أأا المأأاد  

ت االعمومية، أهمية البح  ع  الو   القا و ا للموظف الموقف تح ظيا مأ  حيأ  ال ألط

  مأأ  . وتتجلأأ  سأألطة اادارالتأأا تحوزهأأا اادار  تجاهأأه والحقأأوق التأأا يضأأمنها القأأا ون

التأا  تمتعها ب لطة تقديرية يا توقيف الموظف م  عدمأه  ب أبب المتابعأة الجزائيأةخ ل 

ا ا ون ييمأا ت مح له البقاء يا منصأبه، )المبحأ  األول(، ايأر أ هأا تبأ  مقيأد  ب حكأام القأ

بحقوقأه  ظي ية م  ادارته الم ت دمة سأواء تعلقأت بالتزاماتأه الوظي يأة أوي ا ع قته الو

 المادية واادارية )المبح  الثا ا(. 

 المبحث األول: سلطة االدارة في اللجوء للتوقيف التحفظي للموظف       

ساسا المتضم  القا ون األ 03-06م  األمر رق  174يترتب ع  اعمال  ا الماد         

 ت أمح وظي ة العمومية التوقيف ال ور  للموظف ال   كأان محأط متابعأة جزائيأة االعام لل

 ببقائه يا منصبه.

لموظأأف، وهكأ ا يأ ن اجأأراء الوقأف يعأد  تيجأأة مبامأر  للمتابعأة الجزائيأأة التأا تلحأ  ا     

 ا منصأبه،يأيالتوقيف التح ظا يقترن بالتالا بحالة المتابعة التا ا ت أمح للموظأف البقأاء 

 03-06مأأ  األمأأر رقأأ   174األمأأر الأأ   ينبغأأا تو أأيحه ا ط قأأا مأأ   أأا المأأاد  وهأأو 

وميأة يأا وااجتهاد القضائا لمجلأس الدولأة وكأ ا اجتهأادات المديريأة العامأة للوظي أة العم

 ه ا المجال.

قأا ون والمتضأم  ال 03-06مأ  األمأر رقأ   174يطبقا لنا ال قر  األول  مأ  المأاد       

لأأك ا وظي أأة العموميأأة، يوقأأف الموظأأف المتأأاب  جزائيأأا يأأورا اذا كأأان ذاألساسأأا العأأام لل

ضأأ  ي ي أمح لأه البقأاء يأا منصأبه، )ال أر  األول(، ولمأا كأان الوقأف اجأراء ادار  يا أه 

    ) ال ر  الثا ا(. لرقابة القا ا اادار 
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  ي فررلررا البقرراء  الفرررا األول: وقررف الموظررف بسرربب المتابعررة الجزائيررة الترري ال تسررم     

 منصبا
ا ا تثير و عية الموظف ال   ارتكب خط  جنائيا  رور  تو أيح حالأة المتابعأة التأ    

بعأأا الو أأعيات وكيأأف تتعامأأط اادار  مأأ   ت أأمح لأأه بالبقأأاء يأأا منصأأب عملأأه )أوا(،

  ال اةة ببعا يئات الموظ ي  ال ي  يتعر ون للتوقيف تح ظيا )ثا يا(.

ي منصرب التوقيف بالمتابعة الجزائية التري ال تسرم  للموظرف البقراء فرارتباط أوال:      

 عملا

جزائيأة ي حظ كثيرا م  رجال القا ون واادار  وجأود ةأعوبة يأا تعريأف المتابعأة ال     

ح يأأا لب أبب عأأدم وجأأود أ  تعريأأف لهأا يأأا أ   أأا قأأا و ا راأ  اامأأار  لهأأ ا المصأأط

تعلأأ  العأأام للوظي أأة العموميأأة، القأأا ون المبعأأا النصأأوص القا و يأأة )القأأا ون األساسأأا 

ة ن المتابعأأأ ه وم  خ ل العمط القضأائا يا أه يتبأي   بع قات العمط، القا ون...الخ(. اير

 محأدد  يأاة الم تصأة واليالجزائية تتمثط يا تلك ااجراءات المبامر  أمام الجهات القضائ

ليأه عد الأ   يرتكأب يعأ  يعاقأب قا ون ااجراءات الجزائيأة بغأرض متابعأة ومعاقبأة ال أر

 القا ون.                                                                 

 ترتب عنهأا ويا ه ا المجال، يتعي  القول بداية أ ه لي ت كط متابعة جزائية للموظف ي     

 ابعأاتة أن تكأون مأ  المتيأتوقيأف الموظأف عأ  العمأط، حيأ  يشأترط يأا المتابعأة الجزائ

متابعأأة التأأا ا ت أأمح لأأه البقأأاء يأأا منصأأبه. ولتبيأأان هأأ ا الم هأأوم يتعأأي  تحديأأد م هأأوم ال

البقأاء يأا  (، ث  التعرا ثا يا، ع  ماهية المتابعأة التأا ا ت أمح للموظأف1الجزائية أوا )

                                      (.                                                           2منصب عمله )

 المتابعة الجزائية مقترنة بتحريك الدعوى العمومية  -1

وهأط  يثار الت اؤل يا هأ ا المجأال حأول معريأة المأدلول مأ  المتابعأة الجزائيأة للموظأف،

تتحق  بمجرد ايدا  مكوى قضأائية  أده، أم يجأب تحريأك الأدعوى العموميأة  أده حتأ  

قدمأه ر الأ   تة المناسبة. ويا ه ا ااطار ياذا رجعنا للت  أييمك  ات اذ ااجراءات القا و ي

نطلأ  تلجزائيأة ا نا  ت   أن المتابعأة ي ة العمومية بش ن ه ا الم هوم ي المديرية العامة للوظ

ابتأأداء مأأ  تحريأأك الأأدعوى العموميأأة مأأ  طأأرا الجهأأات القضأأائية الم تصأأة أ  وكيأأط 

 المأ رخ يأا 10مأا أو أحه المنشأور رقأ  الجمهورية أو قا ا التحقي ، ح أب الحالأة، ك

ن   يأ ظي ة العمومية وااةأ ر اادار، الصادر ع  المديرية العامة للو2019جا  ا  16

دمة ة الم أت ا التوقيف التح ظا ب بب المتابعة الجزائية ، يت  ابتداء مأ  تأاريخ تلقأا الهيئأ

ا لأأدعوى العموميأأة،اخطأارا مأأ  الجهأأة القضأائية الم تصأأة بالشأأرو  ال علأأا يأا تحريأأك ا

   ابتداءويضيف المنشور، ا أما يا حالة عدم تلقيها اخطارا ب لك ، يان توقيف الموظف يت

لة رقأأ  مأ  تأاريخ علمهأا يقينأا بالمتابعأة الجزائيأة...ا.  و  أس الموقأف عبأرت عنأه المراسأ

 رقأ  الموجهة للمدير العام ل م  الوطنا، والمراسألة 2016جا  ا  19الم رخة يا  267

               الموجهة لوزير  التربية الوطنية.               2017يبراير  9الم رخة يا  09

وم  جهة أخرى، يان يتح التحقي  اابتدائا، وعلأ  الأرا  مأ  أ أه سأوا ي أاه  يأا       

ا ار  النيابة العامة حول جدوى المتابعة، يا أه ا يعأد بمثابأة متابعأة جزائيأة.  علمأا أن يأتح 

تحقي  اابتدائا قد يصدر ب مر م  النيابة العامة أو مبامر  م  طأرا الشأرطة القضأائية ال
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مأأأ  ق ا ل(، ويهأأأدا التحقيأأأ   17بعأأأد اخطارهأأأا بالم ال أأأة بواسأأأطة  مأأأكوى ) المأأأاد  

اابتدائا يا ه ه الحالة ال  الت كد م  ةحة الوقائ ، سواء تمأت مبامأرته مأ  قبأط  أباط 

ة وكيأط الجمهوريأة أو بمبأادر  مأ  هأ ا األخيأر، يعلأ   أوء الشرطة القضائية تحأت رقابأ

 تأأأائل التحقيأأأ  اابتأأأدائا يمكأأأ  وكيأأأط الجمهوريأأأة اخطأأأار الجهأأأات القضأأأائية الم تصأأأة 

 م  ق ا ل(. 36بالتحقي  أو المحاكمة للنظر ييها أو ي مر بح ظها  )الماد  

را طأادار  أو م  وهك ا، يان مجرد تقدي  مكوى أمام وكيط الجمهورية م  طرا ا     

لم تصأة االغير  د الموظف يكون اير كاا لقيام المتابعة الجزائية، ألن الجهة القضأائية 

 . 4قد ت مر بح ظ الدعوى أو تصدر أمرا ب ا وجه للمتابعة

أمأر بأ ا  وتبعا ل ا ، ولما كان التحقي  اابتأدائا قأد ينتهأا بح أظ الأدعوى أو بصأدور     

يأأأة   أأأير الأأأ   تقدمأأأه مصأأأالح المديريأأأة العامأأأة للوظي أأأة العموموجأأأه للمتابعأأأة، يأأأان الت

ب صأأوص المتابعأأة الجزائيأأأة يكأأون من أأأجما مأأ  مقتضأأيات العأأأدل و أأرورات حمايأأأة 

جزائيأة، الموظف. ذلك هو الت  ير ال   أعطاه  مجلأس الدولأة ال ر  أا لم هأوم المتابعأة ال

 30ئيأة ح أب  أا المأاد  يح به ي ن تحريك الدعوى العمومية وحأدها تشأكط متابعأة جزا

الأأ   يحأأدد حقأأوق وواجبأأات  1983جويليأأة  13المأأ رخ يأأا  364-83مأأ  القأأا ون رقأأ  

ا  مأكوى تيأد ي تبعد م  ه ا الم هوم مرحلة التحقي  اإلبتأدائا تثأر وب لك يهو  الموظ ي .

  5لدى وكيط الجمهورية.

ابأة تحريأك التحقيأ  بمث بينما يعتبر ايدا  مكوى م  الت سيس طريا مد يا أمام قا أا       

 .6للدعوى العمومية 

جأأوء ومأأ  مأأ ن هأأ ا الموقأأف، أن يجبأأر اادار  علأأ  أخأأ  الحيطأأة والحأأ ر عنأأد الل        

لتوقيف الموظف بداع  ارتكأا  م ال أة قبأط تحريأك الأدعوى العموميأة مأ  طأرا الجهأة 

ايأأة يتأأر  القضأأائية الم تصأأة، أل هأأا سأأوا تضأأطر الأأ  اعأأاد  ادماجأأه يأأا منصأأبه بعأأد  ه

  7التوقيف اذا ل  تحر  الدعوى الجزائية  ده.

 ليست كل متابعة جزائية تؤدي الى توقيف الموظف من منصب عملا -2
وظأف عل  الرا  م  ايا   ا قا و ا يو ح ماهية المتابعة الجزائيأة التأا ا ت أمح للم

 أة ة للوظية العامالبقاء يا منصبه، اا أن استقراء التو يحات التا تقدمها مصالح المديري

اء العموميأأة وبعأأا ااجتهأأادات ال قهيأأة والقضأأائية، تمكأأ  مأأ  اسأأت  ص أن اسأأتحالة بقأأ

ديأة  الموظف يا منصب عمله ب بب المتابعأة الجزائيأة تتحقأ  سأواء ب أبب ااسأتحالة الما

  للموظف يا حالة و عه تحت الرقابأة القضأائية التأا تمنعأه مأ  ممارسأة مهامأه أو رهأ

ثأر قت م  جهة، أو بغرض حماية المريأ  وسأمعة اادار  ومصأداقيتها مأ  األالحبس الم 

 ئا.ال   يرتبه بقاء الموظف يا منصب عمله ، ع و  عل   رور  حماية التحقي  الجنا

ميأأأة ويأأأا هأأأ ا المجأأأال، يأأأان ااسأأأتعا ة بت  أأأيرات المديريأأأة العامأأأة للوظي أأأة العمو     

الدولأأأة ) (، سأأأوا ت أأأمح لنأأأا باسأأأت  ص وااةأأ ر اادار  )أ( واجتهأأأادات مجلأأأس 

 المعياري  ال ي  عل   أساسهما يت  توقيف الموظف ب بب المتابعة الجزائية.

 حماية المرفق العام وسمعة االدارة ومصداقيتها معيار -أ

م المديريررة العامررة للوظيفررة العموميررة واالررر ح االداري: حمايررة المرفررق العرراموقررف 

 ، سببا لتوقيف الموظف تحفظيا.وسمعة االدارة ومصداقيتها
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ا يبغيأأة تتبنأأ  هأأ ا المعيأأار المديريأأة العامأأة للوظي أأة العموميأأة وااةأأ ر اادار ، وهكأأ 

والمتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام  03-06مأأ  األمأأر رقأأ   174تو أأيح أحكأأام المأأاد  

لتا جزائية اللوظي ة العمومية ، اسيما ما تعل  بالشطر المتعل  بتو يح حاات المتابعة ال

،  ا ت أأمح للموظأأف البقأأاء يأأا منصأأب عملأأه، حأأددت المديريأأة العامأأة للوظي أأة العموميأأة

بموجأأأب مجموعأأأة مأأأ  المنامأأأير والمراسأأأ ت، اإلجأأأراءات ال اةأأأة بالنظأأأام التأأأ ديبا 

 .للموظ ي ، والتا تشمط حالة التوقيف التح ظا للموظف المتاب  جزائيا

مأ رخ يأا ال 10للوظي ة العموميأة، بموجأب المنشأور رقأ  يقد أيادت المديرية العامة       

والموجأأأه تلأأأ  م أأأير  المأأأوارد البشأأأرية يأأأا الم س أأأات واإلدارات  2019جأأأا  ا  16

العموميأأة، ورؤسأأاء م تشأأيات الوظي أأة العموميأأأة، تحأأت عنأأوان ا كي يأأة تطبيأأ  بعأأأا 

 لتأا توبأ أليعأال اتقأدير مأدى ارتبأاط ااإلجراءات ال اةة بالنظام الت ديبا للموظ ي ا. أن 

لطة يعررود للسررلطة التقديريررة لسررالموظأأف جزائيأأا مأأ  أجلهأأا ب أأمعة اادار  ومصأأداقيتها، 

ا ن أيقد أو حت ، يها التا تقدر مدى م ا  ال ط  ب معة اادار  ومصداقيتها. التعيين

مأا اذا  اجراء توقيف الموظف ا يت   بص ة نليأة، عنأد كأط متابعأة جزائيأة، اذ يعأود تقأدير

هأأا  أأت هأأ ه المتابعأأة ا ت أأمح ببقأأاء الموظأأف المعنأأا يأأا منصأأبه، الأأ  ال أألطة التأأا لكا

ةأأأ حية التعيأأأي  أو الت أأأيير، وذلأأأك بأأأالنظر الأأأ  طبيعأأأة األيعأأأال المن أأأوبة للموظأأأف 

و طأة بأه، أوخطورتها، ومدى ةلتها  بوظي ته أو ت ثيرها عليها أو تناييها مأ  المهأام المنو

  .8اقيتها، حت  ولو وقعت ه ه األيعال خارل مكان العمطم اسها ب معة اادار  ومصدا

تها التأأا تشأأكط م اسأأا ب أأمعة اادار  ومصأأداقيولتو أأيح المقصأأود مأأ  تلأأك األيعأأال      

علأأ  سأأبيط المثأأال ا الحصأأر،  حأأدد المنشأأوروالتأأا ت أأتدعا توقيأأف الموظأأف تح ظيأأا، 

   ذلك:لجزائية للموظف، ومالحاات التا ي توجب ييها التوقيف التح ظا عند المتابعة ا

 اذا كأأان الموظأأف رهأأ  الحأأبس أو تحأأت الرقابأأة القضأأائية التأأا تمنعأأه مأأ  ممارسأأة -ا 

 مهامه،

مس تاذا كا ت األيعال المن وبة ال  الموظف عل  درجة عالية م  ال طور ، أو  -

 ط،ب م  الهيئة الم ت دمة وممتلكاتها وأعوا ها، كاستعمال العنف داخط أماك  العم

 ثبت تزوير الموظف للوثائ  التا ت  عل  أساسها توظي ه، اذا -

ه اتأ ا الموظأف أو تزويأره وثأائ  اداريأأة ت أا الهيئأة الم أت دمة أو اسأأتعمال -

 المتعمد  للمزور منها،

 اذا ثبت تعاطا الموظف الرمأو  أو قيامأه ب أرقة أو  صأب واحتيأال أو اخأت   -

  9و بمناسبتها ا.أو تبديد أموال عمومية أثناء ممارسته لمهامه أ

لثا يأة علما أن الحاات الم كور  يا ه ا المنشور، يندرل بعضها  م  أخطاء الأدرجتي  ا

مأواد والثالثة وبعضها اآلخر يندرل  م  أخطاء الدرجة الرابعة والمنصوص عليها يأا ال

 . 03-06م  األمر رق   181ال   179م  

 معيار ارتكاب الخطأ الجسيم -ب

 ما: توقيف الموظف تحفظيا ال يجب أن يتم اال اذا ارتكب خطأ جسيموقف مجلس الدولة

دي أمبر  10ةأدر بتأاريخ  180800لأه رقأ   وبه ا الصدد أو ح مجلس الدولأة يأا قأرار

موظأف )أسأتاذ جأامعا( مأ  بمناسبة ال صط يا ااستئناا المريو  م  طأرا  2020،10

حكأ  المحكمأة ااداريأة التأا  جامعة الواد ، ت  توقي ه تح ظيا ب أبب متابعأة جزائيأة،  أد
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حكمت بريا دعواه لعدم الت سيس، ملتم ا الغاء الحكأ  الم أت  ف وتبطأال قأرار التوقيأف 

 –التح ظا المت    ده، جاء ييه: ا حي  أن القرار التح ظا الصادر ع  الم ت  ف عليأه 

حالررة  . فررالتوقيف ال يكررون يال فرريجأأاء م ال أأا للقأأا ون وتجأأاوز لل أألطة -جامعأأة الأأواد  

. يالتوقيف ا يمك  ات اذه بص ة نلية عند كط متابعة جزائية، ارتكاب الموظف خطأ جسيما

ويعود ذلك ال  طبيعة األيعال وخطورتها ومدى ةألتها بالوظي أة أو ت ثيرهأا عليهأا. وهأا 

الحالة اير المتوير  يا قضأية الحأال، ممأا يجعأط القأرار المطعأون ييأه جأاء مشأوبا بعيأب 

ون وتجاوز ال ألطة وهأو ايأر م أبب ت أبيبا كاييأا. ).....( ل سأبا  المأ كور  م ال ة القا 

أعأأ ه، يتعأأي  الغأأاء الحكأأ  الم أأت  ف والقضأأاء ب لغأأاء المقأأرر المتضأأم  توقيأأف الموظأأف 

 الماد  والمعنو  ال ح  به.ا. وتدماجه يا منصب عمله م  منحه تعويضا ع  الضرر

اد مجلأس لمديريأة العامأة للوظي أة العموميأة واجتهأوا ط قأا مأ  ت  أيرات ا وهك ا،        

والشأت   الدولة ، يان الجأنح الب أيطة التأا قأد يرتكبهأا الموظأف، مثأط قضأايا الن قأة وال أب

رهأا وم ال ات قا ون المرور، ها قضأايا ا يترتأب عنهأا توقيأف الموظأف  ظأرا لعأدم ت ثي

ترتأب مثأط هأ ه الحأاات ا يعل  سير المري  وسمعته، وبالتالا يان متابعأة الموظأف يأا 

جأراء  اذ أ  اعنها توقي ه، كما أن الحك  الصادر يا مثط ه ه الم ال ات ا يقيد اادار  بات

 ت ديبا.

 ثانيا: بعض الوضعيات الخارة ببعض الموظفين       

شأأغط يثأأور الت أأاؤل حأأول كي يأأة التعامأأط مأأ  و أأعية الموظأأف المتأأاب  جزائيأأا الأأ   ي     

( أو 3( والموظأف المنتأد  لممارسأة مهمأة ا ت ابيأة )2( أو وظي أة عليأا )1)منصبا عاليا 

 (.4المو و  تحت الرقابة القضائية )

من  توقيف الموظف الذي يشغل منصبا عاليا مقترن بطبيعة وجسامة األفعال المتابع -1

 أجلها

 عأةب صوص الموظف الأ   يشأغط منصأبا عاليأا والمتأاب  جزائيأا يأان توقي أه مأرتب  بطبي

عموميأأة وج أامة األيعأأال المتأاب  مأأ  أجلهأا، ذلأأك مأا أو أأحته المديريأة العامأأة للوظي أة ال

عنمأأا أو أأحت أن ا ابقأأاء أو عأأدم ابقأأاء  الموظأأف الأأ   يشأأغط  11وااةأأ ر اادار ،

  لمتاب  ممنصبا عاليا قيد ال دمة وهو متاب  جزائيا، يتوقف عل  طبيعة وج امة األيعال ا

ه أثنأاء لأك األيعأال تشأكط خطأ  مهنيأا ج أيما لأه ع قأة بوظي تأه وارتكبأأجلها، ياذا كا أت ت

امأه يأأا ممارسأته لمهامأه أو تأ ثر علأ  وظي تأه، يا أه يتعأي  علأ  اادار  حينئأ ، ا هأاء مه

ن المنصأأب العأأالا وتوقي أأه تح ظيأأا يأأورا يأأا رتبتأأه األةأألية، وا ت أأوى و أأعيته الأأ  أ

 توبأ  مأأ  ة  هائيأا. أمأأا اذا كا أت األيعأال التأأايصأبح الحكأ  المترتأأب عأ  المتابعأة الجزائيأأ

 ا المنصأبدار  مأا اذا كأان باإلمكأان ابقأاءه يأ ت ذات ع قة بالوظي ة، ييعأود لأإأجلها لي

 العالا أو ا هاء مهامه، ح ب ما تقتضيه  رورات المصلحة ا. 

وظيفة عليا، مرتبط بالمحافظرة علرى مصرال  المؤسسرة  توقيف الموظف الذي يشغل -2

 االدارة أو الهيئة التي ينتمي اليها أو

أمأا ب صأأوص الموظأأف الأ   يشأأغط وظي أأة عليأا، والأأ   يقأأ  علأ  عاتقأأه واجأأب التحلأأا 

ب لو  يناسب أهمية المهام الموكلة له واامتنا  ع  أ  موقف مأ  مأ  ه أن يشأوه كرامأة 

وجأأب  . ي أأا حالأة مأأا اذا وجهأأت لأه أيأأة تهمأة خأأ ل تحقيأ  قضأأائا12المهمأة الم أأند  لأه 

يا حالة ما اذا كا ت الوقائ  المته  بهأا قأد  -اخطار سلطته ال لمية يورا، التا يتعي  عليها 
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، اجأأراء تحقيأأ  ادار  للتحقأأ  مأأ  حقيقتهأأا  -ارتكبأأت لأأدى ممارسأأة وظائ أأه أو بمناسأأبتها 

  13وتحديد م  وليته وتبليغ  تائل التحقي  ال  ال لطة القضائية الم تصة.

  يشير ةراحة ال  اجراء توقيف الموظأف الأ  ا 6ان  ا الماد  وا ح م  ذلك، يان ك

لمعنيأة اكان محط متابعة جزائية، اا أن واجب المحايظة عل  مصالح الم س ة أو اادار  

، تمامأيا مأ   14م    س المرسأوم يقتضأا ات أاذ اجأراء الوقأف  7ال    صت عليه الماد  

ويتعأي  حينئأ  التصأرا  15لوظي ة العموميأة،الت  ير ال   أعطته مصالح المديرية العامة ل

 .معه ح ب   س ااجراءات المعمول بها م  مااط المنصب العالا

 وضعية الموظف المنتدب لممارسة مهمة انتخابية -3

وب صأأوص و أأعية الموظأأف المنتأأد  لممارسأأة مهمأأة ا ت ابيأأة والأأ   تأأ  توقي أأه ب أأبب 

 تأأدا  دارتأأه الم أأت دمة الغأأاء قأأرار ااتعر أأه لمتابعأأة جزائيأأة، يا أأه يتعأأي  بدايأأة علأأ  ا

ث  توقي ه  لشغط مهام ا ت ابية يور توقي ه ع  ممارستها، وتعاد  ادماجه يا رتبه األةلية،

جنأة تح ظيا الأ  اايأة ال صأط النهأائا يأا المتابعأة الجزائيأة قبأط عأرض و أعيته علأ  الل

ا يألعموميأة عامأة للوظي أة ااادارية المت اوية األعضاء. ذلك ما تبنتأه مراسألة المديريأة ال

 . 16رسالة لها ال  رئيس م تشية الوظي ة العمومية لواية وهران 

 وضعية الموظف الموضوا تحت الرقابة القضائية -4

ة قأد يو أ  الموظأف المتأاب  جزائيأا تحأت الرقابأة القضأائية مأ  طأرا ال ألطات القضأأائي

ن بقأاء الموظأف يأا منصأب ، وها الو عية التا ا تحأول مأ  حيأ  المبأدأ دو17الم هلة

 10 المنشأور رقأ عمله، اا اذا كا ت الرقابأة القضأائية تمنعأه مأ  ممارسأة مهامأه، ح أب 

 والم كور أع ه. 2019جا  ا  16الم رخ يا 

وهك ا، ي  ه م  اير الضأرور  وقأف الموظأف الأ   يو أ  تحأت الرقابأة القضأائية قبأط 

جأراءات م  قا ون اا 2مكرر  125للماد  ةدور قرار  هائا بري  الرقابة القضائية طبقا 

 ون مأ  قأا 3مكأرر  125الجزائية، أو ةأدور قأرار بأ ا وجأه للمتابعأة طبقأا لأنا المأاد  

 اجأراء اااجراءات الجزائية أو ةدور حك  بالبراء  م  القضاء الجنائا، اذا كأان  هأ ا ا

عتهأأا يأأر  مأأ  حيأأ  طبييحأأول دون التحاقأأه بعملأأه، اا اذا كا أأت األيعأأال المن أأوبة لأأه خط

رقأ  ر وتمس ب معة اادار  ومصأداقيتها، ا سأيما تلأك األيعأال الأوارد ذكرهأا يأا المنشأو

الصأأأادر عأأأ  المديريأأأة العامأأأة للوظي أأأة العموميأأأة  2019جأأأا  ا  16المأأأ رخ يأأأا  10

 أأأ  بالج أأأامة ح أأأب رأ  مجلأأأس وااةأأأ ر اادار ، أو اذا كأأأان ال طأأأ  المرتكأأأب يت

 . 18الدولة

 فرا الثاني: الوقف اجراء اداري يخضع لرقابة القاضي االداريال      

تضأأم  جنائيأأة، ي الوقأف تجأأراء يت أ  تجأأاه الموظأف الأأ   يرتكأب م ال أأة ت ديبيأة أو       

قائأه بتستبعاده م قتا ع  منصب عمله بهدا حماية المري  مأ  احتمأال أيأة عرقلأة ي أببها 

ثارهأا، نجزائيأا أو التأ ثير علأ  األدلأة أو يا منصبه عل  ح   سير المصلحة اثر متابعتأه 

 ه هأوم  م ن ذلك ت هيط المتابعأات التأا تأت  تجأاه هأ ا الموظأف، ألن بقأاء الموظأف يأا 

                                                                           19الحالة قد يلح  الضرر ب معة اادار  ا يمك  تصحيحه.

والمتضأأأم  القأأأا ون  03-06مأأأ  األمأأأر رقأأأ   174ط علأأأ  أحكأأأام المأأأاد  ي أأأتند هأأأ ا الحأأأ

األساسا العام للوظي ة العمومية.ا. يوقف يورا الموظف ال   كان محط متابعأة جزائيأة ا 
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ت أمح ببقائأه يأأا منصأبه )...( ويأأا كأط األحأأوال، ا ت أوى و أأعيته ااداريأة اا بعأأد أن 

 ية  هائياا. يصبح الحك  المترتب عل  المتابعة الجزائ

ه الموظأف وا ط قا م  ه ا النا يتعي  بداية التعرا عل  طبيعة ااجراء المت   تجا     

 المتاب  جزائيا )أوا( وخضو  ه ا ااجراء للرقابة القضائية )ثا يا(.

 أوال: الوقف اجراء اداري      

ابعأأه ويتميأأز بط(، 1يكت أا الوقأأف طابعأأا اداريأا تت أأ ه ال أألطة التأا تملأأك سأألطة التعيأي )

                                                    (.                                                     2التح ظا والم قت )

 التعيينتملك سلطة الوقف اجراء اداري تتخذه السلطة التي  -1

ة أو م ال أة ت ديبيأالوقف تجراء تح ظا ذ  طاب  ادار  يت   تجاه الموظأف الأ   يرتكأب 

علأ   جنائية وتت  ه ال لطة التا تملأك سألطة التعيأي  بعأد تقأدير ج أامة ال طأ  وخطورتأه

داريأأأة المصأألحة، وهأأو ا يكت أأا طابعأأا ت ديبيأأا وتت أأ ه اادار  دون استشأأار  اللجنأأة اا

 ات المت اوية األعضاء. ولما كأان الوقأف مأ  طبيعأة ايأر ت ديبيأة، يهأو ا ي ضأ  للضأما

 لأفعل  الم ديبية المقرر  للموظف كمبدأ عام، وا اإللتزام بتمكي  المعنا م  اإلط  الت 

 . 20وتمكينه م  الديا  ع     ه 

 ت أأتمد سأألطة توقيأأف الموظأأف مأأ  الصأأ حيات التقليديأأة لل أألطة ال أألمية، وح أأب      

لأك، ذ تجتهاد قضائا ثابت، يعود لل لطة الم هلة، عندما تأرى أن مصألحة اإلدار  تقتضأا

ل صأط يأا تبعاد الموظف المتاب  جزائيا أو ت ديبيأا م قتأا عأ  ممارسأة وظي تأه، تلأ  اايأة ا

. ويأا هأأ ا ااطأار يأان ال أألطة التأا تملأك ةأأ حية التعأي  يمكنهأا ات أأاذ 21قضأيته  هائيأا

اذا تويرت الشروط الضرورية ل لك. ت كد هأ ا الأرأ  يأا القأرار الصأادر   22قرار الوقف

) قضية   ر(  د مأدير   1985وان ج 01الم رخ يا  39742 ل  رق ع  المجلس األع

، عندما ريا الطعأ  الأ   تقأدم بأه الطأاع   أد قأرار  23الثقاية والتربية لواية الجزائر

لأأ  عتوقي أأه م قتأأا، مصأأرحا ا أن م أأ ولية اادار  المريقيأأة، قأأد تأأدي  بهأأا حرةأأا منهأأا 

 أأد موظ يهأأا، م ولأأة لهأأا بعنأأوان مصأألحة المريأأ  عنأأد ااقتضأأاء، ات أأاذ ااجأأراءات 

لموظأف، سلطتها. ومت  ةدر منها قرار باابعاد الم قت ع  الوظي ة لغاية البت يا أمر ا

 اعتبر ه ا األمر  م  ة حياتها.....ا. 

يقأة علما أن قرار التوقيأف تت أ ه ال ألطة الم هلأة بموجأب قأرار أو مقأرر ح أب طر      

ة أمأهر، حديد مد  الوقف التأا ا ينبغأا أن تتجأاوز سأتتعيي  الموظف، يحدد ييه اسيما، ت

ة بأة العامأوتاريخ بداية سريان قرار أو مقرر التوقيف وال    يكون امأا تأاريخ اخطأار النيا

ابعأة، مة بالمتبالمتابعة الجزائية أو ابتداء م  تاريخ العل  اليقي  مأ  طأرا اادار  الم أت د

د  يأا الأ   يتقا أاه المعنأا طيلأة المأد  المحأدأيضا تحديد الجزء مأ  الراتأب  كما يتضم 

بأط ققرار أو مقأرر التوقيأف والأ   ا ينبغأا أن يتعأدى  صأف الراتأب الأ   كأان يتقا أاه 

 . 24توقي ه 

    الوقف اجراء تحفظي ذي طابع مؤقت – 2

 با، يا أهلما كان الوقف اجراءا تح ظيا يت   يورا لصالح المري ، ويكت ا طابعا اير تأ دي

 العموميأة ويت  ات اذه بعد تحريك الدعوى .ات اذه يورا م  مراعا  طابعه الم قت)أ(يتعي  

.) ( 

 الهدف من التوقيف التحفظي للموظف -أ
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 يهدا الوقف ال  تستبعاد الموظف م قتا مأ  منصأب عملأه حتأ  ا يت أبب حضأوره يأا

ار  م اادأ ها تلز 03-06م  األمر رق   174عرقلة سير المري . ووا ح م   ا الماد  

ا منصأبه يأا يورا للموظف اذا كا ت المتابعة الجزائية ا ت أمح لأه بالبقأاء بالوقف التح ظ

قأاء يأا ت أمح للموظأف الب وذلك حماية للمري  وسمعته م  مراعا  م هوم المتابعة التأا ا

 دار . يبق  متروكا لل لطة التقديرية لإمنصبه ال   

جنائية يأا  الموظف المته  بارتكا  م ال ة ت ديبية أويالوقف اجراء م قت يت   تجاه       

مأ   ا تظار ال صط يا و عيته اادارية بعد بصدور حك  قضائا  هائا. ولما كأان الوقأف

 طبيعة م قتة، يا أه ا يصأح وقأف الموظأف لمأد  ايأر محأدد ، يهأو يتوقأف يأا أيأة لحظأة

   .25بمجرد أن ت صط ال لطة القضائية يا األمر بحك   هائا

ضأاء عأاد  الموظأف الأ  منصأب عملأه بعأد ا قا ايا   ا قا و ا يلزم اادار  ب وي      

ضأأائا  هأائا يكأأون مأد  محأأدد ، يأان حالأأة الوقأف تبقأأ  م أتمر  الأأ  اايأة ةأأدور حكأ  ق

 تثناء عأ المقضا به، أ  بعد استن اذ كاية طرق الطع  القا و ية. واس حائزا لحجية الشاء

ب ة العامأأأة للوظي أأأة العموميأأأة وااةأأأ ر اادار ، بموجأأأهأأأ ه الحالأأأة، أيأأأادت المديريأأأ

ال  امكا ية عرض الموظأف المعنأا  201626جا  ا  19الم رخة يا  267المراسلة رق  

                                      عل  اللجنة اادارية المت اوية األعضاء لل صط يا و عه الت ديبا، عندما:     

 ا   يا حقه عل  م توى المجلأس القضأائا حتأ  ولأو كأان هأبراءيكون الحك  ةادرا بال -

 لمتابعأاتاالحك  محط طع  أمام المحكمة العليا. وذلك اعتبارا لطأول المأد  التأا ت أتغرقها 

                                                                                                            القضائية وال صط النهائا يا القضية.                                       

ال تشأكط تت  ادا ة المعنا عل  م توى الدرجة الثا ية لكأ  مأ  وقأف التن يأ  مأ  أجأط أيعأ -

                                           خط  مهنيا .                                                              

المهأأام بتأت  ادا أأة المعنأأا علأأ  م أأتوى الدرجأأة الثا يأة ب يعأأال لي أأت لهأأا ع قأأة مبامأأر   -

 الم ند  له أو اذا وقعت خارل أماك  العمط. 

لأدعوى اير أ ها أكأدت مأ  جهأة أخأرى، أ أه طبقأا لمبأدأ اسأتق لية الأدعوى الت ديبيأة عأ  ا

لرا  مأ    أسا  ال ط  المهنا بأاالجزائية، ع  ح  اادار  يا متابعة الموظف ت ديبيا عل

                                         تبرئته جزائيا.                                                           

 ب تاريخ احتساب توقيف الموظف

ه، يثير اجراء الوقأف التح ظأا للموظأف بعأا الم أائط المتصألة باحت أا  تأاريخ توقي أ  

حريك تعليه يقها وقضاء أن الموظف يوقف ب بب المتابعة الجزائية بعد  لم تقرحي  م  ا

كوى مأالدعوى العمومية م  طرا الجهات الم ول لها ذلك. وا يت  توقي ه بمجأرد ايأدا  

 مامأ  هأ الدى الجهة القضائية، سواء م  اادار  التا ينتما اليها أو م  طرا الغيأر. ويت

تا عبرت ية العامة للوظي ة العمومية وااة ر اادار ، والالموقف م  اجتهادات المدير

 دارات والم س أأات المعنيأأةالمنامأأير والمراسأأ ت الموجهأأة لأأإ عنهأأا عبأأر مجموعأأة مأأ 

 . 03-06بتطبي  أحكام األمر رق  

الصأأادر عأأ  المديريأأة العامأأة للوظي أأة  10ويأأا هأأ ا ااطأأار أو أأح المنشأأور رقأأ        

"  وال أأالف ذكأأره، أن 2019جأأا  ا  16دار  الصأأادر بتأأاريخ العموميأأة وااةأأ ر اا

التوقيف ب بب المتابعة الجزائية يت  ابتأداء مأ  تأاريخ تلقأا الهيئأة الم أت دمة اخطأارا مأ  

الجهأة القضأائية الم تصأة، بالشأرو  ال علأا يأا تحريأك الأدعوى العموميأة، أمأا يأا حالأة 
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  ابتأداء مأ  تأاريخ علمهأا يقينأا بالمتابعأة عدم تلقيها اخطارا ب لك، يأان توقيأف الموظأف يأت

الجزائية، وليس م  تاريخ ايدا  الشأكوى  أد الموظأف، سأواء مأ  طريهأا أو مأ  طأرا 

الغير اذ أن ه ه الشكوى قد تح ظ م  قبط الجهة القضائية الم تصة ،ا ت أاء وجأه الأدعوى 

 .27" أو المتابعة

يس مأ  بليغ الموظف بمقرر الوقف ولعلما أن سريان الوقف يح ب ابتداء م  تاريخ ت     

   28تاريخ تحريك الدعوى العمومية.

 ثانيا: اجراء الوقف يخضع لرقابة القاضي االداري       

ان عر أة عل  قرار م أبب واا كأ مار  أن قرار الوقف التح ظا يت  ات اذه بناءلإ       

لصأادر عنهأا ا 10لمنشور رق  لغاء، ذلك ما أكدته المديرية العامة للوظي ة العمومة يا الإ

ار ، أن الوقف التح ظا للموظأف ب أبب متابعأة جزائيأة يت أ  بقأر2019جا  ا  16بتاريخ 

 3بأة ) ص م بب م  اخطاره ب لك كتابيا م  مراعا  ااجراءات والتدابير الت ديبيأة المطلو

ريخ تأاالصأادر ب 180800م  المنشور(. و  س الموقف تبناه مجلس الدولة يا القرار رق  

 .29، ويا ذلك  ما ة أوير للموظف 2020دي مبر  10

لوا ح أ أه ويا ه ه الحالة، يثار الت اؤل حول امكا ية الطع  يا قرار الوقف، يم  ا      

لطعأ  الما كأان قأرار التوقيأف مأ  طأاب  ايأر تأ ديبا يا أه ا يمكأ  الطعأ  ييأه أمأام لجأان 

يحمأأأط طابعأأا اداريأأا وي أأتويا علأأأ  ال اةأأة بأأالموظ ي ، ولكأأ  ولمأأأا كأأان هأأ ا القأأرار 

، يأأان الطعأأ  ييأأه أمأأام الجهأأات القضأأائية أثأأار جأأدا يقهيأأا 30مواةأأ ات القأأرار اادار 

 وقضائيا.

بأه  يح ب اجتهاد قضائا ساب ، يان القرار يكأون ايأر قابأط للطعأ ، ذلأك مأا قضأ        

 قضية ل. م ) 1982جويلية  10الم رخ يا  24316المجلس األعل  بموجب القرار رق   

موظأف  د وزير العمران والبناء( وال   ةرر بمقتضاه ا م  المقرر قا و ا أن ايقأاا ال

م مأأ  القأأا ون العأأا 56و 55و 54عأأ  عملأأه ا يشأأكط عقوبأأة ت ديبيأأة ح أأب م هأأوم المأأواد 

ف، ومأ  للوظي ة العمومية اا أ ه يعتبر تدبير ابعاد م  الوظي ة ير أه سألو  هأ ا الموظأ

مأأام أمكأأ  ريعأأه بأأبط ن القأأرار اادار  المتضأأم  ات أأاذ هأأ ا التأأدبير ا ي ثأأ  يأأان الطعأأ 

  31.بطال قرارات تجاوز ال لطةاالقضا  المكل ي  ب 

وجود  ا قا و ا يمن  الطع   بحجة عدم  32اير أن ه ا الموقف، يبدو اير سلي ،       

دارية األخرى، يمكأ  ييه أمام القضاء، ع و  عل  أن قرار التوقيف مثله مثط القرارات اا

الطعأ  ييهأأا باإللغأأاء أل أأه م أأتقط عأأ  العمليأأة الت ديبيأأة راأأ  ارتباطأأه بهأأا، وبالتأأالا يمكأأ  

. ذلأك مأأا أكأأده 33عر أه علأأ  رقابأأة القا أا اادار  والغائأأه ب أأبب  قأا يأأا الت أأبيب

والمشأار  180800تحأت رقأ   2020دي مبر  10الصادر بتاريخ  مجلس الدولة يا القرار

ة بحأ  الطعأ  يأه، عندما اعترا للموظأف الموقأف تح ظيأا ب أبب المتابعأة الجزائاليه أع 

لغائأه. وقأد اسأتند مجلأس الدولأة يأا قأراراه توقي ه ب بب تجاوز ال لطة وقض  ب يا قرار 

كأأون التوقيأأف التح ظأأا، ا...ا يأأت  ات أأاذه اا يأأا حالأأة ارتكأأا  الموظأأف ل طأأ  مهنأأا 

مك  ات اذه بصأف نليأة عنأد كأط متابعأة جزائيأة، ويعأود ج ي ..ا. و ا أن ه ا ااجراء ا ي

ذلك ال  طبيعة األيعال وخطورتها ومدى ةلتها بالوظي أة أو ت ثيرهأا عليهأا..ا ممأا يجعأط 

القرار المطعون ييه اجاء مشوبا بعيب م ال أة القأا ون وتجأاوز ال ألطة وهأو ايأر م أبب 

دولأة ال ر  أا، عنمأا ةأرر أن . و  س الموقف سب  وأن أكده مجلس ال34ت بيبا كاييا...ا
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وأو أح مأ  جهأة أخأرى،  35قرار الوقف يمك  الطع  ييه قبأط ةأدور القأرار التأ ديباا 

 .                                                               36 أن الوقف اير القا و ا يشكط خط  م  اادار  يتعي  عليها اة حها

 موظف الوضع المهني للدارة بأحكام القانون فيما يخص تقييد االالمبحث الثاني:      

الموظأف  يحت ظ اامار  بداية أن الوقف ا يقط  ع قة العمط م  اإلدار ، حي  تجدر     

غله يجعط المنصأب الأ   يشأ الموقوا بو عيته يا حالة خدمة، يالطاب  الم قت للوقف ا

 لش ا نخر.وبالتالا ا يمك  اإلدار  منح ه ا المنصب ماارا، 

مجموعأة  اير أن الطاب  الم قت للوقف التح ظا ب بب المتابعة الجزائية، تترتب عنه     

ال أر  )م  اآلثار القا و ية، تتضم  بقاء الموظف خا عا لجملة مأ  الحقأوق واالتزامأات 

ال أأر  الت أوية النهائيأة لو أأعيته ااداريأة بصأدور حكأأ  جزائأا  هأائا )األول(، وارتبأاط 

 (.الثا ا

   

والحرمان  الفرا األول: الحقوق وااللتزامات أثناء فترة الوقف التحفظي بين االبقاء     

 منها

يترتب ع  و   الموظف الموقأف تح ظيأا، التعأرا عأ  مأدى اسأت ادته مأ  الحقأوق      

 المقرر  له قا و ا ) أوا( واابقاء عط بعا واجباته المهنية ) ثا يا(.

 عض الحقوق المالية واالدارية أوال : التمتع بب     

لماليأة م  األثار المترتبة ع  توقيأف الموظأف تح ظيأا، اابقأاء علأ  بعأا الحقأوق ا      

 (.2( والحرمان م  بعضها اآلخر)1واادارية )

 االبقاء على بعض الحقوق المالية واالدارية -1

عية ا يبقأ  يأا و أي ت يد الموظف يا حالة الوقف التح ظا بأبعا حقوقأه الماليأة )أ( كمأ

 خدمة تجاه ادارته الم ت دمة ) (.

 الحقوق المالية-أ

يترتأأب عأأ  توقيأأف الموظأأف تح ظيأأا  احت أأاظ الموظأأف بجأأزء مأأ  راتبأأه واابقأأاء علأأ  

 يه.ت ل  عل تقا ا مجمط المنح العائلية، كما ي ت يد م  الحماية م  العقوبات المد ية التا

 أ( احتفاظ الموظف بجزء من راتبا 
أو  ر  الوقأفي  الموقف بالن بة است اد  الموظف المتاب  جزائيا م  كامط راتبه طيلة يتتبا

 جأأزء منهأأا، اسأأيما مأأ  و أأ  رهأأ  الحأأبس الم قأأت، علمأأا أن الراتأأب ا مأأا يمأأنح ويقأأا ا

ا   03-06مأأ  األمأأر  32لقاعأد  أن األجأأر يمأنح مقابأأط عمأأط مأ دىا، ح أأب  أأا المأاد  

ريأة أةأدرتها المدي ة، يا راتبا، وأو أحتها عأد  منامأيرداء ال دمللموظف الح ، بعد أ

المأ رخ يأا  10العامة للوظي ة العمومية ب صوص ه ه الم أ لة. مأ  بينهأا المنشأور رقأ  

د  مأ. وم  جهته، أيد مجلس الدولة عدم أحقية تل  الموظأف راتبأه طيلأة 2019جا  ا  16

 درالصأا 144707لقأرار رقأ  الوقف طبقا لقاعد  األجر مقابط عمط م دى، جأاء ذلأك يأا ا

. وا يمكنه أيضا المطالبة بالرواتب عأ  ال تأر  التأا كأان 199937عنه بتاريخ أول يبراير 

 080704، و  س الموقف أكده مجلس الدولة يا القأرار رقأ  38خ لها محط متابعة جزائية

                                                                                 .                                             201339أبريط  11الصادر بتاريخ 

وخ يأأا لقاعأأد  عأأدم تقا أأا األجأأر تا بعأأد عمأأط مأأ دى، يحأأت ظ الموظأأف الموقأأوا       

قتطأا  ( أمأهر، ايأر أن هأ ا اا6اوز سأتة )بجزء م  راتبه أثناء يتر  توقي ه، ل تر  ا تتج
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مأ  األمأر  174صف راتبه األةلا. ويا ه ا الصدد، أو حت المأاد  ا يمك  أن ي وق  

والمتضأأأم  القأأأا ون األساسأأأا العأأأام للوظي أأأة العموميأأأة امكا يأأأة أن ي أأأت يد  03-06رقأأأ  

( أمأهر ابتأداء مأ  تأاريخ التوقيأف مأ  اابقأاء علأ  6الموظف خ ل مد  ا تتجاوز سأتة )

مأأ   30ي  ال ر  أأا بموجأأب المأأاد  جأأزء مأأ  راتبأأه ا يتعأأدى الأأنا. بينمأأا يقضأأا التشأأر

والمتضأأأم  حقأأأوق وواجبأأأات  1983جويليأأأة  13المأأأ رخ يأأأا  634-83القأأأا ون رقأأأ  

  2019ت أو 6الصأادر بتأاريخ  828 -2019ون مأ  القأا  10المأوظ ي ، المعأدل بالمأاد  

عل  اابقاء عل  كامط راتبه خ ل أربعة أمهر، ويا حالة عدم اعأاد  ادماجأه يأا منصأب 

ل هأ ا األجأط، واذا تجأاوزت مأد  الوقأأف هأ ا األجأط يمكأ  تحويلأه الأ  منصأأب عملأه خأ 

عمط نخر أو ا تدابه لشغط وظي ة مطابقأة، ويأا هأ ه الحأاات ي ضأ  راتبأه الأ  ااقتطأا  

 40يا حدود ا يتعدى  صف الراتب ال   كان يتقا اه. 

 خأأ ل مأأد  ا وجأأدير بالأأ كر أن اسأأت اد  الموظأأف الموقأأوا مأأ  جأأزء مأأ  الراتأأب        

( أمأأهر يجأب التنصأأيا عليأأه يأا مقأأرر أو قأأرار التوقيأف الأأ   تصأأدره 6تتجأاوز سأأتة )

ه ال أألطة المعنيأأة الأأ   يجأأب أن يأأنا علأأ  تحديأأد جأأزء الراتأأب الأأ   يمكأأ  اابقأأاء عليأأ

أيضأأا، يأأانا  . وجأأدير بالأأ كر41لصأأالح الموظأأف الأأ  جا أأب اسأأت ادته مأأ  المأأنح العائليأأة 

بأر ه تعتريخ التوقيأف التح ظأا للموظأف الأ  اايأة تأاريخ اعأاد  ادماجأال تر  الممتد  م  تا

وا تحت أأب ك تأأر  خدمأأة يعليأأة سأأواء لتقا أأا  يأأا كأأط الحأأاات يتأأر  عمأأط ايأأر مأأ دات

 .42الراتب أو للترقية مهما كا ت  تيجة المتابعة الجزائية التا كان مح  لها ا

ار  ل ائأأدته  أحكأأام تلأأزم اادوينطبأأ    أأس الو أأ  علأأ  المأأوظ ي  الأأ ي  ةأأدرت         

ضا  يدون أيب عاد  ادماجه  وتعويضه  جراء توقي ه  ب بب المتابعة الجزائية، ي  ه  ا ي ت

 طبقأأا  ه ال تأأر  تعأأد يتأأر  عمأأط ايأأر مأأ داتهأأ مأأ  الراتأأب طيلأأة مأأد  الوقأأف علأأ  اعتبأأار

ظي أأأة المتضأأأم  القأأأا ون ااساسأأأا العأأأام للو 03-06مأأأ  األمأأأر رقأأأ   32ألحكأأأام المأأأاد  

 .43العمومية

ن تقضأا وح ب المديرية العامة للوظي ة العمومية، يأان المحأاك  الم تصأة يمكأ  أ        

 ه الحالةبمنحه  تعويضا يعادل الراتب ال   ل  يتقا اه الموظف طيلة يتر  الوقف. ويا ه 

 .44ف يان ه ا التعويا ا يعد راتبا حت  وان ت  تقدير التعويا عل  أسا  راتب الموظ

ة وم  جهة أخرى، وب صوص أحقية است اد  الموظف الموقف ب بب متابعأة جزائيأ       

مراسألة م  منحة المردودية يا ه طبقا لقاعد  ا األجر يأ دى مقابأط عمأط مأ دى ا، وتبعأا ل

وظأف الأ  الم 2016أبريأط  13بتأاريخ  303المديرية العامة للوظي ة العمومية تحأت رقأ  

قأأد ه الهيئأأة مأأ  أجأأط ت أأوية و أأعيته ااداريأأة والماليأأة، يا .أا الأأ   الأأتمس تأأدخط هأأ 

أو حت، أن ا ااست اد  م  منحة المردودية تقتضأا وجأود الموظأف يأا و أعية خدمأة 

 مأ  7اد  داء مهامه كما حددتأه المأاد  منها ي ض  لتقيي  الموظف ع  أيعلية، لكون ااست 

 45ا. 304-07المرسوم الرئاسا رق  

    العائليةتقاضي مجمل المن (  

: ا وي تمر الموظف يا تقا أا 03-06م  األمر رق   174تنا ال قر  الثالثة م  الماد  

مجمط المنح العائلية ا ال  ااية أن يصبح الحك  الجزائا  هائيا وت وية و عيته ااداريأة. 

ويأأا هأأ ا ااطأأار، أو أأحت ،   هائيأأا د  ادماجأأه يأأا منصأأب عملأأه أو ت أأريحهامأأا ب عأأا

الم رخأأة  267لعامأأة للوظي أأة العموميأأة وااةأأ ر اادار  يأأا المراسأألة رقأأ  المديريأأة ا
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الموجهأأة الأأ  المأأدير العأأام ل مأأ  الأأوطنا ب صأأوص كي يأأات  2016جأأا  ا  19بتأأاريخ 

المتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام  03-06مأأ  األمأأر رقأأ   174و  173تطبيأأ  المأأادتي  

ظأف الموقأوا تح ظيأا مأ  الحأ  يأا المأنح للوظي ة العمومية، أ ه ا ا يمك  حرمأان المو

 العائلية تحت أ  مبرر كان ويقصد بها المنح العائلية وكط المنح ذات الصلة ا.

جأأب يأن اسأأت اد  الموظأأف الموقأأوا مأأ  المأأنح العائليأأة طيلأأة يتأأر  التوقيأأف  ايأأر       

   46التنصيا عليه يا قرار أو مقرر التوقيف ال   تصدره ال لطة المعنية.

و  دار  ايأر منقطعأة، يا أه عأ خأرى، ولمأا كا أت ع قأة الموظأف بأاإلوم  جهأة أ        

د  يأأا علأأ  المأأنح العائليأأة، يبقأأ  ي أأت يد مأأ  الت مينأأات ااجتماعيأأة طبقأأا للشأأروط المحأأد

 المتعلأأأ  بالت مينأأأات ااجتماعيأأأة، 1983جويليأأأة   2المأأأ رخ يأأأا  11-83القأأأا ون رقأأأ  

 11المأ رخ يأا  21-84مأ  المرسأوم رقأ   2ما المأاد  المعدل، و صوةه التطبيقية ا سي

 11-83 ، المعدل، ال   يحدد كي يات تطبي  العنأوان الثأا ا مأ  القأا ون رقأ 1984يبراير 

، وذلك لمد  سنة بالن بة لكط 47المتعل  بالت مينات ااجتماعية 1983جويلية  2الم رخ يا 

  ل ال نة المنصرمة. ساعة خ 240( يوما أو 36م ا عمط مد   ستة وث ثون )

 ج( توفير الحماية للموظف المتابع جزائيا من العقوبات المدنية  

كأون ييق  عل  عات  المجموعة الوطنية منح الحماية للموظف أو الموظف ال اب ، عنأدما 

ويأا . 48مو و  متابعات جزائية بمناسبة األيعال التأا ا تنأدرل  أم  ال طأ  الش صأا

لوظي أة والمتضم  القا ون األساسا العام ل 03-06م  األمر  31 ه ا ااطار، تنا الماد 

العموميأأة، ا اذا تعأأرض الموظأأف لمتابعأأة قضأأائية مأأ  الغيأأر، ب أأبب خطأأ  يأأا ال دمأأة، 

ة ت المد يأويجب عل  الم س ة أو اادار  العمومية التا ينتما اليها أن تحميه مأ  العقوبأا

 طأ  م صأيا يعتبأر من صأ  عأ  المهأامالتا ت أل  عليأه مأا لأ  ين أب الأ  هأ ا الموظأف خ

 الموكلة لها.

المأ رخ يأا  226-90مأ  المرسأوم التن يأ   رقأ   8ويا   س ال ياق تأنا المأاد          

الأأ   يحأأدد حقأأوق العمأأال الأأ ي  يمارسأأون وظأأائف عليأأا يأأا الدولأأة  199049يوليأأو  25

طأ  الغيأر ب أبب خوواجباته ، ا اذا تعرض عامط يمار  وظي ة عليا لم حقة قضائية م  

ن تحميأه أيا ال دمة وجب عل  الم س أة أو اادار  أو الهيئأة العموميأة التأا ينتمأا اليهأا 

قتضأا م  العقوبات المد ية التا ت ل  عليه مال  يرتكأب هأ ا العامأط    أه خطأ  م صأيا ي

 يصله ع  ممارسة مهامه ا.

  جزائيا تنصب يقأ  علأ  وا ح م   ا هاتي  المادتي  أن حماية الموظف المتاب         

العقوبات المد ية التا ت ل  عليه وا تشمط العقوبات الجزائية. هأ ا مأ  جهأة ، ومأ  جهأة 

 طأأ  أخأأرى، يأأان الحمايأأة تشأأمط يقأأ  الموظأأف المتأأاب  قضأأائيا مأأ  الغيأأر وأن يكأأون ال

مريقيا، بينما يحرم الموظف م  ه ه الحمايأة اذا كا أت  المرتكب خط  يا ال دمة أ  خطئا

كا أت المتابعأة الجزائيأة  تيجأة  اادار  ها التا كا أت وراء تحريأك الأدعوى الجزائيأة، أو

خطأأأ  م صأأأا ايأأأر مأأأرتب  بالمهأأأام الموكلأأأة لأأأه، كأأأ ن يتصأأأرا الموظأأأف يأأأا حأأأدود 

الص حيات الموكلة لهيكط أو مصلحة ا ينتما اليها. يال ط  الش صا يكون اذن من صأ  

 .50 نية تلحاق الضرر أو يكت ا خطور  اير مقبولةع  المري ، أو يرتكب يا المري ، ب
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ر لتأزام تأوييمأ  ا رتكأا  الموظأف ل طأ  م صأا ي أمح لأإدار  بالتنصأطلك أن اذ        

تر معيأة الأ   ت أستشأ ائية جاادار  مأنح الحمايأة لأرئيس مصألحة االحمايأة. كأ ن تأريا ا

سأأتاذ أولي أأا رتكأأب يأأا مصأألحته. ويأأا هأأ ه الحالأأة، وح أأب األعأأ  خطأأ  طبأأا خطيأأر ا

ال المتأاب  مادية والتكييف القا و ا ل يع يان اادار  ملزمة بتبرير  Olivier  Dordدورد

ومأ  جهأة أخأرى، يبالن أبة لأن س الكاتأب، يأان  51بها عل   وء العناةر التأا بحوزتهأا.

نأه عريا تويير الحماية للموظف المتاب  جزائيأا  تيجأة ال طأ  الش صأا، يمكأ  التراجأ  

حمايأة كما يمكأ  سأحب ال   أن ه ا ال ط  يكت ا يا الحقيقة وةف ال ط  المريقا،تذا تبي

  52.للموظف تذا تبي  أن الموظف ارتكب خط  م صيا

العقوبات  تتضم  الحماية التا تويرها اإلدار ، تعويا الموظف المتاب  جزائيا ع         

حميأأط لحمايأأة ا تتضأأم  تالمد يأأة التأأا يمكأأ  أن يتضأأمنها الحكأأ  القضأأائا، ايأأر أن هأأ ه ا

يأأط اإلدار  مبأأالغ الغرامأأات الم رو أأة عليأأه، ذلأأك أن مبأأدأ م صأأية العقوبأأة يتطلأأب تحم

  .03-06م  األمر رق   31. ذلك ما تضمنته الماد  53الموظف تبعات العقوبة المالية 

 ابقاء الموظف في وضعية خدمة  -ب

تعلقأأة بو أأعه المهنأأا، تطأأرر و أأعية الموظأأف الموقأأف تح ظيأأا بغأأا اا شأأغاات الم

  اسيما يا حالة و عه ره  الحبس الم قت  )أ( أو امكا ية استقالته ) (.

 أ( الطابع المؤقت للوقف ال يجعل المنصب شاغرا

ظأأف يحأأت ظ المو اامأأار  بدايأأة أن الوقأأف ا يقطأأ  ع قأة العمأأط مأأ  اإلدار ، حيأأ  تجأدر

غله وقف ا يجعط المنصأب الأ   يشأالموقوا بو عيته يا حالة خدمة، يالطاب  الم قت لل

 ماارا،  وبالتالا ا يمك  اإلدار  منح ه ا المنصب لش ا نخر.

أمأا ب صأوص الموظأأف المو أو  رهأأ  الحأبس الموقأأت والأ   تأأ  توقي أه تح ظيأأا        

ب أبب   تيجة ذلك، يان الت اؤل بش  ه، يتعل  بمعرية و عيته القا و ية وهأط يجأوز مأطبه

 ب جا ب م  رجال القا ون، يا ه، ولما كأان الموظأف المحبأو  يأااهمال المنصب. وح 

مكأ  و عية خدمة عندما ت  حب ه يا ه يبق  يا ه ه الو أعية. ي أ ل مرحلأة الوقأف ا ي

جلأس ماادار  ات اذ أ  اجراء ت ديبا تجاه الموظأف المحبأو . باإل أاية تلأ  ذلأك يمكأ  

ةأأدور  جيأأط ال صأط يأا الم أ لة تلأ  اايأةالت ديأب عنأدما يأت  اخطأاره بال طأ  التأ ديبا، ت 

بيأة  أد حك  قضائا  هائا م  القا ا الجزائا. و تيجة ذلك، ي ن ات أاذ ااجأراءات الت دي

الموظأأف المو أأو  رهأأأ  الحأأبس الم قأأت، ويأأأا ايأأا  العناةأأر الكاييأأأة لقيأأام ال طأأأ  

      54الت ديبا، يكون اير م ئ .

محبأأو  يأأا حالأأة خدمأأة، عأأدم جأأواز مأأطبه ويترتأأب علأأ  اابقأأاء علأأ  الموظأأف ال       

 ب بب تهمال المنصب. 

نصأأب وبهأأ ا الصأأدد ينبغأأا التنويأأه أن المشأأر  الجزائأأر   ظأأ  أحكأأام تهمأأال الم         

 المتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام للوظي أأة 03-06مأأ  األمأأر رقأأ   184بموجأأب المأأاد  

المنصأأب.ا اذا تغيأأب العموميأأة، وحأأدد مأأروط وتجأأراءات عأأزل الموظأأف ب أأبب تهمأأال 

لطة ( يوما متتالية عل  األقأط، دون مبأرر مقبأول تت أ  ال أ15الموظف لمد  خم ة عشر )

 يأات التا لها ة حية التعيي  اجراء العزل ب أبب اهمأال المنصأب، بعأد ااعأ ار ويأ  كي

 تحدد ع  طري  التنظي ا.
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  55 7201 ويمبر  02الم رخ يا  321-17وم  جهته حدد المرسوم التن ي   رق           

 ال   يحدد كي يات عزل الموظف ب أبب تهمأال المنصأب، الكي يأات واإلجأراءات األخأرى

 منأه ااهمأال 2للعزل ب بب اهمال المنصب، ووةف يأا  أا ال قأر  األولأ  مأ  المأاد  

دون  ( يوما متتاليأة، علأ  األقأط15ب  ه ا..... كط موظف يا ال دمة يتغيب خم ة عشر )

مكأأ  يوحأأددت ال قأأر  الثا يأأة مأأ    أأس المأأاد ، الحأأاات المبأأرر  التأأا ا  مبأأرر مقبأأول،ا

 ادراجهأأا  أأم  اهمأأال المنصأأب ومأأ  بينهأأا المتابعأأات الجزائيأأة التأأا ا ت أأمح للمعنأأا

 االتحاق بمنصب عمله.

  وعليه ي ن الموظف المو و  ره  الحبس الم قت يوجأد يأا و أعية عأدم القأدر        

بب مله ب بب الحبس، وبالتأالا ا  كأون أمأام اهمأال المنصأب ب أعل  االتحاق بمنصب ع

هأ  الحبس الم قت، وعليه يان العزل بمبرر ااهمال يا المنصب عندما يكون الموظف ر

حالأة الحبس الم قت يكون اير مرعا، ذلك مأا أكأده القضأاء اادار  يأا ير  أا بالن أبة ل

اادار  التأأا عزلأت الموظأأف  عأزل الموظأأف الموجأود رهأأ  الحأبس الم قأأت، واعتبأر أن

يهه لهأأ ا ال أأبب لأأ  تأأتمك  مأأ  تبريأأر قا و يأأة عزلأأه مأأ  خأأ ل الغيأأا  الأأ   ا يمكأأ  تشأأب

 . 56باإلهمال للمنصب

  في حالة التوقيف التحفظي عدم جواز استقالة الموظف  ( 

قأأة يعتبأأر الموظأأف الموقأأف تح ظيأأا ب أأبب المتابعأأة الجزائيأأة، يأأا و أأعية تعليأأ  ع      

  ا تتطلأب مأيمكنه تقأدي  طلأب ااسأتقالة التأ ط م  ادارته الم ت دمة، وبالتالا يا ه االعم

ة الموظأأف أن يكأأون يأأا حالأأة  شأأاط، ذلأأك مأأا أيأأادت بأأه مصأأالح المديريأأة العامأأة للوظي أأ

الأأ  رئأأأيس  2017دي أأأمبر  31بتأأاريخ   135العموميأأة يأأا رسأأأالة وجهتهأأا تحأأأت رقأأ  

ل صأط يأا االكي ان وايأة الجزائأر، جوابأا علأ  امكا يأة المجلس الشعبا البلد  لبلدية برل 

يتأر   طلب استقالة تقدم بها موظف، وأجابت أ ه ا يمكأ  النظأر يأا طلأب ااسأتقالة خأ ل

ه ويأا تقتضا أن يكون الموظف يا حالة  شاط. ايأر أ أالتوقف، عل  اعتبار أن ااستقالة 

 حالة اةرار الموظف عل  ذلك يا ه يتعي  عل  اادار  الم ت دمة عأرض و أعيته علأ 

ة المن أوب اللجنة اادارية المت اوية األعضاء ات اذ قرار الت أريح  ظأرا ل طأور  األيعأال

 اليه التا لها ةلة بممارسة مهامه.

 الحقوق الحرمان من بعض   -2

يترتأأأب عأأأ  الوقأأأف التح ظأأأا للموظأأأف المتأأأاب  جزائيأأأا حرما أأأه مأأأ  الحأأأ  يأأأا الترقيأأأة 

 والتعويا )  ( وم  ممارسة أ   شاط نخر مربح )ل(. )أ(

 الحرمان من الحق في الترقية واحتساب الخبرة المهنية (أ

ر  الوقأف اذا كان الموظف الموقوا تح ظيا ب بب المتابعأة الجزائيأة يبقأ  ي أت يد أثنأاء يتأ

 03-06مأأ  األمأأر  174ا المأأاد  التح ظأأا مأأ  جأأزء مأأ  الراتأأب خأأ ل المأأد  المحأأدد  يأأ

 هأا ا ت أول   وباعتبارها يتر  خدمة اير مأ دات، ي  اية للمنح العائلية، يان ه ه المدباإل

الح  يا الترقية، ألن ااسأت اد   الموظف الح  يا ااست اد  م  احت ا  ال بر  المهنية أو

 ا الح  مرتب  بالقيأام بعمأط، بينمأا يوجأد الموظأف الموقأوا تح ظيأا يأا و أعية ام  ه 

وم  جهة أخرى، يا ه ا يترتب ع  قرار اعاد  ادمال الموظأف  57ت مح له بالقيام بالعمط.

أ  أثأر مأأالا رجعأا بالن أأبة لل تأأر  التأا لأأ  يعمأأط ييهأا، بينمأأا ت خأأ  يأا ااعتبأأار األقدميأأة 
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أو التوقيف عند احت ا  تعويا ال بر  المهنية أو يا تطور الحيأا  المكت بة قبط الت ريح 

 . 58المهنية للموظف

 ب( الحرمان من التعويض

 مأأ  الم أأتقر عليأأه يأأا يقأأه مجلأأس الدولأأة الجزائأأر  أن الموظأأف الأأ   كأأان موق أأا ب أأبب

ا منصأب المتابعة الجزائية وال   است اد م  حك  جزائأا  هأائا بأالبراء  وأعيأد ادماجأه يأ

ملأأأه، ا ي أأأت يد مأأأ  أ  تعأأأويا مأأأ  اادار  عأأأ  يتأأأر  التوقيأأأف التح ظأأأا أو الحأأأبس ع

 ااحتيأأاطا اذا كا أأت اادار  ايأأر مت أأببة بواسأأطة مأأكوى جزائيأأة يأأا متابعأأة الموظأأف

 يأا 2013ابريأط  11المأ رخ يأا  080704جزائيا. جاء ذلك يا قرار مجلس الدولة رقأ  

ار ا ة المديأأة، حيأ  جأأاء يأأا حيثيأأات هأأ ا القأأرالقضأية ) خ.ل(  أأد مديريأأة التربيأأة لوايأأ

ألمأ  الي ت ها التا تقأدمت بالشأكوى لرجأال  -مديرية التربية -حي  أن الم ت  ف عليها 

.  59"ياول  تت بب يا متابعة الم ت  ف جزائيا وبالتالا ل  ترتكب أ  خطأ  ي أتلزم التعأو

جأأأوان  15تأأأاريخ ب 10847و  أأأس المبأأأدأ تأأأ  ت كيأأأده بموجأأأب قأأأرار مجلأأأس الدولأأأة رقأأأ  

عنأأدما ةأأرر أن المطالبأأة بأأالتعويا ايأأر م س أأة ألن الم أأ ولية ا تتحملهأأا  2004،60

 اادار  التا يتبعها الموظف كو ها لي ت الم  ولة ع  تحريك الدعوى العمومية.

لأأه  وينطبأأ  هأأ ا المبأأدأ أيضأأا، علأأ  الموظأأف الأأ   اسأأتن   العقوبأأة، حيأأ  ا يحأأ        

 عأأاد  اادمأأال والتعأأويا، جأأاء ذلأأك يأأا قأأرار مجلأأس الدولأأة رقأأ م أأك بالمطالبأأة ب الت

لغأأاء يأأة جميلأأة  أأد )  .م(، عنأأدما قضأأ  ب بأأي  بلد 2013سأأبتمبر  12بتأأاريخ  082979

قبأا الحك  الم ت  ف م  طرا البلدية، وكر  م  جديد عدم أحقية الموظأف الأ   كأان معا

   .61بعقوبة الحبس م  أ  تعويا بعد استن اذ عقوبته 

ت بهأا وي ه  م  موقف مجلس الدولأة أ أه عنأدما تكأون المتابعأة   تيجأة مأكوى تقأدم       

  مأأاادار   أأد الموظأأف، يا أأه يمكنأأه مطالبتهأأا بأأالتعويا عنأأدما يقضأأا الحكأأ  ببراءتأأه 

 10تأاريخ الصأادر ب 180800الته  المن وبة له. ذلك ما تبناه مجلس الدولة يا القرار رق  

   منح الم ت  ف ) أستاذ جامعا( تعويضا عأ  الضأرر المأاد ، عندما قض2020دي مبر 

 62والمعنو  ال ح  به.

دار  عندما ويبدو أن ذلك ما تقصده المديرية العامة للوظي ة العمومية وااة ر اا       

أمأأارت الأأ  امكا يأأة مأأنح المحأأاك  الم تصأأة تعويضأأا للموظأأف الأأ   كأأان محأأط متابعأأة 

 . 63نصب عمله جزائية وأعيد ادماجه ال  م

 وأمأأام هأأ ا الموقأأف القا أأا بحرمأأان الموظأأف مأأ  التعأأويا يأأا حأأال تبرئتأأه بحكأأ       

قضأأائا  هأأائا، يأأان الت أأأاؤل يثأأار ب صأأوص امكا يأأة حصأأأول الموظأأف المعنأأا علأأأ  

  مأأالتعأويا مأأ  المت أأبب مبامأأر  يأأا المتابعأأة الجزائيأة والتأأا كا أأت سأأببا يأأا حرما أأه 

سأا  أطالبة بالتعويا أمأام الجهأة القضأائية الم تصأة علأ  حقوقه المالية، ع  طري  الم

 مكرر م  182و  182و  131و  124ما لحقه م   رر وما ياته م  ك ب طبقا  للمواد 

أو أيأة  القا ون المد ا، اسيما اذا علمنا أن الحرمأان ا يشأمط يقأ  الحصأول علأ  المرتأب

مأاد  مربح. علما أ ه بموجب ال تعويضات، ولك  يمتد أيضا ال  حرما ه م  ممارسة  شاط

( سأنة مأ  15م  القا ون المد ا ت ق  دعوى التعويا بعد ا قضأاء خمأس عشأر  ) 133

 يوم وقو  ال عط الضار.

 الحرمان من ممارسة نشاط آخر مرب ل(  



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.45 -16 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

33 
 

وقيأأف خ يأأا لأأبعا االتزامأأات التأأا يبأأ  الموظأأف ملزمأأا باحترامهأأا، يأأان يتأأر  الت      

 خأرنق، اسأيما امكا يأة القيأام بنشأاط مان الموظف م  بعا الحقأوالتح ظا م  م  ها حر

لأك ذذلك أن القا ون ا يجيز م  حي  المبدأ ممارسة  شاط مربح يا اطار خأاص،  مربح،

سأ   ، مأ  اسأتثناء المأوظ ي  المنتمأي  أل03-06م  األمر رقأ   43ما  صت عليه الماد  

 المنأ  الطبيأي  المت صصأي  مأ  هأ ا ارسأي أسأات   التعلأي  العأالا والبأاحثي  وأسأ   المم

 أم  مأروط وكي يأات تحأدد عأ   حيأ  يمكأنه  ممارسأة  شأاط مأربح يوايأ  ت صصأه 

 . 64طري  التنظي 

القيأأام  ي أا حالأة الوقأف التح ظأا، يأأاذا كأان جا بأا مأ  ال قأأه يجيأز الموظأف الموقأف       

ةأألة مزاولأأأة بنشأأاط مأأربح علأأأ  اعتبأأار أن الموظأأأف يكأأون يأأا و أأأ  يمنعأأه مأأأ  موا

. م تندا عل  يكر  أن الموظأف يكأون 66، م يدا باجتهادات مجلس الدولة ال ر  ا65مهامه

 شأاط نخأر،يا و   ا ي مح له بمزاولة مهامه،  وبالتالا ي  يائد  مأ  منعأه مأ  القيأام بن

يان ه ا الأرأ    .67تتجاوز ستة أمهر يتقا   أكثر م   صف راتبه ولمد  ا اسيما أ ه ا

مأر مأ  األ 43تو  م  يل  ة القا ون الجزائر  التأا تحأرم الموظأف بموجأب المأاد  ا ي 

شأاط. ألن م  ممارسة  شاط مربح باستثناء ال ئات الم مور لها القيام بهأ ا الن 03-06رق  

 128النا ي اطب الموظف بص ة عامة سواء كان يا و عية القيام بال دمأة ) المأادتي  

  ( كأأون ع قأأة العمأأط تبقأأ  قائمأأة مأأ174تح ظأأا )المأأاد  ( أو يأأا حالأأة الوقأأف ال129و 

مأ   150اادار  الم ت دمة، وذلك قياسا م  حالة ااستيدا  المنصأوص عليهأا يأا المأاد  

ان التا تحرم الموظف م  ممارسة أ   شاط مربح. زياد  عل  ذلأك، يأ 03-06األمر رق  

ي أة مقيأدا ب خ قيأات الوظ النشاط المربح الأ   يمكأ  الموظأف ممارسأته يكأون هأو اآلخأر

ف  ا الموظأهأالعامة أو النشاط المزم  القيام به، ألن اادار  أو الهيئأة التأا سأوا ت أتقبط 

                                                   الموقوا ا تراب يا التعامط م  موظف محط مبهات.                            

 ط مهمأأا كا أأت طبيعتأأه مقتر أة بأأ ن يكأأون الموظأأف يأأا و أأعيةن ممارسأة أ   شأأات       

ممارسأة  ت مح له بممارسة النشاط، ذلك أن المتابعة الجزائية م  الحاات التا تحول دون

 أ   شاط نخر.

مكأنه  بموجأب وينطب  ه ا المن  أيضا، عل  أسات   التعلي  العأالا والبأاحثي  الأ ي  ي       

وم مأ  المرسأأ 3ط ثأأا و ، حيأ  أ هأ  ملزمأأون طبقأا للمأأاد  التنظأي  المعمأول ممارسأأة  شأا

كأأوي  ، المتعلأأ  بمهأأام التعلأأي  والت2001المأأ رخ يأأا أول أكتأأوبر  293-01التن يأأ   رقأأ  

يأأون التأأا يقأأوم بهأأا أسأأات   التعلأأي  والتكأأوي  العأأاليي  وم أأت دمو البحأأ  وأعأأوان عموم

للقيأأأام بمهأأأام التعلأأأي  نخأأرون،المتم ، بالحصأأأول علأأأ  تأأرخيا مأأأ  م س أأأته  األةأألية 

ا أأاية هأأا عمأأ  ثا ويأأا، باوالتكأأوي  العأأاليي  يأأا م س أأة أخأأرى للتعلأأي  العأأالا، باعتبار

المأاد   داء مجمط المهام القا و ية األساسية يا م س ته  األةلية كما تأنا عليأهلوجو  أ

 68م    س المرسوم . 4

 صأ ة أسأتاذ مأدعوبوالتكوي  العاليي   وبالن بة ل سات   المدعوي  للقيام بمهام التعلي        

 رخ المأ 294-01م  المرسوم التن ي   رقأ   16مقي ، يا ه  ملزمون أيضا بموجب الماد  

ي  عوات   المشاركي  واألسات   المأدال   يحدد مروط توظيف األس 2001يا أول أكتوبر 

 القا و يأأأةوعملهأأأ  يأأأا م س أأأات التعلأأأي  والتكأأأوي  العأأأاليي ، باسأأأتكمال مجمأأأط مهأأأامه  

 األساسية يا م س ته  األةلية.
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  بالن أبة تاذ مشأارليي  بص ة أسمكا ية القيام بمهام التعلي  والتكوي  العاأما بالن بة إل      

-01  م  المرسوم التن ي   رقأ 2طارات م تلف قطاعات النشاط يا اطار أحكام الماد  إل

  تاذ  التعلأأي  العأأالا( يأأا ه، ) ي أأا المأأوظ ي  واألعأأوان العمأأوميي  مأأ  ايأأر أسأأ294

المأأأ رخ يأأأا أول  294-01مأأأ  المرسأأأوم التن يأأأ   رقأأأ   9ملزمأأأون أيضأأأا طبقأأأا للمأأأاد  

مأون والم كور أع ه،  بالحصول عل  رخصة م  الهيئة الم ت دمة التا ينت 2001أكتوبر

 اليها.

 ( سواء يا يوهك ا   حظ أن األسات   الباحثي  أو م ت دما البح  ) الباحثي  الدائم      

المأأأ رخي  يأأأا أول أكتأأأوبر  294-01أو  293-01اطأأار أحكأأأام المرسأأأوم التن يأأأ   رقأأ  

  ثا ويأا، يا ه يصعب عليه  ممارسة مهام التعلأي  والتكأوي  العأاليي  باعتبارهأا عمأ 2001

لنصأي  اأو بص ة أستاذ مشار  أو أستاذ مدعو مقي ، يا حالة تأوقي ه  تح ظيأا، ألن هأ ي  

اية اليها باا أ ل المعنيي  عل  رخصة م  الم س ة األةلية التا ينتمونيشترطان حصو

ا ان م  ولداء مجمط المهام القا و ية األساسية يا م س ته  األةلية، ويا ه ه الحالة يأل

ة ه ه الم س ات ل  يتمكنوا م  منح تلك الرخا ب بب و عية الوقف ع  العمأط الناجمأ

جمأأط مبب أن األسأأتاذ الباحأأ  ا يمكنأأه اثبأأات نداء عأأ  المتابعأأة الجزائيأأة مأأ  جهأأة، وب أأ

 مهامه القا و ية األساسية يا م س ته األةلية. 

ت يأأاذا كأأان المنأأ  مأأ  ممارسأأة أ   شأأاط نخأأر ينطبأأ  علأأ  اادارات والم س أأا         

ف العموميأة، والقطاعأات ال ا أأعة لقأا ون ع قأات العمأأط، يا أه ومأ  أجأأط تمكأي  الموظأأ

 أدى ظأأروا المعيشأأة لأأه ولعائلتأأه، و ظأأرا لطأأول اجأأراءات النظأأر يأأا المعنأأا مأأ  تأأويير

 األ شأطة المتابعة الجزائية يا ه يمك  الت كير يا تمكي  الموظأف المعنأا مأ  القيأام بأبعا

لتزمأا مأ  وظائ أه، اسأيما وأ أه يبأ  ملح ابه ال اص، اذا كا ت ه ه األ شطة ا تتعارض 

 ببعا الواجبات المهنية.

 : االبقاء على بعض الواجبات المهنية ثانيا       

علقأة جزائيأة بعأا الت أاؤات المتتطرر و عية الموظف الموقف ب بب المتابعة ال       

 مكا يأأة سأأريان بعأأا االتزامأأات الوظي يأأة علأأ  الموظأأف. وهكأأ ا، يأأاذا كأأان الموظأأفب 

اك  الموقأأوا تح ظيأأا ايأأر ملأأزم بأأبعا الواجبأأات المرتبطأأة بوظي تأأه كالحضأأور الأأ  أمأأ

هنيأأة العمأط أو واجأب الطاعأة لرؤسأائه، يا أه مقابأأط ذلأك يبقأ  ملزمأا بأبعا الواجبأات الم

عأأة ب أأبب أن ع قأأة العمأأط مأأ  اادار  الم أأت دمة تبقأأ  قائمأأة راأأ  وق هأأا ب أأبب المتاب

لأأ   الجزائيأة، ومأأ  أهأ  الواجبأأات التأا يبأأ  الموظأأف ملزمأا باحترامهأأا، واجأب الأأتح ظ ا

  عأ  وكا ائقأا ومحترمأا وب خ قيأات الوظي أة العامأة واامتنأاي رض عليأه بأ ن ي ألك سأل

ا  عأأ  (. واامتنأأ03-06مأأ  األمأأر رقأ   42القيأام بأأ   يعأأط يتنأاي  مأأ  وظي تأأه. ) المأاد  

ه ) امت   مصأالح داخأط التأرا  الأوطنا أو خارجأه مأ  طبيعتهأا أن تأ ثر علأ  اسأتق ليت

المأاد  اجأب المحايظأة علأ  ال أر المهنأا )(  واالتزام بو03-06م  األمر رق   45الماد  

  (.03-06األمر رق   48

تابع جزائيرا اقتران التسوية النهائية للوضعية االدارية للموظف المالفرا الثاني:         

 .بصدور حكم جزائي نهائي
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كأ  حيبق  الموظف المتاب  جزائيأا يأا و أعية الوقأف التح ظأا الأ  اايأة ةأدور          

 يأة تتطلأبدا أة ) أوا(. ايأر أن ت أوية و أعيته اادارامأا بأالبراء  أو باإل ضائا  هأائا،ق

                                عر ها وجوبا عل  اللجنة اادارية المت اوية األعضاء ) ثا يا(.              

 أوال: التسوية النهائية مقترنة بصدور حكم جزائي نهائي        

ط األحوال كسال ة ال كر، عل  ما ي تا: ا ويا  174خير  م  الماد  تنا ال قر  األ        

يأأأة ا ت أأوى و أأأعيته ااداريأأة تا بعأأأد أن يصأأبح الحكأأأ  المترتأأب علأأأ  المتابعأأة الجزائ

  صبح الحك هائياا، وهو ما يعنا أن ت وية الو عية اادارية للموظف ل  تت  اا بعد أن ي

بعد استن اذ كاية طرق الطع  ، ذلأك أن   69مقضا ييهال الجزائا  هائيا حائزا حجية الشاء

 اسأتئناااألحكام المترتبة عأ  المتابعأات الجزائيأة، الصأادر  عأ  المحأاك  قابلأة للطعأ  با

هائيأة، أمام المجالس القضائية، والقأرارات الجزائيأة الصأادر  عأ  المجأالس، راأ  كو هأا  

                                                                            يها قابلة للطع  بالنقا أمام المحكمة العليا.    

ء ثانيا: وجوب عرض وضعية الموظرف علرى اللجنرة االداريرة المتسراوية األعضرا        

 للفصل في وضعيتا.

، عنأأد ةأأدور حكأأ  جزائأأا  هأأائا، يأأان ت أأوية الو أأعية ااداريأأة للموظأأف المعنأأا       

جوبأأأا علأأأ  اللجنأأأة ااداريأأأة المت أأأاوية األعضأأأاء للبأأأت ييهأأأا ويأأأ  تقتضأأأا عر أأأها و

-06مأ  األمأر رقأ   172الأ   166ااجراءات الت ديبية المنصوص عليها يأا المأواد مأ  

03                                        . 

اداريأة للجنأة ايالت وية النهائية لو عية المعنا، ا تت  تا بعد البت ييها م  طرا ا       

المت أاوية األعضأاء التأأا تنعقأد لهأأ ا الغأرض كمجلأس تأأ ديبا، علأ   أأوء منطأوق قأأرار 

 اجأراءاتالمحكمة العليأا. ويأا هأ ه الحالأة يأان القأرار التأ ديبا يكأون قأاب  للطعأ  ويأ  ا

ويلأو ي 25المأ رخ يأا  211-20م  المرسوم التن ي   رقأ   57و  56الوارد  يا المادتي  

 لتقنيأة يأا  باللجان اادارية المت اوية األعضاء ولجان الطع  واللجان االمتعل 2020سنة 

 . 70الم س ات واادارات العمومية 

دور ولإمار  أن تاريخ سريان قرار اعاد  ادمال الموظف يا منصب عملأه اثأر ةأ       

ة ريأاادا قأرار تبرئتأه مأ  التهمأة المن أوبة اليأه، ا يكأون ابتأداء مأ  تأاريخ اجتمأا  اللجنأة

العامأة  المت اوية األعضاءا، وليس م  تاريخ التوقيف ع  العمط، ذلأك مأا أكدتأه المديريأة

 16م رخأة يأا  1397للوظي ة العمومية يا رسالة موجهة لموظف ) .يريد( تحأت رقأ  

يأا منصأب  ، يلتمس م  ه ه المصالح مراجعة تاريخ سريان اعأاد  ادماجأه2013دي مبر 

 وقي أه عأ م  الته  المن وبة اليه وح ابه ابتداء مأ  تأاريخ ت عمله بعد ةدور قرار تبرئته

بيقأا تط ف عأ  العمأط، تعتبأر يتأر  ايأر مأ داتالعمط، م كد  ذات المصالح أن يتر  التوقي

عمومية، المتضم  القا ون األساسا العام للوظي ة ال 03-06م  األمر رق   32لنا الماد  

 .اادمالوا تح ب بالتالا عند تحديد تاريخ اعاد  

أما ب صوص احت أا  تأاريخ ت أريح الموظأف ب أبب متابعتأه جزائيأا، يا أه يتعأي          

اعتمأأاده ابتأأداء مأأ  تأأاريخ اجتمأأا  اللجنأأة ااداريأأة المت أأاوية األعضأأاء ولأأيس مأأ  تأأاريخ 

توقي أأه، ذلأأك مأأا أكدتأأه مراسأألة مصأأالح المديريأأة العامأأة للوظي أأة العموميأأة موجهأأة الأأ  

تقدم اليها بالتما  م  أجط مراجعة تاريخ ت أريحه بأ ن يكأون  71لشلف موظف م  واية ا

ابتداء م  تاريخ توقي ه بدا م  تاريخ اجتما  اللجنة اادارية المت اوية األعضأاء كمأا هأو 
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محأأرر يأأا وثيقأأة ت أأريحه. ويأأا هأأ ه الرسأأالة أكأأدت ذات المصأأالح ةأأحة ااجأأراء الأأ   

احت بت تاريخ الت ريح ابتداء مأ  تأاريخ اجتمأا  ات  ته الهيئة الم ت دمة للموظف عندما 

اللجنة اادارية المت اوية األعضاء. والحجة يا اعتماد ه ا المعيأار هأو اابقأاء علأ  جأزء 

 م  الراتب ومجمط المنح العائلية خ ل يتر  التوقيف بالن بة للموظف الموقف تح ظيا.

 

 

 الخاتمة         

ل أ أه ا ال صط ح ب اجمأا  ال قأه والقضأاء تقضأا بأالقوال  ةة األساسية يا ه          

لي أأت كأأط متابعأأة جزائيأأة تأأ د  حتمأأا الأأ  توقيأأف الموظأأف، وا مأأا يجأأب مراعأأا  طبيعأأة 

ن لحالأة يأااأليعال المرتكبة وخطورتها ومدى ةلتها بالوظي ة أو ت ثيرها عليها. ويا ه ه ا

                                   ادار .              اادار  وحدها م  يقدر ه ه ال طور  تحت رقابة القا ا ا

يأر ن الموظف علأ  الأرا  مأ  توقي أه تح ظيأا وحرما أه مأ  كثوم  جهة أخرى، ي         

عا مأأ  حقوقأأه الماليأأة يا أأه يبأأ  ي أأت يد مأأ  بعأأا الحقأأوق الماديأأة، كمأأا يبقأأ  ملزمأأا بأأب

حكأأأ  قضأأأائا  هأأأائا، سأأأواء الواجبأأأات الوظي يأأأة، وا ت أأأوى و أأأعيته اا بعأأأد ةأأأدور 

                                          باسترجا  منصبه أو بت ريحه  هائيا.                                        

ف التح ظأا تذا كا ت اادار  تملأك سألطة تقديريأة يأا اللجأوء أم ا الأ  اجأراء الوقأ        

ل طأأ  اةأأاحبة ال أألطة التقديريأأة يأأا تقيأأي  أثأأر  للموظأأف ب أأبب المتابعأأة الجزائيأأة، أل هأأا

الجزائأا المرتكأب مأ  طأرا الموظأأف علأ  سأمعة اادار  ومصأداقيتها وعلأ  أخ قيأأات 

عه يأة، ومقابأط ذلأك، تكأون مقيأد  بمأا يأنا عليأه القأا ون ييمأا ي أا و أمالوظي ة العمو

 المهنا ا سيما ما تعل  بحقوقه وواجباته المهنية. 

لموظأف ايقها وقضاء أ ه لي ت كط متابعة جزائية ت أتب  بالضأرور  وقأف  لقد ت كد        

عأأ  منصأأب عملأأه، ذلأأك أن توقيأأف الموظأأف تح ظيأأا اثأأر متابعأأة جزائيأأة يبقأأ  مرتبطأأا 

بج أأأامة ال طأأأ  المرتكأأأب مأأأ  طأأأرا الموظأأأف وأثأأأره علأأأ  سأأأمعة ومصأأألحة المريأأأ  

 وأخ قيات الوظي ة العمومية.

 ديبيأة توتن كان م  طبيعة اير  قرار الوقف التح ظا حت ن وم   احية أخرى، ي          

 م القا أامما ي أتتب  معأه أن يكأون م أببا وتا تعأرض لإلغأاء أمأا داريا،ي  ه يعد قرارا ت

                                دار  لم ال ة القا ون وتجاوز ال لطة.                                   اإل

لهأأا ر  الوقأأف التح ظأأا يبقأأ  الموظأأف يأأا حالأأة خدمأأة، ولكنأأه ي قأأد خ وخأأ ل يتأأ         

ذا تجأأأاوزت مأأأد  الوقأأأف سأأأتة أمأأأهر، كمأأأا ا يمكنأأأه بعأأأا الحقأأأوق، اسأأأيما مرتباتأأأه ت

نية وا استرجاعها بعد ةدور حك   هائا بالبراء ، وا تحت ب مد  الوقف يا ال بر  المه

ذا طالأأت مأأد  الوقأأف اعا اسأأيما تيأأة ممأأا يأأ ثر علأأ  و أأعه المهنأأا وااجتمأأيأأا الترق

  أه يبأ  مرتبطأا بأبعا االتزامأات التأا مأ  ظا.ه ا م  جهأة، ومأ  جهأة أخأرى، ي التح

 م  ها الت ثير عل  سمعة الوظي ة التا يشغلها.

بينما تب  ت وية الو عية اادارية للموظف مرتبطة بحجية الحك  الجزائأا، يعنأدما         

ن هأأ ا الحكأأ  يكأأون ملزمأأا األيعأأال المن أأوبة للموظأأف، يأأ اديأأة ي صأأط الحكأأ  يأأا ثبأأوت م

أمأا اذا كأان الحكأ  الجزائأا ايأر  ا يتعأي  عليهأا ت أريحه مأ  الوظي أة،لل لطة الت ديبية الت
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مكا هأا متابعأة لصحة األيعال المن أوبة للموظأف يأ ن اإلدار  ت أتعيد سألطتها حيأ  ب   اا

 .72ذلك ما ت  تناوله يا مقال ساب  ذا ثبت ارتكابه خط  ت ديبيا،وظف ت ديبيا تالم

 

 قائمة المراجع:

 المؤلفات -1 

-Abdelkader Khadir, Les garanties disciplinaires de la fonction 

publique, Ed Houma, Alger, 2014. 

-DORD olivier : Droit de la fonction publique, 2eme Edition presse 

universitaire de France, 2007 

-Essaid tayeb : Droit de la fonction publique, Dar Houma, Alger, 

2005. 

-Serge Salon, Jean-Charles savignac, La Fonction publique, Sirey, 

Paris, 1985, p 273. 

 األطاري  والمذكرات -2

كر  مأ  عأام ،محمد األح  ، الع قة بي  المتابعة القضائية والعقوبأة الت ديبيأة للموظأف ال -

 .               2008 -2007لنيط مهاد  الماج تير يا القا ون العام، كلية الحقوق جامعة تلم ان، 

هاد  محمأأد األح أأ ، النظأأام القأأا و ا للت ديأأب يأأا الوظي أأة العموميأأة، أطروحأأة لنيأأط مأأ -

                     .                     2017-2016الدكتوراه يا القا ون العام، جامعة تلم ان، 

  -ةدراسأة مقار أأ -ربيعأة يوسأف بأأوقرط، أثأر الأدعوى العموميأأة علأ  الت ديأب الأأوظي ا  -

ليأأا، الجزائأأر( رسأأالة ماج أأتير يأأا القأأا ون، كليأأة الدراسأأات الع -األردن -مصأأر -)ير  أأا

                              .                                            2006الجامعة األرد ية ، تموز 

 المقاالت -3

ائأر ، بوطبة مراد، الوقف التح ظا للموظف ب أبب المتابعأة الجزائيأة يأا القأا ون الجز -

                                   .     228 – 196، ص 2019، دي مبر 33حوليات جامعة الجزائر، الجزء الراب ، عدد 

- Cgristel SCHWING, Docteur en Droit, Avocat au barreau de 

Marseille, Les fonctionnaires mis en examen et en détention 

provisoire : quelles solutions pour l’autorité de gestion du 

personnel,  p 2. 

-La discipline dans la fonction publique de l’Etat, La documentation 

Française. 

 نصوص قانونية -4

المتضأأم  قأأا ون ااجأأأراءات  1966يو يأأأو سأأنة  8المأأ رخ يأأا  155-66قأأا ون رقأأ   -

 الجزائية، المعدل والمتم .

المتضأم  العقوبأأات الجزائأأر ،  1966يو يأأو سأأنة  8المأأ رخ يأا  156-66قأا ون رقأأ   -

                                    المعدل والمتم .                                                          

المتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام  2006جويليأأة  15المأأ رخ يأأا  03-06األمأأر رقأأ   -

                       (.       2006جويلية سنة  16، بتاريخ 46للوظي ة العمومية.) جريد  رسمية عدد 



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.45 -16 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

38 
 

شأأبكة الأأ   يحأأدد ال 2007سأأبتمبر  29المأأ رخ يأأا  304 -07المرسأأوم الرئاسأأا رقأأ   -

 30يخ بتأار 61ااستدالية لمرتبات الموظ ي  و ظام ديأ  رواتأبه ، ) جريأد  رسأمية عأدد 

 2022مأأأار   31بتأأأاريخ  138-22(. المعأأأدل بالمرسأأأوم الرئاسأأأا رقأأأ  2007سأأأبتمبر 

 ( .2022أبريط  6بتاريخ  23)جريد  رسمية عدد 

يأد  رسأمية عأدد ، ) جر2007سأبتمبر  29الم رخ يأا  308-07المرسوم الرئاسا رق   -

( الأأأ   يحأأأدد كي يأأأات توظيأأأف األعأأأوان المتعاقأأأدي  2007سأأأبتمبر سأأأنة  30بتأأأاريخ  61

م  ا النظأاوحقوقه  وواجباته  والعناةر المشكلة لرواتبه  والقواعأد المتعلقأة بت أييره  وكأ

ار  مأ 31الم رخ يأا  140 - 22المعدل بالمرسوم الرئاسا رق   الت ديبا المطب  عليه .

 (.2022أبريط  06بتاريخ  23يد  رسمية عدد )جر  2022

ال الأ   يحأدد حقأوق العمأ 1990يوليو  25الم رخ يا  226-90المرسوم التن ي   رق   -

عأدد  )جريأد  رسأمية ال ي  يمارسون وظائف عليا يا الدولة وواجبأاته ، المعأدل والمأتم .

 (.1990يوليو  28بتاريخ  31

- Loi n°83-634 du 14 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires (Droit français( 
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ار  الصأأادر عأأ  المديريأأة العامأأة للوظي أأة العموميأأة واإلةأأ ر ااد 10المنشأأور رقأأ   -

الموجأأأه الأأأ  م أأأير  المأأأوارد البشأأأرية للم س أأأات   2019جأأأا  ا  16در بتأأأاريخ الصأأأا
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ا ) متأأوير  علأأأ  الموقأأ  االكترو أأأمراسرر ت المديريررة العامرررة للوظيفررة العموميرررة  -7

 للمديرية العامة للوظي ة العمومية  واإلة ر اادار (

ظي ة الموجهة  ال  رئيس  م تشية الو 2015جا  ا  11الم رخة يا  240اسلة رق  المر -

                                 العمومية لواية وهران.                                                   

 أأة الموجهأة مأ  المأدير العأام للوظي 2016جأأا  ا  19الم رخأة يأا  267المراسألة رقأ   -

 174و  173عمومية تل  المدير العام ل م  الوطنا ب صأوص كي يأات تطبيأ  المأادتي  ال

   المتضم  القا ون األساسا العام للوظي ة العمومية.        03-06م  األمر رق  

ة الموجهأأة مأأ  المأأدير العأأام للوظي أأ 2017يي أأر   09الم رخأأة يأأا  09المراسأألة رقأأ   -

                                          وزير  التربية الوطنية.  العمومية  واإلة ر اادار  ال 

لواية  الموجهة ال  مدير الموارد المائية 2017ما   3الم رخة يا  368المراسلة رق   -

                                     البيا.                                                                   

 الموجهة ال  ) ز. أ(.  2018أكتوبر  28الم رخة يا   11292المراسلة رق   -

ة ، الموجهأة الأ  ال أيد رئأيس م تشأي2021يي أر   17الم رخة يأا  125المراسلة رق   -

 )المراسلة ا تحمط اس  الواية المعنية(. .الوظي ة العمومية  للواية

 الهوامش

                                                             
1 - M.Chaumont, cours de droit administratif, Ecole régionale d’administration, 

Région de Nancy, 1ere session, 15 février – 15 mai 1943 , p 114, cité par Cgristel 
SCHWING, Docteur en Droit, Avocat au barreau de Marseille, Les fonctionnaires 
mis en examen et en détention provisoire : quelles solutions pour l’autorité de 
gestion du personnel,  p1. 

   .2017سنة  66جريدة رسمية عدد  - 2

الفة خمو خطأ أو : يشكل كل تخلي عن الواجبات التنظيمية أو التعاقدية، وكل مساس باالنضباط، أ59المادة   -3

ة الى عقوب رتكبهيرتكبها  العون المتعاقد أثناء الخدمة أو بمناسبة  ممارسة نشاطه ، خطأ مهنيا ويعرض م
عاقد فورا عندما : يوقف العون المت67تأديبية دون المساس، عند االقتضاء، بالمتابعات الجزائية. المادة 

الحكم   ن يصبحأوضعيته االدارية إال بعد يكون محل متابعة جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه. وال تسوى 
 المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

سمية رجريدة )وال يتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقيف أي راتب ما عدا المنح ذات الطابع العائلي.   
 .                                                           . (2007سنة  61عدد

 .مكرر م  قا ون ااجراءات الجزائية 36و  36المادتي   -4
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  انظر منطوق قرار مجلس الدولة الفرنسي: -5

1 « ….Considérant que, si le trésorier-payeur général de la Gironde a déposé le 22 

février 1984 une plainte contre M. X... entre les mains du procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, et si celui-ci a 

décidé le 5 mars 1984 de faire procéder à une enquête préliminaire par le service 

régional de police judiciaire, aucun de ces deux actes n'a eu pour effet de 

mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. X... ; que ce n'est que 

le 23 août 1984 que le procureur de la République a requis du juge d'instruction 

l'ouverture d'une information contre ce fonctionnaire (…) » 

2 CE 19 novembre 1993, Védrenne, p .323  RFDA mai-juin 1994, p 458. Conseil 

d'Etat, Section, du 19 novembre 1993, 74235, publié au recueil 

Lebon.ttps://www.legifrance.gouv.fr › affichJuri Admin, consulté le 15-09-
2021 .   

6- «….. L’action publique pour l’application des peines doit être regardée comme 

mise en mouvement, à l’initiative d’une partie lésée, dès le dépôt d’une plainte 

avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ». 
Conseil d’Etat, 3 mai 2002, n° 239436, La Poste c/ Mme F. in, Revue Actualité 

Juridique Francaise.org. http://www.rajf.org/spip.php?article697, consulté le 22-

09-2021. 
غير أنه وبالرغم من ذلك،  وطبقا لمبدأ استقالل الدعوى العمومية عن الدعوى الجزائية، فان االدارة تملك  - 7

قوبة مومية، حيث يمكنها تسليط عوسائل أخرى في مواجهة الموظف في حالة عدم تحريك الدعوى الع
 تأديبية. أنظر:

Abdelkader Khadir, Les garanties disciplinaires de la fonction publique, Ed Houma, 

Alger, 2014, p 237.  

والموجهة الى وزيرة التربية الوطنية أن "  2017فبراير  9المؤرخة في  09كما أوضحت المراسلة رقم  - 8
ألفعال ابيعة طذ بصفة آلية عند كل متابعة جزائية ، فاللجوء الى هذا االجراء يتوقف على الوقف ال يتخ

لموظف ااصلة المنسوبة للموظف وخطورتها ومدى ارتباطها بالوظيفة أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع مو
ن مكا رجفي آداء مهامه، ومدى مساسها بسمعة االدارة ومصداقيتها، حتى وان وقعت هذه األفعال خا

مؤرخة في ال 267العمل، أو كانت غير مرتبطة بآداء وظيفته ". ونفس المحتوى تضمنته المراسلة رقم 

 الموجهة للمدير العام لألمن الوطني.   2016جانفي  19

الموجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية  2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09ل مار  أن المراسلة رق   -9

الم كور أع ه، و 10ر  التربية الوطنية كا ت تتضم  ال  جا ب الحاات الوارد  يا المنشور رق  ال  وزي

                                                                                    حالة ارتكا  الموظف جرائ  منايية ل خ ق.                                         

  قرار اير منشور  -  10
. ردا عل  368 تحت رق  2017ما   03يا رسالة وجهتها ال  مدير الموارد المائية لواية البيا بتاريخ   -11

  است  اره
الذي يحدد حقوق العمال  1990يوليو  25المؤرخ في  226-90من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  - 12

رس ذي يماوواجباتهم، المعدل والمتمم :" يجب على العامل الالذين يمارسون وظائف عليا في الدولة 
ع عن أي يمتن وظيفة عليا، أن يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه أن

 موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة المسندة له".

http://www.rajf.org/spip.php?article697
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الذي يحدد حقوق العمال الذين  1990يو يول 25المؤرخ في  226-90من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  - 13

ا أن ائي ميمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، " اذا احتمل خالل تحقيق قض
 توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا.

 مؤسسة أولى العارسة وظائفه أو بمناسبتها، وجب واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعني قد ارتكبت لدى مم
ديد ائع ، وتحالوق االدارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق اداري قصد التأكد من مدى حقيقة

عنية الى ة الممسؤولية المعني.تبلغ نتائج التحقيق االداري مشفوعة برأي المؤسسة أو االدارة أو الهيئ
 لمختصة ".السلطة القضائية ا

: اذا احتمل أن يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعالم سلطته 7" المادة  - 14

ر . واذا صدلهيئةالسلمية بذلك لكي تتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على مصالح المؤسسة أو االدارة أو ا
 لم السلطة السلمية بذلك".االتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب أن تع

تحت رق   2017ما   03بموجب الرسالة التا وجهتها ال  مدير الموارد المائية لواية البيا بتاريخ    -15

368  

  2015جا  ا  11وجهتها بتاريخ  240مراسلة المديرية العامة للوظي ة العمومية يا رسالة لها تحت رق    -16

   .  ية لواية وهرانال  رئيس م تشية الوظي ة العموم
                                  م  قا ون ااجراءات الجزائية.                                   1مكرر  125الماد    -17

 بي  )ا. ت(  د جامعة الواد . ،2020ديسمبر  10بتاريخ  الصادر 180800قرارمجلس الدولة رقم  - 18

 اير منشور.
19 -  Abdelkader Khadir, Op.cit, p 231. 

20-   Abdelkader Khadir, Op.cit, p266. Voir aussi :    

- Christel SCHWING, Op.cit, p  6.  

  - Olivier  Dord, Droit de la fonction publique, Op.cit, p 266. 

21- Olivier  Dord, Ibid, p 265. 
 لوظي ة العمومية وااة ر اادار ع  المديرية العامة ل 267أ ظر المراسلة رق     -22

 7/03/1990الم رخ يا  99-90ب صوص ال لطة التا تملك ة حية التعيي ، أ ظر، المرسوم الت ي   رق :   

 العمومية  س اتالمتعل  ب لطة التعيي  للموظ ي  وأعوان اادارات المركزية، الوايات، البلديات، والم

  (.1990نة س 13ذات الطاب  اادار .) ل.ر عدد 
 . 201-200ص  1989سنة  3المجلة القضائية عدد  - 23

  ع  المديرية العامة للوظي ة العمومية وااة ر اادار .   267مراسلة رق   - 24
25 - Olivier  Dord : Droit de la fonction publique, Op.cit, p  266. 

وجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية الم 2016جا  ا  19الم رخة بتاريخ  267المراسلة رق   - -26

م   174 و 173وااة ر اادار   ال  المدير العام ل م  الوطنا ب صوص كي يات تطبي  المادتي  

 المتضم  القا ون األساسا العام للوظي ة  العمومية. 03-06األمر رق  

الموجهة من المدير العام  016جانفي  19المؤرخة في  267نفس التوضيح تضمنته المراسلة رقم  - -27

مادتين يق الللوظيفة العمومية واإلصالح االداري  الى المدير العام لألمن الوطني بخصوص كيفيات تطب
 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06من األمر رقم  174و  173

واإلة ر   ر العام للوظي ة العموميةالموجهة م  المدي 2017يبراير  09والمراسلة رق   الم رخة بتاريخ 

 اادار  ال   وزير  التربية الوطنية.

والم كرات  يةالمدير العام للوظي ة العموم ع  2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09رق  أ ظر المراسلة  - 28

   األخرى

 ذات الصلة به ه الم  لة.

في القضية بين أستاذ جامعي  2020يسمبر د 10الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  180800القرار رقم  -29

 وجامعة الوادي. قرار غير منشور.
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ا ظر قتال منير، عنصر وحود القرار اادار  طبقا ألحكام القضاء اادار  يا الجزائر، أطروحة لنيط  - 30

ير ة المناقشريخ امهاد  الدكتوراه علوم يا القا ون، كلية الحقوق والعلوم ال ياسية، جامعة تيو  وزو، تا

 محدد. 

و  س  .182ص  1990 - 2المجلة القضائية  العدد  1982جويلية  10الم رخ يا  24316القرار رق    - 31

ر(   ) قضية 1985جوان  01الم رخ يا  39742الرأ  عبر عنه المجلس األعل  يا قرار له بتاريخ 
 .201-200ص  1989 سنة 3 د مدير الثقاية والتربية لواية الجزائر، المجلة القضائية عدد 

بوطيبة مراد: الوقف التح ظا للموظف ب بب المتابعة الجزائية يا القا ون الجزائر ، حوليات جامعة  -32

 .  204، ص 2019، دي مبر 04، ل33الجزائر، العدد

33 - Essaid TAIB, Op.cit, p 349. 
في االستئناف المرفوع  ، بمناسبة الفصل10/12/2020صدر بتاريخ  180800قرارمجلس الدولة رقم  -  34

 )قرار غير منشور(. موظف )أستاذ جامعي( من جامعة الوادي،من طرف 
35 -CE 19 mai 1955, Cirio, AJDA, 1965, p.623. 

36  - «  la suspension illégale constitue une faute de l’administration qu’elle doit 

réparer ». CE 24 juin 1977, Deleuse, p. 294. Voir : La discipline dans la fonction 

publique de l’Etat, La documentation Francaise, p 39. 

 .158ص  2004سنة  5و العدد  85، ص 2002سنة  01مجلة مجلس الدولة عدد  - 37
وبات عكس و عية الموظف ال   يرتكب خط  دون متابعته جزائيا وال   ات  ت يا حقه عقوبة تقط ع  عق

ة األعضاء المت اوي داريةة الرابعة، عندما تت  تبرئته م  الته  المن وبة له  أو اذا ل  تجتم  اللجنة ااالدرج

المتضم  القا ون  03-06م  األمر رق   173يا اآلجال المحدد  لها، يا ه وبموجب ال قر  الثالثة م  الماد  

 الجزء ال   خص  م  راتبه.األساسا العام للوظي ة العمومية، ي ترج  كامط حقوقه بماييه 

، 2004جوان  15الصادر ع  مجلس الدولة الغرية الثا ية، ) الق   الثا ا( بتاريخ  10847القرار رق   - -38

، ص 2004سنة  05بي  ) ر. (   د مديرية الضرائب لواية ق نطينة. مجلة مجلس الدولة العدد رق  

147- 149 . 

 . 101 -99، ص 2015سنة  13مجلة مجلس الدولة عدد   - 39

ينص على امكانية  1983من نفس القانون في صيغته الصادرة سنة  30بينما كان النص األصلي للمادة  . 40

                                       ( أشهر.                    4االبقاء على راتب الموظف المعني لمدة ال تتجاوز أربعة )
 .2019أووت  6الصادر بتاريخ  828 -2019من القانون  10ة المعدلة بالماد 30* المادة 

 « Art 30 : (../..) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli 

dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un 

autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la 

rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir 

la totalité des suppléments pour charges de famille. » 

جبات متضمن حقوق وواوال 1983جويلية  14 المؤرخ في  634-83من القانون الفرنسي رقم  30= المادة 
 الموظفين.

« Art 30 : Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de 

résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales 

obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre 

mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité 

ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, 

est rétabli dans ses fonctions. 

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses 

fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la 
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rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir 

la totalité des suppléments pour charges de famille. » 

الموجهة م  المديرية العامة  للوظي ة العمومية   2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09المراسلة رق   -    -41

هة م  المدير الموج 2016جا  ا  19الم رخة بتاريخ  263ال  وزير  التربية الوطنية(. + المراسلة رق  

م   174 و 173 ات تطبي  المادتي العام للوظي ة العمومية  ال  المدير العام ل م  الوطنا ب صوص كي ي

 16لم رخ يا ا 10المتضم  القا ون األساسا العام للوظي ة العمومية، والمنشور رق   03-06األمر رق  
 .2019جا  ا 

الموجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية  ال   2016جا  ا  19الم رخة بتاريخ  267المراسلة رق  -42

المتضم   03-06م  األمر رق   174و  173ب صوص كي يات تطبي  المادتي  المدير العام ل م  الوطنا 

 .2019جا  ا  16الم رخ يا  10القا ون األساسا العام للوظي ة العمومية، المنشور رق  

الموجهة م  المديرية العامة للوظي ة العمومية  ال  وزير   2017يي ر   09الم رخة يا  09المراسلة رق   -43

 .نيةالتربية الوط

فيما يخص تعويض الموظفين الذين صدرت لصالحهم أحكام تقضي وتلزم االدارة بإعادة ادماجهم  - 44

 فيها وتعويضهم، يجدر التوضيح بهذا الخصوص، أن فترة التوقف عن العمل تعتبر فترة عمل لم يؤد
من القانون المتض 03-06من األمر رقم  32الموظف المعني عمال يستحق عنه راتبا، عمال بأحكام المادة 

لذا،  ؤداة.األساسي العام للوظيفة العمومية، المذكور أعاله، التي كرست الراتب كمقابل للخدمة الم
 ، كما سلفأشهر وباستثناء الجزء من الراتب الذي يكون قد تم تحديده في قرار التوقيف، لمدة أقصاها ستة

ي شكل اكم فمة المؤداة، أما ماقضت به المحالقول، فان الموظف ليس له الحق في أي راتب، لغياب الخد
                                                                                                                                    ف.".     لتوقيتعويض، فذلك ال يعد راتبا حتى ولو تم تقديره على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل ا

عمومية الموجهة م  المدير العام للوظي ة ال 2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09ا ظر  المراسلة رق  

 وااة ر اادار  ال  وزير  التربية الوطنية.

ال   يحدد الشبكة ااستدالية  2007سبتمبر سنة  29الم رخ يا  304 -07المرسوم الرئاسا رق   - -45

 (.2007سبتمبر  30بتاريخ  61 ظام دي  رواتبه . ) جريد  رسمية عدد لمرتبات الموظ ي  و

الموجهة من المدير العام للوظيفة العمومية  2017فيفري  09المؤرخة بتاريخ  09المراسلة رقم  -46 

 واالصالح االداري الى وزيرة اتربية الوطنية.

 علما أن المنح العائلية ت ض  ألحكام النصوص التالية:  

لمعدل والمتعل  بالتعويضات ذات الصبغة العائلية، ا 1965مار   23الم رخ يا  75-65وم رق  المرس -

 26 رخ يا الم 29-07. والمرسوم التن ي   رق  2004يبراير  14الم رخ  28-04بالمرسوم التن ي   رق  
 .2007سبتمبر 

 المنح العائلية.ال   يحدد مبلغ  1991ما   18الم رخ يا  156-91المرسوم التن ي   رق   -

 .ال   يحدد مبلغ المنح العائلية 1994أكتوبر  15الم رخ يا  326 -94المرسوم التن ي   رق   -

 ة.المتضم  ري  مبلغ المنح العائلي 1995سبتمبر  16الم رخ يا  289 -95المرسوم التن ي   رق  -

، المتم  مبلغ المنح العائلية المتضم  ري  1996سبتمبر  8الم رخ يا  298-96المرسوم التن ي   رق   -

 .1997سبتمبر  10الم رخ يا  330  -97بالمرسوم التن ي   رق  

  ال   يحدد مبلغ ع و  الدراسة.  2019سبتمبر  4الم رخ يا  239-19المرسوم التن ي   رق   -
  1984سنة  07جريد  رسمية عدد    -47

48 -  Olivier  Dord,  Droit de la fonction publique, Op.cit, p 292. 

  . 1990سنة  31جريد  رسمية عدد    -49

  50 - Olivier  Dord : Droit de la fonction publique,  Op.cit, p 292. 

51 - Olivier Dord, Ibid, p 292. 

52 - Olivier Dord, Ibid, p 292. 

53 - Olivier  Dord , Ibid, p 293. 
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54 -Christel SCHWING, Op.cit , p 3.  

               .                                                     2017سنة  66جريد  رسمية عدد  -55

56 -.« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, à la date à 

laquelle il a pris l'arrêté litigieux, le maire de Charenton-le-Pont avait été 

informé de l'impossibilité pour M. X... de reprendre son service en raison de son 

incarcération ; que, dans ces conditions, le maire n'a pu légalement justifier le 

licenciement de l'intéressé par son absence, laquelle ne saurait être assimilée à 

un abandon de poste ; que, d'autre part, le maire n'établit pas la matérialité des 

autres faits sur lesquels il s'est fondé pour licencier M. X. ». CE., 18 fevrier 1998, 

Commune de Charenton-le pont, inédit au recueil Lebon. 
                              سال ة ال كر   267ي ة العمومية واإلة ر اادار  رق  المديرية العامة للوظمراسلة أ ظر  - -57

 :بتاريخ 11292مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية واالصالح االداري موجهة الى ) ز. أ( رقم  - 58
عادة ات االذي يحدد كيفي 2006بريل أ /15/04المؤرخ في  6المنشور رقم أنظر أيضا ..28/10/2018

 ) غير نيةة الوطساأبالم ةكانوا محل اجراء تسريح لسبب االفعال المتعلق عوان الذين ادماج الموظفين واأل
 العالقة بين حسن،متوفر على الموقع االلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية(. أشار اليه، محمد األ

 125سلة رق  زائد المرا .90المرجع السابق، ص  المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام،

 (....ل  ال يد رئيس م تشية الوظي ة العمومية لوايةت. الموجهة 17/02/2021 :بتاريخ

الم رخ يا  082979(. أ ظر أيضا القرار رق  100-99ص  2015، سنة 13مجلة مجلس الدولة، العدد  -59

             (.154-152ص  2014سنة  12مجلس الدولة عدد  بي  بلدية جميلة  د )   م(.)مجلة 2013   12-09

، بي  2004جوان  15الصادر ع  مجلس الدولة الغرية الثا ية، ) الق   الثا ا( بتاريخ  10847القرار رق   - 60

-147 ص، 2004سنة  05) ر. (  د مديرية الضرائب لواية ق نطينة. مجلة مجلس الدولة العدد رق  

، 2015سنة  13، مجلة مجلس الدولة، عدد 2013أبريط  11الم رخ يا  080704ق  . + القرار ر149.

 .101-99ص 
 .   154 – 152، ص 2014سنة  12مجلة مجلس الدولة عدد  - 61

                                                                              م  ال ر  األول م  المبح  األول .                          -2–أ ظر ال قر  أوا  - 62

الموجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية  2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09أ ظر  المراسلة رق   - 63

 وااة ر اادار  ال  وزير  التربية الوطنية.

 بب بعمط يح م  الاير أن ه ا الموقف ا ينطب  عل  العمال ال ي  كا وا مو و  اجراءات ادارية للت ر -

عاد  ة تقضا بالوطنيااأليعال المتصلة بالم سا  الوطنية وال ي  است ادوا م  تدابير ميثاق ال ل  والمصالحة 

مار   27 الم رخ يا 124-06ادماجه  يا عال  الشغط أو تعويضه  طبقا ألحكام المرسوم الرئاسا رق  

2006. 

بمشروع  2019العمومية واالصالح االداري، بادرت سنة علما أن مصالح المديرية العامة للوظيفة  - 64
تشفيات، المس مرسوم تنفيذي بالتشاور مع قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان واصالح

ومة الحك عرض على مصالح األمانة العامة للحكومة للدراسة وابداء الرأي ولم يعرض بعد على اجتماع
 للموافقة عليه.

65 - Serge Salon, Jean-Charles savignac, La Fonction publique, Sirey, Paris, 1985, p 

273. 

66 - C.E. 16 novembre 1956, Renaudat, Revue Administrative  n° 55, 1957, p 34-42.  

- C.E. 13 juillet 1966, Fédération de l’éducation nationale, AJDA 1967, p 51.    

67-  « Or, si un fonctionnaire suspendu continue d’être lié au service public, il cesse 

d’être soumis à l’interdiction de principe du cumul de ces fonctions avec une telle 

activité privée rémunérée. Aussi, l’exercice d’une activité privée lucrative durant 

http://www.affaires-publiques.org/.%20%20%20Revue
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sa période de suspension, ne constitue pas une faute disciplinaire ». Références 

CAA Versailles, 19 juillet 2016, req. n° 15VE00556 ( page 2 )     
 أنظر : - 68

ين التي يقوم بها ، المتعلق بمهام التعليم والتكو2001توبر المؤرخ في أول أك 293-01المرسوم التنفيذي رقم  -

سمية عدد رريدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون، المتمم، ) ج
 (.2001سنة   57

شاركين الم الذي يحدد شروط توظيف األساتذة 2001المؤرخ في أول أكتوبر  294-01المرسوم التنفيذي رقم  -

نة س  57 واألساتذة المدعووين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. ) جريدة رسمية عدد

2001.) 

ويا ه ه الحالة، يان الطع  بالنقا يترتب عنه توقيف تن ي  الحك  أو القرار القضائا، يا مقه الجزائا،  -69

الجزائية،  المتضم  قا ون ااجراءات 8/06/1966الم رخ يا:  155- 66م  األمر رق   499طبقا للماد  

ة يا الم رخ 09المعدل والمتم ، وذلك ال  ااية ال صط يا الطع  بالنقا. أ ظر، المراسلة رق  

 لوطنية.اتربية الموجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية وااة ر اادار  ال  وزير  ال 09/02/2017

-84م رق  لتاريخ كا ت اجراءات الطع   ت ض  ألحكام  المرسو، وقبط ه ا ا2020سنة  44ل.ر عدد  -70
كيلها ال   يحدد اختصاص اللجان اادارية المت اوية األعضاء وتش 1984جا  ا  14الم رخ يا  10

  (.1984سنة  3ومهامها.) ل.ر. عدد 

 .   2017أووت  06بتاريخ  371راسلة رق  م  -71

المجلة  دار ،ل  لموظف بي  حجية الحك  الجزائا وال لطة الت ديبيةبوكرا ادريس، المتابعة الجزائية ل - 72

   .197-167، ص 2022سنة  03، العدد 59الجزائرية للعلوم القا و ية وال ياسية، المجلد 
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 أثر االتفاقيات الدولية على قضايا األسرة

 األسرة غير النمطية نموذجا

The impact of international conventions on family 

issues: The atypical family is a modal 

 1*الشيخ صالح بشير
 (الجزائر) جامعة غرداية1

.comchikhe2@hotmail  

 الملخص:             

الاوليدددة مددد  مجدددال تةدددايا اظسدددرأل لاد دددي   دددروال اظمدددراد تهددداال ااتياتيدددا  

ؤس دة موالمجامع، وتدقيق الم اواأل والانمية م  مخالف المجاا ، وتعابدر اظسدرأل وتدو  

 جامددداع  واسدددامرار الندددو  البشدددر ،اجاماعيدددة عبيعيدددة، تدقدددق ااسددداقرار والاماسددد  اا

مدد   والداجددة ملدددة لمعرمددة الميددايية الجايدداأل المرتبغددة باظسددرأل غيددر النمغيددة المشدد لة

شخصي  م  جنس واحا، وعبيعة مصدغلح الندو  ااجامداع  البداي  عد  الدألنر واظ  د ، 

 وتأثير ذل  عل  تواجا اظسرأل واساقراريا.

الغبيعيددة علدد  الصددعيا الدداول ،  إلدد  تراجددع م ا ددة اظسددرأل البددد  وتددا صلدد 

 الميددولوااعاددراال بأشدد ال مخاليددة لوسددرأل، والدددق مدد  اصايددار النددو  البشددر  ح دد  

يدا  ، وال ع  إلعادأل ترتي  اظدوار داصد  اظسدرأل، والاوسديع مد  الدرالشخص  والني  

  الشخصددية علدد  ح ددان اللبنددة اظساسددية داصدد  المجامددع، مم لددة مدد  اظسددرأل والمشدد لة مدد

 وج والزوجة واظبناء.الز

 .لدوليةيات ااألسرة النمطية، األسرة غير النمطية، الجندر، االتفاق: الكلمات المفتاحية

 

 

         Abstract:  

The international conventions on family issues aim to 

improve the conditions of individuals and society, to bring equality 

and development in various areas. The family is considered to be 

the most powerful natural social institution, achieving stability, 

social cohesion and the persistence of the human race. There is an 

urgent need to know the new concept linked with the atypical 

family formed by two persons of the same sex, also the nature of the 

term “alternative gender” for male and female and its impact on the 

presence and stability of the family. 
                                                             

 المؤلف المرسل  *
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The study found an international decline in the normal family 

standing, recognition of various forms of family, the right to choose 

gender according to personal and psychological orientations, and 

endeavour to rearrange roles within the family, and the expansion of 

personal freedoms at the expense of the society’s basic unit, 

represented in the family which formed by husband, wife and their 

children.   

Keywords: Typical family- atypical family– gender– 

international convention. 

 مقدمة:             

حققدددل المدددؤتمرا  الاوليدددة بشدددأا ال ددد اا إ جدددااا  يامدددة مددد  حمايدددة اظسدددرأل 

ير مشد    الاذأليدة واليقدر واظميدة، ومدرب تددااب الم دايمة مد  حد وترتياهدا، مد  صد ل 

ربددة لادقيدق الانميددة وال ددلة علدد  الشدعون، ورمددع الذددب  عدد  المدروأل وحمايددة الغيدد ، ومدا

مدد   أل مدد  اليددرل والاعلددية والصدددة، نمددا و هددا سددايملااتجددار بالبشددر، والدداعوأل للم دداوا

 تذيير  ظام اظسرأل بال ل  واإليجان.

جامعدا ، تعابر اظسرأل وتام مؤس ة اجاماعية وويمها تأثيرا م  حياأل اظمراد والم

ي  لمددا تدققدد  مدد  مقاصددا تهدداال اسدداقرار ومردايددا وتواصدد  الن دد  البشددر  و قدد  القددية بدد

ف اجدد  تدددايا   ايجددة اصددا ال اظ ظمددة القا و يددة والمواتددتواظسددرأل صددار  واظجيددال، 

جددة اظمميددة الادد  تعددالا تةددايا اظسددرأل، مبعددا وا نا ددل اظسددرأل تاشدد   مدد  الددزوج والزو

 وياير  عنها اظبناء،  هر  و ماع جاياأل لوسرأل، تا دوا مد  شخصدي  مد  جدنس واحدا،

 يداأل تيدرب صدوتها علد ، وصار  يأله اظ مداع الجاوسرأل تقوم عل  ع تة حرأل ومؤتاةو

 لاد وشدد ال الددزواج ومراعدداأل الميددوالصدعيا الدداول  وتدداعو ل عاددراال بهددا علدد  وسدا  تعدد

 الشخصية.

قيق  تم   ويمية الاراسة م  ص  تزايا الش وك حول الميهوم الد أهمية البحث:

اع وثيدق لوسرأل المم لة م  الخلية اظساسدية للمجامدع والاد  ينبذد  تداعيمها، ووجدود ارتبد

داصد  بي  توجها  المؤتمرا  الاولية مع تعاي   توا ي  اظسرأل الوعنيدة، والذمدوب ال

ا لجة تةدايبي  اظسرأل الغبيعية واظسرأل الم اداثة عل  ضوء الجهود الاولية الرامية لمعا

 اظسرأل وال  اا.

تهاال الاراسة للوصول إل  تدايا موتدف ااتياتيدا  الاوليدة مد   أهداف البحث: 

ة سددرأل، وتوضدديح حقيقددة بعددح المصددغلدا  الجايدداأل الددواردأل مدد  الوثددائق الاوليدد ظددام اظ

  بخصول اظسرأل والميايية ذا  الصلة، وتدايا وثر ذل  عل  ااساقرار اظسر .

 تعامددا الاراسددة علدد  اسدداخاام المددنها الادليلدد  مدد  صدد ل تدليدد مننن ا البحننث: 

، الوعنيدة العالمية، وم  الاشدريعا  النصول القا و ية الواردأل م  ااتياتيا  والمؤتمرا 

 سرأل.والوتوال عنا الميايية والمصغلدا  الواردأل م  المؤتمرا  الماعلقة بال  اا واظ

  ت مدد  اإلشدد الية الرئي ددية للاراسددة مدد  ال ددؤال ا تدد : مدداي إشننكالية البحننث:

تدأثير   الجهود الاولية لدماية اظسرأل م      هور و ماع ماعادأل لاش   اظسرأل؟ وما مدا

 الميايية الجاياأل لوسرأل عل  ااساقرار اظسر ؟
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لاغدر  وتة ااظول الدق م  ت وي  اظسرأل،  المبد تةم   إل  مبد ي ، الاراسةتة تق ية 

ثدددة صاتمدددة تشدددم  النادددائا ، اعادددراال بأ مددداع جايددداأل لوسدددرألا إلددد  ال دددا  المبدددد   مددد 

 والمقارحا .

 

 األسرة المبحث األول: الحق في تكوين          

تدا وتعا اظسرأل النواأل اظول  لاش ي  المجامعا  واظمدة عبدر مخالدف العصدور، 

، ل دوا ايامل الشرائع ال ماوية والاشدريعا  المخاليدة باعزيدز م ا دة اظسدرأل واسداقراريا

يجدة اا اماء للقبيلة والعشيرأل شدعور مغدر  عبيعد ، وتدا واجهدل اظسدرأل عداأل تددايا   ا

ة   الاوليدو ية الا  تعالا تةايا اظسرأل، لألل  عقدا  عايدا المدؤتمرااصا ال اظ ظمة القا 

 ل  وتغددر لددأل،  دد ااالمشددان  تواجدد  الادد  تغرتددل لدمايددة اظسددرأل وتنظيمهددا، ودراسددة ال

 .ة اظسرأل م  المواثيق الاوليةثة لم ا ، للميهوم الغبيع  لوسرأل

 المطلب األول: المف وم الطبيعي لألسرة          

اظسدددرأل ي يدددر عددداأل إشددد اا  تا و يدددة علددد  الم ددداو  الددداول   صدددار مصدددغلح

سدرأل اه حداي  يعغد  لوم  الدزوج والزوجدة واظواد، واتجد   يدصرهوالااصل ، بي  توج  

إليهددا  لدألل  اصاليددل الميدايية الادد  وضدعل لوسددرأل تبعدا للزاويددة الاد  ينظددر، مجداا ووسددعا

صدريا ئاأل مد  ند  مجامدع، بدي  مد  يدوتبعا لاخصصا  الباح ي ، وب  للقية وال قامدة ال دا

مددد  الرابغدددة الزوجيدددة، وتوجددد  يعادددرال بجميدددع الع تدددا  الرضدددائية بذدددح النظدددر عددد  

 .1وعرامها

 أوال: قيام األسرة على الرابطة الزوجية         

اظولد   تعابر اظسرأل وتام مؤس ة اجاماعية للاربية عرمها اإل  اا، وي  "النواأل

   مد  ة اوجية، تاماع بالمودأل وال د ينة وااسدامرارية، تاشدللمجامع، تنشأ بموج  رابغ

ابدا  الزوج والزوجة وياير  عنها اظبناء، وتظ  ذا  صلة وثيقة بأصدول الدزوجي  والقر

، نمددا يعرمهددا الددبعح علدد  وسددا  سددب  وجوديددا علدد  و هددا "مؤس ددة مغريددة 2بيددنهة"

 .3 و ا"لي  شرعا وعرما وتااجاماعية بي  الرج  والمروأل، يلازم ن  منهما بما ل  وما ع

ور صوم  المعلوم وا وسا  تيام اظسرأل وجود الرابغة الزوجية، وي ابعا عنها 

ا ، مي دابعااتاراا المؤتاة، نما و ها تقدوم بدي  الجن دي  المذدايري  ند  مد  الرجد  والمدروأل

 ومغدر ، وا يدددان منهددا ظ هدا ع تددا  ا تقددوم علد  وسددا ، اارتبداع مدد   يدس الجددنس

 ن  ، مة  ع  غيان معا   الم ؤولية وال  ينة وااسامرارية.ال

 ثانيا: نطاق حماية األسرة في التشريعات الداخلية          

ا وولل الاشدريعا  الااصليدة اايامدام بدمايدة حقدو  اظسدرأل وبظدروال اسداقراري

مدد  حيدد  النشددأأل والا ددوي  وااسددامرارية، ويةددديق ويا ددع معندد  اظسددرأل مدد  مخالدددف 

ها شددريعا  الااصليددة بشددأا تةددايا اظسددرأل بد دد  القددا وا الددأل  ينظمهددا، وتددأثر  بعةددالا

 لددف و مدداعبالاوجدد  ال ددائا مدد  ااتياتيددا  الاوليددة، الااعيددة لاوسدديع الدمايددة المقددررأل لمخا

 .4ظسرأل وترتياها م  مخالف جوا بها ااجاماعية والصدية وال قامية

يمية حماية اظسرأل والمدامظدة عليهدا، مدأتر  ودرنل ج  الاول والحماية الدستورية:  -1

تواعدددا مانوعدددة مددد  دسددداتيريا وتشدددريعاتها الوعنيدددة، وتدددا تةدددمنل الاسددداتير الجزائريدددة 

، الماعاتبة وح اما تةم  حماية اظسرأل م  مخالدف المجداا  مد  عدرال الاولدة والمجامدع



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.61 - 46 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

49 

 

خليدة اظساسدية مد   ر   الاعاي  الاساور  الجزائر  اظصير حمايدة لوسدرأل باعاباريدا الم

، ومد  المعقدول و د  ا يم د  الدداي  عد  حمايدة 5مند  71جامع، بموج  المدادأل ت وي  الم

ومراد اظسرأل نأمراد ماقغعي  ع  سياتهة ااجاماع  واظسر ، وإا صدار  يدأله الدمايدة 

 لومراد وسيلة للقةاء عل  نياا اظسرأل.

رأل ضدم   صدول تدا وا اظسدرأل ورد تعريدف اظسدموقف قانون األسنرة الجزارنر :  -2

مجامدع، الجزائر  بموج  المادأل ال ا ية من  حي   صل: " اظسرأل ي  الخليدة اظساسدية لل

وتا ددوا مدد  وشددخال تجمددع بيددنهة صددلة الزوجيددة وصددلة القرابددة"، وح دد  معدد  المشددر  

ل الجزائر  عناما حصر المشر  تيام اظسرأل بوجدود عقدا بدي  الرجد  والمدروأل، نمدا  صد

مدروأل الرابعة م   يس القدا وا علد  وا:" الدزواج يدو عقدا رضدائ  يداة بدي  رجد  وا المادأل

صداا عل  الوج  الشرع ، م  وياام  ت وي  وسرأل وساسها المدودأل والرحمدة والاعداوا وإح

، وح ددد  ويةدددا عنددداما بنددد  عقدددا الدددزواج علددد  6الدددزوجي  والمدامظدددة علددد  اظ  دددان"

  وجددود عقددا بددي  الرجدد  والمددروأل، وجعدد  مددالرضددائية، وولددزم لقيددام الع تددا  الزوجيددة 

ج مقاصدداه اظليددة والادصددي  واسددامرار الن دد  والمدامظددة عليدد ، ويددو مددا يادقددق بددالزوا

  لهدا اليغر  الغبيع  بي  الزوجي ، وبدات  الع تدا  اظصدر  بدي  الجدنس الواحدا ا يم د

 وا تدقق مقاصا الزواج.

ة أل إبددرام عقددا الددزواج لذايددوتددا  ظددة يددألا القددا وا عدداأل وح ددام تدمدد  اظسددرأل مندد

ة عندا اا جان والرضداعة، اسديما تدايداه لل د  اظد د  للدزواج، والعنايدة بدرن  الرضدائي

 ما. إبرام عقا الزواج، وتيصي  حقو  ن  م  الزوجي  عنا تيام الرابغة الزوجية بينه

بط تدداظسددرأل مدد  اإلسدد م يدد  "الجماعددة الادد  ار: الشنريعة اسسننةمية وقضننايا األسننرة -3

 داا  عرمايا ن  م  الزوج والزوجة بالزواج الشرع ، والازما بدالدقو  والواجبدا ، ومدا

، ويعا الزواج الشرع  بي  الرج  والمروأل يو 7عنها م  ذرية، وما اتص  بها م  وتارن"

 اظسددا  الماددي  الددأل  تاأسددس عليدد  اظسددرأل، تنشددأ بموجبهددا ع تددا  المصددايرأل والن دد 

ا  بي  الزوجي  واظبناء واظرحام، يناا عنها حقوتا وم ؤولي والرضاعة، وتشم  اظسرأل

، وعلد  يدألا مداا اظسدرأل مد  8عرميها وما  اا عند  مد  ذريدة، ومدا اتصد  بهدا مد  وتدارن

 اإلس م لهدا رننداا وساسدياا يمدا الدزوج والزوجدة ارتبغدا بموجد  عقدا شدرع ، ورننداا

شددأ عنهددا حقوتددا والازامددا  نصددلة ، ين9تابعدداا يمددا اظبندداء واظتددارن بالن دد  والمصددايرأل

 الرحة، وصدة الن  ، والميران م  حالة الوماأل.

واظسرأل الا  تامل علد  مي دا  مقدا  بدي  الدزوجي  تدقدق عداأل مقاصدا، تام د  

مدد  حيددن النددو  البشدددر ، وتدقيددق الاعدداوا، وعلدد  ال ددد   والمددودأل والرحمددة، وحيدددن 

 .10ية وتدم  الم ؤوليةاظ  ان و قائها، وتدصي  اليرد وعي ا ، وحين الق

وعلدد  يدددألا اظسددا  تدددؤد  اظسددرأل عددداأل و ددائف ظمراديدددا، مم لددة مددد  تدددومير  

 يدة، الداجا  الماديدة ظمراديدا مد  م د   وملدبس وغدألاء، وتدومير الرعايدة الصددية والبا

ة واشدددبا  ااحاياجدددا  الني دددية، وغدددر  القدددية والمبددداد  اظص تيدددة، والديدددا  علددد  يويددد

 . 11شعور باا اماءومراديا، وتعزيز ال

وعلي  ماا الزواج حق مشرو  للرج  والمروأل، ينشأ بموجب  ت دوي  وسدرأل تدقدق 

مقاصا عاياأل، مدمية تا و ا، باعابار اظسدرأل وحداأل بشدرية تايمدة تدام اإل  داا والدايا ا ، 
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وا يم   تصور مجامع مي   ينعام م  الزواج، وا توجا ب  اظسر واظواد، ظا حمايدة 

 م  تبي  حماية الدقو  والدريا .اظسرأل 

 المطلب الثاني: مكانة األسرة في المواثيق الدولية         

سرأل عقا  العايا م  المؤتمرا  الا  تناولل تةايا ال  اا، وتغرتل لم ا ة اظ

الم  ع ا العدوتأثير النمو الايمذرام  عل  تدقيق الانمية برعايدة اظمدة المادداأل، بداءا بداإل

ا أل، ا  جد اا والعهاي  الاوليي ، عندا تيدد  الوثدائق الاوليدة الماعلقدة باظسدرلدقو  اإل 

ولية تيا  الااتياتية صاصة باظسرأل تنظة شؤو ها، ب  جاء الداي  عنها م  ثنايا عايا ااتيا

 .12المخالية

 أوال: االهتمام الدولي بحماية األسرة         

ا، مد    اايامدام باظسدرأل وحماياهدتلق  المواثيق الاولية عل  عداتق الاولدة واجد

 مد  صد ل الددق مد وص ل ضماا الدق م  ت وي  اظسرأل، وضماا  شأتها واسداقراريا، 

نظدية الزواج، والرضائية م   شأت  وضرورأل ت جيل  وتدايا ضوابط ا عقاده، والدق مد  ت

 .13وادات ، ومنع العنف اظسر  وتدقيق الم اواأل بي  ومراده

يد  اظسرأل م  منظور اظمدة المادداأل تدا مدر  بعداأل مراحد ، م والواتع وا مصغلح

اهدددا الباايدددة حصدددر  ااتياتيدددا  الاوليدددة علددد  وا تدددول  الاولدددة اايامدددام باظسدددرأل ورعاي

ع تدا  وحماياها، بمدا يةدم  لهدا ااسداقرار والنمدو، ثدة تذيدر ليشدم  و ماعدا جايداأل مد  ال

الددق مد   15لعدالم  لدقدو  اإل  داامد  اإلعد ا ا 16/1، منصل المدادأل 14"غير النمغية"

 ،دوا إندددراهمددد   يدددس المدددادأل بمبددداو الرضدددا بدددالزواج  2ووتدددر   اليقدددرأل  الدددزواج بدريدددة،

لامادع ا يد  الخليدة الغبيعيدة مد  المجامدع، مد   يدس المدادأل بدأا اظسدرأل 3ليقدرأل اواعارمل 

ون لدديددة مدد  اإلعدد ا  ي د  بال ددلغة اظبو 26/3بدمايدة المجامددع والاولددة"، وندا  المددادأل 

 عل  وبنائ ، م  ص ل منح ا باء الدق اظول م  اصايار  و  تربية ووادية.

امدع، مالاأنيا واضح عل  حماية اظسرأل ويو الازام يقدع علد  عداتق الاولدة والمج

الجدا وحي  تاش   اظسرأل الغبيعية مد  الدزوج والزوجدة واظواد، وتدا تمادا لاشدم  الجدا 

 يربغها صلة المصايرأل والقرابة مش لة المجامع. واظحياد، ومجمو  يأله اظسر

غبيعدد  نمددا اعامددا العهددا الدداول  الماعلددق بددالدقو  الما يددة وال ياسددية الميهددوم ال

 ة الاولدةلوسرأل بأ ها الوحاأل ااجاماعية والغبيعيدة واظساسدية مد  المجامدع، تدظد  بدمايد

و  ااتاصدادية وااجاماعيدة ، وم  يألا ال يا  منح العها الاول  الماعلق بدالدق16والمجامع

دمايدة ونبدر تدار مد  ال وال قامية حقوتا لوسرأل وووجبل عل  الداول اظعدراال مدنح اظسدرأل

، مم  حق الرج  والمروأل الأل  بلغ سد  الدزواج ت دوي  وسدرأل، وتا يد  الاولدة 17والم اعاأل

د يد  ندأمرايم   الداي  ع  حماية المروأل والغ ل   ا جامع باأمي  حماياها وومراديا،والم

 .ماقغعي  ع  سياتهة ااجاماع 

وسددار المي ددا  اإلمريقدد  لدقددو  اإل  دداا والشددعون مدد   يددس الاوجدد  مدد  حمايددة 

ل منددد ، الددداو 18/1اظسدددرأل الغبيعيدددة المشددد لة مددد  الدددزوجي  واظبنددداء، وولزمدددل المدددادأل 

 اظعةدداء عدد  م دداعاأل اظسددرأل مدد  وداء رسددالاها نوحدداأل وساسددية م ددؤولة عدد   قدد  القددية

اظعدددراال بدددي  اظجيدددال، ووا ت دددهر الاولدددة علددد  صددددة ومراديدددا الماديدددة والمعنويدددة، و

 .18صصوصا المروأل واظعيال والمعوتي  والم ني 
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يدة وتا وضعل يأله النصول المباد  اظساسية لوسدرأل باعاباريدا الخليدة الغبيع

الداول  ألياواظساسية للمجامع، إا و ها لة تداد يأله النصول الخغوا  الا  يم   وا تاخ

ة مد  اظعراال لادقيق حماية اظسرأل والمدامظدة،  ظدرا اصدا ال اظ ظمدة القا و يدة صاصد

 م ائ  اظحوال الشخصية.

 ثانيا: التحديات التي واج ت تنظيم األسرة         

  تعددا   اظسددرأل تذيددرا  ما ددارعة رغددة ااعاددراال بأدواريددا البليذددة المم لددة مدد

ف ال ددا   مدد  القددرا العشددري  عقددا  عايددا المددؤتمرا  ، ميدد  النصدد19الاربيددة والاناسدد 

روأل الاوليددة، وصددار  اتياتيددا  ووثددائق دوليددة تعندد  بال دد اا والصدددة اإل جابيددة، وبددالم

والغي ، تداو  عل  ميايية جايداأل ومصدغلدا  مغاعدة تدامد  عداأل معدا  ، والاةددية 

 ريدةوااعادراال بدددا مد  الدوادا ، بقاسية اظسرأل لد  مشد    اتاصدادية، والداعوأل لل

 الج ا.

 1993صدد ل الدداورأل ال امنددة واظربعددي  لومددة الماددداأل  : انحصننار االهتمننام باألسننرة -1

" "اظسرأل وتر  جملة م  الااابير لادقيق الم اواأل م  الانمية وال لة، لة يرد ذنر مصغلح

، 1995عل  اإلع  ، وحان  يس اظمر م  تقرير المجلس ااتاصاد  وااجاماع  لعدام 

اظسدرأل  باعاباره وحدا الوثدائق الرسدمية للجمعيدة العامدة مد  الداورأل الخم دي ، لدة يدرد ذندر

صدديدة تشددم  مواضدديع تاعلددق بدقددو  اإل  دداا،  227إع تددا مدد  الاقريددر الددأل  جدداء مدد  

 .20والنهوب بالمروأل، ودور المروأل م  الانمية

ال د اا مد   ولمواجهة النمدو ال د ا   تدة ت دليط الةدوء علد   دايرأل تزايدا عداد

اقليد  مؤتمر بوصاري ل، ودعل الوايا  الماداأل اظمري ية إل  ضرورأل تنظدية الن د  وال

ظدية م  الوادا ، وب  الاقلي  م  عاد ال د اا، ومدنح م داعاا  ل د  م داعمل  وسدائ  تن

 .21الن   والدا من 

وتغددر  مددؤتمر م  ددي و بدداوره للمشدد لة ال دد ا ية وضددرورأل الاقليدد  مدد  النمددو 

يدا    ، ووتر ضرورأل اساعمال وسائ  مندع الدمد  لانظدية اظسدرأل، ووعلد  ومدا الواال  ا

 .22الماداأل اظمري ية وا ماذير ال  اا عام  حياد  م  الانمية

وي حن عل  مخالف يأله المعاياا  تاجند  ذندر اظسدرأل علد  اإلعد   وترندز 

لمدروأل امددادأل نادمداج  عل  ح  المش    ااتاصادية والاقلي  م  اإل جان، وحماية مئدا 

صددأل بشدد   نامدد  مدد  صددنع القددرار مدد  الديدداأل العامددة، وحمايددة الغيدد  والم ددني ، وعددام اظ

بعدح  بااعابار ل قاما  الشعون وديا داتهة، ويدألا مدا جعد  ال  يدر مد  الداول تدادين علد 

قدوم علد  بنود يأله ااتياتيا ، نمدا يعدان عليهدا و هدا ترندز علد  اليدرد ا علد  اظسدرأل، وت

 تجزئة تةايا اظسرأل واماقاديا ل ياسة وسرية شاملة.

ددداأل عقددا  الجمعيددة العامددة لومددة الماالتمكننين للمننرأة وتحريننر العةقننات الجن ننية:  -2

مؤتمر )القةاء عل  نامة وش ال الامييز ضا المروأل(، وصل  ال مؤتمرا دوليا، تدل شعار

اا ، ا المدروأل مد  مخالدف المجدباتياتية دولية م  موضو  القةاء عل  الامييدز الواتدع ضد

، 23وألتاةم  ث ثي  مادأل ورد  م  ساة وجزاء تغرتل إل  جميع وش ال الامييز ضا  المدر

الادد   وجداء  يدأله ااتياتيدة بصدديذة ملزمدة للداول الادد  توامدق عليهدا، وتدا بلددغ عداد الداول

 دولة ص ل مارأل وجيزأل. 130وامقل عل  ااتياتية 
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سدد  القددايرأل لل دد اا علدد  وا يدداة: ااعاددراال بددالدق اظسا مدد  وثيقددة 7/3ومدد   دد  البنددا 

ي دوا و ،م  وا يقرروا بدرية وم ؤولية عاد وعيالهة (couplesلجميع اظمراد والرمقاء )

لددايهة المعلومددا  والوسددائ  لددألل ، وبددالدق مدد  بلددوم وعلدد  م دداو  مم دد  مدد  الصدددة 

 اإل جابية والجن ية".

لد  ع جابيدة بأ د  " تدارأل الندا  واظمدراد وم  وثيقدة ب دي  تدة تعريدف الصددة اإل

 جدان الاماع بدياأل جن ية مرضية ومأمو ة وتارتهة عل  اا جدان وحدرياهة مد  تقريدر اا

ة مرضية وموعاه وتواتره"، وال مل يو ت رار نلمة اظمراد وحقهة م  الاماع بدياأل جن ي

 تدا  عراد وا يقيمدوا ومأمو ة، وحقهة م  تقرير موعا اا جان وتواتره، وب  يم د  لومد

 جن ية ما دررأل صدارج  غدا  الدزواج مد  حقهدة وا يدصدلوا علد  الصددة اإل جابيدة ناملدة

 .24غير منقوصة ويا نا ل وعمارية"

وجددود رابغددة اوجيددة بددي  الرجدد   حمايددة الدقددو  والدريددا  العاعييددةوتقاةدد  

ق شدر  وتدقيدوالمروأل، ل وا الدزواج واظسدرأل وحداأل اجاماعيدة تةدم  اسدامرار الندو  الب

 الاماس  ااجاماع  وااساقرار الني  .

 يياددرب وا يالقدد  الغيدد  القددية واظصدد   مدد  صدد ل حريننة المعتقنند للطفننل القا ننر: -3

مؤس ا  المجامع وم  ص ل حةد  اظسدرأل علد  وجد  الخصدول،  ظدرا لصدذر عمدره 

بلدغ ال امندة ا لدة يم  اتياتية الغيد  تدرر  وا ل د  إ  دا 14وتلة تارات  العقلية، ل   المادأل 

  عشرأل م  عمدره الددق مد  حريدة الايا دة والمعاقدا مد  صد ل احادرام الداول اظعدراال مد

 .25ااتياتية حق الغي  م  حرية الي ر والوجااا والاي 

وتج دددياا لهدددألا الدددن  الدددأل  ياندددام  مدددع واجددد  الوالددداي  مددد  الرعايدددة الماديدددة 

يدأله الدريدة تدا تدؤد  إلد  تشدوي  ، بد  26والمعنوية، ويؤثر مباشرأل علد  تماسد  اظسدرأل

  الغيد  وم ار الغي  وتا يخاار صيارا  ماناتةة، نما ا يم   الاعام  باجريا مع توجها

اي  ويددو ا يملدد  تددوأل اإلدراك وحريددة اإلرادأل الادد  ت ددمح بد دد  ااصايددار، مدداور الوالدد

لاعلدية اوجد   ضرور  م  ح   الاربية والانشئة لوبناء والرعاية الاربوية الوجاا يدة علد 

 د  مد  لوالاأدي  والاوجي ، وتا وتر الاساور الجزائر  حريدة المعاقدا وممارسدة الشدعائر 

عددار إعددار احاددرام تاعدداأل وا اإلسدد م ديدد  الاولددة، ما ددوا حريددة الغيدد  مدد  المعاقددا مدد  إ

 المرامقة الاربوية م  عرال الوالاي  وما ي مح ب  النظام العام.

ليغدددر  تعابدددر ااتياتيدددا  الاوليدددة وا الاق دددية ال األسنننرة: إعننناتة تق نننيم األتوار تاخننن -4

ينمددا لددودوار بددي  الرجدد  والمددروأل، حيدد  تخددا  المددروأل بدداور اظمومددة ورسددالة الاربيددة، ب

وأل، يخا  الرج  باور القوامة داص  اظسرأل، يو تق ية م  تبي  ت دريس العندف ضدا المدر

 ليا  بدي تا ام ند  اظدوار والم دؤوواعابر  وا ذل  م  تبي  اظدوار الاقلياية، ماعل ا

 الرج  والمروأل داص  اظسرأل اتا اما نام  وم  جميع اظدوار بن  القا وا.

 منصددل اتياتيدددة سددديااو " وإذا تددارك الددداول اظعدددراال مدد  ااتياتيدددة وا تدقيدددق 

ل  رج ، ونألالم اواأل ال املة بي  الرج  والمروأل ياغل  إحاان تذيير م  الاور الاقليا  لل

وتقدداية بالبدداي  مدد  صدد ل إلذدداء الدداور اليغددر   27مدد  دور المددروأل مدد  المجامددع واظسددرأل"

لشدرانة للرج  المروأل داصد  اظسدرأل والداعوأل لاوحيدا اظدوار واسداباال القوامدة بمصدغلح ا

 .28الاامة م  ن  ش ء
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ويقرر المبداو الااسدع مد  الاقريدر الصدادر عد  المدؤتمر العدالم  لل د اا والانميدة  

 عل  وا: "ن  م  الدزوج والزوجدة شدرناء ما داووا، وتقاةد  الشدرانة 1994رأل بالقاي

   صدف تقاسة الم ؤوليا  داص  اظسرأل مناصية بي  الرج  والمروأل، ماادم  المروأل بادمد

ة تقاةد   يقا  اظسرأل، نما وا الرج  ملزم باقاسة ن  المهام داص  المنزل، ويدأله الشدران

لمنام دة امة ع  الرجد "، وينداا عد  يدأله اظم دار صلدق جدو مد  اتا ام القيادأل وا اياء القوا

 .29ذيان القائا الأل  يعم  عل  ت يير وموريالبي  الزوجي  مما يؤد  لاي   اظسرأل 

وبندداء علدد  مددا سددبق ماظسددرأل مدد  ميهومهددا الغبيعدد  يدد  وحدداأل وساسددها الع تددة 

عيدة، ااجاما هدا اليدرد القديةالزواجية وتاير  عنها ع تدة اظبدوأل والبندوأل واظصدوأل، يالقد  مي

  ا  وسددرأل تقددوم علددالروسددمال  تراجعددل م ا ددة اظسددرأل، ووجددا مدد  النمددوذج الذربدد  بينمدد

ليا ، ووتقييددا سددلغة اظن داصدد  اظسددرأل، وإعددادأل تق ددية اظدوار والم ددؤ، الدريددة اليرديددة

 .و هور و ماع ماعادأل لوسر

 ألسرةالمبحث الثاني: االعتراف بأنماط جديدة ل          

واد، تايق البشرية عل  الدق م  ت وي  اظسرأل المش لة م  الرجد  والمدروأل واظ

ة ومير بيئدوتا اعارمل ااتياتيا  الاولية بالاور الرئيس الأل  تؤدي  اظسرأل، مع ضرورأل تد

 يدة القدرات ي  لها الدماية والاعة، نما دعل للدا م  اليرو  بي  الجن ي ، وبداءا مد   ها

 مداوا  لاقني  و ماع غير عبيعية م  الزواج. العشري   هر 

ولددة يددأ  ااعاددراال باعدداد وشدد ال اظسددرأل دمعددة واحدداأل بدد  حددان الاددارج مدد  

 الاخل  مد  ميهدوم الغبيعد  لوسدرأل دمعدة واحداأل، بد  نداا علد  مراحد  عايداأل، إلد  حدا

ااعاراال بدق الشدخ  مد  اصايدار جن د  ومدق ميولد  الشخصد  بعدح النظدر عد  بنياد  

 يعية.الغب

 

 المطلب األول: المفاهيم الجديدة لألسرة          

 د  لواصلل الاشريعا  الاوليدة الاأنيدا علد  حمايدة اظسدرأل بميهومهدا الدقيقد ، 

سددرأل ،  هددر  دو  جايددا لميهدوم اظ1994ابادااء مدد  مدؤتمر القددايرأل لل د اا والانميددة سدنة 

لد  المدؤتمرا  الاوليدة إ ياةم  شقي  ميهوم تقليدا  وخصدر غيدر تقليدا ، وتدا دعدل عايدا

 ضددرورأل القةدداء علدد  نامددة وشدد ال الامييددز بددي  مخالددف و مدداع ااتاددراا اليغريددة وغيددر

 اليغرية.

 أوال: توسع نطاق األسرة في االتفاقيات الدولية          

م  اسداداثل المددؤتمرا  والمواثيددق الاوليدة وشدد اا جايدداأل وماعدادأل لوسددرأل، يشدد

 والمدروأل اع اظسدرية الماعدادأل"، مقدا تقدوم الع تدة بدي  الرجد ون ر م   و ، يعرال "باظ م

عد  عريددق الدزواج، وو دوا وجددود رابغدة تا و يددة وشدرعية، وو اواج بددي  شخصدي  مدد  

ة مد   يس الجنس "الزواج الم ل "، وتدا  اتشدل اظمدة المادداأل حقدو  اظسدرأل غيدر النمغيد

رأل تندو  والارويا لي د ق اعاماد "وش ال مخالية لوسرأل"عاأل مناسبا  دولية ممهاأل الغري

ناسدبا  وش ال اظسرأل ومق الدنظة ال قاميدة وااجاماعيدة وال ياسدية ل د  مجامدع، مد  عداأل م

ق دوليددة، إلدد  وا يصددبح اظمددر مقبددوا مدد  جميددع المجامعددا  بمبددرر الدريددة اليرديددة وحدد

 ااصايار.
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المدروأل، اعيدة وال قاميدة ل دلوك الرجد  ودعل اتياتية سيااو لاعاي  اظ مداع ااجام

قائمدة بهاال تدقيق القةاء عل  الادي زا  والعدادا  العرميدة، وند  الممارسدا  اظصدر  ال

رر مد  عل  م رأل دو ية المروأل، وو عل  ودوار  مغية للرج  والمدروأل، ند  يدألا بهداال الادد

ر ا  مددد  اظدوااظ مدداع ااجاماعيددة ال ددائاأل تدددل غغدداء القةدداء علدد  الامييددز واليروتدد

 والو ائف.

ميددع جنمدا وتددر المددؤتمر الداول  بالقددايرأل بموجدد  المدادأل العاشددرأل مندد  إلد  إاالددة 

وشدد ال الامييددز بددي  مخالددف و مدداع الع تددا  بددي  مخالددف اظشددخال، عنددا الددداي  عدد  

ي   يدس ال ياسا  الماعلقة بالزواج ووشد ال ااتادراا اظصدر ، مد  إشدارأل إلد  الع تدا  بد

وبد  الدداعوأل إلعغداء اظولويددة للبددون الديويددة الماعلقدة باذييددر شد   وترنيبددة ، 30الجدنس

، لاصبح اظسرأل تداو  علد  مخالدف اظ مداع، ندأا ت دوا بدي  رجد  ورجد ، وو 31اظسرأل

ة بدددي  امدددروأل وامدددروأل، وو رجددد  باميدددة اصدددغناعية، وو امدددروأل مدددع بنددد  للديوا دددا  المنويددد

الدف بديدواا، وذلد  باسدبام الدمايدة علد  مخ المجماأل، وو بي  امدروأل مدع حيدواا، وو رجد 

 اظ ماع غير الغبيعية الم اداثة.

ا وم  مؤتمر ب ي  الخال بالمروأل، اعارال بوجود تعادية ظش ال لوسدرأل، ودعد

قامية  ظمة ال لاقاية الاعة لوش ال الجاياأل م  الع تا " توجا وش اا مخالية لوسر م  اظ

، والمقصود بألل  ااعاراال بالزواج م   يس الجدنس، 32ة"وال ياسية وااجاماعية المخالي

 رمدح المدؤتمر وجدود ودوارووالمعاشرأل بي  شخصدي  ولدو دوا عقدا اواج دائدة بينهمدا، 

 دهة وع تا  جن دية ثابادة مد   مدط واحدا، ممدا يعند  اإلتدرار بددق اظمدراد مد  تذييدر جن

 والزواج بالجنس الأل  يميلوا إلي ، والمشارنة م  الع تا .

لومدة  وماابعة لانييأل ال ياسا  الجاياأل م  مخالف الاول، ووصل الجمعية العامة

ا الماداأل إجراء مراجعة وتقيية لوثيقدة بي دي  ند  صمدس سدنوا ، مد  وجد  ماابعدة وضدما

مد   تج يا الاوصيا  واظيااال الم غرأل والاج يا اليعل  لمنهداج العمد ، والدأل  يدالخ 

وجميدع    اظسدرأل، وإاالدة الددواجز الهي ليدة والقا و يدةتبن  م رأل وجود وش ال مانوعدة مد

 .33ةال لونيا  النمغية تجاه  و  الجنس الا  تقوم عل  الممارسا  ال قامية والايني

سل يدأله المدؤتمرا  الميهدوم الجايدا لوسدرأل، ولدة تعدا تقاصدر ع لد  وبالاال  نر 

تدا  اع، تاةدم  الع اظسرأل الغبيعية م لما ناا مد  ال دابق، بد  وصدبدل تشدم  عداأل و مد

وج صددارج الددزواج، والقبددول بالع تددا  غيددر الشددرعية، واعابددار اظسددرأل المشدد لة مدد  الددز

يدر غاظسدرأل  والزوجة واظواد بأ ها وسرأل تقليايدة، والادرويا للميدايية الجايداأل المم لدة مد 

 النمغية.

تقندي  وال ب  م  ات ا  ميهوم اظسرأل غير النمغية م  عايا الاول الذربية يو "

، وتدا وباحدل بعدح الداول اظوروبيدة الدزواج 34الع تا  الشاذأل والع تا  غير الشرعية"

، 2003الم لدد ، علدد  غددرار بلجي ددا ومر  ددا، حيدد  عددالل بلجي ددا تا و هددا المددا   سددنة 

، من  تبيح وا ي وا الزواج م  جن دي  مخاليدي  وو مد   يدس الجدنس 143وصار  المادأل 

  اتدداد واتدع بدي  شخصدي  يعيشداا معدا سدواء ندا وا مد 515/8وم  مر  ا وجاا  المادأل 

 جن ي  مخاليي  وو م   يس الجنس. 

وناا الهاال م  اعاماد يأله اظ ماع يدو وضدع سياسدة سد ا ية وإ مائيدة عالميدة، 

تةع باائ  للنمو الايمذرام ، ويألا إثر تنات  م  المدوارد اظساسدية الاد  تعدا سدناا لبقداء 
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ب  تزايا م  معال  مو عداد سد اا العدالة، مد  صد ل الدربط بدي  ايدادأل اظجيال القادمة، مقا

ال  اا وايادأل اليقر، واعابار الزواج غير النمغ  وسديلة للددا مد  الن د  وتدقيدق الانميدة 

 .35الم ااامة

 ثانيا: النوع االجتماعي وتوره في إلغاء األتوار األسرية           

لدو مد  و-ا  الجن ية الرضائية بي  بدالذي  اعابر  لجاا اظمة الماداأل وا الع ت

 ، مد  مقاةديا  حقدو  اإل  دداا، ا غ تدا مد  ميدايية الم داواأل بدي  الجن ددي - يدس الجدنس

بداي   اظمر الأل  ا اه  بابن  وش ال جاياأل لوسدرأل، وبد   هدور ميهدوم الندو  ااجامداع 

مصددغلح (، ويددو الGender(، والاددرويا مصددغلح "الجنددار" )Sexعدد  نلمددة الجددنس )

، ويدددو يشدددير للندددو  36الميصدددل  الدددأل  تددداور حولددد  معظدددة مصدددغلدا  اظمدددة المادددداأل

  ااجاماع  لميول الشخ  وشعوره الااصل  بني  ، ي  يو ذنر وم و    بذح النظدر عد

 .37الخصائ  البيولوجية الا  ولا بها

بمعندد  وا جددنس اإل  دداا غيددر ثابددل بددالوادأل، بدد  ياددداد باصايدداره الشخصدد ، 

اعره بعا ذل  تذيير م مد  الخارجيدة ومدق إرادتد  وميولد  بمدا ياماشد  مدع مشد ويم   ل 

، مم  حق الرج  وا ياصرال نأ   ، بما مي  الزواج مد  ذندر وصدر ح د   وعد  38وميول 

 ااجاماع  وميول  وشعوره بني  ، وم  حق اظ    وا تاصرال نألل .

ر ااصليددة لهددا، صدداوإعمدداا لنصددول ااتياتيددا  الاوليددة ومواءمددة الاشددريعا  ال

أله النددو  ااجامدداع  لومددراد يدظدد  بددااعاراال، ومعظددة الدداول الذربيددة تامددل باقنددي  يدد

 وجدود الميايية عل  وسا  حمايدة حقدو  اإل  داا و بدأل الامييدز وتدقيدق الم داواأل، وو د  ا

 .39ليرو  بي  الألنر واظ   ، ووا ثقامة المجامع ي  الا  تصنع اليرو  بينهما

رأل رأل "الجندار" والقبدول "بدالادول الجن د " تقةد  علد  بنيدة اظسدإا اظصأل بي 

بيعد  وتهاديا بالزوال، وم   د  وجدود و مداع غيدر عبيعيدة للع تدا  واسدابعاد الندو  الغ

 ينة للشخ ، ا يم   الداي  ع  اظسرأل اليغرية الاد  تقدوم علد  غايدة ااسدامرار وال د

 ددان خثدارالميهدوم الدألنر واظ  د ، وند  ذلد  يوالاناس  واليغرأل اإل  ا ية، نما و   تي ي  

  تا و ية عل   ظام الزواج، والرضاعة والدةا ة، واظ  ان والمصايرأل، والميران.

 المطلب الثاني: التوج ات الجديدة بشأن األسرة         

 ت ع  بعح المنظما  والمؤتمرا  الارويا ظم ار تدم   ايريا حماية لدقو 

جاماعيددة الددة والم دداواأل والانميددة، إا و دد  ت يددر مشدد    تا و يددة وااإل  دداا ومبدداد  العا

 صغيرأل وتقة  عل  بنية اظسرأل واساقراريا،  عرب بعةها ميما يل :

 أوال: الوالتات خارج إطار الزواج          

الاوجهددا  الداصددلة مدد  الدداول الذربيددة  ايجددة العولمددة وتي يدد  منظومددة القددية  

نداا  م درأل اإل جدان داصد  رابغدة الدزواج، ود  إلد  وم دار جايداألااجاماعية والادرر م  

لهددا تددأثير سددلب  علدد  النظددام اظسددر ، ميدد  دراسددة حددول  ظددرأل الشددبان للددزواج وحالددة 

مدد  الشددبان اظمري دد  ا يددر  ضددرورأل مدد   %44الددوادا  الجايدداأل، تبددي  وا حددوال  

ار اظوروب  صارج إع م  الوادا  م  ااتداد %40تة ت جي   2012الزواج، وم  سنة 

 %59.1، ومد  بلذاريدا نا دل %54.4، ومد  ال دويا %56.7الزواج، ومد  مر  دا بلذدل 

 .40م  الوادا  صارج الزواج
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ع ومع معلوم وا تزايا حاا  اإل جان صدارج الع تدة الزوجيدة نداا ب دب  تراجد

 لغبيعيدةرأل اع تا  الزواج الرسمية، ويألا ناال للقول إا اظسرأل غير النمغية تنامس اظس

رج وتهداد بزوالهدا، اظمددر الدأل  يجعدد  مد  الشددان تدا ييةدد  اارتبداع بع تددا  مؤتادة صددا

قددا إعددار الددزواج، تعييدد  مدد  الم ددؤولية، ودوا وا يددؤد  واجباتدد  الادد  ت ددوا مدد  خثددار ع

خالف مالزواج بما يناج  م  حقو  وواجبا  ل   الغرمي  تدين حقو  وم ا ة المروأل م  

   واح  الدياأل.

 ثانيا: الم اواة في رعاية شؤون المنزل            

 الاوليدة اعابار الاق ية اليغر  لودوار بي  الرج  والمروأل م  منظور ااتياتيدا 

، والدد  ي مد  مد  تنشدئة اظعيدال مندأل الصدذر علد  الم داواأل 41ت ري ا للعنف ضا المدروأل

بذددح  واظدوار المنزليددة، ةوالرعايد المغلقدة بددي  الرجد  والمددروأل  سددواء مد  مجددال العمدد 

ع  ت ة  النظر ع  اليوار  البيولوجية واظدوار الا  يشذلو ها، وتا ورد م  تقرير صادر

لي درأل تبداو ا، م  م ألة تيعيد  م داواأل الجندار وا 2004اارتقاء بالمروأل لومة الماداأل عام 

يدة مد  رعا ا المم لدةمنأل الغيولة اظول ، مد  صد ل تنبيد  الناشدئة وا الرعايدة ب امدة وشد اله

اظعيال ورعايدة المندزل لي دل مد  اصاصدال المدروأل وحدايا، بد  يد  مهمدة مشدارنة تدا 

لرعايدة يقوم بها الرج  والمروأل عل  حا سواء، وعالد  الاقريدر باق دية يدأله اظشد ال مد  ا

 .42إل   صيي  بالا او  بينهما، ووا ين  عل  ذل  م  القا وا

أل للرجدال م لمدا يدو معمدول بد  إلجدااأل الدوادنما تاعو لاخصدي  إجدااأل اظبدوأل 

الرضديع  بالن بة للن اء، بهاال عام الربط بي  المروأل ورعايدة الرضديع، ظا اعايداد الغيد 

رعايدة  وا مقامة الرعاية ل  م  الصذر نا ل المروأل، ينع س عليد  سدلبيا، ميرسدخ عنداه وا

 .43ز لوجيال الناشئةالرضيع م  اصاصال المروأل دوا الرج ، ويألا يش   تنشئة تميي

  ثالثا: و ف الشرع والعرف بالقوانين التمييزية ضد المرأة             

ناسدبة، اعابار اظعراال ااجاماعيدة والاوجهدا  الاينيدة وال قامدا  ال دائاأل غيدر م

 ا يم دد  اظصددأل بهددا إا نا ددل ت ددر   توامددة الرجدد  علدد  اوجادد ، ووايادد  علدد  بناتدد ،

مددة يددة با  ددار و  وعددراال وو عددادا  ت ددر  ارتبدداع المددروأل باظمووووصددل الاقددارير اظمم

 .44والقوامة بالرج 

اي  مما يعن  وا يأله الجهدود ترمد  إلد  تذييدر ميهدوم الزوجدة وم ا دة اظم، وتعد

اصددد  اظدوار ااجاماعيددة ظمددراد اظسددرأل، مددد  حددي  وا اظم والزوجددة يددد  حاميددة القددية د

 لإل جدان عيدة والعاعييدة لوبنداء، ويد  مؤيلدة عبيعيدااظسرأل، تاول  تيادأل الشؤوا ااجاما

، لددألل  مددالاي ير الروسددمال  يعابددر وا تيددام المددروأل باظمومددة والرعايددة المنزليددة 45واظمومددة

المندزل  ليس عم  ميياا ظ   ا ي اية مد  تدريد  العجلدة ااتاصدادية، بينمدا عملهدا صدارج

وراا لية مهة مد  تدومير مناصد  شدذ  ودبمقاب  واسائجاريا لخادمة م لية بالشؤوا المنز

 عجلة الانمية.

 رابعا: تعقيد الزواج واعتباره تقييد للج د           
مدد  صدد ل الدداعوأل لرمددع سدد  الددزواج وتوحيدداه مدد  منغددق الم دداواأل بددي  الددألنر 

، وتدريددر الممارسددا  46واظ  دد ، ومداربددة الددزواج المب ددر ظ دد  عنيددا ضددا الغيلددة اظ  دد 

شرعية نو ها رضائية، واعابار مدامظدة الياداأل علد  عدألرياها حاد  الدزواج الجن ية غير ال

، والعمد  علدد  47يدو تد دة جن دد  مد  عدرال المجامددع ومد  تبيدد  ال بدل الجن د  لليايددا 
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القةاء عل  ع تا  القوأل داص  اظسرأل، واعابار تم ي  المروأل م  منص  عم  وول  مد  

ا علدد  م ددرأل اا جددان، واعابددار مشددرو  الددزواج وتأسدديس وسددرأل، وتددرجيح حريددة الج دد

تخيدديح الن دد  وولويددة لادقيددق الانميددة  ظددرا للادددايا  الذألائيددة والصدددية ح دد  وثيقددة 

 القايرأل لل  اا.

يددة وتواجد  تةددايا اظسددرأل دعددوا  مازايداأل لاوحيددا ال قامددا  واظعددراال ااجاماع

ن، مدد  اإلرمدد  نامددة مندداح  الديدداأل، م دد  تدقيددق الم دداواأل  تدددل غغدداء الم دداواأل المغلقددة

رأل ة المعاشدورمع الواية عل  اليااأل م  الزواج، وإلذاء الاعاد مهما نا ل مبرراتد ، وتجدري

صايدار االزوجية دوا رضا نام ، وحق المروأل م  إ هاء الزواج بارادأل منيدردأل، وحقهدا مد  

ف مددد  ال دد   وال ددير والانقدد  دوا الداجددة إلدد  اسددائألاا الددزوج وو وليهددا، وبددأا تاوتدد

 .48  ع  مغالبة الن اء الدصول عل  إذا م  اظن وو الزوجالقوا ي

جميددع يددأله الاصددورا  تنظددر للددزواج نو دد  عائقددا ومددام عموحددا  اظشددخال 

  وميواتهة الني ية ودورية ااتاصاد  م  المجامع، مما يي ر عزوال بعدح الشدبان عد

ل  مد  وتددول الدةد  العدائالزواج، و هور مؤشرا  اوال اظسدرأل وا دصدار م ا اهدا، 

 مةاء للاعاوا والاربيدة إلد  ومدراد منيصدلي ، ي دع  ند  واحدا لادقيدق عموحد  الشخصد 

 لرشاتة.المادرر م  ن  الازام، والان ر ليغرأل الزواج واعابار اا جان مي األ للج ا وا

 ويبقدد  علدد  الاشددريعا  الااصليددة وتددوا ي  اظحددوال الشخصددية الام دد  بالاوجدد 

امهة والمددروأل امددروأل، ويبقدد  اظن وبددا واظم ومددا مدد  مهدد الغبيعدد  بددأا يبقدد  الرجدد  رجدد 

علدد   وو ددائيهة ومي دديولوجياية، مالعددالة دصدد  مدد  ماايددة تا و يددة ووص تيددة عندداما اعامددا

عيددة، و مدداع جايدداأل لوسددرأل، ويعددول ن يددرا علدد  الاشددريع الددااصل  مدد  حمايددة اظسددرأل الغبي

ةد  مدا ل  حصدا ة وص تيدة تأصدأل ومالم اماأل م  تية المجامع الجزائر  ويويا ، والأل  يم

 يناسبها م  المجامع الاول .

لااصليدة مهناك تأثيرا  مباشرأل ل تياتيا  الاولية بشأا اظسدرأل علد  الاشدريعا  ا

اهدد  ل و هدا لدة تبقد  مجدرد مقارحددا  و قاشدا ، بد  تعامدا علدد  مراحد  تبداو بدالانظير وتن

ا دتيقددا، ثددة الاددرويا لهددأله اظم ددار مدد  صدد ل تدايددا اظيددااال تدايددا ،49بالانييددأل واالددزام

لقددوا ي  اوتبريريددا، ثددة إيجدداد الوسددائ  واظسددالي  ال امددة للانييددأل، ثددة العمدد  علدد  تعدداي  

  .والاشريعا  الااصلية، ثة العم  عل  مرضها م  ص ل اإللزام والمداسبة واإلصةا

 الخاتمة:            

 :تام   ميما يل اائا النجملة م  م   هاية يألا البد  تة الاوص  إل  

مرارا انظدية اظسدرأل  شدأأل واسدابالمؤتمرا  الاوليدة والاشدريعا  الوعنيدة  ايامام

 .ي  الوحاأل اظساسية م  المجامع واساقرارا، وااعاراال بأا اظسرأل

يد  الاأنيا عل  ضرورأل حماية اظسرأل الأل  يقع عل  عداتق الاولدة والمجامدع، ح

ا ج والزوجدددة واظواد، وتددا تماددا لاشدددم  الجددا والجدددتاشدد   اظسددرأل الغبيعيدددة مدد  الددزو

 واظحياد، ومجمو  يأله اظسر يربغها صلة المصايرأل والقرابة مش لة المجامع.

تعددرب اظسددرأل لادددايا  عايدداأل وتذيددرا  ما ددارعة مدد  صدد ل المصددغلدا  

الجاياأل الواردأل مد  مخالدف المدؤتمرا  اظمميدة، الاد  توسدعل مد  و مداع تشد   الع تدا  

ل  وسا  ااعاراال باعاد و ماع اظسرأل، مما يش   تهاياا حقيقيا لوسرأل، نما وا ميهدوم ع
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اظسددرأل ا يددزال مددد  صدد ال بددي  تشددريعا  الدداول، صاصددة لمددا وتددر  بعددح الاشددريعا  

 و ماع وسرأل ماعادأل، اظمر الأل  تديظل علي  الاول اإلس مية.

أل ظسددرأل  دددو تي يدد  اظسددري ددير ااتجدداه ال ددائا مدد  المددؤتمرا  الاوليددة حددول ا

ا ة الغبيعيددة ومددرب تيددود عليهددا، وااعاددراال بأ مدداع شدداذأل للددزواج، ممددا ي ددااع  ااسدداع

 بالاران اإل  ا   وتعاد ال قاما  وثراء الاي  اإلس م  م  حين اظسرأل.

مدد  غيددر المعقددول ااعاددراال بي ددرأل تعدداد وشدد ال اظسددرأل، وا بدددق الددزواج مدد  

 تا  صارج إعار الزواج، ظا ذل  تةداء علد  جدوير اظسدرأل، يس الجنس، وو وجود ع 

ووا مغددددرأل اإل  دددداا اتاةددددل وا ي ددددوا يندددداك ذنددددرا وو  دددد  ول دددد  صصائصدددد  ودوره 

 وم ؤوليات .

موتدف تدا وا اظسدرأل الجزائدر  يعغد  حمايدة وامدرأل لوسدرأل مد  صد ل حصدره 

علد   جيدة، واعامدادلنشأأل  ظام اظسر  عل  الع تة بي  الرج  والمروأل ووجود رابغة او

 رن  الرضائية، وتدايا س  الزواج، والم اواأل بي  الزوجي .

  الاةدية باظسرأل لمعالجة مش    تنموية واتاصدادية، بداعو  تنداتا يم   

وايدادأل  الموارد اظساسية وتزايا معال  مدو عداد سد اا العدالة، والدربط بدي  ايدادأل ال د اا

 اامة.سيلة للدا م  الن   وتدقيق الانمية الم االيقر، واعابار الزواج غير النمغ  و

ة تواجدد  تةددايا اظسددرأل دعددوا  مازايدداأل لاوحيددا ال قامددا  واظعددراال ااجاماعيدد

رن، مدد  نامددة مندداح  الديدداأل، م دد  تدقيددق الم دداواأل مدد  اإل تدددل غغدداء الم دداواأل المغلقددة

رأل المعاشد  ، وتجدريةورمع الواية عل  اليااأل م  الزواج، وإلذاء الاعاد مهما نا ل مبرراتد

 الزوجية دوا رضا نام .

ااصليدة يناك تأثيرا  مباشرأل ل تياتيا  الاوليدة بشدأا اظسدرأل علد  الاشدريعا  ال

اهدد  ل و هدا لدة تبقد  مجدرد مقارحددا  و قاشدا ، بد  تعامدا علدد  مراحد  تبداو بدالانظير وتن

ة يريددا، ثددم ددار وتبربالانييدأل، مدد  صدد ل تدايددا اظيددااال تدايدداا دتيقددا، ثددة الاددرويا لهددأله اظ

شددريعا  إيجدداد الوسددائ  واظسددالي  ال امددة للانييددأل، ثددة العمدد  علدد  تعدداي  القددوا ي  والا

 الااصلية، ثة العم  عل  مرضها م  ص ل اإللزام والمداسبة واإلصةا .

 بناء عل  الناائا ال ابقة يم   عرب المقارحا  الاالية:

لة، أل يقاة  تبن  سياسدة وسدرية شدامإا الادايا  المديغة باشريع تةايا اظسر 

اعددة تددامن علد  م ا دة اظسددرأل اليغريدة، وال دع  إلصد و اظسددرأل وحماياهدا ل و هدا الجم

ية عندا اظساسية م  المجامع، والام   بالاديظا  الا  وضدعاها الداول العربيدة واإلسد م

زيددا مدد  اعوأل لمالاوتيددع علدد  ااتياتيددا  الاوليددة المرتبغددة باظسددرأل والمددروأل والغيدد ، والدد

لام ددي  البدد  والاوسدع مد  الميدايية الجايداأل م د  العندف اظسدر ، العاالدة مد  الميدران، ا

 للمروأل، توامة الرج .

 

                                                             

 ال وامش :    

مدد  الناحيددة اللذويددة ليددن اظسددرأل اشدداق مدد  اظسددر والقيددا والشددا ، ممددا يعندد  اإلح ددام  - 1

اوليدة، والقوأل، والار  الدصي . مجمدع اللذدة العربيدة، المعجدة الوسديط، م ابدة الشدرو  ال

 .17، ل 2004، مصر، 4ع
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اظسدرأل الم دلمة مد  العدالة المعاصدر، بيدرو ، دار الي در المعاصدر، ويبدة الزحيلد ،  - 2

 .19، ل 2000

مؤاد ب  عبا ال رية، اظسرأل والعولمة، مجلة البيداا، الاقريدر ااسداراتيج  اارتيداد ،  - 3

 .363ه، ل 1427الرياب، 

بعح إبرايية عمار ، ومينة عبيشا ، )الةما ا  القا و ية لدماية اظسرأل، تراءأل م   - 4

ة باتنة، ، جامع1، عاد 06الاجارن الاساورية(، مجلة الباح  للاراسا  اظناديمية، مجلا 

  .181، ل 2019جا ي  

 442-20، الصدادر بموجد  المرسدوم الرئاسد  رتدة:2020الاعداي  الاسداور  ل دنة  - 5

 .82، ج ر، العاد: 2020دي مبر  30يـ 1442جماد  اظول   15بااريخ 

، الماةم  تا وا اظسرأل، ج ر، عاد 1984يو يو  9المؤرخ م   84/11 القا وا رتة: - 6

 ، المعال والمامة.1984يو يو  12بااريخ  24

، 2004ونددرم رضددا، تواعددا ت ددوي  البيددل الم ددلة، دار الاوايددع والنشددر اإلسدد مية،  - 7

 .5ل

 بدداتر شددريف القرشدد ،  ظددام اظسددرأل مدد  اإلسدد م، دار اظضددواء للنشددر والاوايددع، - 8

 .18، ل 1988بيرو ، 

سياأل مدمود مدما، اظسدرأل والاددايا  المعاصدرأل، المدؤتمر الداول  لوسدرأل، ااتدداد  - 9

 15-13م، الن ائ  اإلس م  العدالم ، اللجندة اإلسد مية العالميدة للمدروأل والغيد ، الخرعدو

 .5، ل 2011جويلية 

المعرمدة، بيدرو ،  ، دار2وبدو إسددا  الشداعب ، الموامقدا  مد  وصدول الشدريعة، ج - 10

 .396ل 

ناميليددا حلمدد  مدمددا، )ويددة المصددغلدا  الددواردأل مدد  وبددرا ااتياتيددا  والمواثيددق  - 11

را  الاوليدة للمدروأل والغيد  وصغورتهددا علد  يدام اظسدرأل( اظسددرأل الم دلمة مد   د  الاذيدد

 .421، ل 2015المعاصرأل، دار الياح للاراسا  والنشر، عماا، 

 رأل".يغلق علي  اسة "مؤتمر تنظية اظسم 1974مؤتمر بوصاري ل  -12

نييداج  الةديف، حمايدة اظسدرأل مد  المعايداا  والمواثيدق الاوليدة، مجلدة الشدريعة  - 13

 231. ل2014، جامعدة اظميدر عبدا القدادر، الجزائدر، يو يدو 5ـ، عداد3وااتاصاد، مجلا

 .241ل ، 253ل

العراتد  والجزائدر ، مجلدة  ماعمة  جة مدما، الدماية القا و ية لوسرأل م  الاشدريعي  14

 .40، ل 2021، 2، العاد 20الدقيقة للعلوم ااجاماعية واإل  ا ية، المجلا 

اإلعدد ا العددالم  لدقددو  اإل  دداا، الصددادر بموجدد  تددرار الجمعيددة العامددة لومددة  - 15

 .1948دي مبر  10، الاورأل ال ال ة، المؤرخ م  217الماداأل،  يويورك، رتة 

ل علدد  الدددق مدد  ت ددوي  وسددرأل. العهددا الدداول  الخددال بددالدقو   صدد 23/4المددادأل  - 16

، 2200الما يددة وال ياسددية، الصددادر بموجدد  تددرار الجمعيددة العامددة لومددة الماددداأل، رتددة 

 .1966دي مبر  16، المؤرخ م  21الاورأل 

العهددا الدداول  للدقددو  ااتاصددادية وااجاماعيددة وال قاميددة، الصددادر بموجدد  تددرار  - 17

 .1966دي مبر  16، المؤرخ م  21، الاورأل 2200ة لومة الماداأل، رتة الجمعية العام
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المي ددا  اإلمريقدد  لدقددو  اإل  دداا والشددعون، الصددادر بموجدد  مجلددس الر سدداء  - 18

 27قد ، نينيدا، ، منظمة الوحاأل اإلمريقية حاليا ااتداد اإلمري18اظمارتة م  دورت  العادية 

 . 1986ناوبر و 21، دص  حيز الانييأل م  1981يو يو 

 .419نامليليا حلم  مدما، المرجع ال ابق، ل  - 19

 .6سياأل مدمود مدما، المرجع ال ابق ل  - 20

 م  بوصاري ل عاصمة روما يا.  1974المؤتمر العالم  لل  اا اظول م  وو   - 21

بالم  دي ، يامددور حدول الم دداواأل،  1975المدؤتمر العدالم  لل د اا ال دا   مد  عدام  -22

 دولة. 133والانمية، برعاية منظمة اظمة الماداأل، بمشارنة وال لة، 

دصلددل حيددز  ااتياتيددة الاوليددة للقةدداء علدد  جميددع وشدد ال الامييددز ضددا المددروأل، والادد  -23

 .1981الانييأل عام 

، ب ددي ، تدددل شددعار: العمدد  ظجدد  1995المددؤتمر العددالم  الرابددع للمددروأل، سددبامبر  - 24

 الم اواأل والانمية وال  م.

ااتياتية الاولية الماعلقة بدقو  الغي ، صادتل عليها الجمعية العامة لومة الماداأل،  - 25

-92، وصادتل عليها الجزائر بموج  المرسوم الاشدريع  رتدة 1989 وممبر  20بااريخ 

 .18/11/1992المؤرصة م   83، ج ر: 17/11/1992المؤرخ م   06

، 9  مدد  ااتياتيددا  الاوليددة، مجلددامدمددا الصددالح رواا، حريددة المعاقددا لددا  الغيدد - 26

 .130، ل 142ل  127، ل 2018، 17حجة

اظمدة المادداأل، اتياتيدة القةداء علد  نامدة وشد ال الامييدز ضدا المدروأل " سديااو" عدام  - 27

 .5، ل 1979

 .431ناميليا حلم  مدما، المرجع ال ابق، ل  - 28

 .432ناميليا حلم  مدما، المرجع ال ابق، ل  - 29

 .10دمود مدما، المرجع ال ابق، ل سياأل م - 30

 -5اظمة الماداأل، اليص  الخامس، تقرير المؤتمر الاول  لل  اا والانميدة، القدايرأل،  - 31

 .1994سبامبر  13

اظمة الماداأل، اليص  ال ا  ، تقرير المدؤتمر العدالم  الرابدع المعند  بدالمروأل، ب دي ،  - 32

1995. 

لمجلدس ااتاصداد  وااجامداع  الادابع لهيئدة اظم تقرير الاورأل الااسدعة والخم دي  ل - 33

 .2015مار   20إل   9الماداأل،  يويورك، م  

 .13سياأل مدمود مدما، المرجع ال ابق، ل  - 34

يدا   بوجعداار، اواج الم ليدي  مد  الشدرائع ال دماوية والمواثيدق الاوليدة، الشدعان،  - 35

 .158، ل 2017، جامعة الواد ، مار  6عاد 

 .443، سياأل مدمود، المرجع ال ابق، ل 1995مرأل م  وثيق ب ي   233ت رر  - 36

سيما عا اا وبو رموا، النو  ااجاماع : الجنار، رسالة ماج اير، القدا  مل دغي ،  -37

 .7، ل 2005

 .8سيما عا اا، المرجع ال ابق، ل  - 38

 .170يا   بوجعاار، المرجع ال ابق، ل  - 39
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، جمعيددة 1ااجاماعيددة مدد  الاشددريع اإلسدد م ، عوبو صددر شددخار،  ظريددة العاالددة  - 40

 .399، ل 2021الاران، غرداية، 

 . 1994م  الاقرير الصادر ع  المؤتمر العالم  لل  اا والانمية بالقايرأل  9المباو  - 41

، تقرير لجنة الخبدراء، إدمداج الرجدال والصدبية مد  م داواأل الجندار، اظمدة 40المادأل  - 42

 .2003بر الماداأل، البرااي ، وناو

 م  تقرير لجنة الخبراء حول إدماج الرجال والصبية م  م اواأل الجنار. 47المادأل  - 43

عددام  DAWمدد  تقريددر لجنددة الخبددراء الددأل  وعدداه ت ددة اارتقدداء بددالمروأل  50المددادأل  -44

 م.2007

 .435ناميليا حلم  مدما، المرجع ال ابق، ل  - 45

 .1995م  إع ا ب ي   274المادأل  - 46

 .2007م  تقرير ت ة اارتقاء بالمروأل باظمة الماداأل عام  48قرأل الي - 47

 و م  اتياتية سيااو./13المادأل  - 48

ال عيا سليماا عواشرية، اارشاد العقل  واا يعال  للمروأل الم دلمة مد   د  تددايا  - 49

 .480، ل 2015الاولية، دار الياح، عماا،  مؤتمرا  المروأل
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 11/11/2022 :القبولتاريخ                                01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 األسرةدارة ملكية إل العامة  قواعدال

General rules for managing Family ownership 
 2جياللي بن الطيب يجياللد.  ،1*حمزةالهمال  دط. 

 hamza@hotmail.com11tam ،تمنراستجامعة 1

 bentayebdjillalidjillali@gmail.com ،تمنراستجامعة  2

 مخبر الموروث العلمي والثقافي لمنطقة تامنغست

 

  : الملخص      

قواعددد  لد اويمةدن تقيدديمها  الجزائددر فددي التيدري   األسدرةتتعددد نممداط ادارة ميةيددة       

هدا بفدرد نوقواعدد ااةدة الوكالدة نو قواعدد اليديول العداد  عامة تتمثد  فدي تطبيدو قواعدد 

وان كامددت مدول مددن نمددوال اليدديول  مهددانحيدد   تهامظددرا لوصوةدي األسددرةالميدرل ميةيددة 

الديين  دةالواح األسرةكومها تنيأ بين نفراد  مها توض  ليروط ااةة إلميائهانالجبر  اال 

 رتهداإلدا وهيا ما جع  الميرل يفردها بقواعد ااةة تجم  بينهم وحدة المصيحة والعم ،

و هدلمدير في اإلدارة عي  عةد  اليديول العداد  ألن الهدد  مدن اميدائها ا تكتوسي  سيط

  المحافظة عي  المال اليائ  وتنميته وتحقيو المصيحة الميتركة لييركاء منه.

 لميدررات اقواعد الوكالة، قواعد الشييو،، سيل ، األسرةإدارة ملكية : الكلمات المفتاحية

 المصلحة المشتركة.

         Abstract: 
         There are many types of family ownership management in 

Algerian legislation, and they can be divided into general rules 

represented in the application of agency rules or ordinary 

commonality rules, and special rules that the legislator singled out 

for family ownership due to the specificity of this ownership, since 

although it is a type of forced commonality, it is subject to special 

conditions. To establish it, as it arises among members of the same 

family, and this is what made the legislator single it out with special 

rules for its management, such as expanding the manager’s 

authority in the administration unlike the ordinary commons, 

because the goal of its establishment is to preserve and develop 

common money and achieve the common interest of the partners . 

                                                             
 المؤلف المرس   *
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            Keywords: Management of family ownership, agency 

rules, rules of commonality, special rules, powers of the 

manager, common interest.  

 مقدمة:      

ين نفددراد ثدار التددي يويفهدا الميدرام فددي مجتمعاتندا لهدور الميةيدداب الجماعيدة بدمدن اآ      

ا هم، وذلك لمميةيتهم عي  الييول الناتج عن ارث األسرةنغيب نفراد  بقيفي    الواحدة األسرة

رتهم لهيه األموال من قيمة معنوية وما توارثوه عمن سبقهم من نعرا  وعاداب تجع  مظد

د جمد  نفدراالقيمة المعنوية لهديا المدال قويدة تدؤد  الد  تميدةهم بده ليبقد  رابطدا قويدا ي ال 

 .1الواحدة األسرة

ة الديين الواحدد األسدرةنعضداء  تفدا اوقد ينيأ نيضدا هديا الندول مدن الميةيدة بنداء عيد       

  ها ابقدداء بعددو نمددوالهم تدددار داادداؤتجمدد  بيددنهم وحدددة المصدديحة والعمدد ، فيوتددار نعضدد

بدر علدي  مظامدا ميدتحدثا بد  هدو قدديم  األسدرةومظدا  ميةيدة  ،بما يحقو مصالحهم سرةاأل

لمصدال  اييول حفالدا عيد  المجتمعاب القبيية عي  البقاء في حالة ال عتادباالعصور، فقد 

ي فدمحصدور  األسدرةووحدة العم ، وابراز ليطوة القبيية، ليا فموضدول ميةيدة  الميتركة

 .3اقعا عمييا في مجتمعاتنالةومه و 2القامون المدمي

وميدة ةورة من ةور اليديول وهدي بديلك تحمد  مفد  الطبيعدة القاماذا  األسرةميةية ف     

فة   زنفال يتج المالك نما مح  هيه الميةية ، فميةية الييء اليائ  يتعدد فيهليميةية اليائعة

رار شددريك ييددتطي  نن ييددتعم  اليدديء الميددترك عيدد  ميددبة مالدده مددن حددو دون اإلضدد

ز تتميدوهديه الميةيدة مدن نجيده،  الغدر  الدي  نوجددب مراعاةبمصيحة باقي اليركاء، م  

 كدياتصدر  اليدريك فدي مصديبه وحي  عن نحةا  الييول العاد  من  األسرةنحةا  ميةية 

وال  سدرةاأل، فيجبر اليريك عي  ابقاء مصيبه شائعا في ميةية األسرةميةية  من حي  ادارة

ه منهدا قائمة، وال يجوز له نن يورج مصديب األسرةمة مادامت ميةية ييتطي  نن يطيب القي

هر وبمدرور سدتة نشد ،طوال مدتها، وقيد الميرل ذلك بوجود مبرر قدو  اذا حددد لهدا نجد 

  مدن تداريخ اعالمده لبداقي اليدركاء عدن رغبتده فددي ذلدك ان لدم يحددد لهدا نجد ، عيد  اددال

 ابفدي اليديول مددة تفدو  الومد  سدنو الييول العداد  الدي  ال يجبدر اليدريك عيد  البقداء

 يجددب نن يةددون مددن اليددركاء نمفيددهم عيدد  األسددرةومددن حيدد  اإلدارة فالمدددير فددي ميةيددة 

 ألسدرةاالمددير فدي ميةيدة  مةن نن يةون المدير نجنبيا وسديطةاال  الييول العاد  الي  ي

 .4تتجاوز سيطته في ادارة الييول العاد 

ليدركاء القواعد إلدارة هيه الميةية بما يودد  مصديحة قر الميرل مجموعة من انوليلك     

د عيدد :ف فيمددا عدددا األحةددا  اليددابقة، تنطبددو قواعدد 742مددا المددادة  ، وجدداء فدديمجتمعددين

نحدال  ، ويتضد  مدن الدنا نن الميدرلفاألسرةالميةية اليائعة وقواعد الوكالة عي  ميةية 

 لم يرد فيه ما ااص.فيما  ،ل  تطبيو قواعد الميةية اليائعة وقواعد الوكالةا

 ألسددرةاإلدارة ميةيددة قرهددا الميددرل نواليددؤال المطددروا هنددا: هدد  القواعددد العامددة التددي    

 كافية لتحقيو الهد  من اميائها؟

 ولمعالجة هيا التياؤل وجب قيمة هيه القواعد وفو طبيعتها في مبحثين:

 األسرةالمبح  األول: تطبيو قواعد الوكالة إلدارة ميةية 

 ثامي: تطبيو قواعد الييول العاد الالمبح  
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 األسرةعلى ملكية  ت بيق قواعد الوكالة: ولاأل المبحث    

اإلمابدة ف الوكالدة و)    ج( بقوله:من  571عر  الميرل الجزائر  الوكالة في المادة     

هو عقد بمقتضاه يفو  شوا شوصا آار ليقيدا  بعمد  شديء لحيدام الموكد  وباسدمهف 

ا  ةدي  ليقيداأل ارادةحيدول ارادة النائدب محد   مادة نن الوكالة والنيابة هديويفهم من هيه ال

بتصددر  قددامومي لحيدددام الموكدد ، وقددد تةدددون هدديه الوكالددة ةدددريحة نو وكالددة ضدددمنية 

(mandate apparent)  وهدي حالدة يدتم التيدييم فيهدا بدأن شوصدا  مدا هدو وكيد  آادر

 ويظهددر ذلددك عندددما تنيددأ، ينهمدداليقيددا  بتصددر  مددا بددالرغم مددن عددد  وجددود عقددد وكالددة ب

الدي   تجع  شوصدا  ثالثدا  يعتقدد اعتقدادا  ميدروعا  نن اليدوا ننلرو  واقعية من شأمها 

اليددركاء عيدد  تددأجير نحددد  اعتددرا ، كعددد  5يتعاقددد معدده هددو وكيدد  فددي موضددول التعاقددد

ن اموويقدر القد اعتراضدهماليركاء ليعين اليدائعة، فيفتدر  الميدتأجر وجدود الوكالدة لعدد  

 وكيال عنهم.  باعتبارهتصرفه 

عيدد  عدداتو الوكيدد  كمددا تنيددأ نيضددا  التزامددابوتفددر  الوكالددة بصددفة عامددة     

تيددم التزامدداب فددي عدداتو الموكدد  كمددا ترتددب آثددار عيدد  الغيددر الددي  يقدد  معدده التعاقددد، وتر

 زامدابوالتالمددير بصدفته وكديال  التزامدابفدي  األسدرةتطبيقاب قواعد الوكالة عيد  ميةيدة 

 يركاء بصفتهم موكيين:ال

 المدرر بصفته وكيال التزامات الم لب األول:

لد  ا 575 الوكي  ما عييهدا الميدرل فدي المدواد ترتب الوكالة التزاماب في ذمة  

  بعدر  لتزاكالة في الحدود المرسومة وكيا االلتزا  بتنفيي الومن )    ج( وهي اال 581

 الحيام عن الوكالة بعد تنفييها. المعيوماب الضرورية لتنفيي الوكالة وتقديم

 

 تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومةالفر، األول: 

عددد   تحدددد الوكالددة اليدديطاب الممنوحددة ليوكيدد  وترسددم حدددود تنفيدديها وعيدد  الوكيدد       

وز الوكيدد  ميددز  بتنفيددي الوكالددة دون نن يجددا:ف 1 /575تجاوزهددا، فجدداء فددي مددا المددادة 

يعددد فالوكيد  تنفيدي الوكالدة فدي حددودها كدأن يوكد  لبيد  ميدةن ف، فعيد  الحددود المرسدومة

يدم  عييده وت تجاوزا اذا قا  بتأجيره، فترتيم حدود الوكالة بين الوكي  والموك  بما يتفقدان

ن طريقددة تنفيددي الوكالددة وكدديا مدددر سددعة التصددرفاب التددي تتضددمنها، فددال يجددوز ليوكيدد  ن

مها اتمدا  فة اإلجراءاب واألعمدال التدي مدن شدأكا باتواذمه ميز  نيتجاوز هيه الحدود، غير 

 الوكالة عي  نحين وجه.

ود الوكالدة اسدتثناءاب يمةدن فيهدا نن يتجداوز حدد 575وجاء في الفقرة الثامية من المادة     

 ن الموكد مدالمرسومة ويتعيو األمر بحالة ما اذا كان التصر  ال يمةن اال بالموافقة عييه 

يد  عيرطان كان تجاوز الوكي  لحدود وكالتده مبدررا وسدار  وتعير ااطاره فإذا تحقو ال

 .6دمهعتوفر اليرطين من  اعتبارالموك  وليقضاء في حالة النزال الييطة التقديرية في 

رب ويعتبر تجاوز الوكي  في حالة عد  تحقو اليرطين من نعمال الفضدالة ان تدوف

 اا وفقدالموك  المصدرا  نثرهد شروطها، ويبق  اقرار األعمال التي قا  بها الوكي  من حو

 .7ليقواعد العامة

ر مجددد نن حدددود الوكالددة تيددم  نعمددال اإلدارة المعتددادة وغيدد األسددرةفددي ميةيددة  

 يدان:المعتادة اذا كان المدير معينا من األغيبية العادية فييطته واسعة في ماعدا ق
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 رناددر نمددواالبددياتها كددأن يبدددل  األسددرةمدده ال يميددك اداددال تعددديالب فددي ميةيددة ن -

فدي  لتعددي  اعدد لده المدال الني  وكد  مدا يميةده هدو التعددي  فدي الغدر  الد ،نموالهاببعو 

 .المال ذاته

يطاب سدمدن  وايقيدد ننليهدا ا اإلشارةالتي سبقت  مطيقةيجوز لييركاء باألغيبية ال -

 عاديددة نومددثال عيدد  اإلدارة ال يحصددرومهانددد تعييندده نو بعددد تعييندده فالمددير الواسددعة سددواء ع

 .غير العادية اإلدارةيترط موافقة األغيبية عي  ي

و عددد كدد  مدددير مددنهم وكدديال فددي حدددود سدديطته اذا اتفدد نيريتعدددد المدددوفددي حالددة   

عي  تحديدها تةون حددود الوكالدة  االتفا ، فإن لم يتم 8اليركاء عي  تحديد سيطة ك  منهم

 .9هي مف  حدود الوكالة ليمدير الوحيد غير نمها تيز  ك  منهم

نعمدال  نحد اليركاء ويحدم نال تتفو األغيبية المطيقة عي  تعيين مدير لهم ويتول 

 نميز بين رنيين:اإلدارة ف

اذا لدم يعتدر  نحددد مدن اليدركاء عددد وكيد  عدنهم وكالددة ضدمنية وحددود وكالتدده  -

عمدال توليده أل االلتزا  بأعمال اإلدارة العادية وغير العادية بصفته مدير األغيبية التي نقرب

 . اعترا إلدارة دون ا

يبيددة مددن األغ ااتيددارهنن تةدون حدددود وكالتدده نعمددال اإلدارة المعتددادة وفقد  لعددد   -

 مديرا رغم اقرارهم إلدارته.

، وذلدك غير نن األرج  تحديد سيطته في الوكالدة الضدمنية بأعمدال اإلدارة المعتدادة

 ال مجدرد مدن األغيبيدة والتي تيتوجب االتفدا  عييهدا ،لوطورة نعمال اإلدارة الغير معتادة

  مددؤرف فددي 934341اقرارهددا حمايددة لحقددو  اليددركاء ومددا يدددعم هدديا الددرن  القددرار رقددم

يدركاء ال األغيبيدةمن المقرر قاموما نن ك  ما ييتقر عييه رن  وجاء فيه:ف  17/05/2006

يين لييددركاء الدد نن نيضددا، ومددن المقددرر دارة المعتددادة يةددون ميزمددا ليجميدد فددي نعمددال اإل

ل بهدديا المددال اليددائ  نن يقددرروا فددي سددبي  تحيددين االمتفددا نربددالثالثددة  األقدد ون عيدد  يميةدد

ي لثابدت فداولمدا كدان  ،عدي  الوارج عدن اإلدارة المعتدادةالمال من التغييراب األساسية والت

ركائه شدقضية الحال نن المطعون ضده لم تةن له األغيبية المنصوص عييها قاموما إلجبدار 

وم بددالب ر الميددترك، فددإن قضدداة الموضددول بيددماحهم ليمطعددون ضددده فددي التغييددر المرغدد

ا فعيدوا تجهيز الب ر المتنازل عييه بمضوة ييتعميها لحاجاته اليوصدية فدإمهم بقضدائهم كمد

 .10فالقامون واارق

 العنارة الواجبة في الوكالةالفر، الثاني:     

نن يبديل فدي  يجدب دائمدا عيد  الوكيد  مدن )    ج( عيد :ف 576مصت المادة      

ي فدي تنفيد ف، ويفهدم مدن مدا المدادة نن العنايدة المطيوبدةتنفيي الوكالدة عنايدة الرجد  العداد 

فدة مددر بتحقدو متيجدة، ولمعر لتدزا اببيل عنايدة الرجد  العداد  ولييدت  التزا الوكالة هي 

 لا لدم يبديلد  مقارمتهدا بعنايدة الرجد  العداد  المتوسد  الحدرص، فدإذا أميجد بالتزاماتهوفائه 

 تيك العناية عد مقصرا في تنفيي وكالته. 

بصدفته مائبدا ووكيد  عدن  األسدرةرغم نحةا  الوكالة التي تيز  المدير في ميةيدة     

ومظددرا  األسددرة، غيددر نمدده فيمددا تعيددو بميةيددة ببدديل عنايددة الرجدد  العدداد بدداقي اليددركاء 

، فمدن األسدرةلطبيعتها، ومركدز المددير فيهدا كومده شدريةا نوال وكومده عضدو مدن نعضداء 

ويةدددون نكثدددر حرةدددا فدددي ادارتهدددا لتحقيدددو النتيجدددة  الالزمدددةالمفدددرو  نن يبددديل العنايدددة 
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 ةالمرجوة من اميائها، فةان من األحرر نن يدورد الميدرل مصدا ااةدا يحددد فيده ميدؤولي

لد  القواعددد لتنفيدي الوكالددة عدو  تركهددا ا الالزمددةببدديل العنايدة  بالتزاماتدهالوكيد  اذا نادد  

 العامة.

 االلتييزاب بعييرم المعلومييات ال ييروررة لتنفيييذ الوكاليية وتقييدر فيير، الثالييث: ال

 الحساب

مدددن )    ج(:فعيددد  الوكيددد  نن يدددوافي الموكددد   577جددداء فدددي مدددا المدددادة      

، يتضد  ن يقد  لده حيدابا عنهدافعما وة  اليه في تنفيي الوكالة ونبالمعيوماب الضرورية 

ي الموكد  عيد  المعيومداب الضدرورية فد طاللبدالدز  الوكيد  نمن ما المادة نن الميدرل 

كمددا  اطددار تنفيددي الوكالددة وتقددديم حيددام عنهددا، وال يجددوز لدده اسددتعمال مددال الموكدد  لنفيدده

 ة. من )    ج(، كما يجوز اعفاء الوكي  من تقديم حياباب الوكال 578نوضحت المادة 

    الميدتمر مدقد ييتغر  تنفيدي الوكالدة وقدت طويد  ولديلك يجدب عيد  الوكيد  التواةد   

طيدب منده بعي  اطواب تنفيي الوكالة سواء كان ذلدك  واطالعهالموك  نثناء تنفيي الوكالة، 

يد  ن  ال، كأن يةون في تفاو  عيد  عتداد المزرعدة التدي كيدف بيدرائها فيطيد  الموكد  ع

 هبالتزامد ناد عتاد في الصفقة نو يدرفو، نمدا اذا تفاةييه وله نن يوافو الوكي  في اقحا  ال

الموكدد  بالمعيومدداب الضددرورية ورتددب ذلددك ضددرر بالموكدد ، فيتحمدد  الوكيدد   اطاللبدد

ن نتجداوزه حددود الوكالدة وجبدر ضدرر الموكد  وفدو مدا يقدره القدامون، وليوكيدد   هميدؤولي

ها وفو يرج  ليموك  بوصوص المصاعب التي يتيقاها بمناسبة تنفييه ليوكالة فيوجهه بيأم

 .11المصيحة تفتضيهما 

 ووكيدد  ميددز  بتقددديم الحيددام عددن تيددييره ليوكالددة ليموكدد  سددواء تحقددكمددا نن ال  

ن ال، ويةددون الحيددام مفصددال مدددعما ذلددك بةدد  الميددتنداب التددي مددالهددد  مددن الوكالددة نو 

 :13، واذا تعدد الوكالء مميز بين حالتين12شأمها توثيو سالمة تصرفاب الوكي 

 فق .  اما نن تةون الوكالة تيميهم جميعا فيقدموا حيابا واحدا -

  نوكد  ة عييهم فة  واحد منهم يقد  حيابا عن الجزء الديواما نن تةون الوكالة مجزن -

 .اليه

مداب مدن اعطداء المعيو األسرةميةية  في ييز  المدير اةريح الم يرد الميرل مص 

 نحددال فددي ذلددك الدد  تطبيددو قواعددد ديم الحيددام لبدداقي اليددركاء، غيددر نمددهضددرورية وتقددال

صد  حيدام مف ر في هيه الميألة، فالقائم عي  هديه الميةيدة ميدز  بتقدديمالوكالة اليالفة اليك

بيعتهدا وط األسدرةمظدا  ميةيدة  السدتقالليةمده مدن بدام نولد  نعن ادارته لها لييركاء، غير 

 ألسددرةاالعائييددة التددي قددد تضددي  فيهددا الحقددو  بددين نفرادهددا ليددبب نو ألاددر نو يهدديمن كبيددر 

ائم القد ةان عي  الميرل ادراج مدا يحددد فيده ميدؤوليك ،عييها دون اشراك باقي اليركاء

فصدد  عدن سددير واعطداء حيدام م ،بتقدديم المعيومداب الضددرورية عييهدا والزامده ةددراحة

  .ادارته لباقي اليركاء

 الموكل التزاماتالثاني: الم لب 

)    ج(  584الد   581نورد الميرل الجزائدر  التزامداب الموكد  فدي المدواد مدن        

الميرل عيد  عداتو الموكد  مجموعدة مدن االلتزامداب تتمثد  فدي دفد  األجدرة  حي  فر 

كديلك اذا اقتضد  تنفيدي الوكالدة قيدا  الوكيد  بإمفدا   ،جورهأاذا كامت الوكالة مد االمتفو عييه

 اذا نمداتنفيدي الوكالدة تعدود عييده،  نثارن الموك  ميتز  بهيه المصروفاب ألن إمصروفاب ف
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فيي هيه الوكالة فإمه من حقه مطالبة الموك  بتعويو عن هديا لحو الموك  ضررا جراء تن

 .14الضرر

ن نن يمةن نن يتفو اليدركاء عيد  نجدر يتقاضداه المددير ويمةد األسرةوفي ميةية    

جميد   يةون هيا األجر بزيادة مصديبه مدن عائدداب الميةيدة لةومده شدريةا فيهدا، كمدا يتحمد 

ها كد  عي  الييول فيصروفاب بةومهم شركاء ميةية من الماليركاء ما يترتب عن ادارة ال

حيب مصيبه فيها، وعي  اال  الميرل الجزائر  والمصدر  مدا الميدرل اليوييدر  

 347 وكديا نجدر المددير فدي مدا المدادة األسدرةعي  كيفية تقييم العائد من ميةية  ةراحة

 .15قامون مدمي سويير 

 األسرةلى ملكية ع الثاني: ت بيق قواعد الملكية الشائعة المبحث      

 ةددورة مددن ةددور اليدديول وهددي بدديلك تحمدد  مفدد  الطبيعددة القاموميددة األسددرةميةيددة       

ن   جدزنة فال يتك نما مح  هيه الميةيليميةية اليائعة، فميةية الييء اليائ  يتعدد فيها المال

  مدادقيديم نن الميةية تنقيم ال  ميةياب متعددة بقدر عدد اليدركاء بينمدا ال يةدون هنالدك ت

 ان كدان محدددو كد  شدريك عيد  اليديء فدي مجموعده واليييء، ومقتض  هيا نن يدرد حد

فة  شريك ييتطي  نن ييتعم  الييء الميدترك عيد  ميدبة مالده مدن حدو ، 16بقدر حصته

ن الغر  الدي  نوجددب هديه الميةيدة مد مراعاةدون اإلضرار بمصيحة باقي اليركاء، م  

    هة الغير.لميال في مواجنجيه، فية  شريك نن ييتأثر بالييء ا

 لقواعد الشيو، االم لب األول: تعيين المدرر وفق   

مدير وقد  ال تتفو عي  تعيين نو األغيبيةنن ال تتحقو  األسرةقد يحدم في ميةية    

لدة ميجدأ وفدي هديه الحا ،اسدتثمارها واالمتفدال بهدا وقدفيؤد  ذلك ال  تعطي  هيه الميةيدة و

تودي تالعداد  اذ يمةدن ألحدد اليدركاء نن يطيدب مدن المحةمدة نن  ل  تطبيو قواعد الييولا

يه هدمددير فدي تبدر الويع ،عند الحاجه نن تعين مديرا يدير هيه الميةيدةوالتدابير الالزمة لها 

 ينده مدديرالحارس القضائي الي  يقو  بمهامده الد  نن يتفدو اليدركاء عيد  تعي الحالة بمثابة

 مده النغيدر  ا  بأعمدال اإلدارة المعتدادةحدد اليدركاء القيديمةدن أل نيضا الحالةلهم، وفي هيه 

ألعمدال فهدو يقدو  با األسدرةيتمتد  بصدالحياب المددير المعدين باألغيبيدة المطيقدة فدي ميةيدة 

مفقدداب  ، وييتددز  بدداقي اليددركاء بالميدداركة فددي الالزمددة لحفددم المددال وادارتدده المعتددادة فقدد

 اإلدارة ك  حيب حصته.

ة مدديرا لهددا، تنصددر  ميددأل انن يوتددارو األسددرةي ميةيددة فدإن عجددز اليددركاء فد    

ليددركاء ا، فديمةن نن يتددول  األسددرةلد  تطبيددو قواعدد الميةيددة اليدائعة عيدد  ميةيدة اإلدارة ا

هددم لمددن )    ج( وفددي هدديه الحالددة يةددون  715جميعددا نعمددال اإلدارة وفددو ألحةددا  المددادة 

ن إلجمدال اا، فاألة  في هيه الميألة مجتمعين تولي نعمال اإلدارة المعتادة والغير معتادة

 تحقو.

 لي نعمالويمةن نن تتول  األغيبية المطيقة نعمال اإلدارة فيةون من سيطتها تو    

يه هد اتفدا   اإلدارة المعتادة وغيدر المعتدادة، رغدم نمهدا تطبيدو لقواعدد الميةيدة اليدائعة لعدد

 األغيبية عي  تعيين المدير، ومبرر ذلك ال  نمرين:

فيتحقدو فدر  المدادة  األسدرةهيه األغيبية المطيقدة مددراء لميةيدة  افترا ا: نولهم

 لددادارةيعينددوا مددن بيددنهم  ننلييددركاء نةددحام القدددر األكبددر مددن قيمددة الحصددا  :ف741

يجددوز  لدد  نعمددال اإلدارة غيددر المعتددادة، فددال...ف، وبالتددالي تمتددد سدديطتهم انكثددر نوواحددد 
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رة وألحدد اليدركاء طيدب عدزلهم مدن المحةمدة اذا االعترا  عيد  ممارسدتهم نعمدال اإلدا

 قد  مبرر قو  ليلك.

يبيددة األغ باتفددا يةددون  741وفددو المددادة  األسددرةثاميهمددا: تعيددين المدددير فددي ميةيددة 

سدة المطيقة من اليركاء مالك نكبر قدر من قيمة الحصا، سيطة هيا المددير تيدم  ممار

ه لتدي عينتدانعمال اإلدارة المعتادة وغير المعتادة، فمدا المدام  مدن مدن  هديه اليديطة ليجهدة 

 ؟من بام نول 

ي امدة فد، طبقدت القواعدد العاألسدرةن مددير لميةيدة من يرر نمه اذا لم يعيوهناك    

 . 17العادية ادارة الميةة اليائعة، فال يجوز لألغيبية العادية سور القيا  بأعمال اإلدارة

لتددي ، والرابطددة القويددة ااألسددرةغيدر نن هدديا الددرن  نغفدد  الهددد  مددن اميدداء ميةيددة 

 ادداص بهددا لدديلك فددالرن  األولتجمدد  بددين اليددركاء ومقصددد الميددرل مددن افرادهددا بتنظدديم 

 .األسرةمظرما ويتناسب نكثر م  نحةا  ميةية  ل  الصوام من وجهةنقرم ا

 األسرةملكية  إلدارة خاصة حكابأ الثاني:الم لب    

مدا ةورة من ةور الييول الجبر  وتوتيف عن اليديول العداد  ك األسرةتعتبر ميةية    

فدي  األسدرةمدن اميداء ميةيدة  طوييدة، فدالغر سبو وذكرما من حي  نهدافها وبقائها لمدة 

، ألمث  بهلمحافظة عي  المال واستثماره وادارته بالية  الي  يحقو االمتفال ااألة  هي ا

بأحةددا  ااةددة لضددمان  األسددرةميةيددة  ادارةوحمايتدده مددن القيددمة، ولدديلك اددا الميددرل 

 .تحقيو الغر  الي  نميأب من نجيه

 ننلييددركاء نةددحام القدددر األكبددر مددن قيمددة الحصددا  :ف741جدداء فددي مددا المددادة     

...ف، والمالحدم مدن هديه الفقدرة مدن مدا المدادة نن نكثدر نوواحدد  لدادارةن بينهم يعينوا م

الميرل اعتمد عي  األغيبيدة المطيقدة فدي تعيدين مددير نو نكثدر مدن اليدركاء ليقيدا  بأعمدال 

ها مدن نفدراد نسدرة ذاب طبيعدة نسدرية ونعضدائ األسرةل  كون ميةية ذلك ا يعوداإلدارة، و

يد  الثقددة ووحددة العمدد  والمصديحة، وهندا يجددر  سدؤال حددول واحددة مبنيدة فددي األسداس ع

والتي تميزه عن المددير فدي  األسرةالييطاب التي منحها الميرل ليمدير اليريك في ميةية 

 الييول العاد .

 األسرةت المدرر في ملكية االفر، األول: سل      

 األسدرةةية يدا  عي  ميوليمدير نن في فقرتها الثامية:ف  741ما المادة  دة ال بالعو      

ا عددد لدده المددال الميددترك مددا يحيددن بدده طددر  االمتفددال بهددينالددي    مددن التغييددر فددي الغددر

،..ف، مالحددم نن الميددرل وعيدد  اددال  مددا ذكرمددا فددي اليدديول العدداد ، مددن  سدديطة المددال

 غيبيددةون نن يقيددده بنظددا  تضددعه األاإلدارة ليمدددير دون نن يفددر  بددين نعمددال اإلدارة، ود

 يفدو  اميدائهاهو نحد اليركاء فيها، والغر  من  األسرةذلك نن المدير في ميةية ومبرر 

 ون حرفدةيةد ل  االستثمار والحفال عي  طبيعة العمد  كدأنالحفم واالمتفال العاد  بالمال ا

ة هددا، فبندداء هدديه اليددراكة نساسدده وحدددة العمدد  والمصدديحة والثقددورثوهددا نو نرضددا يزرعو

 المفترضة عند اليركاء.

معتدادة وبديلك الغيدر ليمددير نن يمدارس نعمدال اإلدارة  األسدرةنجاز الميدرل فدي ميةيدة    

تحمد  مدن الوطدورة عيد  المدال مدا  غيدر المعتدادة اإلدارة نعمدال ننوس  من سيطته رغدم 

ااةدة مدن اليدركاء متمثيدة فدي مدالك  نغيبيدةجع  نغيب التيريعاب ال تقرهدا اال بموافقدة 

نن المدددير  األسددرةفددي اميدداء ميةيددة  افتددر ال نن الميددرل ، اثالثددة نربددال قيمددة الحصددا
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ألجيدده، فددال مددام  مددن توسددي  سدديطته فددي  باليددريك سييددع  لتحقيددو الغددر  الددي  نميددأ

 يدمةميةيدة القبما يود  مصيحة اليركاء ويجنب  اإلدارة لتحيين االمتفال بالمال واستثماره

، واذا 18يد  اليدركاء كنائدب عدنهموتةون ليمدير الصفة في اتواذ اإلجراءاب القضائية وتمث

نن يمارس جمي  نعمدال اإلدارة  يرينمدنكثر من مدير فية  واحد من الاليركاء عي   اتفو

ك  منهم، ويعد ذلك وكالة لده فدال يجدوز لده نن  ااتصاةابمالم يتفو اليركاء عي  تحديد 

 .  19يتجاوز الوكالة الممنوحة له

لدد  مفهددو  اإلدارة غيددر مدده واضددافة ان د ةددبر  الجندد محمددودويددرر بعددو الفقهدداء ك    

تصد   رةاألسدادادال تعدديالب فدي ميةيدة  األسرةيمةن لمدير ميةية المعتادة اليابو اليكر، 

ألة مددا يعددد تطبيقددا لميدد ليهددا مقابدد  ااددراج بعددو نموالهدداا ناددرر نمددوالداددال الدد  حدددود ا

 لتوفر شروطه، اال اذا قيد اليركاء ذلك. وذلك 20الحيول العيني

طبيقهدا ولت األسدرةفي نحةا  ميةيدة  ةراحةيألة الحيول العيني لم يتطر  لها الميرل وم  

ا حيدب وجهدة ال تةفي األغيبية المطيقة من اليركاء نةحام نكبر قدر من قيمدة الحصد

لد  التصدر  فدي المدال الميدترك لديلك البدد مدن ضدرورة تحقدو مظرما، فهي عمد  يرقد  ا

د سديطة لد  تقييداولع  هديا مدا دفد  اليدنهور   ،العينيعي  تفعي  الحيول  لالتفا اإلجمال 

ر اداددال ال يميددك المدددي المدددير فددي نعمددال اإلدارة غيددر المعتددادة فددي هدديه الميددألة بقولدده:ف

يةده هدو ذاتها بأن يبدل نمواال نادرر بدبعو نموالهدا وكد  مدا يم األسرةتعديالب في ميةية 

ميددألة رغدم اقدراره ب، ي المدال ذاتددهفالتعددي  فدي الغدر  الددي  نعدد لده المددال ال التعددي  فد

ر  وهددو فعدد  لدد  التصددا، كددون الحيددول العينددي يرقدد  األسددرةالحيددول العينددي فددي ميةيددة 

 .21 عييه ييتوجب اجمال اليركاء

ة نهم وكالدوتيز  نعمال اإلدارة التي يقو  بها المدير جميد  اليدركاء، وهدو يعدد وكديال عد   

ة عرقيته، وذلك حرةا من الميرل عي  عد  عي  ادار االعترا قامومية، فيي  لهم حو 

لمطيقة ا، ويجوز لييركاء باألغيبية األسرةمن نجيه ميةية  ل  الهد  الي  ميأبالوةول ا

نو  االتفدددا  عيددد  تقييدددد سددديطة المددددير فدددي اإلدارة بدددأن يقصدددروها عيددد  اإلدارة المعتدددادة

 . 22ييترطون موافقة األغيبية في اإلدارة غير المعتادة

 األسرةالثاني: عزل المدرر في ملكية  الفر،    

ا لهدم مده نتدانرغم نن الميرل لم يمدن  حدو االعتدرا  لييدركاء عيد  ادارة المددير اال     

ن لثاميدة مدلميةيتهم فجداء فدي الفقدرة ا اعزله مت  لهر نن ادارته من اليوء بما يية  تهديد

مدا ك ،تفدو عيد  غيدر ذلدكالتدي عدين بهدا ولدو ا بالطريقةعزل المدير  ويجوز:ف 741المادة 

 ف.وجد سبب قو  يبرر هيا العزل اذاشريك  ن تعزله بناء عي  طيب  ننيجوز ليمحةمة 

 فيظهر من هيه الفقرة نن عزل المدير يتم بفرضين:

عيد   األغيبية المطيقة من اليركاء مالك ما يزيد عن مصف قيمة األمصبة اتفا   -1

عزل ب  هنا لم ييترط الميرل تيبيب هيا العزل المدير وهي مف  األغيبية التي عينته، و

نو نن  نجازه وان وجد اتفا  عي  اال  ذلك كأن يحددد مددة ليمددير المعدين ال يعدزل قبيهدا

 ال نثر له. فاتفاقهميتفقوا عي  عد  عزله مهائيا 

نجداز الميددرل ليمحةمدة عددزل المددير وفددو شدرطين نولهمددا طيدب نحددد اليددركاء   -2

يصدحبه سدبب قدو  يثبدت سدوء ادارة المددير لتبريدر عزلده،  والثامي نن يةدون هديا الطيدب
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وهو اليبي  الوحيد الي  يمةن لييدركاء الديين لدم ييداركوا فدي تعيدين المددير مدن مراقبتده 

 وعزله.

 ملكية الشائعةتدخل الق اء في إدارة ال :لثالفر، الثا    

مدا  ليجميد  كد  يةدون ميزمداف من القدامون المددمي الجزائدر : 716المادة جاء في ما     

يد  نسداس ييتقر عييه رن  نغيبية اليركاء في نعمال اإلدارة المعتادة، وتحيب األغيبيدة ع

توددي عيدد  طيددب نحددد اليددركاء، نن ت افددإن لددم توجددد نغيبيددة فييمحةمددة بندداء ة،قيمددة األمصددب

 .فالتدابير الالزمة، ولها نن تعين عند الحاجة من يدير المال اليائ 

ئ  يمددال اليددالشددترط فددي نعمددال اإلدارة العاديددة ان الميددرل نادة ويظهددر مددن مددا المدد    

  مصددبة، وعددداألغيبيددة المطيقددة، وتحيددب هدديه األغيبيددة عيدد  نسدداس قيمددة األعمومدا تددوفر 

ء لد  القضداااتفا  هيه األغيبية عي  نعمال اإلدارة المعتادة يمن  اليريك الحو فدي اليجدوء 

يترتددب  عمددال التدديد هنددا تيددك األلضددرورة، والمدراا تضدديهاقتالتددي  الالزمددةالتدددابير  توداذال

يفده، تكبيد  المحصدول قبد   و بجميد  الميةيدة،نعي  تأجييها المياس بمصيحة نحد اليركاء 

بير و تددرميم بندداء ايددية سددقوطه، وليقاضددي اليدديطة فددي تقدددير هدديه الحالددة واقددرار التدددان

ةيدة، كدأن ارة العاديدة ليميمده لدي  ليقاضدي اقدرار تددابير تودرج عدن اإلدنلها، غير  الالزمة

اتفقدت  ، وينتهي نثر ما قضت به المحةمة الموتصة مدن تددابير متد يأمر بقيمة المال مثال

و ن عتدادة،عمدال اإلدارة المناألمصبة عيد  تدولي ساس قيمه نلييركاء عي   المطيقة األغيبية

الميةيدة  إلدارةالمحةمدة  فيدتم تنحيدة مدن كيفتده ،ادرآ  سدبب أبدو ن بالقيمة الميةيةبامقضاء 

ضدرورة  هندا عدن اليديول العداد  فدي األسرةوتوتيف ميةية  بقائهاغيبية عي  مالم تتفو األ

 . األسرةمن نعضاء  بإدارة الميةية ن يةون المةيفن

ي مدن  الميدرل ليمحةمدة الموتصدة امةاميدة عدزل المددير فدوعي  غرار الدنا اليدابو     

الموتصدة  ، فديمةن ليمحةمدةاليدابقة الديكر 741دة الفقدرة الثاميدة مدن المدا فدي األسرةميةية 

وثاميهمددا  ،نولهددا طيددب ن  شدريك مددن اليددركاء عدزل المدددير بتحقددو شدرطينعدزل المدددير 

رل شتراط الميداولع    األسرةتوفر سبب قو  يبرر طيب اليريك لعزل المدير في ميةية 

ة التي طبيعة العالقوكيا  األسرةل  اصوةية ميةية المدير يعود اطيب عزل ل اقوي اتبرير

 تجم  بين اليركاء.

 الخاتمة:      

 من األهميدة مدا جعد  الميدرل يفردهدا بتنظديم اداص رغدم األسرةن لميةية نيظهر 

ن دارتهدا يمةدا قواعدحةامه ومن االل استعرا  تراكها م  الييول العاد  في بعو نشا

 : يستنتاج ما ييا

ر عمددال اإلدارة المعتددادة وغيددمجددد نن حدددود الوكالددة تيددم  ن األسددرةفددي ميةيددة  -

يدك مده ال يمنفيديطته واسدعة فدي ماعددا  ،مطيقةالمعتادة اذا كان المدير معينا من األغيبية ال

مدا  وكد  نموالهدابدبعو  نادرر نمدواالبدياتها كدأن يبددل  األسدرةاداال تعديالب في ميةية 

جدوز ي، كمدا تدهلتعددي  فدي المدال ذا اعدد لده المدال النالدي   يميةه هو التعددي  فدي الغدر 

نو بعدد  قيدد مدن سديطاب المددير الواسدعة سدواء عندد تعييندهت ننمطيقدة لييركاء باألغيبية ال

 .تعيينه
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عددد كدد  مدددير مددنهم وكدديال فددي حدددود سدديطته اذا اتفددو  رينيتعدددد المدددفددي حالددة  -

لوكالدة االيركاء عي  تحديد سيطة ك  منهم، فإن لم يتم االتفا  عي  تحديدها تةدون حددود 

 .حدود الوكالة ليمدير الوحيد غير نمها تيز  ك  منهم هي مف 

اليركاء  بصفته مائبا ووكي  عن باقي األسرةنحةا  الوكالة تيز  المدير في ميةية  -

 .ببيل عناية الرج  العاد  متوس  الحرص في تنفيي التزاماته

ة معيومداب الضدروريالإعطاء بلم يرد ما ةري  ييز  المدير  األسرةفي ميةية  -

ليدالفة لد  تطبيدو قواعدد الوكالدة اقي اليركاء فالميدرل نحدال فدي ذلدك ايم الحيام لباوتقد

 ارتده لهدااليكر في هيه الميألة، فالقائم عي  هيه الميةية ميز  بتقديم حيام مفصد  عدن اد

  .لييركاء

نن  يمةن نن يتفو اليركاء عيد  نجدر يتقاضداه المددير ويمةدن األسرةوفي ميةية   -

جميد   يادة مصيبه من عائدداب الميةيدة لةومده شدريةا فيهدا، كمدا يتحمد يةون هيا األجر بز

هدا اليركاء ما يترتب عدن ادارة الميةيدة مدن المصدروفاب بةدومهم شدركاء عيد  اليديول في

 .ك  حيب مصيبه فيها

 ن مقترا التوةياب التالية:ومن االل هيه النقاط يمةن ن

يددول العينددي فددي ميةيددة عيدد  الميددرل حيددم الجدددل الثددائر حددول تطبيددو ميددألة الح -

 ومبدرر ذلدك ،يحتمد  التأويد  741لةون ما المدادة  ةراحة، وذلك بالنا عييها األسرة

م الحفدد يفددو  اميددائهاهدو نحددد اليددركاء فيهددا، والغدر  مددن  األسددرةنن المددير فددي ميةيددة 

  لدلمددير ا، فقدد ييجدأ الد  االسدتثمار والحفدال عيد  طبيعدة العمد واالمتفال العاد  بالمال ا

وحددة  فبنداء هديه اليدراكة نساسده ار في سبي  تحيدين االمتفدال بالمدال،آالل مال مةان اح

 .العم  والمصيحة والثقة المفترضة عند اليركاء

مارسة تحديد آلية يمةن من االلها مل تعدد المدرينعي  الميرل التدا  في حالة  -

 سيطة اإلدارة بينهم وذلك لحماية مصيحة اليركاء.

و ومركدز المددير فيهدا كومده شدريةا نوال وكومده عضد األسدرةة مظرا لطبيعة ميةي -

ويةددون نكثددر حرةددا فددي  الالزمددة، فمددن المفددرو  نن يبدديل العنايددة األسددرةمددن نعضدداء 

صددا مادارتهدا لتحقيدو النتيجدة المرجددوة مدن اميدائها، فةدان مددن األحدرر نن يدورد الميدرل 

ة ي الوكالددلتنفيد الالزمدة لعنايدةالوكيد  اذا ناد  بالتزاماتده ببدديل ا ةااةدا يحددد فيده ميددؤولي

 ل  القواعد العامة.ا عو  احالتها

وكدديا  ،األسدرةعيد  كيفيدة تقيديم العائدد مدن ميةيدة  ةدراحة الدنا عيد  الميدرل -

ال لندزولتجنيدب اليدركاء ا يوييدر المددمي القدامون الفدي  كما هدو معمدول بدهنجر المدير 

ة التدي مظرا لطبيعة العالقد سرةاألوكيا حماية مصالحهم من تيي  كبير حول هيه الميألة 

 ترب  بين اليركاء.

ء نعمال يحدم نال تتفو األغيبية المطيقة عي  تعيين مدير لهم ويتول  نحد اليركا -

يك دون اعترا  اليركاء، يجب عي  الميرل فدي هديه الحالدة التددا  بمدن  اليدر اإلدارة

امون ، ففدي القدداألسدرةة المددير الحدو فدي ممارسدة سديطة اإلدارة الموولددة ليمددير فدي ميةيد

يةيددة ل ادارة المامدثال مدن  اليدريك الحددو بالقيدا  بأعمد 340 فدي مادتددهالمددمي اليوييدر  

ارسدته، دارة وعد  وجدود منافيدة لده فدي ممالبينة البييطة لممارسته هيه اإل يقيم شرط نن

   المصال  الميتركة ليوطر.وذلك لتجنب تعر
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 المراجع:       
                                                             

مبي  ابراهيم اليعد، الحقو  العينية األةيية، منيوراب الحيبي الحقوقية، بيروب،  -1

 . 214، ص 2010، سنة الطبعة األول 

، المتضمن القامون المدمي، 1975سبتمبر  26مؤرف في  58-75امظر األمر رقم   2-

ال   737، معدل ومتمم، المواد من 13/09/1975، ةادر في 78رسمية عدد ريدةج

742. 

بيا  مجيد سييمان العباجي، ميةية األسرة دراسة مقارمة، دار الحامد لينير والتوزي ،  -3

 .07ريا  مفتاا، المرج  اليابو، ص .51، ص2008سنة عمان، 

نحمد محمود ايي ، ادارة المال اليائ  والتصر  فيه، المةتب الجامعي الحدي ،  -4

 .74، ص2016اإلسةندرية، سنة

سنة  نسعد ديام، القامون المدمي العقود الميماة، منيوراب زين الحقوقية، بيروب، -5

 ..348، ص2008

 .386، صرج  مفيهالمنسعد ديام،  -6

عدمان ابراهيم سرحان، شرا القامون المدمي العقود الميماة، دار الثقافة ليتوزي   -7

 .139، ص2007سنة  األول ،عمان األردن، الطبعة  والنير،

محو  التزاماتهم)    ج( تضامن الموكيين في  584 قرر الميرل الجزائر  في المادة -8

 الوكي .

:ف  تقضي نحةا  الوكالة في حالة  يفية في شرا القامون المدمورد في الموسوعة الوا 9-

اج ال يحت مما تعدد الوكالء غير المأذومين باالمفراد نن يعم  مجتمعين اال اذا كان العم 

ب ك نن مور ذلفيه ال  تبادل الرن  وان الوكالة تنتهي فيما تنتهي به بموب الموك  وما ند

تاج ي ما يحفه ف وكالته هو نن تبق  وكالة الباقين موقونحد الوكالء المتعددين ال ينه  اال

 ال  نن فائهال  العم  مجتمعين ومافية فيما ال يحتاج ال  تبادل الرن  كقبو الدين نو و

د احم يقرر القاضي ما يراه بيأمهمف، امظر نمور العمرو سي، نمجد العمرو سي، نشر 

 ،05لجزءارة، لمدمي، دار العدالة، القاهعبد الوهام، الموسوعة الوافية في شرا القامون ا

 من 579وهو ما ذهب اليه الميرل في المادة  .421، ص2013-2012، سنة 05الطبعة

 )    ج(.

 .401، ص2006سنة  ،02مجية المحةمة العييا، العدد -10

 .368نسعد ديام، مرج  سابو، ص -11

 .145عدمان ابراهيم سرحان، مرج  سابو، ص -12

الينهور  في اليألة فجاء عنه نن نة  االلتزا  بتقديم الحيام  فص  عبد الرزا  -13

يةون من ميتيزماب عقد الوكالة ولةن هناك نرب  حاالب يجوز اعفاء الوكي  من تقديم 

 حياباب عن نعماله القامومية في وكالته فيها:
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يم عد  حاجة بعو األعمال ال  تقديم الحيام وذلك لطبيعتها فهي ال تقتضي تقد-ن

 ام مث  توقي  الموك  عي  عقد كأن يةون وكيال عن زواج نو طال .الحي

  اذا تم االتفا  بين الموك  والوكي  عي  عد  تقديم الحيام -م

  نن تقتضي لرو  العم  اعفاء الوكي  من الحيام كعالقة الميتود  برم العم -ج

  يعتبر الحيام مقدما بمجرد امجاز العم 

 لتي تجع  تقديم الحيام ميتحيال.في حالة الظرو  الطارئة ا -د

عة ي، طبالمجيد الثام عبد الرزا  الينهور ، الوسي  في شرا القامون المدمي الجديد،

 ،501-445ص ،1991

 .146مرج  سابو  عدمان ابراهيم سرحان، -14
15  Cc Suisse Art 347: L’exploitation de l’indivision et sa représentation 

peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu 

de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net. 

   Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, 

d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période 

suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant. Code 

civil Suisse du 10 December 1907 (Etat le 1er janvier 2022) 

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu l’art. 64 de la 

constitution, vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 1904. 

 .16عزمي البةر ، مرج  سابو، ص 16-

دار  ،الثامنالمجيد  الوسي  في شرا القامون المدمي الجديد،، عبد الرزا  الينهور  -17

 .1058ص احياء الترام العربي، بيروب،

، 2017نمور طيبة، الميةية اليائعة، المةتب الجامعي الحدي ، اإلسةندرية، سنة  -18

 .214ص

 .73د محمود ايي ، مرج  سابو، ص امظر نحم -19

( وهو اروج مال من La Subrogation Réelleالعيني ) الحيول العيني:الحيول  -20

قديم ل الذمة شوا وداول مال آار في مف  اليمة بدل منه، فيح  المال الجديد مح  الما

  .ي الي  كان يير  عي  المال القد ويير  عييه مف  النظا  القاموم

 .1057وص 251مرج  سابو، ص  ،الثامنالمجيد ا  الينهور ، عبد الرز -21

، 08.امظر نيضا الينهور ، الجزء 179محمد وحيد الدين سوار، مرج  سابو، ص  -22

 .1057المرج  مفيه، ص
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 03/10/2022 :القبولتاريخ                       01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

  07-03النظام القانوني للتراخيص في براءات االختراع في ظل األمر 

The legal system for licensing in patents under 

Ordinance 03-07 
 2بن عشي حفصية  ،1*سلمون هشام

  batna.dz-univ@eselmounem.hich ،(الجزائر) 1ة باتنةجامع ،مخبر األمن اإلنساني 1
  batna.dz-univbenachi@.hafsia ،(الجزائر) 1جامعة باتنة 2

           

 الملخص:           

طور تعتبر براءة االختراع من حقوق الملكية الفكرية، وتعد أداة فعالة للت

دي ي تؤاألبحاث العلمية الت التكنولوجي واالقتصادي للدول، ال سيما من خالل تشجيع

كنه ة يملالبتكار واالختراع فمن خالل الحماية القانونية التي توفرها لصاحب البراء

ورة ع ضرماستغالل هذا االختراع وفقا للكيفيات المتاحة قانونا لذلك خالل مدة محددة 

 .توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية لمنحه البراءة من الجهة اإلدارية المختصة

من  لغيرإن استغالل براءة االختراع حق استئثاري لمالك البراءة يسمح له منع ا

د رامة أو الع استغالل اختراعه دون موافقته إال أنه وتحقيق ألهداف تتعلق أساسا بالمنفعة

سم تنق المشرع آليات تسمح من الحد من تعسف مالك البراءة تتمثل في التراخيص والتي

 ارية، وتراخيص إجبارية.بدورها إلى تراخيص اختي

 يحظى نظام التراخيص بمجموعة من الشروط واإلجراءات القانونية تناولها

 المتعلق ببراءة االختراع. 03/07المشرع الجزائري في األمر 

رية، الملكية براءة االختراع، تراخيص اختيارية، تراخيص إجبا كلمات مفتاحية:           

 الفكرية، الحماية القانونية.

 

         Abstract:  
The patent is considered as an intellectual property right. it is 

an effective tool for technological and economic development of 

countries, especially by encouraging scientific research that leads to 

innovation and invention. It is necessary to have objective and 

formal conditions to grant him the patent from the competent 

administrative authority. 

Exploitation of the patent is an exclusive right for the owner 

of the patent that allows him to prevent others exploit his invention 

without his agreement. However, in order to achieve goals mainly 

                                                             
  المؤلف المرسل  *
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related to public benefits. the legislator put some mechanisms that 

allow limiting the abuse of the patent owner which are represented 

in licences and which are divided into optional and compulsory 

licenses. 

The licensing system is due to , a set of conditions and legal 

procedures , put by the Algerian legislator , in Ordinance 03/07 

related to patents. 

Keywords: patent, optional and compulsory licenses, intellectual 

property, legal protection. 

 مقدمـــــــة:          

الختىراع تحظىى بىراءات او تعتبر الملكية الصناعية من أهم األقسام الملكية الفكرية

قىىرن التكنولىىوجي خىىالل الو مىىنب بىىراءة االختىىراع مىىرتبم بالتقىىدم العلمىىيو بأهميىىة يبيىىرة

يىىة ليىىادة حرو حىىدوث تغيىىرات اقتصىىادية بىىالموالاة مىىع التىىدفق الكبيىىر ل نتىىا و العشىىرين

حمايىىة هىىو مىىا دفىىع بعجلىىة االسىىتثمار الشىىريات التجاريىىة للمطالبىىة بو رات التجاريىىةالمبىىاد

 .قانونية لالبتكارات التي تصرف عليها أموال باهظة

رط لنقىل بالتحديد براءات االختراع هىو شىو فإقامة نظام لحماية الملكية الصناعية -

 .التكنولوجي

مايىة حيىة الفكريىة ) تىريب  ( لقد جسدت اتفاقية الجوانب المتصىلة بحقىوق الملكو -

قىىوق هىىو مىىا  هبىى  إليىىه يافىىة التشىىريعات بسىىن أنظمىىة قانونيىىة لحمايىىة حو بىىراءة االختىىراع

ير تطىوو ناعةإ  تعد براءة االختراع من األس  الهامة للتنمية الصى، الملكية الفكرية بشقيها

غيىر مىن منىع ال وللمخترع حق استئثاري باسىتغالل ابتكىارم مىع، السياسة االقتصادية للدولة

خيص إجىىراءات قانونيىىة إال أنىىه يوجىىد نظىىام التىىراو اسىىتغالله إال متىىى تىىوافرت فيىىه شىىروط

 استغالل االختراع.و يآلية تسمح للغير استعمال

نيىة فما مىدى فعاليىة نظىام التىراخيص فىي بىراءات االختىراع فىي يىل الحمايىة القانو

 ببراءة االختراع ؟المتعلق  03/07التي يرسها المشرع الجزائري في األمر

 : سنتناول اإلجابة عن هذم اإلشكالية من خالل تقسيم الموضوع إلى محورين

 .المحور األول: مفهوم التراخيص في براءات االختراع -

 .المحور الثاني: أنواع التراخيص الواردة على براءات االختراع -

 المحور األول: مفهوم التراخيص لبراءات االختراع         

حديىد تد مفهوم للتراخيص المتعلقة ببراءات االختراع يدفع بالضىرورة إلىى إن تحدي

  :ما سنتناوله من خالل هوو من جهة أخرى تعريف الترخيصو تعريف براءة االختراع

  :مفهوم براءة االختراع -أوال

 لىك أن االختىراع و تعتبر براءة االختراع نىواة أو جىوهر حقىوق الملكيىة الصىناعية

التىي عرفى  العديىد و  لك الرتباطها الوثيق بتطىور الحضىارة الشىرعية، وسانقديم قدم اإلن

يظهىر  لىك مىن خىالل اإلطىالع ، وإن تعريف االختراع هىو محىل تبىاين، ومن االختراعات
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، الدولية المنظمة لبراءة االختراع من جهةو على ما ورد في خصوص التشريعات العربية

 (1)رى.رجال القانون من جهة أخو أراد الفقهاءو

حىق فىي اسىتغالل هىذا الو يما تقدم فإن المالك حىق الملكيىة الفكريىة الحىق باسىتعمال

خصىة ربهىذا يكىون التىراخيص فىي حىق الملكيىة هىو إ ن أو ، ومثل هذا االستخدام إال بإ نه

ا م مثىل هىذلي  الغير اسىتخدا، ويمنحها مالك حق الملكية الفكرية لغيرم الستخدام هذا الحق

همىىا و يىىتم التىىرخيص بموجىىب عقىىد فيىىه طرفىىان علىىى األقىىل، والرخصىىةالحىىق لىىوال هىىذم 

 فيو المرخص له الحق في استخدام حق الملكية الفكرية معين يملكه المرخصو المرخص

 مثىل مالىك لبىىراءة، يثيىر مىن األحيىان يكىون المىىرخص هىو مالىك لحىق ملكيىة فكريىىة معىين

 .اختراع دواء ما

 لكىن، اء ماليا لشرية أدوية مرخص لهىاحيث يقوم بترخيص حق استغالل هذا الدو

ثال األمر قد تكىون أيثىر تشىعبا حىين يكىون المىرخص لىي  بمالىك لبىراءة اختىراع الىدواء مى

لكنىىه مىىرخص لىىه حيىىث يحىىق لىىه بموجىىب ترخيصىىه أن يىىرخص بىىدورم حىىق اسىىتغالل هىىذا 

إ  قىد ، مرخصىا لىهو الدواء لغيرم يذلك قىد يكىون يىل مىن طرفىي عقىد التىرخيص مىرخص

يكىىون فىىي  ات الوقىى  مرخصىىا لىىدواء ، وللمىىرخص لىىه، مىىرخص مرخصىىا لىىدواءيكىىون ال

 .المرخص له يعوض ترخيص دواء

 تعريف براءة االختراع:  -1
 : تتمثل فيو و لبراءة االختراع عدة تعاريف

  :التعريف الفقهي لبراءة االختراع -أ

ا ضىاهقاسيمان بأنها إجارة تسىلم لشىخص معىين يسىتطيع بمقتو عرفها الفقيهان مور

 .(2)أن يتمتع بالحماية التي تسيغها قوانين براءة االختراع على المخترع

التىىي تتضىىمن يشىىف و يمىىا تعىىرف بأنهىىا الوثيقىىة التىىي تسىىلمها المصىىلحة المختصىىة

ألوصاف االختراع في تمكين المختىرع مىن إنجىالم بصىورة شىرعية فهىو محمىي ضىد يىل 

 (3)التجاولات

 : اعالتعريف التشريعي لبراءة االختر -ب

 03/07لقد عرف المشرع الجزائري بىراءة االختىراع فىي المىادة الثانيىة مىن األمىر 

جىال مالمتعلق ببراءة االختراع فكرة المختىرع تسىمح عمليىا بإيجىاد حىل لمشىكلة محىدد فىي 

 .عرف براءة االختراع بأنها وثيقة تسلم لحماية اختراعو التقنية

  :التعريف القضائي لبراءة االختراع -ج

 عرفى  المحكمىة اإلداريىىةو تهىاد القضىائي اقتصىر علىى تعريىف االختىراع هىذااالج

لفىىن االعليىىا المصىىرية فىىي أحىىد قرارتهىىا االختىىراع بأنىىه ت الفكىىرة التىىي تجىىاول تطىىور هىىذا 

الصىىناعي المىىألوف فأوجىىب يىىون االختىىراع ثمىىرة فكىىرة ابتكاريىىة تجىىاول الفىىن الصىىناعي 

 .(4)القائمت

 يىىة تمنحهىىا السىىلطات الرسىىمية المختصىىة بعناصىىرو يمكىىن تعريفهىىا بأنهىىا سىىند ملك

تجيىز  إقليمهىا الملكية الصناعية في الدولة للمخترع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية داخىل

ة بشىروط محىددو اسىتغالل اختراعىه طىوال فتىرة الحمايىةو له حماية بمقتضىاها حىق ابتكىار

 .(5)قانونا
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 شروط منح براءة االختراع:  -2

 .براءة االختراع في شروط موضوعية وشروط شكلية تتمثل شروط -

 الشروط الشكلية: -أ

 : و تتمثل هذم الشروط في

 تقديم الطلب: -

ريىق طيعتبر تقديم طلب البراءة إلى الجهىة اإلداريىة المختصىة أو يرسىل إليهىا عىن 

لهىم  البريد مع إشعار باالستالم أو بىأي وسىيلة تثبى  االسىتالم مىن طىرف األشىخاص الىذين

رسىوم حق في  لك وهم المخترع أو من آل  إليه حقوقه حسب نىص المىادة الثانيىة مىن المال

 .(6)المتعلق بتحديد ييفيات إيداع براءات االختراع وإصدارها 275-05التنفيذي رقم 

يعىد ويختص المعهد الوطني للملكية الصناعية بتلقىي طلبىات بىراءات االختىراع و -

ومية  ات طابع صىناعي وتجىاري تتمتىع بالشخصىية المعهد الوطني الجزائري مؤسسة عم

 .المتعلق ببراءة االختراع 07-03وفقا لألمر ، المعنوية

 تسجيل براءة االختراع: -

اءة بعد تقديم الطلب إلى الجهىة المختصىة والتىي تقىوم بفحىص االختىراع وتسىليم بىر

طلب  إمكانية ن  الدولولقد تب، االختراع ونشرها إ  تبدأ الحماية القانونية منذ إيداع الطلب

 .الحماية عن طريق التسجيل الدولي للبراءات وهو ما يؤدي أليبر حماية للبراءات

 الشروط الموضوعية: -ب

 : وتتمثل هذم الشروط في ما يلي

 شرط الجدة: -

أو  وهذا الشرط يعنىي أن يكىون االختىراع جديىدا لىم يسىبق اسىتعماله مىن قبىل الغيىر

عنىه أو  تشىارم أو علىم الغيىر بنشىر االختىراع قبىل طلىب البىراءةالكشف عنه أو إ اعته أو ان

إال وقبىىل تىىاريخ أولويىىة  لىىك الطلىىب عنىىد إدعىىاء األولويىىة بأيىىة وسىىيلة مكتوبىىة أو شىىفوية 

 .(7)اعتبرت البراءة باطلة

يقصىىد بىىه خلىىق شىىيء لىىه خصائصىىه المميىىزة عىىن ليىىرم مىىن األشىىياء المماثلىىة أو و

ا وإ ، اعيةد يكمن في ترييبىه أو شىكله أو فىي ميزاتىه الصىنوجدة الناتب الجديد ق، المتشابهة

يىىان النىىاتب محىىل الحمايىىة مكونىىا مىىن عناصىىىر مفصىىلة عىىن بعضىىها الىىبع  تىىؤدي فىىىي 

بق عىام السىامجموعها إلى النتيجة الحاصلة فإنه يعد جديدا و لك إ ا لم يوجىد فىي الىدومين ال

 .(8)اتهاعلى إيداع طلب البراءة ناتب مكون من نف  هذم العناصر  

 شرط االبتكار:  -

صىناعي إن االختراع ينطوي على فكرة أصلية أو فكرة ابتكارية قابلىة لالسىتغالل ال

سىىواء يىىان متعلقىىا بمنتجىىات صىىناعية عديىىدة أو بتطبيىىق جديىىد لطىىرق أو وسىىائل صىىناعية 

اديىىا معروفىة وعليىىه يمكىن القىىول أن االختىراع هىىو التوصىل إلىىى فكىرة أصىىلية تىم تنفيىىذها م

مىادي  يتكون االختراع من جانبىان األول نظىري يتمثىل فىي الفكىرة األصىلية والثىاني ولذلك

 .يتمثل في التطبيق العملي للفكرة األصلية

ن و يتعين أن تمثىل الفكىرة تقىدمها فىي الفىن الصىناعي بحيىث تكىون عىال الدرجىة مى

 (9)التقدم تتجاول ما يصل إليه التطور العادي المألوف في الصناعة.
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 بلية للتطبيق الصناعي: شرط القا-

وفر تكون الفكرة قابلة للتطبيق الصناعي وفي متنىاول أي صىانع إنجالهىا بمجىرد تى

 عه قىابالالوسائل الاللمة لذلك أي يعتبر االختراع قابال للتطبيق الصىناعي إ ا يىان موضىو

 (10)للصنع أو االستخدام في أي نوع من الصناعة.

مكن يجب أن تكون  ات تطبيق صناعي فال يو بذلك فإن الفكرة األصلية لالختراع 

 النباتىاتمنح براءة اختراع عن مجرد ابتكار اآلراء النظرية وايتشاف الظواهر الطبيعيىة و

بىىل يجىىب أن يترتىىب علىىى اسىىتعمال االبتكىىار نتيجىىة ، ويىىل مىىا يسىىتعمل لصىىناعة األدويىىة

 .(11)صناعية تصلح لالستعمال في مجال الصناعة

 شرط المشروعية: -

روعية تعنىىىي عىىىدم جىىىوال مىىىنح بىىىراءة االختىىىراع عىىىن أي إبتكىىىارات تظهىىىر فالمشىىى

أي عىىىىدم وجىىىىود مىىىىانع قىىىىانوني مىىىىن تسىىىىجيل ، مخالفتهىىىىا للنظىىىىام العىىىىام واآلدا  العامىىىىة

 .(12)االختراعات

علىىىى أنىىىواع معينىىىة مىىىن  03/07هىىىذا وقىىىد نىىىص المشىىىرع الجزائىىىري فىىىي األمىىىر -

 : ظام العام واآلدا  العامةاالختراعات ال يمنح عنها البراءة ألسبا  تتعلق بالن

ام االختراعىىات التىىىي يكىىون تطبيقهىىىا علىىى اإلقلىىىيم الجزائىىري مخىىىال بالنظىىام العىىى -

 .واآلدا  العامة

االختراعىىات التىىي يكىىون تطبيقهىىا علىىى اإلقلىىيم الجزائىىري مضىىرا بصىىحة وحيىىاة  -

 .األشخاص والحيوانات

ويىىىذلك منىىىاهب  طىىىرق عىىىال  جسىىىم اإلنسىىىان أو الحيىىىوان بالجراحىىىة أو المىىىداواة -

 .(13)التشخيص

  :تعريف الترخيص -ثانيا

لحىق لىي  لغيىرم او اسىتغالل هىذا الحىقو لمالك حق الملكية الفكرية الحق باستعمال

 و إ ن أوهىبهذا يكون الترخيص في حق الملكية الفكرية ، وفي مثل هذا االستخدام إال بإ نه

يىىر لىىي  لهىىذا الغ، وذا الحىىقرخصىىة يمنحهىىا مالىىك حىىق الملكيىىة الفكريىىة لغيىىرم السىىتخدام هىى

ى يىتم التىرخيص بموجىب عقىد فيىه طرفىان على، واستخدام مثل هذا الحق لوال هذم الرخصة

إ  يقىىوم المىىىرخص بموجىىب هىىىذا العقىىد بإعطىىىاء ، المىىىرخصو همىىا المىىىرخص لىىهو االقىىل

 .المرخص له الحق في استخدام حق ملكية فكرية معين يملكه المرخص

مثىل ، مىرخص هىو ملىك لحىق ملكيىة فكريىة معىينو فىي يثيىر مىن األحيىان يكىون ال

رية حيىث يقىوم بتىرخيص حىق اسىتغالل هىذا الىدواء ماليىا لشى، مالك براءة اختراع دواء مىا

راءة لكن األمر قد تكون أيثر تشعبا حين يكون المرخص لي  بمالك لب، أدوية مرخص لها

 .(14)االختراع

 : له عدة معاني سنتناولها من خاللو

  :للترخيص المعنى اللغوي -1

تىرخص فىي ، من رخص جمع رخائص ويقال رخص له يىذا أوفىي يىذا أي لىه فيىه

 .(15)األمر أي أخذ فيه بالرخص
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  المعنى االصطالحي للترخيص: -2 

معنىىىام الحريىىىة و (latinالتىىىرخيص اصىىىطالحا مشىىىتق مىىىن االصىىىطال  الالتينىىىي )

(freedomمفهوم االصطال  ينصىرف إلىى قانونيىة الفعىل ) يص فىإن الفعىل بىدون التىرخو

 .(16)يعتبر لير قانوني

ضىي ( تعريىف لعقىد التىرخيص يقwipoيما أن المنظمىة العالميىة للملكيىة الفكريىة )

يكىون هىذا ، بأنه رضىا مالىك الحىق الخىاص المىرخص لشىخص آخىر يىؤدي لىه عمىال معينىا

المشىىرع الجزائىىري لىىم يضىىع تعريفىىا و بالعمىىل التىىرخيص محيىىا بحىىق المىىرخص الخىىاص

 .للترخيص

  :ور الثاني: أنواع التراخيص الواردة على براءة االختراعالمح

إن التطىرق إلىىى موضىىوع التىىراخيص الىىواردة علىى بىىراءات االختىىراع يىىدفعها إلىىى 

 يىةتىراخيص إجبار، والتىي تنقسىم بىدورها إلىى تىراخيص اختياريىة، وأنواع هذم التراخيص

 : هو ما سنتناوله من خاللو

فىزة شىهد التىرخيص باسىتغالل بىراءة االختىراع ق لقىدالتراخيص االختياريةة:  -أوال

، نوعيىىة يهىىرت بشىىكل فعىىال وسىىم تىىزاحم مجموعىىة العقىىود المتعلقىىة بالمجىىال االقتصىىادي

ذم التىىي ال تعتىىرف بىىأي قيىىد علىىى هىى، والصىىناعةو التىىي لهىىا اتصىىال وثيىىق بحريىىة التجىىارةو

ان تعلىىىىىق منهىىىىىا بمسىىىىىتلزمات المنافسىىىىىة المشىىىىىروعة فيمىىىىىا بىىىىىين األعىىىىىو الحريىىىىىة إال مىىىىىا

 .(17)االقتصاديين

 لىك بموجىب عقىد اسىتغالل بىين و يمكن استغالل براءة االختراع مىن طىرف الغيىر

وجىب  لىك بمو يخول فتح الطرف اآلخر إمكانية استغالل االختىراع مالك الحق االستئثاري

 : لشر   لك نتناول التراخيص االختيارية من خاللو مقابل

 تعريف التراخيص االختيارية:  -1
ل ن االخىتالالتعاريف التي تقدم بها الفقه لعقد الترخيص االختيىاري إال أ لقد اختلف 

حيىث عرفىه ، الصيالة ما المضمون فينصىب فىي منحنىى واحىدو فيقتصر فقم على األلفاي

ل عقد يمنح بمقتضام صىاحب البىراءة إلىى الغيىر تىرخيص االسىتغال، أحمد شكري السباعي

 ئثارياعضها قد يكتسىي أوال يكتسىي طابعىا اسىتمجموع الحقوق المرتبطة بطلب البراءة أو ب

ا فىي و لك مقابل عوض أو أجرة ثابتة أو تتخذ شكل نسبة مىن عائىدات اإلنتىا  يطلىق عليهى

 .فرنسا األتاوى

 في حين عرفه فىؤاد معلىول بأنىه عقىد يمىنح بواسىطته صىاحب البىراءة للغيىر حىق -

رة تحىدد ر استئثارية مقابىل أجىاستغاللها في مجموعها أو جزء منها بصفة استئثارية أو لي

 .(18)االستغالل في الغالب انطالقا من مردودية

هىىو التصىىرف القىىانوني الىىذي بموجبىىه و عقىىد التىىرخيص باسىىتغالل بىىراءة االختىىراع

ه فىي يخول مالك براءة االختراع شخصا آخرا طبيعيا يان أو معنويىا رخصىة االنتفىاع بحقى

ة لمىدو ل معين بشىكل دوري أو دفعىة واحىدةاستغالل االختراع أو بع  عناصرم مقابل بد

 .(19)متفق عليها

 .إ ن فهو عقد رضائي يتم بين طرفين
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 التراخيص االختيارية: خصائص  -2

 : إن للتراخيص االختيارية عدة خصائص منها

يسىجل فىي و عقد التراخيص االختياري عقد رضائي موقع من طىرفين يىتم يتابيىا -

 .سجل براءات االختراع مقابل دفع رسوم

 عقد الترخيص هو عقد الستغالل بىراءات االختىراع عنىدما يكىون التىرخيص فيىه -

 لشىخص واحىىد أو لعىىدة أشىخاص أو لشىىرية يمىىا قىد يكىىون جزئيىىا أو يليىا أو محىىدد بمنطقىىة

 .معينة لمدة معينة

كيتهىا ظ ملىك البىراءة بملعقد الترخيص ليرناقل للملكية إلىى المرجىع لىه بىل يحىتف -

 .(20)فهوصاحب حق عيني عليها

يترتىىب علىىى عقىىد التىىرخيص باالسىىتغالل أن يصىىبح المىىرخص لىىه حىىق شخصىىي  -

 يهىايظىل صىاحب البىراءة متمسىكا بملكيتىه عل، ويمكنه من استغالله في حدود شروط العقىد

له ال يقيدم في  لك وجود حق المرخص له باستغالو صاحب حق عيني يستطيع التصرفو

ال الغيىر إ ال يجول له أن يتنالل عن هذم البىراءة إلىى، وله من الباطن إال بموافقة المرخص

 .(21)بموافقة المرخص الكتابية

 التراخيص اإلجبارية:  -ثانيا

تمىىنح التىىراخيص اإلجباريىىة يآليىىة فىىي مواجهىىة صىىاحب البىىراءة بىىالرلم مىىن الحىىق 

 : ك سنتطرق إلىلتناول  لو اإلستئثاري الذي يحميه القانــــون

 تعريف التراخيص اإلجبارية:  -1

لتعاريف تعدد التعريفات الفقهية والتشريعية للتراخيص اإلجبارية حيث اتفق  هذم ا

، حىىول مضىىمون هىىذم التىىراخيص بأنهىىا عبىىارة عىىن تىىرخيص للغيىىر باسىىتغالل االختىىراع

ل عىوي  يحصىبموجبها يتم تخويىل الغيىر باسىتغالل االختىراع محىل هىذم البىراءة مقابىل تو

،  لىك بموجىىب قىرار تصىدرم جهىىة اإلدارةو عليىه مالىك بىىراءة االختىراع رلمىا عىىن إرادتىه

 (22) .ليس  مصلحة خاصة، وعلى أن يعود هذا الترخيص بتحقيق مصلحة عامة

 يمىىا تعىىرف التىىراخيص اإلجباريىىة بأنهىىا تىىرخيص المختىىرع الغيىىر باسىىتغالل بىىراءة

افر ي ثمىىار االختىىراع دون عنىىاء أو حاجىىة لتىىوأفضىىل سىىبل جنىىو االختىىراع مىىن أيســـــــىىـر

حيىىث يخىىول مالىىك ، هىىذا مىىا يعىىرف بىىالترخيص االختيىىاري أو التعاقىىدي، وقىىدرات ماليىىة

عينىة ماالختراع بإرادته طرفا آخرا أو بع  أو جميع حقوقىه فىي اسىتغالل االختىراع لمىدة 

إرادة  خالفىىا لىىذلك يكىىون التىىرخيص اإلجبىىاري الىىذي يكىىون رلمىىا عىىن، لقىىاء أجىىر معىىين

الدولىة  فتمىنح الجهىة اإلداريىة المانحىة للبىراءة فىي، صاحب براءة االختىراع ودون موافقتىه

 .(23)للغير حق استغالل االختراع معينة بضوابم شرعية

 حاالت اللجوء إلى التراخيص اإلجبارية:  -2

تبىة عىن يعتبر إصدار التراخيص اإلجبارية استثناءا على الحقىوق االسىتئثارية المتر

 03/07تبعىىا لىىذلك فقىىد حىىدد المشىىرع الجزائىىري فىىي األمىىر ، وملىىك بىىراءة االختىىراعحىىق 

 : يتمثل في مايلو المتعلق ببراءة االختراع حاالت اللجـوء إلى التراخيص اإلجبارية
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 عدم استغالل االختراع أو عدم كفايته:  -أ

 المتعلىق ببىراءات االختىىراع علىى أنىىه 03/07مىن األمىىر  38/03لقىد نصى  المىىادة 

عدم يما تحقق ب، تتحقق المصلحة المختصة من عدم استغالل االختراع أو لوجود نقص فيه

يكىون لهىذم المصىلحة سىلطة تقديريىة فىي ، ووجود يروف مشروعة تبرر عىدم االسىتغالل

 .تقدير جدية السبب في االستغالل أو عدم االستغالل

 عىىدمو سىىتغاللحالىىة الىىنقص فىىي االو حالىىة عىىدم االسىىتغالل: إ ن نميىىز بىىين حىىالتين

 .يفايته

يدها يمكن للمصلحة المختصة بهذا تحد، النقص أو القصور :عدم كفاية االستغالل-

وم مىا يقىو نعاإلمكانيىات اإلنتاجيىة للمصى: لعدم يفاية االستغالل باالعتماد على قرائن أهمها

حب ة صامؤثرا يمكن افتراض سوء نيو فإ ا يان الفرق بينهما شاسعا، بإنتاجه بصفة فعلية

جهىىة بالتىىالي يىىان تبريىىرا يافيىىا للجىىوء إلىىى التىىرخيص اإلجبىىاري لموا، وبىىراءة االختىىراع

 .(24)الظرف

ص االسىىتغالل مبىىررا يافيىىا للجىىوء إلىىى التىىراخي متعىىد حالىىة عىىد :عةةدم االسةةتغالل-

نىا دة قانو.... محد. لك ألن التشريعات الدولية أو الوطنية تمنح فرصة للمخترعو اإلجبارية

 .راعهالستغالل اخت

 أغراض المصلحة العامة:  -ب

المتعلىىق ببىىراءات االختىىراع أنىىه يمكىىن  03/07مىىن األمىىر  49لقىىد نصىى  المىىادة 

ختراع مىنح تىراخيص إجباريىة بإسىتغالالإل، للولير المكلف بالملكية الصناعية في أي وق 

الت هىذا فىي إحىدى الحىا، ولمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الىذي يىتم تعينىه مىن طرفىه

 : لتاليةا

 .عندما تستدعي المصلحة العامة في مجاالت األمن الوطني -

 .عندما تستدعي المصلحة العامة في مجال الغذاء -

 .عندما تستدعي المصلحة العامة يتنمية قطاعات إقتصاديةوطنية -

عنىىدما تسىىتدعي المصىىلحة العامىىة فىىي مجىىال الصىىحة ال سىىيما عنىىدما يكىىون سىىعر  -

ي متوسىطة فىمرتفعىا بالنسىبة لألسعارالو حمية بواسطة البىراءة مخالفىاالمواد الصيدالنية الم

 .السوق

اعية لم يعمل المشرع على حصر الحاالت التي تجيز للولير المكلف بالملكية الصىن

ال  يلمىة تو يسىتوحي  لىك مىن يلمىة ت خاصىة ت، منح التراخيص اإلجبارية للمنفعة العامىة

ي راخيص فىىىي حىىاالت أخىىىرى يحمايىىة البيئىىىة التىىى........إجىىىالة إسىىتخدام هىىىذم التىى.سىىيما ت

 .(25)أصبح  من المهمات األساسية التي تقع على عاتق الدولة

 استغالل البراءة بطريقة مخالفة للتنافسية:  -جـ 

ما عنىد: المتعلىق ببىراءات االختىراع أنىه ت 03/07من األمر 49/2لقد نص  المادة 

غل و مىن هىو مىرخص لىه باسىتغاللها يسىتترى هيئة قضائية أو إدارية أن صاحب البىراءة أ

 .البراءة بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية

ففىىي حالىىة مىىا إ ا قىىررت جهىىة قضىىائية أو إداريىىة أن طريقىىة اسىىتغالل االختىىراع 

يكىىون رأي ، وموضىىوع البىىراءة أو مىىن هىىو مىىرخص باسىىتغاللها يمىى  بالقواعىىد التنافسىىية
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عليىه و اإلجبىاري سىيوقف تلىك الممارسىة الولير بأن استغالل االختىراع يمنحىه التىرخيص

فىىإن الهىىدف مىىن هىىذم التىىراخيص هىىو منىىع الممارسىىات التىىي تىىؤدي باإلضىىرار باالقتصىىاد 

التىي تشىكل أساسىيات النظىام ، وخلق بيئة اقتصادية قائمىة علىى منافسىة مشىروعةو الوطني

مىىىن المصىىىالح : حىىىاالت المنافسىىىة ليىىىر المشىىىروعة فىىىي ، وتتمثىىىل(26)العىىىام االقتصىىىادي

بسىىعر و موضىىوعية للمسىىتهلك التىىي تعمىىل علىىى حمايتهىىا هىىو تىىوفير المنتىىو  بقىىدر يىىافيال

معقول فإ ا تم العمل على خالف  لك يجعل صاحب االختراع في وضىع احتكىاري يسىتلزم 

تدخل المشرع في حالة إ ا رفى  مالىك البىراءة مىنح تىراخيص اتفاقيىة سىواء يىان الىرف  

 .(27)سفية مجحفة أو يان نتيجة فرض شروط تع، في المبدأ

 البراءات المرتبطة:  –د 

اءة المتعلق ببراءات االختراع لصاحب البىر 03/07من األمر  47لقد نص  المادة 

 يمىا يكىون لهىذا، األول طلب الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة االختراع اآلخىر

 .األخير  ات الحق في مواجهة األول

 ين لشخصىىين مختلفىىين فتكىىون البىىراءةتتعلىىق هىىذم الحالىىة بوجىىود بىىراءتين مملىىويت

 .(28)الثانية لير قابلة لالنتفاع بها إال إ ا يان هناك استغالل للبراءة األولى

 الخاتمة: 

 شىعو مقوم من التقىدم للو االبتكار سمة من سمات التطور اإلنسانيو إن االختراع

  قيىىة تىىريبلحمايىىة الحىىق فىىي االسىىتغالل االسىىتئثاري لالختىىراع أبرمىى  اتفاو الحضىىاراتو

 .لتكري  براءة االختراع

محميىة تعد التىراخيص آليىة قانونيىة تسىمح باالسىتغالل األمثىل لبىراءات االختىراع ال

قتضىيات مو تبعىا لحىاالت،  لك في مواجهة الحق اإلستئثاري لمالك براءة االختراعو قانونا

 أخىىرىو تنقسىىم هىذم التىىراخيص إلىى تىىراخيص اختياريىة، وتتعلىق أساسىا بالمصىىلحة العامىة

ئىري هو ما هب إليه المشىرع الجزاو حاالت محددة قانوناو تراخيص إجبارية وفقا لشروط

ارة مىن المتعلىق ببىراءة االختىراع وفىق التفاقيىة الجوانىب المتصىلة بالتجى 03/07في األمىر 

 .حقوق الملكية الفكرية ت تريب ت

 ئثاريل االسىتلحقىه باالسىتغالو فبراءة االختراع هي توفير حماية قانونيىة للمختىرع

ى عليهىىا هىىو مىىا يعتبىىر تشىىجيعا لالختراعىىات التىىي تبنىىو تفعىىيال لحقىىه فىىي الملكيىىة االبتكاريىىة

ك هىىو مىىا يسىىمح لمالىىو إ ا يىىان األصىىل فىىي المعىىامالت حريىىة التعاقىىدو اقتصىىاديات الىىدول

ن عامىة يمكىالبراءة الحرية في إبرام عقود تىراخيص اختياريىة فإنىه اسىتثناءا علىى القاعىدة ال

لعامىة تلجأ الدولة إلى استصدار تراخيص اجبارية فىي حىاالت معينىة تتعلىق بالمصىلحة اأن 

مشرع بالدرجة وفقا لحاالت حددها المشرع في نصوص قانونية محددة مثل ما  هب إليه ال

 .المتعلق ببراءة االختراع 07-03الجزائري في األمر 

ختىراع خلصىىنا و مىن خىالل دراسىة موضىوع التىىراخيص الىواردة علىى بىراءات اال

 : إلى النتائب التالية
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 النتائــــــج: 

لقىىد يمىىل المشىىرع حمايىىة قانونيىىة لبىىراءة االختىىراع يىىر  مىىن خاللهىىا الحىىق  -1

علىق المت 03/07هىو مىا تضىمنه األمىر و االستئثاري لملك االختراع فىي اسىتغالل اختراعىه

 .االختراع ببراءات

 .ود قانونيةإن حق مالك براءة االختراع لي  مطلقا بل يخضع لقي -2

لىه ، واالسىتئثار باختراعىه لمىدة محىددةو يحق لمالك براءة االختراع السىتغالل -3

لحىىق فىىي ا ... المدنيىىةو الحىىق فىىي طلىىب الحمايىىة القانونيىىة التىىي تكرسىىها القىىوانين الجزائيىىة

 .التعوي  عن أي ضرر يصيبه

آليىىىة تسىىىىمح باالسىىىتغالل األمثىىىىل و أجىىىال المشىىىرع مىىىىنح التىىىراخيص ينظىىىىام -4

 .ات بغية تحقيق المصلحة العامةلالختراع

أوجب القانون علىى صىاحب االختىراع إتبىاع إجىراءات قانونيىة محىددة تنطلىق  -5

مىىن تىىم و مىىن تقىىديم طلىىب إلىىى لايىىة التسىىجيل أمىىام جهىىات مختصىىة لالعتىىراف بىىاالختراع

 .الشكلية لمنح براءة االختراعو التحقق من الشروط الموضوعية

رم عقىىد اختياريىىا يسىىمح فيىىه لشىىخص يمكىىن لصىىاحب بىىراءة االختىىراع أن يبىى  -6

 .بموجب عقد رضائيو طبيعي أو معنوي أن يستغل اختراعه لمدة محددة

يمكىىن اللجىىىوء إلىىى استصىىىدار تىىراخيص إجباريىىىة تسىىمح باالسىىىتغالل األمثىىىل  -7

 اعالمتعلىق ببىراءة االختىرو 03/07 لك فىي حىاالت حىددها المشىرع فىي األمىر و لالختراع

 . لك على سبيل الحصرو

 احات: االقتر

وعة من خالل النتائب المتوصل إليها يمكن أن نخر  بمجمو من خالل هذم الدراسة

 : تتمثل فيو من االقتراحات لحماية براءة االختراع

يتعىىىين علىىىى المشىىىرع الجزائىىىري تشىىىديد العقوبىىىات علىىىى يىىىل مىىىن يعتىىىدي علىىىى  -

 .03/07مر البراءات المحمية قانونا بموجب قانوني براءة االختراع الذي تضمنه األ

م المتعلىىق ببىىراءة االختىىراع بقىىوانين أخىىرى تىىنظ 03/07يمىىا يجىىب تىىدعيم األمىىر  -

ادة مىالتىي اقتصىرت فىي و اإلجراءات المتبعة للحصول علىى التىراخيصو الحماية القانونية

 .واحدة في األمر السابق

 يىذلك تىىرك مسىىالة تعريىف االختىىراع أو التىىراخيص إلىىى الفقىه يونهىىا تتطىىور مىىع -

 .التكنولوجي الحاصل في العالمو العلمي التقدم

بىراءات  لىك للسىهر علىى حمايىة الو تدعيم المنظومة القانونية بجهات رقابة فعلية -

 .المحمية قانونا

تكىىري  تعىىاون دولىىي لحمايىىة بىىراءات المحميىىة وطنيىىا لتصىىبح محميىىة دوليىىا مىىن  -

ؤون هىذم الشى يات المبرمة فىياالتفاقو خالل االنضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

در مىن القىو تحديىد القىوانين المحليىة معهىا لتكىون علىى نفى  النسىقو السيما اتفاقيىة تىريب 

 .الحماية
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 12/12/2022 :القبولتاريخ                   01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 أليات استغالل الحق المالي للمؤلف في التشريع الجزائري.

Mechanisms for exploiting the financial right of the 

author in Algerian legislation .  
 1*سعد لقليب 

 الجزائر()،المركز الجامعي سي الحواس،بريكة 1
barika.dz-saad.louglaib@cu 

           

 الملخص:            

 نطوييتناول هذا المقال، أحد شقي حق المؤلف، ونقصد به الحق المالي، حيث ي

 حقتحت هذا األخير، عدة حقوق هي : الحق في االستنساخ، حق اإلبالغ للجمهور، 

:  وهي التحوير. والستغالل هذه االمتيازات أو الصالحيات نص المشرع على عدة آليات

ا سب معقد التنازل، عقد النشر، رخصة اإلبالغ للجمهور. وهذا ما سوف نتطرق إليه ح

 يأتي الحقا.

ور، المؤلف، االستنساخ، اإلبالغ للجمه ،الحق المالي :الكلمات المفتاحية      

  تنازل.التحوير،عقد ال

 

         Abstract:  

         This article deals with the author's financial rights, according 

to the terms of the latter, includes several rights: the right of 

reproduction, the right to make public communication of the work, 

the right of adaptation. To exploit these texts privileges or 

legislative powers on several mechanisms: the assignment contract, 

publishing contract, the public communication license. This is what 

I will refer to as what comes later. 

Keywords:   

Contract Financial right; The author; Reproduction; Reporting to 

the public; Modulation; Assignment.          

 مقدمة:          

 تنصب حقوق المؤلف على حماية اإلنتاج الذهني للمؤلف وتسمى هذه اإلنتاج

ة، سيقيبالمصنفات األدبية والفنية والتي تشمل المصنفات المكتوبة، والمصنفات المو

 والمصنفات الفنية والمصنفات الرقمية. 

                                                             
 المؤلف المرسل  *

mailto:saad.louglaib@cu-barika.dz
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 نوتعتبر حقوق المؤلف من الحقوق المعنوية والتي هي سلطات يخولها القانو

كار لشخص على إنتاجه الفكري أو األدبي أو الفني أو الذهني حيث يكون له حق احت

غير ية والمنفعة المالية الناتجة عن استغاللها وما يميزها أن محلها أشياء غير ماد

ميز ملموسة، وإنما يمكن تصورها فقط لذلك تدرج ضمن المنقوالت المعنوية، وهي تت

 قلنا منانت على جانبين أحدهما أدبي و اآلخر مالي وإذا بطبيعة مزدوجة خاصة ألنها تقوم

اج الحق المعنوي إلى الحق المالي، سنالحظ أن المقصود به هو إعطاء صاحب اإلنت

 دات،الذهني للمصنف حق استغالل مصنفه، بما يعود عليه بالربح المالي في شكل عائ

 معينة ينقضي هذا الحق بفواتها. خالل فترة زمنية

مؤلف، وعليه نعالج في موضوع بحثنا هذا موضوع الجانب المالي من حقوق ال         

  اديةوهو أحد جوانب التي حماها المشرع بوصفها ملكية خاصة، ترد على أشياء غير م

 من نتاج الذهن أو الفكر.

 البحث:مية أه        

ل غالستوتتمثل اهمية هذا الموضوع في التعريف بالطرق المتاحة للمؤلف من اجل ا

 ات.الليالة التعريف بهذه وحقه، المعترف له به قانونا في التشريع الجزائري، مع محا

 :تحديد أهداف البحث         

 والمتضمن حقوق المؤلف 19/07/2003المؤرخ في  05-03وبالعودة إلى األمر 

الي والحقوق المجاورة، نجد أن المشرع الجزائري تطرق إلى تنظيم أحكام الحق الم

ل إقراره وما بعدها و من خال 27ؤلف في الفصل الثاني من الباب الثاني من المادة للم

ير غأو  للحق، وبيان االمتيازات الناشئة عنه، وطرق استغالل المصنف بالشكل المباشر

ر هذا نظي المباشر، ومن حيث كيفية التنازل عن هذا الحق وما يتقاضاه المؤلف من مقابل

 التنازل.

  :لية البحثإشكا         

 وعليه يمكننا طرح إشكالية الدراسة الرئيسية التالية: 

 كيف يمكن للمؤلف أن يستأثر بحقوقه المالية في التشريع الجزائري ؟

 هذه االشكالية تتفرع عنها بعض األسئلة الفرعية التالية :

 ماذا نعني بحق المؤلف المالي ؟ 

 ما خصائصه ؟ 

  للمؤلف ؟ما هي آليات استغالل الحق المالي 

 المنهجية المعتمدة :          

 ، معلقد استعملت المنهج الوصفي ألنه المناسب في هذا النوع من المقاالت

د لمواااالستعانة في بعض المرات بالمنهج التحليلي من اجل تحليل بعض ما تنص عليه 

 القانونية.

 المحاور الرئيسية للبحث:           

 ت نتبع المنهجية التالية:ولإلجابة على هذه االنشغاال

 المبحث األول: مفهوم الحق المالي للمؤلف 

 المطلب االول: التعريف               

 المطلب الثاني: الخصائص               
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 المبحث الثاني: أنواع الحقوق المالية للمؤلف. 

 المطلب االول: الحق في االنتاج.              

 حق اإلبالغ للجمهور المطلب الثاني:            

 المطلب الثالث: حق التحوير            

 المبحث الثالث: آليات استغالل الحق المالي للمؤلف   

 المطلب االول: عقد التنازل 

 المطلب الثاني: عقد النشر             

 المطلب الثالث: رخصة اإلبالغ للجمهور 

 خاتمة.          

 هوم الحق المالي للمؤلف.المبحث األول : مف           

 ي، إذإن لحق المؤلف طبيعة مزدوجة تتمثل في الجانب المعنوي والجانب المال 

صية بشخ يخول لصاحبه مزايا معنوية ويقصد بها حماية المصنف ألنه ابتكار ذهني لصيقا

 صاحبه، فتصبح له أبوة و سلطة تامة عليه.

       ه وحده سلطة احتكار وتكون له كذلك مصلحة مالية تتمثل في أن يكون ل

 ال، بل فصولواستغالل هذا اإلنتاج استغالال ماليا, لكن هذا ال يعني أن حق المؤلف حق م

 هما جانبان يصبان في قالب واحد.

هذه ير بوإذا كان الحق المعنوي للمؤلف جديرا بالحماية، فالحق المالي أيضا جد

ى ا علنفاته، على نحو يجعله مطمئنالحماية لكي يستفيد المؤلف من عائد استغالل مص

د جساحاضره ومستقبله، وال يخاف من جوع وال فاقة، فالمؤلفون لهم أجساد، وهذه األ

 تحتاج للطعام، لذلك فان جهدهم يجب أن يكافأ بجعل عائد مادي عادل. 

ي ف(" رغم أن سعادة المؤلف تتمثل Beaumarcheوكما يقول األديب الفرنسي )

لعشاء لى اعتناول الكافة، إال انه ال يجب أن ننسى أن الطبيعة تجبره كون مصنفاته في م

 (1)مرة كل عام ". 365

ن وعليه سوف نتناول تعريف الحق المالي للمؤلف ثم الخصائص التي تميزه ع

 غيره من الحقوق.

 المطلب االول: تعريف الحق المالي للمؤلف.          

 الي،لمعنوي بحق آخر، وهو الحق الميتمتع المؤلف على عمله إلى جانب الحق ا

واستقر  الحق المادي أو االقتصادي. وعن طريق هذا الحق يمكن للمؤلف أن يستغل عمله.

ة في ولويالفقه والقضاء على اعتبار الحق المالي للمؤلف حقا مستقال يعطي للمؤلف األ

 (2)االستئثار به.

يتميز  لمادي لحق المؤلف،وعليه يمكن تعريف الحق المالي للمؤلف بأنه الجانب ا

جة عن لناتبأنه حق منقول معنوي من حقوق الذمة المالية، كما يعتبر المصلحة المالية ا

ابي من ن كتاستغالل المؤلف للمصنف استغالال ماليا، وال يجوز لغيره أن يستغله إال بإذ

 المؤلف.

 المطلب الثاني: خصائص الحق المالي للمؤلف.          

ؤلف في جانبه المالي حقا ماليا ألنه يقّوم بالمال، وعلى هذا األساس يعتبر حق الم

يقبل التصرف فيه، ويقبل االنتقال من شخص آلخر سواء بين األحياء أو بعد الوفاة، إلى 
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جانب هاتين الخاصيتين يتميز الجانب المالي لحق المؤلف بأنه ال يسقط بعدم االستعمال، 

 ويمتاز بالعالمية. ويقبل الحجز عليه وبأنه حق مؤقت

 أوال: حق التصرف.         

رف فالحق المالي للمؤلف عبارة عن حق االستغالل المالي للمصنف يجوز التص

 (3)فيه بنقله إلى شخص آخر بمقابل أو بدون مقابل.

 ثانيا: انتقال الحق المالي للمؤلف.           

أي  تقل بهاي يناعد العامة التأي أن الحق المالي للمؤلف ينتقل إلى الورثة وفقا للقو

م من األمر رق 28مال آخر سواء عن طريق الميراث أو الوصية كما أضافت المادة 

والمتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حقا  19/07/2003المؤرخ في  03/05

نسبة بال آخر غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة في حالة البيع بالمزاد العلني

 (4)األصلي في الفنون التشكيلية. للمصنف

 ثالثا: العالمية.            

 ي تعترفالت يمتاز هذا الحق بالعالمية، ألنها حقوق معروفة في اغلب دول العالم    

 (5).الدولية بالملكية األدبية والفنية، كما تنص على هذه الحقوق االتفاقيات

 رابعا: عدم قابليته للحجز.           

ي فوق المؤلف المعنوية غير قابل للحجز عليها، بما فيها الحق أي أن حق

ي سخ أناالستغالل، أما إذا تم نشر المصنف فان الحجز يكون على مـــا هو موجود من 

 (6).مادييقـع الحجز على شيء 

 خامسا: الحق المالي للمؤلف مؤقت.            

، عينةمه بعد وفاته مدة حق المؤلف في احتكار مصنفه محدد بمدة حياته، ولورثت

ري جزائأجمعت التشريعات على تحديدها بمدة معينة تنقضي بانتهائها، وفي القانون ال

نة المدنية سنة ابتداءا من مطلع الس 50بخمسين   05-03من األمر رقم  54حددتها المادة 

 التي تلي وفاة المؤلف.

 .المبحث الثاني: أنواع الحقوق المالية للمؤلف           

األمر  من 27إن الحقوق المادية المعترف بها للمؤلف والتي تنص عليها المادة 

 اج على، هي ثالثة أنواع : الحق في نقل اإلنتاج،الحق في عرض اإلنت05-03رقم 

 الجمهور والحق في التتبع.

 .المطلب االول : الحق في نقل اإلنتاج         

مهور الج ق التي تسمح له بإيصاله إلىيقصد به التثبيت المادي للمصنف بكافة الطر

ي هبصفة غير مباشرة، وما يميز هذه الطرق أنها متعددة وتشترك في خاصية واحدة 

 وضع الجمهور في صلة غير مباشرة باإلنتاج الذهني للمؤلف.

( يتمثل 05-03من األمر رقم  27إن نقل اإلنتاج وفقا للقانون الجزائري )المادة 

م ي وسيلة كانت. حيث تطلب موافقة وترخيص المؤلف، إذا تفي استنساخ المصنف بأ

 يث يشملاج حبنفس المادة كالكتابة مثال، ولقد وسع المشرع الجزائري من دائرة نقل اإلنت

سمعي دائما من نفس األمر على )...وضع أصل المصنف ال 27التأجير، إذ تنص المادة 

 اريةة التأجير والتأجير التجالبصري أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسط

 لبرامج الحاسوب (.
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-03من االمر رقم  33غير أن المشرع نص على عدة استثناءات في المادة 

 ال يتطلب فيها موافقة المؤلف في االستنساخ منها :(  7)،05

االستنساخ اإلجباري للمصنف بغرض التعليم المدرسي أو الجامعي والتكوين المهني -1

 لمحددة في القانون.طبقا للشروط ا

لى تحقيق إيسمح للمكتبات ومراكز حفظ الوثائق التي ال يهدف نشاطها  46وفقا للمادة -2

 أرباح تجارية باستنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف.

ة له أيضا استنساخ مصنف دون موافقة المؤلف ودون تقديم مكافأ 49أجازت المادة -3

 جراء إداري أو قضائي.لغرض طرق اإلثبات في إطار إ

 المطلب الثاني: حق عرض اإلنتاج على الجمهور .        

يل لتمثايتمثل هذا الحق في إبالغ المصنف إلى الجمهور بأية طريقة سواء بواسطة 

اشرة ر مبأو البث اإلذاعي، ويتم اإلبالغ إلى الجمهور إما بصورة مباشرة أو بصورة غي

 عن طريق دعائم مادية.

 27أهم طرق إبالغ المصنف إلى الجمهور، والتي تضمنتها المادة  ويمكن حصر

 في الحاالت التالية :

 إبالغ المصنف عن طريق البث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري.-

 إبالغ المصنف المذاع بالوسائل السلكية أو بواسطة البث الالسلكي.-

 إبالغ المصنف بأية منظومة معالجة معلوماتية.-

رنت االنتاإلشارة إلى أن إبالغ المصنفات بواسطة وسائل اإلعالم الرقمية كوتجدر 

من معاهدة  08واألقمار االصطناعية يخضع لموافقة المؤلف وفقـا لمألا تنص عليه المادة 

 (8).1996المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 

 المطلب الثالث : حق التتبع.          

ن ملمعترف به للمؤلف في الحصول على نسبة مئوية، إن حق التتبع هو الحق ا

 وورثته ياتهثمن بيع أو إعادة بيع إنتاجه األصلي، يستفيد من حق التتبع المؤلف أثناء ح

 سنة (. 50خالل مدة الحماية التي حددها القانون )

ي د العلنلمزاويقتصر حق البيع أو إعادة البيع التي تتم في حالتين : حالة البيع با

 لة البيع بواسطة تاجر.وحا

ي، ألصلاإن حق التتبع يستفيد منه المؤلف حتى في حالة تنازله عن ملكية مصنفه 

ا يضطر ملبا ويستند حق التتبع إلى اعتبارات تتعلق بتحقيق مبدأ العدالة واإلنصاف إذ غا

ي ة التلثروالفنان إلى بيع مصنفاته بأثمان منخفضة فمن العدالة أن يستفيد المؤلف من ا

 حققها إنتاجه. 

قد وحق التتبع في القانون الجزائري فيقتصر فقط على الفنون التشكيلية، و

ة حاصل : " يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلي28إشارات إلى ذلك المادة 

ون رفي المتاجرة بالفنإعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محت

 مثل.حق التتبع لألشخاص األجانب إلى قاعدة المعاملة بال ويخضع منح، "التشكيلية

 المبحث الثالث: آليات استغالل الحق المادي للمؤلف.          

 بين إن قابلية التصرف تجعل من الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها

 اإلحياء بمقابل، كما تنتقل الحقوق المادية إلى الورثة بعد وفاة المؤلف.
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 المطلب األول :عقد التنازل.         

اسطة ة بوأجاز القانون للمؤلف إمكانية التنازل جزئيا أو كليا عن حقوقه المادي

 عقد مكتوب.

ن ر ركويجب أن تتوافر في عقد التنازل الشروط العامة للعقد : وتتمثل في توف

 ة.لمتعاقدد افراالرضا واإلرادة )األهلية (. ويتعرض لإلبطال كل تنازل ال يبرز إرادة األ

ومن ناحية أخرى وضع القانون بعض الشروط الخاصة بعقد التنازل نوردها 

 على النحو التالي : 

 يجب أن يحدد في عقد التنازل ما يلي : 64وفقا للمادة -1

 الطبيعة )عقد التنازل كلي أو جزئي (.•

 الشروط االقتصادية للحقوق المتنازل عنها.•

 ستغالل المصنف.الشكل الذي يتم به ا•

على المؤلف ضمان الحقوق المتنازل عنها للمتنازل له وتقديم  (9)،67بموجب المادة  -2

 .يد العون والمساعدة له

مصالح وفي المقابل يلتزم المتنازل له بإبالغ المصنف إلى الجمهور ورعاية ال -3

 المشروعة للمؤلف.

زل عن دائما مقابل التنا 05-03من األمر رقم  65يتقاضى المؤلف وفقا للمادة  -4

مع  تغاللحقوقه المادية مكافأة مستحقة تحسب كقاعدة عامة تناسبيا مع إجراءات االس

 .ضمان حد أدنى

فأة لمكاايمكن مراجعة العقد في حالة وجود غبن يكون ضحيته المؤلف إذا تبين بان  -5

من نفس  66مادة الجزافية تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب طبقا ألحكام ال

 األمر السابق الذكر.

ا بعد يمكن فسخ العقد بسبب عدم استغالل الحقوق المتنازل عنه 69طبقا للمادة  -6

ن له أ انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسليم المصنف محل التعاقد وال يحق للمتنازل

 نأو م يحول الحقوق المادية للمؤلف إلى الغير إال بترخيص صريح من صاحب اإلنتاج

 .يمثله

 المطلب الثاني:عقد النشر.           

نوني القا ويعتبر عقد النشر أهم نموذج لعقد التنازل، وعليه سوف نعالج النظام

 لعقد النشر فيما يأتي.

 وال: تعريفه.أ            

ف لمصنوهو العقد الذي بموجبه يسمح المؤلف للناشر للقيام بعملية استنساخ ا

لى عتفق عليها، مقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها لنسخ عديدة حسب شروط م

 الجمهور لحساب الناشر.

نسي والمشرع الجزائري لم يورد أي تعريف لعقد النشر، غير أن المشرع الفر

ي يتناول بأنه " العقد الذالفكرية، من قانون حقوق الملكية  132/1عرفه في المادة 

 لناشرفقا لشروط محددة إلى شخص يسمى ابمقتضاه المؤلف، أو احد ورثته من بعده و

ير األخ عن حق إنتاج أو العمل على إنتاج عدد من النسخ للمصنف، على أن يلتزم هذا

 بالطبع واإلعالن  ".
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 ،(10)حق المؤلفمن قانون حماية  73أما المشرع المصري فقد أشار في المادة 

ده تعاق الية، أن يكونإلى عقد النشر عند اشتراطه لصحة تصرف المؤلف في حقوقه الم

على  من الناشر كتابيا، وان يتضمن هذا العقد بالتفصيل كل حق يكون محل التصرف

ن لطرفيحدا، وبيان مداره، والغاية منه وزمان ومكان االستغالل، وذلك حتى يكون ا

 (11)على بينة من أمرهما، وتجنبا للغموض في العقد.

 ثانيا : حقوق والتزاما المؤلف.         

 عالج الحقوق ثم ننتقل الى الواجبات،  وفقا لما يأتي:ن

 . الحقوق المالية المؤلف.1

ل وفقا لمبادئ استقاللية الحقوق المادية والتفسير الضيق لعقود استغال

المصنفات يقتصر ترخيص استعمال المصنف على استعماالت وأساليب االستغالل 

 ليها.المتفق عليها في العقد مقابل المكافئة المتفق ع

 . التزامات المؤلف.2

 كالتالي : 05-03من األمر رقم  91نصت على هذه االلتزامات المادة 

 تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على خالف ذلك. -1

 توقيع قسيمة اإلذن بسحب نسخ المصنف في اآلجال المتفق عليها. -2

ل وهذين االلتزامين يفرضان أن المؤلف قد قدم المصنف للنشر في اآلجا

 المحددة وبشكل يسمح باستنساخه.

 .حقوق وواجبات الناشر.3

 نعالج الحقوق ثم ننتقل الى الواجبات،  وفقا لما يأتي :

 . حقوق الناشر.3-1

 بالرجوع إلى بعض التشريعات األجنبية للناشر بعض الحقوق منها:

هار الحق في التصرف في عدد معين من النسخ قصد توزيعها مجانا في إطار إش -1

 قية المصنف.وتر

ألول الحق في تصفية ما بقي من المصنف بعد انقضاء مدة معينة وبعد العرض ا -2

 لتداول النسخ.

 الحق في ملكية المصنف محل النشر. -3

 .التزامات الناشر.3-2

 على واجبات أساسية وهم : 96، 95، 94في مواده  05-03ينص األمر رقم 

 دفع للمؤلف المكافئة المتفق عليها. -1

 عقد النشر. اشر بتوزيع المصنف محلالتزام الن -2

ية، لسنواتزويد المؤلف بكل المعلومات الالزمة لحالة تنفيذ العقد، أي الحسابات  -3

د ، عدعدد النسخ المتفق على سحبها وتاريخ السحب، عدد النسخ المباعة من المصنف

يفية كوؤلف النسخ المخزنة، مبلغ األتاوى المستحقة، بقية األتاوى المطلوب دفعها للم

 دفعها.

 انتهاء عقد النشر. -4

 ينتهي عقد النشر لعدة أسباب يمكن ترتيبها كالتالي :
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 . أسباب عادية.4-1

 انقضاء اجل العقد. 

  : ص يعني نهاية عدد النسخ المتفق عليها، ما لم يوجد شرط خانهاية النشر 

  .عدم طبع المصنف المتفق عليه في اآلجال المتفق عليها 

 عادية.. أسباب غير 4-2

في عدة حاالت  وتتمثل( 12)،97ألحكام المادة ونجد أساسا حالة فسخ العقد طبقا 

 هي : 

 .عدم وضع نسخ المصنف تحت الجمهور في اآلجال المقررة في العقد 

 .عدم دفع للمؤلف أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام 

 عدم قيام الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد. 

 .األسباب األخرى 4-3

ة والمراد بذلك هو اتفاق األطراف على وضع حد لعقد النشر أو تنازل ورث

 اشر.المؤلف عن نشر المصنف بعد وفاته ويمكن أن يتسبب التنازل في تعويضات للن

 المطلب الثالث: رخصة اإلبالغ إلى الجمهور.         

 .سوف نتطرق إلى تعريفها ثم لحقوق واجبات األطراف

 أوال: تعريفها.         

يمكن تعريف رخصة اإلبالغ للجمهور على  (13)،99حسب ما جاء في المادة 

 عموماالنحو التالي " عقد يرخص بموجبه المؤلف أو ممثله لشخص طبيعي أو معنوي )

مثيل يسمى مقاول أو منظم مالهي (، وضع المصنف في متناول الجمهور عن طريق الت

 لة ".ي وسيألبث السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو للعرض أو أو األداء الفني أو ا

ويدل هذا التعريف على أن رخصة اإلبالغ للجمهور تشمل عدة أنواع من 

 النشاطات وهي :

 التمثيل واألداء الفني. 

 استنساخ األداء. 

 البث السمعي والسمعي البصري. 

لى رخصة اإلبالغ، لكن لم  تنص ع  ،( 14)"" برن ويجب اإلشارة إلى أن اتفاقية 

وضعت أحكام خاصة بكل من عقد التمثيل واألداء الفني والبث السمعي والسمعي 

معها لى جإالبصري، ويفسر موقف المشرع الجزائري  بتشابه بين كل هذه العقود مما أداه 

 داخل مفهوم واحد وهو "رخصة اإلبالغ إلى الجمهور ". 

 اف.ثانيا: حقوق وواجبات األطر          

يمكن أن يكون اإلبالغ مباشرا عن طريق الديوان الوطني لحقوق المؤلف 

بصفته مسير جماعي ( 15)(،ONDA)والحقوق المـجاورة،  والمعبر عنه اختصارا بـ 

ق ن طريلحقوق المؤلفين حيث انه يقبض الرسوم المحددة الستعمالها أو غير مباشر ع

من  02/ 100معنوي وفقا للمادة  مؤسسة أو مقاول مالهي سواء كان شخص طبيعي أو

 سالف الذكر. 05-03األمر رقم 

 



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

. 96 - 86 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

94 

 

 . بالنسبة للمؤلف.1

ف تدور حقوقه حول الحقوق المعنوية السيما الحق في احترام سالمة المصن

بة ورقا والحقوق المالية الممثلة في الحصول على المكافئة المتفق عليها في العقد

 ظروف استغالل مصنفه.

لقاعدة قا لاصة بالمؤلف فتتمثل طبعا في احترام أحكام العقد وفأما الواجبات الخ

 قانون مدني. 106العامة المنصوص عليها في المادة 

 . بالنسبة للمرخص له.2

ت واجباحقه األساسي هو االستغالل الهادئ للمصنف مع احترام محتواه. اما ال

إذا  راداتالمفصل لإليدفع األتاوى المتفق عليها وتقديم الكشف المثبت وفتتمثل في : 

 كانت األتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغالل المصنف.

 من 106، 105ويجب اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري حدد في المادتين 

ر نطاق رخصة إبالغ المصنف السمعي و/أو البصري إلى الجمهو 05-03األمر رقم 

بالغ قوم باإللتي تالغ عن طريقها والتابعة للمؤسسة ابتبيان الوسائل التقنية التي يتم اإلب

 وفق هذه الرخصة.

 الخاتمة :           

ل في ، والذي يتمث05-03بعد هذا العرض للحق المالي للمؤلف وفقا لألمر رقم 

 از بعدةيمت المصلحة المالية الناتجة عن استغالل المؤلف للمصنف استغالال ماليا، والذي

تهي وين ، قابليته للتصرف، كما يمتاز بأنه قابل لالنتقال للورثةخصائص هي العالمية

 جد :بالمدة المحددة له. ومن اآلليات التي تسمح باستغالل الحق المالي للمؤلف ن

 عقد التنازل.•

 عقد النشر.•

 رخصة اإلبالغ إلى الجمهور.•

ار وتبين من خالل دراسة عقود نقل حقوق المؤلف أن المشرع اكتفى بوضع إط

سب قانوني عام لتلك العقود وترك المجال إلرادة األطراف لتحديد محتوى العقد ح

 المصالح المتبادلة والظروف السائدة وقت إبرام العقد.

 الهوامش        
                                                             

رضا متولى وهدان، حماية الحق المالي للمؤلف، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -1

 .32، ص 2001اإلسكندرية، مصر، 

محمد خليل يوسف ابوبكر، حق المؤلف في القانون، دراسة مقارنة، الطبعة األولى،  -2

 .74، ص 2008جامعية للدراسات والتوزيع، لبنان، مجد المؤسسة ال

فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الفكرية، الملكية األدبية والفنية والصناعية، دار  -3

 .121، ص 2004هومه، الجزائر، 

، المتعلق بحقوق المؤلف 19/07/2003المؤرخ في  03/05من األمر رقم  28المادة  -4

 والحقوق المجاورة.
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 الناشئة بين غياب النص القانوني وحاجة االقتصاد الوطني المؤسسة

 -دراسة على ضوء القانون الجزائري-

The Startup between the absence of the legal text and 

the need for the national economy 

-Study in light of Algerian law- 

1مالكي محمد
 

1 -تمنراست، الجزائر -جامعة أمين العقال حاج موسى أق أخموك  

mohammedbenhabib@gmail.com 

 

           الملخص:         
إن األهمية البالغة والمتزايدة للمؤسسات الناشئة في تحريك عجلة االقتصاد الوطني     

الجزائري بشكل متسارع، جعلها موضوع جدال بين الفقهاء سواء االقتصاديين منهم أو 

وء على القانونيين أو حتى االجتماعيين، ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الض

المؤسسة الناشئة وتركز الدراسة على شقها القانوني والوصول إلى تحديد الطبيعة 

القانونية لها، وفق ما هو متاح في التشريع الجزائري من نصوص قانونية ذات صلة 

بموضوع الدراسة المعالج، كل هذا بغية تحديد إطار قانوني من شأنه طمأنة أصحاب 

إلى تبني هذا النموذج المستجد من المؤسسات، والسعي  المؤسسات الناشئة للمضي قدما

للبحث عن أنجع السبل الكفيلة لالستفادة من اآلليات المختلفة للتمويل والمرافقة المتوفرة 

 وفق المنظومة القانونية الجزائرية خدمة لالقتصاد الوطني.

تصاد مرافقة، االقالتمويل، الالمؤسسة الناشئة، النظام القانوني، : الكلمات المفتاحية       

 الوطني.

                                                                                           Abstract:  

         The increasing importance of Startups in accelerating the 

algerian national economy has made them the subject of 

controversy among the masses of jurists, whether economic, legal 

or even social, hence this research paper to highlight the startup and 

focus the study on its legal part and reach the determination of its 

legal nature, as available in Algerian legislation. 

    legal texts related to the subject of the study, all in order to 

identify a legal framework that will reassure the owners of startups 

 
 

  المؤلف المرسل *
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to move forward Adopt this emerging model of institutions and seek 

the most effective ways to take advantage of the various financing 

and escort mechanisms available in accordance with the Algerian 

legal system in the service of the national economy. 

   Keywords: Startup, legal system, finance, accompaniment, 

national economy. 

 مقدمة:        

شكككككل قطككككاع المحروقككككات والكال يشكككككل الركيككككزة األساسككككية لالقتصككككاد الككككوطني        

ة ناجعكة الجزائري، األمر الذي دفع صناع القرار في الجزائر إلى التفكير في بكدائل سكريع

لككى مككن شككأنها االنتقككال باالقتصككاد الجزائككري مككن اقتصككاد ريعككي قككائم علككى المحروقككات، إ

ظمكة مية اقتصادية فعالة ترتكز علكى قطاعكات أخكرو، وفكق أطكر وأناقتصاد بديل قوامه تن

 من شأنها ضمان ذلك التحول المنشود.   

جعكل  وبهذا بات التطكور االقتصكادي هاجسكا يشككل العديكد مكن المشكاكل، األمكر الكذي      

ى البحككث عككن السككبل واآلليككات الممهككدة للوصككول إلككى هككذا المبتغككى الهككد  األول والمسككع

ع األسكككمى للدولكككة الجزائريكككة، ومكككن بكككين اآلليكككات المسكككتجدة والوسكككائل المسكككتحد ة تشكككجي

غيكر  بخاصة تلك التي تمس االقتصاد إن بصفة مباشكرة أواالستثمار في شتى المجاالت، و

 مباشرة.

ضكبط يولعل حديث الساعة هو ما يعر  بالمؤسسات الناشئة هذا المصطلح الكذي لكم        

قككه مككن حيككث مدلولككه وال مككداه وال نطاقككه، ال مككن قبككل رجككال القككانون وال حتككى مككن قبككل ف

تعريفكا  نون قد نجد لها في بعض األحيكاناالقتصاد أنفسهم، فالمصطلحات الدخيلة على القا

ها، لفي هذا األخير، يحاول من خالل ذلك المشرع ضبطها وتقييد المهتمين بوضع تعريف 

 غير أن مصطلح المؤسسة الناشئة ما يزال غامضا غير مفهوم الداللة تماما.

ألهميكة، من هذا المنطلق تتجلى أهمية الدراسة في كونها تطرح موضوعا غاية في ا        

ائكر علكى يتجسد في إبراك دور المؤسسة الناشئة في دفع عجلة التنمية االقتصادية فكي الجز

ر أن اعتبار هذه األخيرة عصب التنمية الشاملة، ومحرك أساسي لتطور وتقكدم الكدول، غيك

راسكة ذلك لن يتأت إال بضوابط وأطر تضمن فعالية هاته المؤسسة، مكا يجعكل الغايكة مكن د

د سة الناشئة والهد  المتوخى هو وضع تأصيل قانوني لهذا الصكنف الجديكموضوع المؤس

 من المؤسسات، تأصيال من شأنه تبيان وتوضيح التأطير القانوني الالكم لها.

ة إلىىأ  م مىىدك  مكىىن احد ىىد ال  ي ىىي : هنككا كككان لزامككا طككرح اإلشكككال اآلتكك مككن        

د باعت ا هىىا قىىاط ت القتصىىا الجزائىى مالقانونيىىة للمؤسسىىة الناشىىئة رىىي إطىىا  القىىانو  

  ؟جزائ م

بغيككة اإلجابككة علككى مككا طككرح مككن تسككامل سككنحاول االعتمككاد علككى المككنهج التحليلككي         

رجوعكككا إلكككى مختلكككف النصكككوص القانونيكككة الجزائريكككة ذات الصكككلة بالموضكككوع بهكككد  

تمحيصها والتدقيق فيها، وتفصيال لذلك كله اتبعنا منهجية قسمنا من خاللها الورقكة البحثيكة 

إلكى المقصكود بالمؤسسكة الناشكئة ونحكدد طبيعتهكا القانونيكة، إلى جزئيتين نعرج في األولى 
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لنحاول بالتفصيل في الثانية الخوض في الميكانيزمات التي من شأنها تفعيل دور المؤسسكة 

 .الناشئة كقاطرة لالقتصاد الجزائري

 المؤسسة الناشئة : الت   ف وال  ي ة القانونية -1     

صعوبات  تحديد المقصود بالشركة الناشئة غاية في األهمية من جهة، ومصدر يبقى      

عته نظرا لما يحمله من إشكاالت من جهة أخرو، وهو األمر الذي يستلزم تحديد طبي

 القانونية إلسقاط التنظيم القانوني عليه.

 ا   ف المؤسسة الناشئة -1.1      

كمككا هككو مككدون مركككب مككن كلمتككين  عككر  مصككطلح المؤسسككة الناشككئة وهككو مصككطلح      

المؤسسة أو كما يحلوا للبعض تسكميته بالشكركة والناشكئة، عكر  عديكد التعكاريف منهكا مكا 

الكذي عكر  المؤسسكة  2هو فكي بعكض المعكاجم علكى غكرار المعجكم  االنجليكزي أكسكفورد

بأنها :" عمل تجاري أنشئ حديثا"، وقد عرفت قانونكا فكي بعكض الكدول  start-up الناشئة

، "مثكل الواليككات المتحككدة األمريكيككة وبريطانيككا بأنهكا :" شككركة ذات تككاريخ تشككغيلي قصككير

غيكر أن التعريكف األكثككر شكيوعا لمفهككوم المؤسسكة الناشككئة بأنهكا :" شككركة صكغيرة حديثككة 

، ولكككن يعككاب علككى هككذا 3التكككوين تعتمككد علككى التكنولوجيككا البتكككار أشككياء جديككدة ممتعككة"

الناشئة في المشاريع التكي تعتمكد علكى التكنولوجيكا وبالضكبط  التعريف أنه حصر المؤسسة

علككى االنترنيككت والهواتككف النقالككة الذكيككة، ويحمككد لككه أنككه ربككط المؤسسككة الناشككئة بخاصككية 

، ويبقى التعريف األكثر داللة مكا جكاء 4االبتكار ويبقى قاصرا حين تجاهل المشاريع التقنية

الناشككئة بأنهككا :" مؤسسككة شكككلت بغككرض حككين عككر  المؤسسككة  سىىتيف بكنىى بككه الكاتككب 

، ومنه فالشكركة الناشكئة بهكذا المفهكوم ال 5البحث عن نموذج ربحي قابل للتكرار والتوسع"

يمكن حصرها وربطها بأي مجال، المهم في األمر سعيها إلى إيجاد أسلوب ربحكي يتطلكب 

 االبتكار على مستوو المنتوج.

لفككرب بككين المؤسسككة الناشككئة والمؤسسككة الصككغيرة الجككدير بالمالحظككة والتنويككه أن ا        

والمتوسكطة، هككو أن المؤسسككة الناشككئة تتميككز بككالطموح نحككو التوسككع الكبيككر واالجتهككاد فككي 

اإلبداع واالبتكار والحلم بإحداث تغييرات إيجابية في المجتمكع فكي وقكت قصكير، فكي حكين 

ال للكدخول إلكى السكوب المؤسسة المتوسطة والصغيرة تحتاج الستثمار مبلك  معكين مكن المك

، وعليه وإجماال فالشركة الناشئة هكي :" شكركة 6وتتطلب بعضا من الوقت لتظهر عائداتها

حديثة النشأة، تبتكر منتوجا جديدا كليكا أو تبتككر صكيغة فريكدة لمنكتج قكديم، تمتلكك الطمكوح 

 .7للتوسع بشكل كبير وتسعى إليجاد نموذج ربحي يحقق ذلك الطموح خالل سنوات قليلة"
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                     : مكككن هنكككا تتجلكككى أهميكككة تعريكككف المؤسسكككة الناشكككئة فكككي أسكككباب عكككدة منهكككا       

ر فكي حصر المستفيدين والمنضمين ضمن لواء ما ينعت بالشركة الناشكئة ومكن  كم التفكيك -

 كيفيات دعمهم،

 إدراج المؤسسة الناشئة في نطاب قطاع أعمال منظم، -

 -                           بهكككد  الوصكككول إلكككى تطكككوير االقتصكككاد،معرفكككة الكككنهج المتبكككع  -

 تصنيف المشروعات أو الشركات وتحديد مشكالتها وكذا أساليب عالجها.

 

 ال  ي ة القانونية للمؤسسة الناشئة -2.1       

في خضم هذا التضارب في التعاريف، يبقى البحث عن المجال القكانوني الكذي يحككم        

،  يراعكى فيكه خصوصكية هكذا النكوع مكن الشكركات 8الناشئة أمرا أكثرا ضكرورة المؤسسة

التكككي يفتكككرض أن يككككون تأسيسكككها وهيكلهكككا الكككداخلي أكثكككر جاذبيكككة ومرونكككة وأقكككل تكلفكككة 

شكركات، وبكالرجوع  ، كل هذا بغية توفير الغطاء القكانوني للشكباب المنشكئ لهككذا9وإرهاقا

لمختلف النصوص القانونية الجزائرية التكي لهكا عالقكة بهكذا المجكال ال نجكد نصكا صكريحا 

ينكاير  10المكؤر  فكي  02-17يعنى مباشرة بهذه األخيرة باستثناء ما جاء بكه القكانون رقكم 

، وبخاصكة 10المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصكغيرة والمتوسكطة 2017

 منه حيث ورد فيها مصطلح المؤسسات الناشئة. 21المادة 

وعليه وفي غياب النص الدقيق يبقى الكنص المرجعكي الكذي يكوفر الغطكاء القكانوني          

-17للشركة الناشئة سواء على مستوو اإلنشاء أو المرافقة أو الدعم والتمويل هو القانون  

:" يشككل  منكه إذ ورد فيهكا بأنكه 14للمكادة  خاصة وإن اعتمدنا على المنطكوب الحرفكي 02

تعريف المؤسسكة الصكغيرة والمتوسكطة كمكا هكو منصكوص عليكه فكي هكذا القكانون مرجعكا 

لمنح كل أشكال الدعم والمساعدة المنصوص عليهكا فكي هكذا القكانون..."، وهكو ذات األمكر 

 المتضمن إنشاء لجنكة وطنيكة لمكنح عالمكة 254-20الذي أشار إليه المرسوم التنفيذي رقم 

"مؤسسكككة ناشكككئة" و"مشكككروع مبتككككر" وحاضكككنة أعمكككال" وتحديكككد مهامهكككا وتشككككيلتها 

بأنكه :" تعتبكر "مؤسسكة ناشكئة " ككل  حيكث ورد فكي هكذه األخيكرة 11مادته في  11وسيرها

مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري..."، أي أن المؤسسة الناشئة أيا كانكت طبيعكة نشكاطها، 

لهكا مككن غطكاء قككانوني حتكى تسككتفيد مكن دعككم ومرافقككة وأيكا كككان المفهكوم الككذي تبنتكه ال بككد 

 الدولة.

نجككد أن المؤسسككة الناشككئة  02-17مككن ذات القككانون  05ومنككه وبككالرجوع إلككى المككادة       

 416يمكن أن تتخذ إحدو األشكال المنصوص عليها في القواعد العامة، بداية بنص المادة 
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 1996ينكاير  10المؤر  فكي  01-96األمر ،  م 12من القانون المدني المتعلقة بعقد الشركة

 14، وككذا أحككام القكانون التجكاري13المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليديكة والحكر 

، ويعتبر النموذج األمثل  إلنشاء شركة 5مكرر  795إلى غاية  544وباألخص المواد من 

 .15ناشئة هو تأسيسها وفق نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 المؤسسة الناشئة وميكانيزمات اف يل دو ها االقتصادم :   -2     

مككورة تلعككب المؤسسككة الناشككئة دورا فعككاال فككي تنميككة النسككيج االقتصككادي لككدول المع      

لكى عوباألخص دول العكالم الثالكث، نظيكر مكا تحققكه مكن مكاسكب عديكدة مكن شكأنها التكأ ير 

البطالككة، إال أن تحقيككق المكاسككب  النككاتج المحلككي وخلككق ودككائف جديككدة تقلككص مككن حجككم

ة السالف ذكرها يواجه تحديات جمة وعراقيل عكدة، أبركهكا مشككلة تمويكل ودعكم المؤسسك

عكن  الناشئة وكذا مرافقتها والوقو  بجانبها، خاصة فكي دكل مكا تتسكم بكه هكذه المؤسسكات

ل ومنهكا غيرها من المؤسسات أو الشركات التقليدية المعروفة، وهو األمر الذي دفكع بالكدو

اعتهكا الدولة الجزائرية إلى إيجاد آليات تتماشى وهذه المؤسسات حتى تضكمن نجاحهكا ونج

 للمضي باالقتصاد الوطني نحو الرقي والتقدم.

 هيئات دعم المؤسسة الناشئة       -1.2    

ي زائريكة فكتعددت الهيئات الداعمة للمؤسسات الناشكئة كبلكورة حقيقكة إلرادة الدولكة الج    

ير االهتمككام بهككذا النككوع المسككتجد مككن المؤسسككات، نظككرا لمككا تلعبككه مككن دور هككام فككي تطككو

عككل لاالقتصككاد وقككد وجككدت العديككد مككن الهيئككات المعتمككدة لككدعم وتمويككل المؤسسككة الناشككئة 

      :أبركها 

 :  16الوكالة الوطنية لدعم وانمية المقاوالاية -1.21.     

، 2020نوفمبر  22المؤر  في  329-20وهي التسمية الجديدة التي جاء بها المرسوم      

 1996سككبتمبر  8المككؤر  فككي  296-96هككذا األخيككر جككاء ليعككدل المرسككوم التنفيككذي رقككم 

كالكة المتضمن إنشاء ما يعر  بالوكالكة الوطنيكة لكدعم تشكغيل الشكباب، وبهكذا أصكبحت الو

 التشكغيل التية تضطلع بمهمة تشجيع كل الصي  المؤدية إلنعاشالوطنية لدعم وتنمية المقاو

مكا تقكوم كالشبابي من خالل إنشاء مقاوالت باإلضافة إلى ترقيكة ونشكر الفككر المقكاوالتي،  

ار ذات الوكالككة بإقامككة عالقككات ماليككة متواصككلة مككع البنككوك والمؤسسككات الماليككة فككي إطكك

ي إنشكاء فستغاللها، وتساعد الشباب الراغب التركيب المالي لتمويل المشاريع وانجاكها وا

 ت :مؤسسات ناشئة من خالل تقديم اإلعانات لتحقيق أهدافهم وذلك بنوعين من اإلعانا

 فأما النوع األول فيتمثل في منحهم إعانات مالية تتجسد في قروض،  -

ات اإلعفككاء المتمثلككة فككي وأمكا النككوع الثككاني فيتمثككل فكي اإلعانككات الجبائيككة وشككبه الجبائيكة -

 الممنوحة.     
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 :  17الوكالة الوطنية لتسيي  الق ض المصغ  -2.1.2       

، يسكعى إلبكرام اتفاقيكات مكع البنكوك غايتكه تكوفير 2004وهي جهاك تم استحدا ه سنة       

التمويل الكالكم وتقكديم االستشكارة والمسكاعدة للمسكتفيدين مكن جهكاك القكرض المصكغر فكي 

واالستفادة من المرافقكة المجانيكة للمقكاولين أ نكاء  18لتركيب المالي ورصد القروضمجال ا

تنفيككذ أنشككطتهم، وكككذا مككنح قككروض بككدون فائككدة لصككالح المشككاريع التككي ال تفككوب تكلفتهككا 

دج، باإلضافة إلى منح قروض بكدون فائكدة فكي إطكار اقتنكاء مكواد أوليكة ذات 1.000.000

ذلك اإلعفاء الشامل من الضريبة علكى الكدخل اإلجمكالي دج، وك250.000تكلفة ال تتجاوك 

سككنوات، واإلعفككاء مككن جميككع حقككوب التسككجيل  3والضككريبة علككى أربككاح الشككركات لمككدة 

 . 19وغيرها من سبل التمويل التي توفرها هاته الوكالة دعما للمؤسسة الناشئة وأصحابها

 :   20الوكالة الوطنية لت و   االستثما  -3.1.2     

حيث تتجلى مهمتها في منح تحفيزات ألصحاب المؤسسات الناشئة، مكن خكالل تطبيكق      

النسبة المنخفضة في مجال الحقوب الجمركية للتجهيزات المستوردة التي تكدخل فكي إنجكاك 

المشاريع الناشئة، والتكفل بكل أو بجزء من تككاليف األشكغال المتعلقكة بالمنشكألت األساسكية 

خاصككة، إضككافة إلككى اإلعفككاء مككن الرسككم علككى القيمككة المضككافة للسككلع بالنسككبة للمنككاطق ال

 . 21والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاك المشاريع الناشئة

 : 22ش كات   س المال المخاط  وش كات   س المال االستثما م -4.1.2     

 لككىعتعككد هككذه الشككركات نموذجككا بككديال هامككا ألسككلوب التمويككل المصككرفي الككذي يعتمككد      

القككروض، إذ أن شككركات رأم المككال المخككاطر تقككوم بمشككاركة صككاحب المؤسسككة الناشككئة 

ام إلكى دون ضمان العائد وال المبل  األصلي، كما أن رأم المال االستثماري يهد  باألس

 المشاركة في كل عملية تهد  إلى تدعيم رأم مال المؤسسات الناشئة.

صكرة مكال المخكاطر فكي االقتصكاديات المعامن هذا المنطلق تعتبر مؤسسكات رأم ال       

 من أهم وسائل التدعيم المالي والفني للمشروعات الجديدة الناشئة.

 هيئات الم ارقة واالستشا ت : -2.2     

 ئة كفاعكلتلعب هيئات المرافقة دورا كبيرا فكي التجسكيد الحقيقكي لكدور المؤسسكة الناشك     

 لهياككل مكااللدولة الجزائرية، ولعل من أبرك هذه جد مهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية 

 يلي :

 م اكز التسهيل :  -1.2.2      

تعتبر مراكز التسهيل أحد أهم هياكل دعم ومساعدة المؤسسات الناشئة، إذ يعتبر       

المعنوية واالستقالل  مركز التسهيل مرفقا عموميا ذو طابع إداري يتمتع بالشخصية

 في تحقيق ما يلي :  23ويكمن دوره األساسي لحاملي المشاريع،المالي، وجد خدمة 
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 -            خالل فضاء المؤسسات الناشئة، دعم وتشجيع االستثمار بصفة عامة من -

 س،لتأسياالعراقيل التي تواجههم خاصة أ ناء مرحلة  مرافقة حاملي المشاريع على تخطي

رة الستشااوالتسيير، وذلك من أجل تقديم المشاريع في ميداني التكوين  مرافقة أصحاب -

 شرية،التسيير والتسويق واستهدا  األسواب وتسيير الموارد الب الخدماتية في مجال

 سساتتثمين البحث من خالل خلق إطار اللتقاء أصحاب المشاريع ومراكز البحث ومؤ -

حث الب التكوين ومؤسسات التمويل، إلى غير ذلك من األطرا  المهتمة بوضع مشاريع

 موضع التطبيق،

ي حامل التي تنشط في مجال المقاولة، وبالخصوص االتصال الدائم مع مختلف الشرائح -

بر والوسائل المتاحة من مطويات ومداخالت ع المشاريع، باستعمال مختلف القنوات

رض، الفعاليات التي تقام من ملتقيات، معا اإلذاعة وباالتصال المباشر في مختلف

 إعالمية وتحسيسية. ام دراسية وأيامصالونات، أي

 مشاال المؤسسات : -2.2.2      

إلكى تكوفير إطكار إضكافي لكدعم نشكاط المؤسسكات  24يهد  وجود مشكاتل المؤسسكات       

الناشككئة يسككمح ببروكهككا واسككتمرارها فككي ممارسككة نشككاطها، وذلككك مككن خككالل االضككطالع  

   ة :بجملة من األهدا  يمكن تلخيصها في النقاط التالي

 تككأجير محككالت للمؤسسككات، مسككاحة هككذه المحككالت تتحككدد تبعككا لطبيعككة المشككتلة وحاجككة -

 المؤسسة لمزاولة نشاطها،

 ومرافقة المؤسسات الناشئة لفترة كمنية محددة،  استقبال واحتضان -

 لقانونيكةدراسة مخططات المشاريع الناشئة العاملة داخكل المشكتلةو وتقكديم االستشكارات ا -

 والمحاسبية والمالية للمشاريع الناشئة،

 تدريب مسيري المؤسسات المعنية وإدارييها على تقنيات اإلدارة والتسيير. -

  : خاامة        

ع عجلككة تككدرك العديككد مككن الككدول الككدور الكبيككر الككذي تلعبككه المؤسسككة الناشككئة فككي دفكك       

 ت الكدول،التنمية االقتصادية، كونها تعتبكر الدعامكة والركيكزة األساسكية فكي نمكو اقتصكاديا

طكار األمر الذي دفع هكذه األخيكرة ومنهكا الجزائكر إلكى تككريس جهودهكا فكي سكبيل تكوفير إ

 مكككن شكككأنه دعكككم ومرافقكككة هاتكككه المؤسسكككات تفعكككيال لكككدورهاقكككانوني وتنظيمكككي وتمكككويلي 
ئج جعلنكا نخلكص إلكى مجموعكة مكن النتكا ودراستنا لموضوع المؤسسة الناشئة االقتصادي،

    :انبثقت عنها عديد التوصيات يمكن إجمالها في اآلتي
 النتائج المستوحات  -    
مكام ذلكك أن يقكف عائقكا أعدم وجود مفهوم دقيق لمصطلح المؤسسكة الناشكئة إذ مكن شكأن  -

 ،  أداء هذا النوع من المؤسسات المستحدث لودائفها اتجاه االقتصاد الوطني
ون غياب إطار قانوني واضح يعنى بصفة مباشرة بالمؤسسة الناشئة أمر سكينعكس مكن د -

 شك بالسلب على دور هاته المؤسسة،
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عكائق  عدم مرونة اإلجراءات اإلدارية المطلوبة من قبل مختلكف هيئكات الكدعم والتمويكل -

      . وتحدي تواجهه المؤسسة الناشئة يؤ ر على مردودها كقاطرة لالقتصاد الجزائري
  المقت حة   التوصيات -ب    
 لككفإنشككاء إطككار قككانوني يككتالءم مككع نمككوذج المؤسسككة الناشككئة وذلككك بالتنسككيق مككع مخت -

         ،في المجال ذو الصلة القطاعات الناشطة
تداولككة تحديككد مفهككوم دقيككق للمؤسسككة الناشككئة تجنبككا للغككط والغلككط فككي شككتى المفككاهيم الم  -

 والمتعددة،
أكثكر  القضاء على مختلف اإلجراءات اإلدارية البيروقراطية، وإحالل محلهكا إجكراءات  -

 المؤسسات الناشئة. مرونة تماشيا مع ما تتطلبه
 الهوامش :       

تم  ،https://www.oed.comالمعجم االنجليزي أكسفورد متاح على الرابط :  1

 .17:00على الساعة  2021أفريل  27االطالع بتاريخ : 
وعات لمشراالسيد عبد الحليم وأحمد جابر بدران، الوقف الخيري ودوره في تدعيم  أحمد 2

 . 83، ص2000الناشئة، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، مصر، 
 rtupsStaبوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة  3

علوم وال ة،  كلية العلوم االقتصادية: دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادي

 . 420ص  ،2018، 02، العدد 04الجزائر، المجلد -التجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار
اقع ائر وبختي علي وبوعوينة سليمة، المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في الجز  4

 ي العلوموتحديات، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية لألبحاث والدراسات ف

 .536، ص2020، 04، العدد 12الجزائر، المجلد -اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجلفة
دعم الة وغير أنهما يتفقان في تحقيق أهدا  مشتركة تتمثل في التقليص من حجم البط  5

: راجع واالقتصادية، ألكثر تفصيلسياسة التشغيل والمساهمة في التنمية االجتماعية 

 . 535ص المرجع نفسه، 
ر إبراهيم جابر السيد أحمد وعصام محمود حسن هنطش، إدارة االبتكار والتطوي 6

أحمد و، 05، ص 2019للمنظمات الحديثة، دار العلم واإليمان للنشر والتوكيع، مصر، 

  .84السيد عبد الحليم وأحمد جابر بدران، المرجع السابق، ص 
ار دعبد الرحمان كساب عامر، جسور التنمية : المشروعات الصغيرة والمتوسطة،   7

 .14ص ،2016كتاب للنشر والتوكيع، مصر، 
 للتفصيل أكثر حول أهمية النظام القانوني للمؤسسة الناشئة ينظر لــ :  8

Craig Watson, The Legal Life-Cycle of a Startup, Publication le 22 

novembre 2014.      

  مقال متاح على الرابط : 

https://www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-

legal-life-cycle-of-a-startup 

 .23:00على الساعة  2021أفريل  30تم االطالع بتاريخ 

https://www.oed.com/
https://ie.linkedin.com/in/craigcwatson?trk=article-comment-author_mini-profile_title
https://www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-legal-life-cycle-of-a-startup
https://www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-legal-life-cycle-of-a-startup
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9 Paolo Giudici and Peter Agstnern, Startups and Company Law : 

The Competitive Pressure of Delaware on Italy (and Europe?), 

Published online: 14 November 2019, © T.M.C. Asser Press 2019, 

p611.  

https://doi.org/10.1007/s40804-019-00163-x مقال متاح على الرابط :    

       .20:00على الساعة  2021ماي  03االطالع بتاريخ  تم 
نـايـر سـنة يـ 10الموافق  1438ربـيع الـثـاني عام  11مـؤر  في  02-17قـانون رقم   10

 وسطة،والمت، يـتـضـمن الـقـانون الـتـوجـيـهي لـتـطـوير المؤسسات الصغيرة 2017 

 .2، ص 2017يناير  11، الصادرة بتاريخ 02الجريدة الرسمية عدد 
 سبتمبر سنة 15الموافق  1442محرم عام  27مؤر  في  254-20مرسوم تنفيذي   11

، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" 2020

 ،55الجريدة الرسمية عدد  و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها،

 .2، ص 2021سبتمبر  21الصادرة بتاريخ 
، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  58-75أمر رقم   12

، 1975 سبتمبر 30، الصادرة بتاريخ 78يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 

 .990 ص
د ، يحد1996يناير  10الموافق  1416شعبان عام  19مؤر  في  01-96أمر رقم   13

صادرة ، ال03القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحر ، الجريدة الرسمية عدد 

 .2، ص 1996يناير  14بتاريخ 
، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  59-75أمر   14

بر ديسم 19درة بتاريخ ، الصا101يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد 

 .1306، ص 1975
15 Paolo Giudici and Peter Agstnern, Op.cit,  p 614. 

وفمبر ن 22الموافق  1442ربيع الثاني عام  6مؤر  في  329-20مرسوم تنفيذي رقم   16

ثاني ربـيع ال 24المـؤر  في  296–96يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2020سنة 

م تشغيل والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدع 1996سبتمبر سنة  8الموافـق  1417عام 

لصادرة ا، 70، ويغير تسميتها، الجريدة الرسمية عدد الشباب وتحديد قانونها األساسي

 .2، ص 2020نوفمبر  25بتاريخ 
لقعدة ذي ا 29مؤر  في  14-04أنشئت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم   17

القرض  ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير2004يناير سنة  22الموافق  1424عام 

الصادرة  ،06اسي، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد المصغر وتحديد قانونها األس

 .2، ص 2004يناير  25بتاريخ 
ات بوعنيني سميحة وكرومي آسية، دراسة تقييمية لواقع تمويل وتنشيط المؤسس  18

زائر، الج-الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار في العلوم االقتصادية، جامعة بشار

 .174، ص2020، 03، العدد 07المجلد 
 . 172المرجع نفسه، ص   19

https://doi.org/10.1007/s40804-019-00163-x
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 9الموافق  1427رمضـان عام  16مؤر  في  356-06مـرسوم تـنفـيذي رقم   20

ستثمـار يـتـضــمن صـالحيـات الوكـالــة الوطنيـة لتطويـر اال 2006أكـتـوبر سـنة 

 11خ ، الصادرة بتاري64وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

 . 2، ص 2006أكتوبر 
 وهياكل لتنظيمأمينة عثامنية ومنال بلعابد، المؤسسات الناشئة في الجزائر بين جهود ا  21

، 07جلد الجزائر، الم-الدعم، حوليات جامعة بشار في العلوم االقتصادية، جامعة بشار

 .366، ص 2020، 03العدد 
 جمادو األول عام 28مؤر  في  11-06أنشئت هذه الشركات بموجب قانون رقم   22

دة ، يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري، الجري2006يونيو سنة  24الموافق  1422

 .2، ص 2006يونيو  25، الصادرة بتاريخ 42الرسمية عدد 
جلة م، دور مراكز التسهيل في دفع عجلة االستثمار في الجزائـر، رضاحميداتو   23

لوم والع في األنظمة المقارنة، كلية الحقوبالحقوب والحريات، مخبر الحقوب والحريات 

 .460، ص 2016، 03الجزائر، العدد -السياسية، جامعة بسكرة
 أنها:"وتعر  هذه األخيرة ب تضم مشاتل المؤسسات ما يعر  بحاضنات األعمال 24

هيالت التسومؤسسة قائمة بذاتها لها كيانها القانوني تعمل على توفير جملة من الخدمات 

لي للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغيرة بهد  شحنهم بدفع أو

رجع يمكنهم من تجاوك أعباء مرحلة االنطالب"، راجع عبد الرحمان كساب عامر، الم

 . 135 السابق، ص
(، تتفرع الحاضنات وتتنوع إلى الحاضنات الصناعية أو التقنية)التكنولوجية  25

 ضناتنولوجية وكذا الحاضنات االقتصادية باإلضافة إلى الحاوحاضنات األبحاث التك

 ضناتالمتعددة األغراض)مختلطة(، كما أن هناك ما يعر  بالحاضنات المفتوحة والحا

لعزام، ار االربحية وغير الربحية، ألكثر تفاصيل حول هذه األنواع انظر : أنور أحمد نه

قدمة موحة ع الريادية في األردن، أطرتأ ير استخدام حاضنات األعمال في إنجاح المشاري

، 2009ن، األرد-لنيل شهادة الدكتوراه، قسم إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة عمان

 .  17ص

 الم اجع        

 الكتب :  وال : 

 السيد عبد الحليم وأحمد جابر بدران، الوقف الخيري ودوره في تدعيم أحمد -1

 . 2000المشروعات الناشئة، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، مصر، 

ير إبراهيم جابر السيد أحمد وعصام محمود حسن هنطش، إدارة االبتكار والتطو -2

 .2019مصر، للمنظمات الحديثة، دار العلم واإليمان للنشر والتوكيع، 

ار دالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  : الرحمان كساب عامر، جسور التنميةعبد  -3

 .2016كتاب للنشر والتوكيع، مصر، 

 ثانيا : المقاالت ال لمية :         
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ل م وهياكتنظيأمينة عثامنية ومنال بلعابد، المؤسسات الناشئة في الجزائر بين جهود ال -1

، 07جلد الجزائر، الم-بشار في العلوم االقتصادية، جامعة بشارالدعم، حوليات جامعة 

 .2020، 03العدد 

ائر بختي علي وبوعوينة سليمة، المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في الجز -2

م لعلواواقع وتحديات، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية لألبحاث والدراسات في 

 .2020، 04، العدد 12الجزائر، المجلد -جلفةاإلنسانية واالجتماعية، جامعة ال

بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة  -3

Startups دية القتصا: دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادية،  كلية العلوم ا

 .2018، 02، العدد 04الجزائر، المجلد -والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار

ت بوعنيني سميحة وكرومي آسية، دراسة تقييمية لواقع تمويل وتنشيط المؤسسا -4

ائر، الجز-بشار في العلوم االقتصادية، جامعة بشارالناشئة في الجزائر، حوليات جامعة 

 .2020، 03، العدد 07المجلد 

جلة ، دور مراكز التسهيل في دفع عجلة االستثمار في الجزائـر، مرضاحميداتو  -5

علوم وال الحقوب والحريات، مخبر الحقوب والحريات في األنظمة المقارنة، كلية الحقوب

 .2016، 03، العدد الجزائر-السياسية، جامعة بسكرة

 ثالثا : ال سائل الجام ية :            

 لرياديةيع اأنور أحمد نهار العزام، تأ ير استخدام حاضنات األعمال في إنجاح المشار -1

ال، ألعمافي األردن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم إدارة األعمال، كلية 

 .2009األردن، -جامعة عمان

  اب ا : المواقع االلكت ونية :          

1 https://www.oed.com. 

2  https://www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-

legal-life-cycle-of-a-startup. 

 3 https://doi.org/10.1007/s40804-019-00163-x. 

   خامسا : النصوص القانونية :     

 القوانين : ( 

ة يونيو سن 24الموافق  1422جمادو األول عام  28مؤر  في  11-06قانون رقم  -1

بتاريخ  ، الصادرة42، يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري، الجريدة الرسمية عدد 2006

 .2006يونيو  25

ـايـر سـنة يـن 10الموافق  1438ربـيع الـثـاني عام  11مـؤر  في  02-17قـانون رقم  -2

، توسطةـضـمن الـقـانون الـتـوجـيـهي لـتـطـوير المؤسسات الصغيرة والم، يـت2017 

 .2017يناير  11الصادرة بتاريخ  02الجريدة الرسمية عدد 

 األوام  :  (ب

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  58-75أمر رقم  -1 

 .1975 سبتمبر 30بتاريخ  ، الصادرة78يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 

https://www.oed.com/
2%20%20https:/www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-legal-life-cycle-of-a-startup
2%20%20https:/www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-legal-life-cycle-of-a-startup
https://doi.org/10.1007/s40804-019-00163-x
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، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  59-75أمر  -2

بر ديسم 19، الصادرة بتاريخ 101يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد 

1975. 

 ، يحدد1996يناير  10الموافق  1416شعبان عام  19مؤر  في  01-96أمر رقم  -3

صادرة ، ال03كم الصناعة التقليدية والحر ، الجريدة الرسمية عدد القواعد التي تح

 .1996يناير  14بتاريخ 

 ج(  الم اسيم التنفيذ ة :    

ير ينا 22الموافق  1424ذي القعدة عام  29مؤر  في  14-04مرسوم تنفيذي رقم  -1

ا ه، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانون2004سنة 

 .2004ير ينا 25، الصادرة بتاريخ 06األساسي، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

 9الموافق  1427رمضـان عام  16مؤر  في  356-06مـرسوم تـنفـيذي رقم  -2

ستثمـار يـتـضــمن صـالحيـات الوكـالــة الوطنيـة لتطويـر اال 2006أكـتـوبر سـنة 

 11خ ، الصادرة بتاري64م، الجريدة الرسمية عدد وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم

 . 2006أكتوبر 

سبتمبر سنة  15الموافق  1442محرم عام  27مؤر  في  254-20مرسوم تنفيذي  -3

، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" 2020

 ،55الرسمية عدد و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، الجريدة 

 .2021سبتمبر  21الصادرة بتاريخ 

وفمبر ن 22الموافق  1442ربيع الثاني عام  6مؤر  في  329-20مرسوم تنفيذي رقم  -4

ثاني ربـيع ال 24المـؤر  في  296–96يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2020سنة 

عم تشغيل ة الوطنية لد، والمتضمن إنشاء الوكال1996سبتمبر سنة  8الموافـق  1417عام 

لصادرة ا، 70الشباب وتحديد قانونها األساسي، ويغير تسميتها، الجريدة الرسمية عدد 

 .2020نوفمبر  25بتاريخ 
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 16/05/2022 :القبولتاريخ                       01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 ةالبعد اإلستراتيجي للحوكمة الرشيدة المطبقة في الشركات العائلي

The strategic dimension of good governance applied in 

family businesses 
 2مسعودي زكرياء ،1*بن علي أمال

 relizane.dz-amel.benali@univ ،(الجزائر)يزان جامعة أحمد زبانة غل1

 pr.zakaria.messaoudi@gmail.com ،(لجزائرا) جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي2

     

 الملخص:     

ي دراسددة ىلددق ىلقدداء الضددوء علددق مويددوه غايددة تددي ا هميددة  الم م دد  تددتهددده هددل  ال    

ق  ذلددم مددن اددطل ال  ددر ،أهميددة تيعيدد  مبددادك الاوكمددة الرادديدا تددي الشددركا  العائليددة

ل  هددللميداهي  ا ساسددية حددول الشددركا  العائليددة  كددلا ال عدره علددق مبددادك الاوكمددة لددد  

  لإلسدد راتيجية تددي نمددو  اسدد مرار هدد كددلا أهميددة ت بيقهددا ا ،الشددركا   أد ا  تاليلهددا

 الشركا  مع اإلاارا لمساعي الجزائر تي مجال ت بيق حوكمة الشركا .

توصلت ن ائج هل  الدراسة ىلق أن ت بيق مبادك الاوكمة تي الشركا  العائلية بالشدل      

الصداي  س سدم  لهدل  الشدركا  ب اقيدق الامددو  ايسد مرارية تدي تعا دا ا جيدال  ان قددال 

 ر ا من جيد  ىلدق جيد   ال قليد  مدن الازاعدا  العائليدة ااصدة مدن ادطل مسداهم ها تدي ال

قدانون يمان نزاهة المعامط  المالية  زيادا تعالية تسيير ا عمال بال دالي تعزيدز سديادا ال

هادا  صدعوبا   معو دا  تادول د ن ال  بيدق السدلي  لهدل    الال  الدديمقرايي، رغد  أن

  ها.المبادك يبد من مواجه

 : الكلمات المفتاحية

 -ليددةتيعيدد  مبددادك حوكمددة اددركا  العائ –حوكمددة الشددركا  العائليددة  -الشددركا  العائليددة 

 اس مرارية الشركا  العائلية.

 . JEL: M1،G28 ،G28 ، M14تصنيفات 

 

Abstract :  

This study aims to shed light on a very important topic, which is the 

importance of activating the principles of good governance in 

family businesses, by addressing the basic concepts about family 

businesses, as well as identifying the principles of governance in 

these companies and their analysis tools, as well as the importance 

of their strategic application in the growth and continuity of these 

                                                             
 المؤلف المرسل  *

mailto:amel.benali@univ-relizane.dz
mailto:pr.zakaria.messaoudi@gmail.com


ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.124 - 109 ص        2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

110 

 

companies with Reference to Algeria's efforts in the field of 

corporate governance. 

    The results of this study concluded that the correct application of 

the principles of governance in family businesses will allow these 

companies to achieve growth and continuity in the succession of 

generations and the transfer of wealth from generation to generation 

and reduce family conflicts, especially through its contribution to 

ensuring the integrity of financial transactions and increasing the 

effectiveness of business conduct, thus strengthening the rule of law 

And democratic governance, although there are difficulties and 

obstacles that prevent the proper application of these principles, 

they must be confronted 

Keywords:  Family businesses - family corporate governance - 

activating the principles of family corporate governance - the 

continuity of family businesses. 

JEL Classification Codes : M1, G28, G28, M14. 

 مقدمة:           

تددي  مدداب بمويددوه حوكمددة الشددركا  مددن  بدد  ر اد اليلددر اي  صدداديتزايددد ايه           

الي رد د المداآل نة ا ايرا  هلا ن يجة ا ثر البالغ اللي يملن أن تادثه الاوكمدة علدق المد

لم لقدة اعن ال اظي  المرتقا جراء هل  العمليدة  كدلا الشدياتية   المااسبي للشركا  تضط

ا جعدد  مددر الددلي مددن اددعنه أن يعددزز ثقددة العمددطء، ممددللمعلومدا  الماليددة ال ددي سدد ادثها ا 

تدي  ت بيقها ير را ملاة تي الشركا  ااصة تي الدد ل الااميدة،  لمدا تا ويده مدن أهميدة

 تلامدد  أد ار اإلدارا الالوميددة  الق دداه الخددات  ممسسددا  المج مددع المدددني مددن اددطل

سدائلة الشدياتية  المال شار  تي رس   تاديد ا د ار للد  مدن هدل  ا يدراه، علدق  اعددا 

ة عزيز د لد ال شار  تي تام  المسم ليا ، بما ياقق ال امية المج معية بلياءا  تاعلية  ت

 القانون  الطمركزية.

ب تعسيسدها  من الممسسا  ال ي ي   ت بيق الاوكمة بها نجد الشركا  العائلية ال دي يقدو    

 ا قدد  ىلددق ا  يد  مددن ثدد  ىدارتهددا علددق أتددراد العائلددة  اصوصددا الممسدد ،  مددن ثدد  ت

ا اهدل ،  م تم   الادوه السدائد تدي العديدد مدن الق اعدا  تدي العديدد مدن بلددان العدا ،ا حياد

  ل عامدد  مدع العائلدة تددي ىيدار العمدد نظددرا لصدعوبة ا ،ح دق مدن يا لددر صدااعا  بعكملهدا

 اح مددال   ددوه صددراعا   صددداما  أثادداء نمددو الممسسددة  توسددعها مقابدد  تسددجي  نمددو 

ل، بر ا جيداعىلق المشاك  ال ي  د تاشع أثااء ان قال الممسسة  باإلياتةع تي العائلة،  توس

 .ك  هل  العوام  تدتع ىلق تباي  واعد  مبادك الاوكمة الرايدا

ىن الشددركا  العائليددة، ال ددي تا دد  ملددان الصدددارا تددي الق دداه الخددات، هددي مشددر عا    

يدددا  ر ابيدددا، مدددمثرا علدددق العمليدددا  الااليدددة يلعدددا تيهدددا الليدددان العدددائلي د را ىداريدددا  مال

 المسدد قبلية للشددركة،  لبسدداية تعسددي  هددل  الشددركا  تهددي لددن تادددثر أ  ي و دد  تعسددي  

تمهمددا كدان حجدد  ال اددديا  ال ددي تيريددها ال اددوي   ،الجديدد ماهددا تددي مخ لدد  د ل العددال 
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 دادرين علدق  اي  صادية تي العال ، تإن م د  هدلا الادوه مدن الشدركا  بداق ببقداء أادخات

 الع اء  تاقيق نجاح تجاري  ا  صادي ياسا له   يا ق  بال وريث  باائه   أحياده .

 ان ط ا مما سبق يملااا يرح اإلالالية ال الية:

 فيما يتمثل البعد اإلستراتيجي للحوكمة الرشيدة المطبقة في الشركات العائلية؟

 ليرعية اآلتية: ان ط ا من اإلالالية الرئيسية ت يره ا سئلة ا

 ما المقصود بالشركا  العائلية؟ -

 ما المقصود باوكمة الشركا  العائلية؟ -

درا العائليدة؟ مدع اإلادارا لمبداماهي آليدا  تيعيد  مبدادك الاوكمدة تدي الشدركا   -

 الجزائر ناو ذلم.

ا  ت بيق مبادك الاوكمة الراديدا بعتضد  الممارسدتي رض الدراسة أن فرضية الدراسة: 

ن تددي نموهددا  اسدد مرارها تددي تعا ددا ا جيددال  ال قليدد  مدد يسدداه  العائليددةتددي الشددركا  

 الازاعا .

ي ل اديدد لمعالجة هل  اإلالالية ت  ايع مداد علدق المداهج الوصديي ال اليلدمنهج الدراسة: 

بادئهددا  مخ لدد  الميدداهي  المرتب ددة بالشددركا  العائليددة  الاوكمددة الرادديدا  آليددا  تيعيدد  م

 اتيجي المساه  تي نمو  اس مرار هلا الاوه من الشركا .إلبراز بعدها ايس ر

 أهمية الدراسة:

 ساسددية اتبدرز أهميدة هدل  الدراسددة مدن أهميدة الشدركا  العائليددة ال دي تع بدر الركيدزا      

ي هدلا تدي  صاديا  الد ل  أيضا ا همية ايسد راتيجية ل  بيدق مبدادك الاوكمدة الراديدا 

 ي حديث مساعد لمواجهة ال اديا  اي  صادية.الاوه من الشركا  ك وجه ىدار

 أهداف الدراسة: 

ز البعددد تهدده هدل  الدراسدة ىلددق ىبدراز ا هميدة اي  صدادية للشددركا  العائليدة  كدللم ىبدرا

لددق اإلسدد راتيجي ل  بيددق مبددادك الاوكمددة الرادديدا تددي الشددركا  العائليددة مددع اإلاددارا ى

  .مساعي الجزائر ناو ت بيق الاوكمة تي الشركا

 دراسات سابقة:

مساااهمة تطبياا  مقددال ماشددور للبدداح ين: )غربددي حمددزا  بدددر ني عيسددق( بدد  عاددوان:  -

 (JEF) ، مجلددة اي  صدداد  الماليددة مبااادا الحوكمااة فااي اسااتمرارية الشااركات العائليااة

  تدي الشدركاهدلا البادث لدراسدة أهميدة الاوكمدة  ءجا: 2021، ساة 01العدد  07المجلد 

هدا ب بل دي يقدوار ا العديد من القضدايا ال دي تواجههدا تابدع مدن تعددد ا ديها كونها لد العائلية

شددركا    ال ددي تواجههددا الال اددديا  ا اددر باإليدداتة ىلددق ل  القضددايا،  هددأتددراد العائلددة 

لا أحدد تجع  من الصعا اس مرار هلا الاوه من الشركا  تي البقاء،   دد يلدون هد العائلية

زيدد مدن  ب بيعة الادال يملدن للشدركا  العائليدة أن ت ئلية،أسباب تش  أغلا الشركا  العا

بدة ترت اس مراري ها بال ركيز علق الاوكمة، من اطل  يع اآلليا  الضدر رية الم لو

 .تي هلا المجال

حوكماة المؤسساات مقال ماشدور للبداح ين: )سدعود  سديلة   اسدمي كمدال( بد  عادوان:   -

 ، مجلددة ىيليددزا للباددو  رويبااة ن سااي أدراسااة حالااة مؤسسااة أ-العائليااة فااي الج ائاار

: يهدده البادث ىلدق ابدراز 2018 الدراسا ، المركز الجامعي ىيليزي، العدد ال الث، سداة 

 ة  الاوكمدة الممسسدية مدن جهدة أادر أه  المياهي  الم علقة بالممسسدا  العائليدة مدن جهد
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ي  دراسدة حالدة  كدلا ىبدراز أهميدة  توائدد ت بيدق الاوكمدة تدي الممسسدا  العائليدة مدع تقدد

ال ي  رر  تباي نظاب الاوكمة عاد مطحظة بعض الا دائج السديئة  ممسسة أن سي أ ر يبة

هدلا ال بادي انعلد  ىيجابدا علدق الممسسدة   ي بدأ ت تاشدع بدين أتدراد العائلدة، الصراعا  ال

  نموا كبيرا  تاساا تي أدائها. حيث عرتت

ماة حوكة  بوسلة عابد(: ب  عادوان:  مقال ماشور للباح ين: )حمدي معمر، تطق صليا -

-ةالاوكمد  ، مجلدةالشركات العائلية آلياتها وتطبيقاتها في الشركة العائلية نقل األردنياة

ء هدل  جدا :2019، سداة 01، العددد 01المسم لية ايج ماعيدة  ال اميدة المسد دامة، المجلدد 

 ئليددةالاوكمددة العا ليددة سددواء آليددا  بيددان مخ لدد  آليددا  حوكمددة الشددركا  العائلالدراسددة 

 جالدراسددة ىلددق مجموعددة مددن الا ددائ حيددث توصددلت هددل  العائليددة   حوكمددة ىدارا الشددركا 

ال دي  تاد  العديدد مدن المشداك  هداالشدركا  ال لامد  بدين مخ لد  آليات حوكمةأهمها هو أن 

ا ية تدي  أهمهدا تقددان ال قدة  المصدد تواجه الممسسا  ماهدا المشداك  الماليدة،  المااسدبية

 ئليدة،  هدلاتساه  تي تعظي   يمة الشركا  العاكما   تااتسيها  تدعي  علوما  المااسبيةالم

 ادل تاييدلم كمدا أنده  مي داق العائلدة  مجلد  اإلدارا  من اطل آلياتها  أهمها مجل  العائلة

حيدث  ، تواصد  الامدو لمجموعدة نقد  مدنتي الشركة العائلية نقد  ا ردنيدة هل  الممارسا 

 .ا رباحالاج   مس و  

 

 أوال: مفاهيم حول للشركات العائلية.      

 تعريف الشركات العائلية:-1      

  ادخ  الشركة العائلية كما هو معر ه تاريخيا تاسا ىلق اس  عائلدة، أي ىلدق اسد     

لعائلدة امدن اسد   رتها احد،  هو عميد العائلة أ  ىلق لقا العائلة،   د تل سدا الشدركة اده

نها ية أ من صيا  الشركة العائل ،من اهرا الشركة رتهاتل سا العائلة اهأ  العل ، تقد 

تددي أغلدددا الاددداي  اددركة ماللقدددة علدددق مطكهددا تقدددا،   دددد اناصددر ال صددداي  القدددانوني 

للشدددركا  العائليدددة تدددي عددددا مسدددميا  تقدددد تلدددون الشدددركة العائليدددة )ادددركة ذا  توصدددية 

 (، )اددركة ذا  مسددم لية ماددد داامن(ااصددة بعبادداء العائلدة تقددا، )اددركة تضد با سده (،

    .(24، صفحة 2004جون ورد، ) )اركة توصية ماد دا(

  تسدي ر  تعره الشركة العائليدة أيضدا علدق أنهدا تلدم الشدركة ال دي يم للهدا باللامد  أ    

لرئيسدية اعليها عائلة معياة، كما تعد اركة عائلية ك  ادركة تسدي ر العائلدة علدق الملليدة 

لددق ال صددويت،  أن تلددون مسددي را علددق مجلدد  ىدارا الشددركة، حيددث لألسدده  القددادرا ع

ج ييدلي اددارتسد  يع تعيدين المددير ال اييدلي،  ي تع بدر الشدركة عائليدة ىذا كدان المددير ال ا

 .(Andrea. C) أتراد العائلة

 خصائص الشركات العائلية: -2     

 مدن  لمساهمة العامدةت م ع الشركا  بعدد من الخصائ  ال ي تميزها عن الشركا  ا     

 :(556-555، الصفحات 2013أفريل  17-18)رسالن محمد،  أبرز تلم الخصائ 

مللي هدا مدن جيد  ت س  الشركا  العائلية ببسداية تعسيسدها  اسد مراري ها  ان قدال  .1

يدد   الصدمود مددن اددطل تم دداز بالمر نددة  القددرا علددق ال ليكمدا   ىلدق آاددر بال وريددث،

مدر الددلي ملاهدا مددن تخ دي ماددا ي  الشدركا  اللبددر  ض ا جدور  الر اتددا، ا ايد
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ل هميش د ر تلم الشركا ، بد  علدق العلد  مدن ذلدم تدإن أهمي هدا تلمدن تدي العط دا  

 ال شابلية مع الق اعا   ا نش ة اي  صادية ا ار .

تصددا  الشددركا  العائليددة مددن الااحيددة القانونيددة علددق أنهددا اددركا  تضددامن بددين  .2

 هدلا  لمر ندة اإلداريدة علدق هدل  الشدركا ضديي يدابع ايسد قطلية  اأتراد العائلة، ممدا ي

كمدا  تعدد مسدم لية  مالليها ل اقيق نجاحا  أكبر لهدا يمدي أيضا ىلق اه ماب أكبر من  ب 

 الشركاء مسم لية اخصية  مباارا عن جميع ال زاما  الشركة.

صدارها قيدد  ا  كما أنه  نظرا لبساية الداما اإلداري للشدركة العائليدة  عددب ال ع .3

 علددق عدددد مادددد مددن ا اددخات تددإن ذلددم يددمدي ىلددق تقليدد  ال لددالي   الايقددا  اإلداريددة

  أجور العاملين، مما يجعلها ت م ع بميزا تااتسية سعرية لما جاتها تي السوق.

لدم تيسود الشركا  العائليدة أجدواء مدن العاييدة  الملليدة  العامد  المدادي  هدي  .4

ركة خطتدا  العائليدة  انعلاسدها بشدل  مباادر علدق نشداي الشدالعااصر ال ي تقد   راء ال

 العائلية.

جيع تواكا الشركا  العائلية المس جدا  ال لاولوجية  اي  صادية مدن ادطل تشد .5

 . ر ح المبادرا  ايب لار  الرغبة تي تعزيز مبدأ اإلدارا  ال خ يا اإلس راتيجي

 أهمية الشركات العائلية:    

سدب ه نالعائلية علق ن اق  اسع تي مخ ل  د ل العال  حيدث تشدل  مدا تا شر الشركا      

% مدددن مجمدددوه ادددركا  الق ددداه الخدددات  ت ركدددز بشدددل  ادددات تدددي الممسسدددا  85

ونهدا  الشركا  الم وس ة  صاليرا الاج ،  تلمن أهمية الشركا  العائلية لي  تقا تي ك

ة   صدداد الدوياي  يددعمدال بدد   علدق مسد و  اي  مو عدا مرمو ددا تدي مجدال ريددادا ا تا د

 د لددة، تهددي تلعددا د را مهمددا تددي ال اميددة اي  صددادية مددن اددطل تعثيرهددا تددي ك يددر مددن

  الممادددرا  اي  صدددادية كالاددداتج المالدددي اإلجمدددالي  ايدادددار  ايسددد  مار  ايسددد هط

 .(26، صفحة 2012)جرادات ناصر محمد وآخرون،   ال صدير  الق ترت العم 

، 2013)غريااب بولربااا ،  هميددة الشددركا  العائليددة تيمددا يلدديكمددا يملددن تويددي  أ       

 :(98صفحة 

تلعا الشركا  العائلية د را مهما  حيويا تي ا  صاديا  الد ل،  تشير الشدركة العائليدة   

ىلق أي اركة مملوكة بصدية أساسدية  تدراد يا مدون ىلدق عائلدة معيادة،  يقومدون بإدارتهدا 

ية،  ذلم لمصلاة عدد من أعضاء هل  العائلة،  علدق من أج  تاقيق مااتع حالية  مس قبل

ذلدم تددإن الشدركا  العائليددة هدي مشددر عا  يلعددا تيهدا الليددان العدائلي د را ىداريددا  ماليددا 

 لبسداية تعسدي  هدل  الشدركا   ،ليا  الاالية  المسد قبلية للشدركة ر ابيا ممثرا علق العم

كدان حجد  ال ادديا  العالم، فمهما  دول لن تادثر أ  ي و   تعسي  الجديد ماها تي مخ ل 

ال ي تيريها ال اوي  اي  صادية تي العال ، تإن م   هلا الادوه مدن الشدركا  بداق ببقداء 

أاخات  ادرين علق الع اء  تاقيق نجاح تجاري  ا  صادي ياسا له   يا ق  بال وريث 

  باائه   أحياده .

ة لها د ر كبير تي ال اميدة اي  صدادية ىن الشركا  العائلية الضخمة تي الد ل الصااعي    

 ل  تس  ع الشركا  اللبيرا تهميش د رها بد  بدالعل   جدد  أنده تدي الشدركا  العائليدة 

حلددوي لل يددر مددن اح ياجاتهددا الصدداليرا الاجدد   الم لددررا ال لددا،  مددن ناحيددة أاددر  تددإن 

م   تدي يدر را الشركا  العائلية ب بيع ها تع بر بعيدا عن يالوي أسواق المال  ال ي ت 
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اق، كما ي يوجدد لدديها حملدة تاقيق الشركة لا ائج سريعة،  ذلم  نها ي تا مي لهل  ا سو

كمددا حددد  تددي اآل نددة ا ايددرا مددن انهيددارا  ا سددواق الماليددة أد  ىلددق الم البددة  ،أسدده 

بضر را  جدود مجموعدة مدن الضدوابا  ا عدراه  المبدادك ا اط يدة  المهايدة ل اقيدق 

لمصدددا ية، حيددث أن حوكمددة الشددركا  مييدددا لماشددم  ا عمددال،  مددن ثمددة تددإن ال قددة  ا

الشددركا  ي يابالددي لهددا أن تا ظددر ح ددق تيددرض عليهددا الالومددا  معددايير معياددة لاوكمددة 

الشدركا  أن تا ظدر ح دق تيدرض عليهدا الالومدا  أسداليا  الشركا ، بقدر ما يملن لهدل 

 عملها. اإلدارا الجيدا ال ي يابالي عليها ىتباعها تي

 ثانيا: حوكمة الشركات العائلية:      

 مفهوم حوكمة الشركات العائلية:-1     

  جيدالا اسد دامة ك عا دا نىيارا لضما  تقد هي تلم ال ي مسسا  العائلية، محوكمة ال    

سدا  سلمملا الادوه مدن اهد تديوكمدة الا ييرمسسا  العائلية، حيث تساعد معاالمىدارا  تي

ين بدالمصدال  ال خيي  مدن تضدارب  آار  ىلقمن جي   دامة نموهااس   وال ما لان قا تي

   .(27، صفحة 2021)غربي حم ة و بدروني عيسى،  أتراد العائلة تي الشركة

ص )قصاا يلدي: كونهدا تسدم  بمدا بالالدة أهميدة ذا  العائليدة الممسسا  حوكمة تع برحيث 

  :(146، صفحة 2011/2012فتيحة، 
 لممسسا  ا أداء ب اسين تقوب 

 الممسسا   ىس راتيجيا  ت وير علق اإلدارا  مجال  المدراء مساعدا 

 يدة القابل ال قاتدة الق علق  القدرا المال، رأس أسواق ىلق الوص  ترت تاسين 

 .للمااسبية

 هيئات حوكمة الشركات العائلية: -2

ح، صااال )جاادة سااامي يلددي تيمدا العائليددة الشددركا  تدي الاوكمددة هيئدا  رصددد يملاادا      

  : (37-35، الصفحات 2010

 عاالماشد تي المشاركة للعائلة  الضوابا س ا  من مجموعة هو: العائلة دستور 

 ايدا  ال  أهدداتها الماشدعا رسدالة تاقيدق أجد  مدن أترادهدا مدن  ايل زاب بالقبول تاظق

 :علق  يعم  العائلة  مصال  اس  علق

 .العائلة أبااء لجميع ملزب بشل  ةالشرك تي  السل ة المللية توار  أس  تاظي  -

 . تصرتاته  عط اته  تضبا العائلة أتراد بين المبادك من مش ر   اس  توتير -

 .ةالشخصي علق العامة المايعة ب يضي  العائلة أبااء تيه يل زب مرجعي ىيار بااء -

 .لعائلةا أبااء  ب  من بها ايل زاب أس   توتير للشركة اإلس راتيجية المسارا  تاديد -

 .ركةالش  أهداه  رسالة العائلة  يموحا  أهداه بين ال رابا ياقق م ين أساس توتير -

 .العائلة أتراد بين ياشع  د نزاه أي حس  سب  ماه يس مد مصدر  جود -

 العائلة جمعية: 

 لجمعيدةا عداتق علدق يقدع تعليدا، باقدو ه  ال م دع العائلدة مدن المساهمون ي ملن ح ق        

 ممارسدددة مدددن للمسددداهمين تسدددم  ال دددي  ال سددديير ال اظدددي  مبدددادك اع مددداد  اجدددا ةالعامددد

 يددعلجم الشددعن هددلا تددي الم خددلا  اإلجددراءا  ا حلدداب تسددم  أن يابالددي كاملددة، صددطحياته 

 الالايدة،  لهدل  تاقيقدا ،العامدة الجمعية  مدا ي  نقااا  تي اليعلية  المشاركة المساهمين

 :مساه  ك  علق يجا
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 .المااسا الو ت  تي العامة الجمعية بانعقاد الم علقة المعلوما  ك  تلقي -

 صدوته عدن  ال عبيدر ا عمدال جد ل نقاي يخ  تيما بمرائه  يدلوا أن بإملانه  يلون أن -

 .لطن خاب تراياه  تقدب الااجة  عاد باين خاب، الم علقة المسائ  تي

 أن لدمذ تدي بما اإلدارا، مجل  لقع أسئلة ل رح اإلملان، حد د تي له ، اليرصة ىتاحة -

 الخددارجيين المددد قين يددره مددن المعدددا للاسددابا  السدداوية بالمراجعددة الخاصددة المسددائ 

 راح ا  د العامدة الجمعيدة أعمدال جدد ل تدي نقداي تسدجي  ا  دراح  كلا( الاسابا  مرا بي)

 .ذلم علق الماب قة القرارا 

 ىدمدداج علددق العامددة، بالجمعيددة الم علقددة  اإلجددراءا  الددداالي الاظدداب ياددات  أن يجددا      

 .المساهمين جميع بين م سا ية معاملة يمان  صد للممسسة الرااد الال  مبادك

 ئلدةالعا مجلد  يسدمق مجل  توتر من يبد العائلة ت بيق لم ابعة :العائلة مجلس 

 لاهد ي لدون ،لخطت ده يخ دار مدن أ  الممسد   يرأسده ال عثير ذ ي العائلة  جو  من يشل 

 .أاخات ثمانية ىلق امسة من المجل 

 العائلدة مجلد  يج مع أن  يجا لها موسع مجل  يره من العائلة مجل  أعضاء ان خاب

 يقدوب نأ المجلد  لهدلا يملن ي الااي  جميع  تي ايس  اائية الااي   تي د ريا الموسع

 .للمساهمين العامة الجمعية مقاب

 :تي العائلة مجل  د ر  ي م  

 .أباائها بين  ال مل  الشركة  اس قرار أهداته ياقق بما العائلة مي اق ت بيق -

 .اإلس راتيجية  ا  ها للشركة العامة السياسا  اع ماد -

 .المي اق مع ي يق بما توجهاته   تصاي   عط اته ، العائلة أتراد سلو  م ابعة -

 .بياه  هايئ ط  تدعي  العائلة أتراد بين تاد   د ال ي الازاعا  تم -

 .الشركة تي المسم لية ل ولي العائلة أبااء من ا جيال  تعهي  تهيئة م ابعة -

 نمدد الملددون) اإلدارا مجلدد  م د  الشددركة تددي تاشددع ال دي ا اددر  المجددال  مددع ال عدا ن -

 (.المسم لة القيادا 

 .لةالعائ لمجل  أ  اإلدارا لمجل  داالي ترتيا يمن العاب المدير سل ا  حد د يبا -

 مبادا حوكمة الشركات: -3

  الشدركا باوكمدة ادات نظداب أ  نمدوذج يوجد ي أنه ىلق اإلاارا الضر ري  من       

 عملدت السدبا  لهدلا One Model Fits All الشدركا   جميدع الد ل جميع يااسا اللي

 لدد لا تعمد  بايدث للاوكمدة عامة مبادك ىصدار علق اي  صادية  ال امية ال عا ن ماظمة

 .للاوكمة العامة المبادك ىيار  يمن د لة ك   اصوصية ت طءب  واعد ىصدار علق

 دياي  صدا  ال عدا ن ال اميدة ماظمدة عدن الصدادرا الشدركا  حوكمة مبادك  تشم        

 : (OECD, 2004, p. 29) ال الية المبادك 2004 عاب تي الااص  لل عدي   تقا

 حوكمددة ىيددار ي ضددمن: ا الشددرك لاوكمددة تعددال ىيددار لوجددود ا سدداس يددمان 

 حلدابأ مدع م ااسدقا يلدون أن يجا كما ، كياءتها ا  راق اياتية تعزيز من كط الشركا 

  ال اظيميدددة اإلادددراتية السدددل ا  بددين تيمدددا المسدددم ليا  تقسددي  بويدددوح  يبدددين القددانون

 .المخ لية  ال اييلية
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  سددها  ملليددة حددق  تشددم  :األساسااية الملكيااة ووظااائف المساااهمي  حقااو  

 ق تدد ي ا ربداح مدن عائد علق  الاصول اإلدارا مجل   اا يار الجمعية تي  ال صويت

 .المالية القوائ 

 تئة  ك داا  ا سه  حملة بين المسا اا بها  يقصد: للمساهمي  العادلة المعاملة 

 لددمجا أ  ايسد اواذ عمليدا  مدن  حمداي ه  القانونيدة حقدو ه  عن الدتاه تي حقه   أيضا

 جميددع علدق يدطهاإل تدي حقهد   كدللم الدااليددة المعلومدا  تدي ايتجدار مدن أ  المشدلو 

 .ال اييليين المدربين أ  اإلدارا مجل  أعضاء مع المعامط 

 حقو ه  اح راب المبدأ هلا  ي ضمن: الشركات حوكمة في المصالح أصحاب دور 

 تدي  مشدارك ه يزتعز آليا   كللم الاقوق ل لم ان ها  أي جراء من  تعويضه  القانونية

 .الم لوبة المعلوما  علق  حصوله  الشركة علق الر ابة

 ماليال ا داء م   ا همية ذا  المعلوما  عن اإلتصاح أي: واإلفصا  الشفافية 

 تصداحاإل يد   بايدث المخداير  عوامد  تيها الهامة  ا حدا   أهداتها للشركة  ال شاليلي

 .اللاتية  بالد ة تعاير  ند المااسا الو ت تي المعلوما  تلم ك  عن

 ييدة كي القانونيدة   اجباتده اإلدارا مجلد  هيلد  بدللم  يقصدد: اإلدارة مجلس مسؤوليات

 .ال اييلية اإلدارا علق اإلاراه تي  د ر  ا ساسية  مهامه أعضائه اا يار

ادرة لمباا )اإلشااارة ثالثااا: تفعياال مبااادا حوكمااة الرشاايدة فااي الشااركات العائليااة         

 . ائر نحو ذلك(الج

 ة في الشركات العائلية:دوافع تفعيل الحوكم -1

 لمدا نظدرا م زايددا اه مامدا ا ايدرين العقددين ادطل الشدركا  حوكمدة ميهدوب اك سدا      

 اإليداتةب  ا  صدادية  تلاولوجية نوعية تاليرا  من الزماية الاقبة هل  اطل العال  اهد 

 بد   لالدد مدن ك يدر با  صداديا  عصديت ال ي ية اي  صاد المالية ا زما  من العديد ىلق

ل أفريا 17-18)رساالن محماد،  ال اليدرا  تلدم أبدرز مدن  كدان برم ده، العدالمي باي  صاد

 : (551-550، الصفحات 2013

 د ل مدن رك يد ان قدال  كللم  ايتصاي  المعلوما  تلاولوجيا تي الهائ  ال قدب أد : أوال

 العداب الق داه  ممسسدا  ادركا  مدن عاليدة نسدبة  اصخصدة السدوق ا  صاد علق العال 

 علدق  ب  المالي الصعيد علق تقا الشركا  لي  بين الااد ال اات  من أجواء نشوء لقع

 تلدددم لاشددداي  المعدددايير القواعدددد  يدددع يدددر را ا  ضدددق الدددلي ا مدددر العدددالمي، الصدددعيد

 وازن تد الشدركا  حمايدة بهدده  ذلدم الشدركا  باوكمة يعره أصب  ما  هو الشركا 

 .باشايها المرتب ة ا ار  المصال   أصااب  المساهمين الشركا  مديري مصال 

 نهايدة تدي آسديا ادرق جادوب بدد ل أحايدت يال د الماليدة  اينهيدارا  لألزما  كان :ثانيا

 Enro ة كشدرك ا مريليدة الشدركا  بعدض  انهيدار المايدي، القدرن مدن ال سعيايا  عقد

world Com، صداد ق الدد لي كالبادم الد ليدة  الماظمدا  الممسسدا  لدد  كبيدرا أثرا  

 الدد ل اتجهت تقد تاسا ذلم لي  الاوكمة، مويوه علق الضوء تسليا تي الد لي الاقد

 الادواتز مراجعدة  يدر را الاوكمدة علدق ال ركيز ناو 1998 العاب  تي السبع الصااعية

 ىصدددار ىلددق اي  صددادي ن ال عددا  ال اميددة ماظمدة  دداد مددا  هددو الشددركا  إلدارا المماوحدة

 مراجعددة ثدد   مددن 1999 العدداب تددي الشددركا  لاوكمددة اإلراددادية المبددادك مددن مجموعددة
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 الدد ل غالبيدة اع مدتده الدلي ا سداس ذلم بعد ل صب  2004 العاب تي المبادك تلم  تعدي 

   .بها الخاصة الشركا  حوكمة  واعد مد نة ىعداد تي

 الماليددة ا زمددة تلدم ا ايددرا السداوا  تددي ركا الشد حوكمددة أهميدة مددن عدزز  ممددا :ثالثاا

 تدي العقداري الدرهن سدوق تدي بددأ   ال دي ،2008 العداب اريد  تدي تيجدر  ال ي اللبيرا

  كدان ا ادر ، الق اعدا  نادو م سدارعة بدوتيرا ان شدر  ثد  ا مريلية الم ادا الوييا 

 Fannie  اددركة حدداد بشددل  لألزمددة تعريددت ال ددي  المصدداره الشددركا  أبددرز مددن

Maeاركة   Freddie Mac،  غولددمان  المصداره جدر ب،  سدي ي كابي د ،  كارلي 

 أ زرا  بادم بدرذرز  ليمدان لدا   ميريد  بادم س ي  مجموعة س انلي،  مورغان ساك 

 الشدددركا  علدددق ا زمدددة تلدددم آثدددار تق صدددر  لددد   غيدددر  ميوتشدددوال   اادددا ن اليابددداني

 تم دد أن  بد   اليابدان ا  ر بدي اإلتاداد  لد ىلق آثارها ان قلت ب  ا مريلية،  المصاره

 .أيضا الااائة اي  صاديا  معظ  ل شم   تا شر

  يال  الضوابا  ال شريعا   القواعد ا نظمة يع  ىلق اينهيارا  تلم سبا عزي   د

 . الممسسا  الشركا  تلم نشاي تال 

 ىليهدا المشدار  صدادية اي  الماليدة ا زمدا  ىن اإلدارا، عدن الملليدة تصد  ير را :رابعا

 أكددد  بدد  تاسددا، المصددرتية  الممسسددا  للشددركا  ماليددة اسددائر عاهددا يادد ج لدد  أعددط 

  الر ابدة المسداءلة مبدادك تلدري  بهدده  ذلدم ىدارتهدا عدن الشدركة مللية تص  ير را

 تددي الشخصددية القددرارا  عددن بعيدددا المدنيددة اإلدارا أسدداليا  تعزيددز  اإلتصدداح  الشددياتية

 .الشركة ىدارا

وكمدة مزايدا حين عدا مزايدا  مدن بدلها مسسا  العائلية كما مير  البعض أن حوكمة ال    

 :(194-193، الصفحات 2013)عبد الرزا  موالي لخضر،  مسسا  العائلية نلكرمال

 ريدا  مجمسسة مع درجة أعلق من الرسدمية تدي مهاية تي ىدارا المرتع درجة ال

 .العم 

 مس و  اإلدارا العليااذ القرار علق تخعملية ا تاسين. 

 مجلددد  اإلدارا(  اإلدارا )الدددرئي    مدددط لدددي الممأد ار  ينتصددد  أ يددد  بددد(

 ال اييلي  غير  من ال اييليين(.

 الر ابة الداالية تاسينتب ة بايس  مار  مرىدارا أتض  للمخاير ال. 

 اإلدارا  مشارك ه  باشاي تي اللجانمجل تي ين بول أعضاء مس قل  . 

 القيمدة  لقيداس) يدع معدايير  ين قيي  ا داء  لاظداب ملاتدعا ال اييدليأتض  ل يرمعاي

 (ضاتةمال

  أد ا  ىدارية أتض  مااسبيةسا  ممارت وير . 

 ديد أسعار ا سهتاس  مرين،  د ة أكبر تي مال ينال  أتض  للممسسة تي أع . 

 ال مدع زيددادا السدديولة  حجدد  ا سدده  ال ددي مددزيدادا تددرت الاصددول علددق رأس ال

   . عام  عليهاري اليج

 

 أدوات تحليل الحوكمة في الشركات العائلية. -2    
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أد ا  رئيسددية لاوكمددة الشددركا  مع مدددا، تقددوب ممسسددا  ال مويدد   يوجددد مجموعددة    

، 2013)غاراب رزيقااة،  الد ليدة باسد خدامها ل اليد  حوكمدة الشددركا  بالشدركا  العائليدة

 : (584-580الصفحات 

o  صحيفة التعليمات(Instructon sheet): 

الالدرض هاددا مددن صددايية ال عليمددا  هددو  صدد   تويددي  كدد  أداا مددن ا د ا  الرئيسددية 

مليدة علاوكمة الشركا ،  كييية اس خدامها  من اللي يابالي ىجراء مقابلة معده تدي ادطل 

اس عراض  مراجعة حوكمة الشركا ،  تي هل  الصايية يوجد  ص  كام  للد  ا دوا 

ئها وكمدة مدن أ ل رئدي  مجلد  اإلدارا  اإلدارا بجميدع أعضدامن الخ وا  الم علقدة بالا

ا  كللم رؤساء ا  ساب، أي أن الصايية تمسم من أ ل رأس الهرب ح دق تصد  ىلدق  اعدد

 الهرب  تال    ائ  اإلدارا بما عليها  بما لها تي ك  ا وا.

o  لماذا حوكمة الشركات؟ 
ب عليهدا    ماهي المبادك ال ي تقدوتويي  كاتة الجوانا الم علقة باوكمة الشركايبد من 

ة تدي الاوكمة  ما هو تعثيرها علدق الشدركة،  مدا تعثيرهدا بعدد ذلدم بالاسدبة لويدع الشدرك

 ا لاوكمدةالسوق ال ااتسدية،  مداهي الداظ   القدوانين ال دي يبدد أن تعادل بهدا عادد اسد خدامه

لدق ع  كد  ماهدا الشركا   ما مد  مساعدتها تي اليص  بين اإلدارا  المللية  بين   ائ

  كدحد ،  تويي  أثر ذلم علق هياك  اإلدارا  الداالية  ذلم من اطل تاديدد   دائ  

 ترد من أتراد الماشعا.

o :منظومة تطور األداء للشركات العائلية غير المقيدة بالبورصة 

 تربا ماظومة ت ور ا داء ما بين الاواحي ا ربعة للاوكمة  هي:

 لشركا .ايل زاب بالاوكمة الجيدا ل -أ

 مجل  اإلدارا.  -ب

 الشياتية. -ج    

 حقوق المساهمين. -د     

ة لد   يمكد اس خداب ىيار الماظومة علق أهمية ال اسياا  الجارية تي ممارسا  الاوكم

ء عمطئها،  ذلم بددي مدن ت بيدق معدايير م خصصدة جامددا، نجدد أن ماظومدة ت دور ا دا

   الاوكمددة تددي اددركاته  الخاصددة تددي ىيددارتسددم  بصددية ااصددة للعمددطء أن يقومددوا ب قيددي

 بسيا.

o  :قائمة طلب المعلومات للشركات غير المقيدة بالبورصة 

تشل  هل  ا سئلة ا ساس تدي عمليدة اسد عراض  مراجعدة حوكمدة الشدركا  لدد  عميد  

 ربعدة ا يد   تاظدي  هدل  القائمدة  تقدا لداي  تاظدي  الادواحي  IFCممسسة ال موي  الد ليدة 

كة ماظومددة ت ددور ا داء  يابالددي أن تقدددب  ددوائ  يلددا المعلومددا  ىلددق الشددر للاوكمددة تددي

ا  تدي مقدما بمدا ثطثة أسابيع علق ا     ب  القيداب باسد عراض  مراجعدة حوكمدة الشدرك

ابدة مو ع الشركة، كما يابالي علق الشركة أن تاددد مو يدا  احددا يلدون مسدم ي عدن اإلج

مسسدة   الم لوبدة تدي القائمدة،  أن يقددمها ىلدق معلق ك  ا سدئلة الخاصدة بلد  المعلومدا

  ال مويدد  الد ليددة  بدد  اسدد عراض  مراجعددة حوكمددة الشددركا  تددي المو ددع  يدد   تقسددي  هددل

 ا سئلة ىلق ثطثة مويوعا   هي:

 ايل زاب باوكمة جيدا. -أ       
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 هيل  مجل  اإلدارا للشركا   عمله. -ب      

 الشياتية  اإلتصاح.-ج      

o يف النموذجي الستقالل عضو مجلس اإلدارة:التعر 

سد قطل اأه  ال وصديا  ال دي  امدت بهدا الاوكمدة بالاسدبة للشدركا  العائليدة هدي زيدادا     

بددادك مجلد  اإلدارا عدن كد  مدن اإلدارا  المسداهمين مددن العائلدة المسدي را،  هادا تهد   م

  كدللم اليصد  بدينالاوكمة تي اليص  بدين مسدم ليا   ال زامدا  كد  ىدارا علدق حدد ، 

سد قطل اأد ار ك  من مجل  اإلدارا  كللم اإلدارا تي مدا عليهدا  مدا لهدا، كمدا أن تاقيدق 

 سد قطلايحقيقي لمجل  اإلدارا يق ضي بالضر را ال زاب الد ة تي تعري  مدا الدلي يعايده 

 بالاسددبة لعضددو مجلدد  اإلدارا  غالبددا مددا يسدد خدب هددلا ال عريدد  الامددوذجي لعضددو مجلدد 

اليدددة الا ايح ياجدددا ارا المسدد ق  أثاددداء الماا شدددا  مددع العميددد   ذلدددم ل ويددي  تقيدددي  اإلد

  المس قبلية لمجل  اإلدارا.

o :عينة برامج تحسي  حوكمة الشركات العائلية غير المقيدة بالبورصة 

يجري تيصي  برامج تاسين حوكمة الشدركا   ذلدم  تقدا للظدر ه  ا  لويدا  الخاصدة 

ا جد أن تلم العياا  لبرامج تاسين حوكمة الشركا  تع ي تلدربل  اركة علق حد ،  ن

اقداي جيدا عن ما أملن ال يا ض بشعنه مع العمطء تدي المايدي، تلدللم يملدن اسد خدامه ك

 مرجعية عاد  يع البرامج  تاقس  تلم البرامج ىلق مرحل ين:

 :المرحلة األولى: اإلجراءات قصيرة األجل 

 ا  ك ابيا عن السياسدة الخاصدة باوكمدة الشدرك تقوب الشركة باإلتصاح  اإلعطن

  بالاسددبة للشددركة،  هددل  السياسددة يبددد أن تال ددي جميددع الاددواحي اآلتيددة،  هددي هيلدد

 مجلدد  اإلدارا  د ر أعضددائه  كددللم الملاتددم  الخاصددة بهدد ، باإليدداتة ىلددق ىنشدداء

مجل  ىدارا اس شاري  يبد مدن تويدي  مداهي ايتصداي  ال دي تمدت مدع مسداهمي 

كدللم لية  معدامل ه   نظداب المااسدبة  اإلتصداح،  معاملدة المسداهمين اآلادرين  ا  

 د ر المااسدا الااصد  علددق الزمالدة  تعيددين مدراجعين مسد قلين باإليدداتة ىلدق نشددر

 جد ل زماي بما سوه ياد  تي الشركة تي الزمن القريا.

  عداب ىن ىدارا المجل  ايس شاري ي لدون مدن ثطثدة أ  أربعدة أعضداء تدي ادطل

  احد  الالرض من ىنشاء هلا المجل  هو:

بدمراء  المساعدا تي عملية اتخاذ القدرار عدن يريدق تز يدد اإلدارا  مجلد  اإلدارا-أ  

مويددوعية ذا  بعددد مسدد ق ،  بادداء علددق معلومددا  بالاسددبة للاددواحي الرئيسددية تددي 

 اس راتيجية الشركة  عملياتها.

م للعمدد  كععضدداء مجلدد  ىدارا تز يددد مسدداهمي الشددركة بمرادداين ما ملددين  ذلدد-ب

 مس قلين.

  تقددوب الشددركة ب عيددين سددلرتير عدداب للشددركة، يلددون مسددم ي عددن ىعددداد  تاييددل

اج ماعدددا  مجلددد  اإلدارا  ايج ماعدددا  السددداوية للمسددداهمين  اج ماعدددا  مجلددد  

 اإلدارا ايس شاري.

  تقوب الشركة ب عيين عضو مجل  ىدارا ما دب )مددير تاييدلي رئيسدي( مدن بدين 

 لخبراء الموجودين تي السوق.ا
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 لبيئيدة تقوب الشركة باإلتصاح  اإلعطن عدن تلدم السياسدة الم بعدة تجدا  السياسدة ا

  كللم السياسة ايج ماعية للشركة تجا  المواياين.

  ليدة تمكد تلم الوثائق ا ساسية للشركة عن يمان معاملة م سا ية لمسداهمي ا 

 بما تي ذلم اللوائ   الاظاب ا ساسي.

 :المرحلة الثانية: اإلجراءات متوسطة األجل 

 مد   أن تقوب الشركة باإلتصاح تي تقريرها الساوي المقدب ىلق المساهمين عن ما و  -

تاييدددل سياسدددة الشدددركة المل وبدددة الخاصدددة باوكمدددة الشدددركا   كدددللم السياسدددة البيئيدددة 

 مجلددد  ىدارا  ايج ماعيددة للشددركة تجدددا  المددواياين،  أن تقددوب سياسدددة الشددركة ب لددوين

 .اس شاري تي اطل عاب  احد  يقوب هلا المجل  بعربعة اج ماعا  علق ا    ساويا

أن تعم  سياسة حوكمة الشركا  علق حصول كاتة أعضداء مجلد  ىدارا الشدركة علدق  -

 تدريا د ري عن د ر  مسم ليا  أعضاء مجل  اإلدارا،  تي هل  الاق ة تقوب ممسسة

 يا أعضداءدا تي تاديد المواد  كللم البرامج ال ي تساعد تدي تددرال موي  الد لية بالمساع

 مجل  اإلدارا.

مي أن تقددوب الشددركة باإلتصدداح تددي تقريرهددا السدداوي عددن مددد  ال زامهددا بالمي دداق القددو -

 تضدد  ممارسددا  حوكمددة الشددركا ، مددع تقدددي  تيسددير عددن أي اناراتددا  تقددوب داادد  

 الشركة.

تعيين عضو مجل  ىدارا مس ق   غيدر مو د  تدي سياسة حوكمة الشركا  تا  علق  -

غيددر مو دد  تددي اددطل  ادطل سدداة  احدددا  كددللم تعيددين عضددو مجلد  ىدارا ثددان مسدد ق 

 ن يلون أيضا عضو بمجل  اإلدارا ايس شاري(.عامين ) يملن أ

o   :قائمة المراجعة اإلشرافية 

ا مددو يي هددي عبددارا عددن المويددوعا  الرئيسددية ال ددي يابالددي الاظددر تيهددا مددن جاندد    

د ليدة  ذلم عاد  يامه  باإلادراه علدق الشدركا  ال دي تقدوب ممسسدة ال مويد  ال رايس  ما

 بايسدد  مار تيهددا  بصددية ااصددة تلددم الشددركا  ال ددي تقددوب ب اييددل بددرامج تاسددين حوكمددة

مجدال الشركا   ذلم لمعرتة مو ع هل  الشركة بالاسبة للشركا  ا ار  ال ي تي نيد  ال

 ظاب الاوكمة تيها  ما هي نواحي القصور تي تلم الشركة؟ ما هو مد  تياع  ن

o :األشخاص الذي  تجري مقابلتهم بشأن حوكمة الشركات 

 يس عراض حوكمدة الشدركا  ب ريقدة م قادة يا داج مو يدو ممسسدة ال مويد  الد ليدة ىلدق

 لشدركةأد ارا م عدددا للاوكمدة تدي االقياب بماا شا  مباادرا مدع ا ادخات الدلين يلعبدون 

ادل تدي ال الي يوجد عدد معين من ا اخات اللين ي   عادا ىجراء مقابط  معه  مع ا  ب

 ايع بار اا طه اركة عن اركة تي المسميا   تي تقسي  المس ويا :

 .المساهمون من أعضاء العائلة من غير العاملين تي الشركة 

 لة.أصااب الشركة من العائلة الماللة للشركة  كبار المديرين من العائ 

 .رئي   أعضاء مجل  اإلدارا 

 .كبار مو يي اإلدارا من الم خصصين  المهايين  من غير أعضاء العائلة 

 .عضو مجل  اإلدارا الما دب أي المو   ال اييلي الرئيسي 

 .رئي  اإلدارا المالية 

 .رئي  اإلدارا القانونية للشركة 
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 .المراجعون الخارجيون 

  ىذا لزب ا مر يابالي أيضا مقابلة:

 .سلرتير عاب للشركة 

 .رئي  المراجعة الداالية 

   المس شددار ن الرسددميون أ  غيددر الرسدددميين  صددااب الشددركة  كددللم مددددير

 الشركة.

 . رؤساء  أعضاء لجان المراجعة  لجان مجال  اإلدارا ا ار 

 . المساهمون ذ   الملليا  اللبيرا من ا سه 

 

 

 ات تطبي  حوكمة الشركات العائلية:معوق  -3

زا  )عباد الار يليمجموعة من ال اديا  لاوكمة الشركا  العائلية تم لت تيمداهاا   

 : (09، صفحة 2013موالي لخضر، 

 الزيددادا بمعدددل عاادم التااوازن بااي  نمااو ربحيااة الشااركة وزيااادة حجاام األساارة :

لامدو ا يقدوض د  دم والية هادسية لاج  ا سرا  كللم اح ياجاتها مقارنة باجد  الشدركة 

 .مشر عا  تع بر أساسية لاجاح الشركة علق المد  ال وي تي   ايس  مار

 يدال ل القيادا   دادول أجطت را  ىح فة:النتقال م  جيل إلى جيل وخطة الخاال

جديدددا ىلددق الشددركة العائليددة ت ددرا  حرجددة حيددث تخلددق أ يدداعا  ددد تيضددي ىلددق نزاعددا  

 .اإلداراداالية  انخياض تي نوعية 

   تقاليددد  أعدددراه العائلددة ال اريخيدددة  معيناااة:الحفاااظ علاااى المهنيااة فاااي أوضااا

علقدة  دد تدمثر تدي القدرارا  الم  ( ا  الشخصية  ما تا وي عليه من تاريخ عايييطالع)

عددن أن ممارسددة السددل ة  ممارسددا  السددوق بددين ا  ددارب  ددد تلددون  طبالعمدد  هددلا تضدد

 .أصعا

 :ا تدي الجددارا تراد باداء علدق العط دا  ا سدرية  دد يقدوض  أحدتر ية  المحاباة

و  عا  الشخصية بدين أعضداء المسد رابيئة العم  تياج  عاه هر ب ا تراد  زيادا الص

 .ا علق من اإلدارا

  :تعددايش مخ لدد  ا جيددال تددي اددركة  احدددا  ددد  الصاارا  بااي  األجيااال واألقااران

ء يوجد نزاعا  من اج  تعكيد اللا   السدل ة هدلا تضدط عدن أن ماا لدة مخ لد  الشدركا

لشددركة اما مددين ىلدق اليددره ا  ددرب لهد  تددي العائلدة  ددد تلددون لده آثددار سدلبية علددق تر يدة ال

  .بمر ر الو ت

 :لتطبي  الحوكمة الرشيدة في الشركات العائلية ياالستراتيجالبعد  -4
حوكمدة  تواجه حوكمة الشركا  صعوبا   مقا مة تي ال  بيق،  مدن أادر  نجدد أن     

ياد،  ذلدم ن يجدة أن الاوكمدة هدي البداب ا ساسدي الشركا  أصبات صااعة تامو تي ازد

الشددركا  ىلددق ا سددواق العالميددة،  أيضددا ىلددق أسددواق ا  راق الماليددة لددللم ت  لددع  لدداول

هدي   ذلدم لمعرتدة مدا  دعوا الشدركا  العائليدة لاضدورها الاوكمة ىلق عم  الممتمرا 

ل هل  المدمتمرا  تقدوب ت بيقها  نه من اط الاوكمة  ما مد  تعثيرها علق الشركا  عاد
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عدرض مبادئهدا  مدد  ايسد يادا  الاوكمة ب عري  نيسها أ  تقدي  نيسها،  ذلم عن يريق

  دائ  كد   من هل  المبادك تي كييية اليصد  بدين الملليدة  اإلدارا  مجلد  اإلدارا  بدين

  احد علدق حدد ،  بال دالي تقلد  مدن الازاعدا  ال دي توجدد دااد  الشدركا  العائليدة  ن تدي

الشدركا  العائليدة تخد لا ا مدور العائليدة مددع ا مدور ال دي تخد  الشدركة  بال دالي سددوه 

نشاي  ازدهار الشدركة، كمدا أكدد تقريدر مركدز المشدر عا  الد ليدة  يلون لهلا تعثير علق

ا علق ممارسدة تي الشركا  العائلية أيض ،الشركا   اللي تعلق باوكمة CIPE الخاصة

المددديرين  مجددال  اإلدارا   اسددين أداء الشددركة  مسدداعدانها تعحوكمددة الشددركا  مددن ادد

هدد  أ  علدق ت دوير ىسد راتيجية الشددركا   يدمان اتخداذ  دراراته  بادداء علدق أسد  سدليمة

ممارسا  الاوكمة هو تقلي  المخاير  تشجيع ا داء  تاسن ترت الوصول ىلدق أسدواق 

ماار و فاااال  صاااليحة )حمااادي مع ةعلددق الدددق الشدددياتية  القابليددة للمااسدددب المددال  القددددرا

 .(56-55، الصفحات 2019بوسكة عابد، و

عيدددا ب رسددال ها  رؤي هدا  تهدده حوكمدة الممسسددا  العائليدة ىلدق توصددي   دي  العائلدة     

 يا علددق اينجددازا  اللبيددرا للشددركة  ال اددد  ايطعهدد المددد  ىلددق جميددع أتددراد العائلددة 

د تدمثر  دبالقواعدد  القدرارا  ال دي  ال وجها  اإلس راتيجية لهدا،  ىبدطأ أتدراد الممسسدة 

 حصصدده  تددي ا ربدداح  مل سددباته  مددن الشددركة  ىنشدداء  اددوا  اتصددال  علددق تددو ييه 

ئلددة أتلدداره   ت لعدداته   مشدداكله   السددماح للعا رسددمية تسددم   تددراد العائلددة بمشدداركة

 العائلدددة دااددد  الشدددركة بدددال جمع  اتخددداذ أي  دددرارا  يدددر رية  باددداء ال قدددة بدددين أتدددراد

ع بدار اي رجها ح ق ي   ايس يادا من الاوكمة تي الممسسا  العائلية يجا ا ادل تدي اا

جميدع  ا يراه الممثرا تي ال  بيق  ه  المساهمون  مجل  اإلدارا،  الجهاز ال اييلي 

)تااومي ميلااود و العمااري أصاالية،  المصددال  م دد  الدددائاين  المددوردين  العمددال أصددااب

 .(519، صفحة 2013

 الشركات:  حوكمة تطبي  الج ائر في مجال اةمبادر-5   

 قانونال صد ر اطل من كان الشركا  حوكمة مبادك ل  بيق الجادا البوادر أ ل  لع     

 اليسداد مدن للو ايدة  يايدة هيئدة ىنشداء علدق يا  اللي 2006 تييري 20 تي 01-06 ر  

 كيييددة حدددد كمددا اسدد قطلي ها  يددمن الهيئددة هددل  القددانون نظدد  ( حيددث2014 ملاتا دده، )

 مدن ةللو ايد  تددابير  توجيهدا  سياسا  ا  راح تي الهيئة مهاب هل  تماور    د سيرها،

 ئددةالهي هدل  تعسدي  تددط   دد اليسداد، عدن تدي اللشدد  تسده  ال ددي المعلومدا   جمدع اليسداد

 الحكام ميثاا ) ،2007 جويلدة الجزائدر تدي تدي الشدركا  حوكمدة حدول ممتمر أ ل انعقاد

 وكمدةلا دلي  ىعداد بياها ير را من كان ال وصيا ، من بجملة الخر ج ت  نأي(  الراشد

 الرااددد مي دداق الالدد  ىصدددار اددطل مددن بعددد تيمددا ذلددم تجسددد   ددد الجزائريددة، الشددركا 

 .2009 ساة الجزائر تي للممسسة

 مدن الجزائريدة ا عمدال  اتادادا  جمعيدا  جهدود ل لدات  ن اجدا كدان اللي ا اير هلا    

 2008 نددوتمبر ىلدق 2007 نددوتمبر مدن المم دددا الي درا اددطل  امدت نشداء مجموعددةى ادطل

 اسد مر  ،الجزائريدة للممسسدة الراادد الالد  مي داق بإصددار ا عمال كللت من بمجموعة

 تدي الجزائدر حوكمة لمركز ىيط ها اطل من الشركا  الجزائرية حوكمة مجموعة جهود

 ايل ددزاب علددق الجزائريددة الشددركا  مسدداعدامهمددة  عاتقدده علددق أاددل ، الددلي2010 أك ددوبر
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)باا  زواي محمااد الشااريف،  الشددركا  حوكمددة ممارسددا  أتضدد   اع مدداد الدددلي  بمددواد

 .(61-60، الصفحات 2018

 خاتمة:         

اتيجيا يجعد  ل  بيق مبدادك الاوكمدة الراديدا بعددا اسد ر هتي ا اير يملااا القول أن        

 ذلدم راجدع  ،كا   علدق  جده الخصدوت الشدركا  العائليدةت بيقها أمدرا ملادا تدي الشدر

لخصوصددددية  يبيعددددة هددددلا الاددددوه مددددن الشددددركا  باإليدددداتة ىلددددق ملان هددددا اي  صددددادية 

مددة  ايج ماعيددة لمددا تشددهد  مددن ان شددار  اسددع  أثددر  ايدد  علددق ا  صدداديا  الددد ل الم قد

ي لممارسدا  تدحيث يسم  ت بيق مبادك الاوكمة بعتضد  ا الد ل الاامية علق حد سواء، 

نعدداب اهلا الاوه من الشركا  ب جا ز ك  الصراعا  ال ي  د تاجر بسبا سوء العط ة أ  

يدق تاق ال قة بدين أيدراه المصدلاة  الدلي سدياعل  باليائددا علدق جميدع ا يدراه بال دالي

سدا )حالامو  ايسد مرارية للشدركة تدي تعا دا ا جيدال  ان قدال ال در ا مدن جيد  ىلدق جي 

 اسة(.تريية الدر

عديد مدن ال تي حسا ما جاء ت بيق مبادك الاوكمة الرايداناو الجزائر  ىي أن مبادرا    

 الددلي يسدد دعي يددر را توعيددة الشددركا   ،لدد  يصدد  ىلددق المسدد و  الم لددوب الدراسددا 

بصدددية عامدددة  الشدددركا  العائليدددة بصدددية ااصدددة با هميدددة اإلسددد راتيجية ل  بيدددق مبدددادك 

ار ممسسددي   ددانوني مااسددا لددللم ىيدداتة لضددر را ىجددراء الاوكمددة الرادديدا ب ددوتير ىيدد

ل عدره د را  تلوياية  ى امة الممتمرا  العلمية  الماايرا  للشركا  العائليدة بهدده ا

علددق الاوكمددة  تويددي  الممارسددا  الصدداياة لمبددادك الاوكمددة الرادديدا  غيرهددا مددن 

 اإلجراءا  المايزا لللم.

 ةحوكمدد  تددعثير القانونيددة أاددلالها بشدد ق كا الشددر مددن الاددوه هددلا حددول الباددو  تل يدد  -

 .ا جيال عبر نشايها  اس مرار نجاحها تي الممسسا 

 .العائلية الشركا  عم  تاظ  ال ي  القانونية ال شريعية البيئة ت وير ير را -
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ماليدة لااليرمدو  ا ردن: بادث مقددب تدي المدمتمر ال الدث للعلدوب ، الاوكمة اليلسد ياية

اادئة,  المصرتية حول حاكمية الشركا   المسم لية ايج ماعية : تجربة ا سواق الا

 .2013أتري   18-17

مداالددة تددي المل قددق ، حوكمددة الشددركا  العائليددةر، عبددد الددرزاق مددويي لخضدد (11)
وتمبر ن، العلمي الد لي حول آليا  حوكمة الشركا   م  لبا  تاقيق ال امية المس دامة

25-26/09/2013. 

مجمددع مدددااط  ،  ا ددع حوكمددة الشددركا  العائليددة تددي الجزائددر، غددراب رزيقددة (12)
ة الشدددركا   المسدددم لية المدددمتمر ال الدددث للعلدددوب الماليدددة  المصدددرتية حدددول حاكميددد

 .584-580: 2013, 18-17أتري  ، تجربة ا سواق الااائة، اإلج ماعية

سد مرارية مسداهمة ت بيدق مبدادك الاوكمدة تدي ا ،غربي حمزا  بددر ني عيسدق (13)

 .27: 2021، مجلة اي  صاد  المالية ،شركا  العائليةال

 آليدا  حوكمدة الشدركا   م  لبدا  تاقيدق ال اميدة المسد دامة، غريدا بولربداح (14)

 .98: 2013 25نوتمبر ، المل قق العلمي الد لي

را تلمسان الجزائر: مدلك، حوكمة الممسسا  العائلية تي الجزائر،  صات ت ياة (15)
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 إثبات الوقف في التشريع الجزائري
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 الملخص:       

التخليييل التوجيييال لثسيييت مارا  و فيييل سييية سياسييية الدولييية الجزائريييية المبنيييية  لييي       

 ييييع ريييييل البتييييرولب بيييير  الو ييييف با تبييييارا مييييورد اسييييت ماري مهيييي  وميييييدانا   ييييبا 

ع ليييييولت أولتييييال الدولييييية الجزائرييييية ا تمامهيييييا وجعلتييييال مييييي فعييييية الخييييير  للتنيييياف   ليييي

إلييي   أولوييييا  سياسييياتها التشيييريعية ميييع  يييثل القيييوانيع التيييل أ يييدرتها والتيييل تهيييد 

 يييور التعيييديب وميييع ابييير   يييور الحمايييية تن يييي  وسيييائة حمايييية الو يييف ميييع مختليييف 

ميييييع  يييييانون  35طبقيييييا لمبيييييدأ حريييييية اإلثبيييييا  الم ييييير  فيييييل المييييياد   بإثبيييييا  الو يييييف

والتيييييل تيييييني  لييييي  أنيييييال ي بيييييي الو يييييف بجمييييييل ال ييييير  الشييييير ية  91/10 األو يييييا

 .والقانونية

ل ري فيييوتهيييد  الدراسييية إلييي  تبييييان أ ييي  الوسيييائة التيييل ا تميييد ا المشييير  الجزائييي     

  إثبييييا  األو ييييا  القانونييييية منهييييا والشيييير يةب و ييييد  ل ييييي الدراسيييية إليييي  أن إ  ييييا

ر الو يييف للقوا يييد العامييية فيييل اإلثبيييا  أمييير ةمنييياة منيييال ميييل مرا يييا    و يييية البييي

 والخير التل تميزا.

 

 . الو فب اةست مارب الحمايةب حرية اإلثبا : الكلمات المفتاحية   

Abstract: 

In light of the policy of the Algerian state based on the orientation 

of investments and the abandonment of oil rents, the endowment 

has emerged as an important investment resource and a fertile field 

for competition to do good, so the Algerian state has given it its 

attention and made it a priority of its legislative policies through the 

laws it issued, which aims to protect the endowment from various 

forms of infringement One of the most prominent forms of 

protection is the organization of the means of establishing 

endowment in accordance with the principle of freedom of proof 

                                                             
  المؤلف المرسل * 
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enshrined in Article 35 of the Endowment Law 10/91, which states 

that the endowment is established by all legitimate and legal 

methods 

the study aims to show the most important means adopted by the 

Algerian legislator in proving the legal endowments, including 

legitimacy, and the study concluded that subjecting the endowment 

to the general rules of proof is unavoidable, taking into account the 

specificity of righteousness and goodness that distinguishes it. 

Keywords: Endowment, investment, protection, freedom of proof. 

 

 مقدمة:       

ع أضيييح  الو يييف ميييع الموضيييو ا  التيييل تلقييي  ا تماميييا واسيييعا وحييييزا  بييييرا مييي      

ة الدراسييييييا  القانونييييييية واة ت يييييياديةب ن ييييييرا لييييييدورا المتنييييييامل فييييييل تحقييييييي  التنمييييييي

ب  وين ييير  ممهوميييال إلييي  حييي  جتميييا لباة ت يييادية وإسيييهامال فيييل تحقيييي  الت افييية اة

جيييال والعييييع سيييوا   انيييي  قيييارا أو منقيييوة  يييع التملييييت والت يييد  بمنمعتهيييا  لييي  أي 

ن سيييينة والمتتبييييل للمن وميييية القانونييييية الو مييييية فييييل الجزائيييير يجييييد أ مييييع وجييييوا البييييرب 

 وتخلييييلب تعييييد نق يييية تحييييول والتييييل أبيييير   ا تميييياف الدوليييية الجزائرييييية بييييالو ف 1991

 إليييي  وجيييوا اسييييت ماراوالت ليييل  لن ييير  اةسييييتهث ية المح ييية للو ييييفالمشييير   ييييع ا

  ا ييية ب يييبا مخلميييا  المتييير  اةسيييتعمارية والتيييل  ييير  فيهيييا الو يييف ا تيييدا   لييي 

ع  ائداتييييال فييييل سيييية اسييييتمرار ت بييييي  القييييوانيع المرن ييييية التييييل وضييييعي أساسييييا لتقنييييي

 ييية  ا 91/10التعيييدي  لييي  األميييث، الوطنييييةب إة أنيييال ون يييرا لق يييور القيييانون ر ييي  

فيييل جانيييا تمعيييية الو يييف فيييل سييية ا تميييادا  ميييورد اسيييت ماريب تييي  تعديليييال بموجيييا 

 14المييييفر  فييييل  10-02ب والقييييانون 2001ميييياي  22المييييفر  فييييل  07-01القييييانونيع 

المعيييييدل  األسييييير المت يييييمع  يييييانون  11-84القيييييانون  إلييييي  باإلضيييييافةب 2002دي يييييمبر

 . 220 إل  213ةسيما فل موادا مع  02-05 األمروالمتم  بموجا 

تنمييييوي إ يييدار  دييييد المراسيييي  التنميويييية أ مهيييا المرسيييوف ال و يييد نجييي   يييع  ليييت      

اريل المحيييدد ل يمييييا  اسيييترثل العقيييارا  الو ميييية الموجهييية ةنجيييا  مشييي 18/213ر ييي 

اد  و ييييب اسيييت مارية ون يييرا أل ميييية الو يييف  لييي  الم يييتوييع اة ت يييادي واةجتميييا ل

أ ييي   ائية ميييعلحاجييية إلييي  حمايتهيييا وتعيييد الحمايييية الق يييا بييير   يييدد األ ييييان الو ميييية 

 الق ائل.لألو ا ب و لت مع  ثل ن اف اإلثبا    ور الحماية المقرر 

  الحمايييية الخا ييية التيييل أوة يييا المشييير إبيييرا  ميييع  يييثل  الموضيييو وتبييير  أ ميييية 

الجزائيييييري للو يييييف ميييييع  يييييثل الحمييييياس  لييييي    و يييييياتال والم يييييتمد  ميييييع المقيييييال 

 او ييييو ميييييييييدا بوسييييائة  انونييييية حدي يييية ت ييييمع لييييال الحماييييية الناجعيييية ب وتزواإلسييييثمل

 الو يييفب فتتمحيييور الدراسييية حيييول ال شيييف إثبيييا الحريييية فيييل  إ يييراري هييير جلييييا فيييل 

تنيييوير  بمختليييف الوسيييائة المم نييية الشييير ية والقانونيييية بريييية األو يييا  إثبيييا  يييع سيييبة 

 ليييي  أسيييي  أو ييييا  جديييييد   إنشييييا  إليييي ب ودفييييل المح يييينيع األو ييييا المشييييرفيع  ليييي  

  انونية  حيحة ت مع حم ها واستمرار ا.
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بمناسييييبة  بهييييا وتهييييد  الدراسيييية إليييي  ت ييييليا ال ييييو   ليييي  طيييير  اإلثبييييا  المعمييييول

ييييية نشييييوا المنا  ييييا  الو مييييية والتييييل نميييييز مييييع  ثلهييييا بيييييع طيييير  اإلثبييييا  القانون

إ  يييا   يييوا النيييو  ميييع الميييال للقوا ييييد  إم انيييييةميييد  دراسييية والشييير يةب فيييل سييية 

 العامة.

 ة اإلثبات في المادة الوقفية ؟يوعليه ماهي خصوص

 : وسنحاول اإلجابة وفقا للمنهج الو مل التحليلل وبإتبا  الخ ة التالية

 وسائل اإلثبات القانونيةالمحور األول: 

 الكتابة.المطلب األول: 

  وثيقة اإلشهاد المكتوب . المطلب الثاني:

 وسائل اإلثبات الشرعيةالمحور الثاني: 

 شهادة الشهود.لب األول: المط

 اإلقرار.المطلب الثاني: 

 خاتمة.

 وسائل اإلثبات القانونية األول:المحور       

لو ييية  ليي  أنييال ي بييي الو ييف بمييا ت بييي بييال ا 217نييي  ييانون األسيير  فييل مادتييال       

ت بيييي  ميييع  يييانون األسييير   لييي  أنيييال 191طبقيييا للمييياد  ميييع  يييوا القيييانونب وتيييني المييياد  

 وفيييل حالييية وجيييود ميييانل ليييتب أمييياف الموثييي  وتحريييير  قيييد  يح المو ييي الو يييية بت ييير

 .بح   يفشر  ليال  ل   امش المل ية ا ر ت بي الو ية 

وبالنتيجيييية ي بييييي الو ييييف بموجييييا  قييييد رسييييمل يحييييررا الموثيييي ب وفييييل حاليييية         

ن وجييود مييانل  ييا ر ي بييي بح يي    ييائل يفشيير بييال  ليي   ييامش أ يية المل ييية شيي نال شيي 

اف ي بيييي بالت يييريح يم يييع أن ي يييون  يييحيحا  بييية الت يييريح بيييال أمييي ميييا الو يييية ب ومنيييال

مميييا  سييائة إثباتيييالبيب ليييال ول يييع يع يية وسييييلة ميييع و الموثيي  فعيييدف الت يييريح بييالو ف ة

يلجييي  معييييال للق ييييا  إلثباتييييال بوسييييائة أ يييير  للح يييول  ليييي  ح يييي  مفشيييير بييييال  ييييامش 

 أ ة المل ية.

مييي  نميييع  41ر يييا والمييياد  ميييع  يييانون األو يييا  ال ييياب     35ح يييا المييياد  و        

 يييدا  والتيييل تيييني  لييي  إليييزاف الوا يييف بيي ن يقييييد و ميييال ليييد  الموثييي ب  يييير أن القييانون

إلليييزاف المييياد  تعتبييير  ام ييية ب يييبا إ ميييال الجيييزا  المترتيييا  لييي   يييدف التوثيييي ب ةن ا

را  الموجيييال للوا يييف اليييوي ةيم يييع أن يتحمييية جيييزا   يييدف  ييييدا لو ميييال  ونيييال يقيييوف إجييي

ييييري ليييال نميييل  ييياف أو م يييا ما فيييل ت يييوير الم يييلحة العاميييةب ت ييير  و ميييل طابعيييال  

ب ومييييع أ ييي  طيييير  فهيييو ةيرجيييو أو ير ييييا فيييل أي نمييييل أو حييي  يخشييي   والييييال  نيييال

 القانونية نو ر : اإلثبا 

 األول: الكتابة  المطلب     

منيييييال  لييييي   41نيييييي المشييييير  فيييييل المييييياد   10 -91ب يييييدور  يييييانون األو يييييا       

الموثيييي  و ييييوا   ييييو ال ل شييييهار لييييد   وجييييوا تحرييييير  قييييد الو ييييف مييييع طيييير 

م ييييلحة الشييييهر العقيييياريب ل نهييييا جييييا    اميييية وليييي  توضييييح أ ا  ييييان  لييييت وجييييوبل 

بالن يييبة لعقيييد الو يييف اليييوي ي يييون محليييال  قيييار فقييياب م رسيييا بيييولت المبيييدأ اليييوي نيييي 

المت يييمع تن يييي  التوثيييي ب أف انيييال ضيييروري ل ييية و يييف مهميييا   02-06القيييانون  لييييال 
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 ميييا نييييي  يييانون األو ييييا  فييييل   أو منقييييول أو منمعييييةب  يييان محلييييال سيييوا   ييييان  قيييار

  .منال  ل  أن إثبا  الو ف ي ون بجميل ال ر  الشر ية والقانونية 35الماد  

 واسييييتنادا لمييييا سييييب    ييييرا يجييييا التمييييييز بيييييع و ييييف المنقييييول وو ييييف العقييييارب     

ميييييل يشييييترط إفرا ييييال فييييل  قييييد تييييوثيقل ويم ييييع إثباتييييال بج فبالن ييييبة لو ييييف المنقييييول ة

اريييييا ر  اإلثبييييا ب أمييييا بالن ييييبة للو ييييف الييييوارد  ليييي  العقييييار يجعلييييال حقييييا  ينيييييا  قطيييي

يخ يييل ألح يييياف الحقييييو  العينيييية العقارييييية ولهييييوا يجييييا تحرييييرا مييييع طيييير  الموثيييي  

يترتيييا ووت يييون الشييي لية لثنعقييياد ولي يييي ل ثبيييا   وشيييهرا ليييد  المحاف ييية العقارييييةب 

 :(1) ل  تخلمها ب ثن  قد الو ف

 مييييع  ييييانون األو ييييا  جييييا   ب يييييرة الوجييييوا و ييييل  ا ييييد   انونييييية 41أن الميييياد   -

  ييا  أميياأميير  يترتييا  ليي  مخالمتهييا الييب ثن الم ليي ب و ييوا الميياد  تن بيي  بشيي ن األو

ترجا  ميييع  يييوا القيييانون تقيييرر حريييية اإلثبيييا  و ليييت ت ري يييا للر بييية فيييل اسييي 35الميياد  

 .شرو لتل تعرضي لثستيث  الرير ماألمث، الو مية العقارية ا

ع  ييمييع  ييانون األو ييا  ن ييي بيي ن الو ييف  ييو  قييد التييزاف تبيير   ييادر  04الميياد   -

ا  اإلراد  المنمييييرد  وي بيييييي وفقيييييا ل جييييرا ا  المعميييييول بهييييياب وفييييل إثبيييييا  الت يييييرف

   .العقارية ت ون بعقود رسمية م جلة ومشهر  تحي طائلة الب ثن دون است نا

ا يية   اميية واألمييث، الو مييية ب ييمة  ولل تابيية أ مييية  بييير  فييل حمييص الحقييو  ب ييمة

ميييث، فهيييل اةليييية التيييل ت يييمل الرسيييمية  لييي  العقيييودب والعقيييود الرسيييمية الم بتييية لأل

يقل الو ميييية تختليييف بيييا تث  الجهييية الم لمييية بإ يييدار اب فهيييل إميييا ت يييون  قيييود تيييوث

محييييرر  مييييع الموثيييي  أو  قييييود شيييير ية أو ت ييييون إدارييييية محييييرر  مييييع طيييير  مييييدير 

 رض و مية.أإطار تخ يي أو ت وية وضعية ة فل أمث، الدول

نيييال  قيييد أميييع القيييانون الميييدنل الجزائيييري العقيييد الرسيييمل  324و يييد  رفيييي المييياد         

تيي  لديييال  ي بييي فيييال موسييف  يياف أو ضييابا  مييومل أو شييخي م لييف بخدميية  اميية مييا

 قانونييييية وفييييل حييييدود سييييل تالتلقيييياا مييييع  وي الشيييي ن و لييييت طبقييييا لألشيييي ال ال أو مييييا

 :ومع أ    ور العقود الرسمية ب وا ت ا ال

  المتعلييييي 10-91ميييييع القيييييانون ر ييييي   41العقيييييد ألتيييييوثيقل:  اسيييييتنادا ليييييني المييييياد   -1

ي يييون  باألو يييا  المعيييدل والميييتم  يتيييولل الموثييي  تحريييير  قيييد الو يييف العييياف ب ول يييل

ن  يييحيح ومنيييتج ألثيييارا يتعييييع تحرييييرا وفقيييا للنميييو   الخييياة بيييال ب بحيييي  يجيييا أ

 . (2) الخا ة ب ر انال ويت مع بيانا  إلزاميةيرا ل جملة مع الشروط 

 البيانا  اإللزامية فل العقد ألتوثيقل:

اسييي  ولقييييا الموثيييي  ومقيييير م تبييييال اسيييي  ولقييييا و ييييمة ومييييوطع وتيييياريخ وم ييييان  -

 وةد  األطرا  وجن يته .

 .اس  ولقا و مة وموطع وتاريخ وةد  الشهود -

احتال هالييييية و ليييييت بتحدييييييد م يييييتعيييييييع العقيييييار المو يييييو  تعيينيييييا د يقيييييا منافييييييا للج -

 .ومو عال

التمييييييويأ والت  يييييييدا  إلجييييييرا  مختلييييييف الت ييييييحيحا  الشيييييي لية مييييييع طيييييير   -

 .الموث 

 .تو يل األطرا  والشهود والموث  فل أ ر العقد -
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العقيييييد العرفيييييل:  يييييو العقيييييد اليييييوي يحيييييررا األطيييييرا   يييييار  اإلطيييييار الرسيييييملب  -2

لم يييائة ر  وسيييلة ل ثبيييا  فيييل اوالعقييود العرفيييية المن يييبة  ليي  الو يييف ا تبر يييا المشييي

و  يييو ألعقيييارب التييل ةيشيييترط فيهييا القيييانون ال تابيية الرسيييمية سييوا  بالن يييبة للمنقييول أو ا

ال ييييند الييييوي يقييييوف بإ ييييدادا األطييييرا  سييييوا  ب نم ييييه  أو بواسيييي ة  اتييييا مييييع أجيييية 

ع ت ييير   يييانونل  وييييت  تو يعيييال ميييع  بييية المتعا يييديع وحيييد   والشيييهود إن وجيييدوا مييي

يعيييد الت يييدي  ميييع رئيييي  المجلييي  الشيييعبل البليييدي  ف  يييافب حيييي  ةدون تيييد ة موسييي

 ة بإنميياأو نائبييال أو الموسييف الييوي ينتدبييال لهييوا الرييرض مييع  بييية إضييما  طييابل الرسييمي

 .(3)ي بي فقا  وية المو ل دون ممارسة الر ابة  ل  محتو  وم مون العقد 

ا ميييا فيهيييبوا العقيييود العقيييود العرفيييية المحيييرر   بييية سيييريان  يييانون التوثيييي  : تعتبييير  ييي -

ها ب ميييل إم انيييية إييييدا  1971 قيييد الو يييف  يييحيحة متيييل ا ت يييبي تاريخيييا ثابتيييا  بييية 

-76ميييع المرسيييوف   89ليييد  المحاف ييية العقاريييية لشيييهر ا و ليييت ت بيقيييا ليييني المييياد  

ة المتعليييي  بت سييييي  ال ييييجة العقيييياري المعييييدل والمييييتم  ب و ييييو ما رسييييتال المح ميييي 36

د واليييوي جيييا  فييييال العقيييو 2006 04 12لميييفر  فيييل ا 348178العلييييا فيييل القيييرار ر ييي 

المحيييييرر   بييييية  يييييدور  يييييانون التوثيييييي  ال ابتييييية التييييياريخ والريييييير مشيييييهر   يييييحيحة 

 ومنتجة ألثار ا.

اميييية (: القا ييييد  الع1971العقييييود العرفييييية المحييييرر  بعييييد  ييييدور  ييييانون التوثييييي  ) -

ا ة بموجيييتق يييل بيييب ثن العقيييود المت يييمنة نقييية مل يييية  قيييار أو حقيييو   ينيييية  قاريييي

فييييية مييييع   ف ب وبالن ييييبة لعقييييود الو ييييف العر 1م ييييرر  324 ييييانون التوثييييي  والميييياد  

ا ف يييار  يييث  حيييول ب ثنهيييا ميييع  دميييال و يييد ف يييلي المح مييية العلييييا فيييل  ليييت بقولهييي

 نيييال ميييع أ ميييال التبييير  التيييل تيييد ة فيييل أوجييياليخ يييل أل "ميييع الم يييتقر أن الحيييب  ة

 . ( 4)البر المختلمة المن وة شر ا 

لقيييانون  فمو يييف المح مييية العلييييا حييييال الرسيييمية فيييل  قيييود األو يييا  جيييا  موافقيييا       

األو يييييا  اليييييوي يقيييييرر أن اإلثبيييييا  فيييييل الو يييييف ي يييييون بجمييييييل ال ييييير  القانونيييييية 

 يييث فوالشييير يةب  ميييا أن  يييانون األسييير  لييي  يقيييرر ب يييثن  قيييود الو يييف العرفيييية  يييوا 

ينييييية ييييية أو الحقييييو  الع لييييل أن المشيييير  اشييييترط الرسييييمية فييييل العقييييود النا ليييية للمل 

ة العقارييييية فييييل حيييييع أن الو ييييف  قييييد  ييييير نا يييية للمل ييييية بيييية  ييييو فقييييا إسييييقاط لمل ييييي

ة الوا يييف وم ييي لة توثيقيييال وت يييجيلال الريييرض منهيييا فقيييا ت بييييي منمعييية الو يييف فيييل  مييي

 المو و   ليال أل ير.

لو ييف فقييد نييي المشيير   ليي  إلزامييية توثييي   قييد ا 10-91أمييا فييل سيية القييانون       

 -58ميييع األمييير  324إيييياا إلييي  الشييي ة الرسيييمل المن يييوة  لييييال فيييل المييياد   مخ يييعا

  .المت مع   ف 75

العقيييد الق يييائل : تعيييد األح ييياف النهائيييية ال يييادر   يييع الجهيييا  الق يييائية والمتعلقييية  -3

بييياألمث، الو ميييية العقاريييية فيييل بعيييأ األحييييان سيييندا  رسيييمية تحييية محييية العقيييد ب فقيييد 

ئل م بتيييا للعقيييار اليييو مل أو جيييز  منيييال ب فبالن يييبة للح ييي  ي يييون الح ييي  او القيييرار الق يييا

الم بييي للعقييار الييو مل يييت  إيدا ييال مييع طيير  نيياسر الو ييف لييد  م تييا التوثييي  إلتميياف 

إجيييرا ا  الشيييهر العقييياري حتيييل يم يييع اةحتجيييا  بيييال ليييد  الرييييرب أميييا الح ييي  المجيييز  
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وا ألجييية تحدييييد للعقيييار اليييو مل فيجيييا فييييال الق يييمة العقاريييية إ ا  يييان  لييي  الشييييو  و ييي

 .(5) جز  مخ ي  و ف ويت  بعد   لت شهرا فل المحاف ة العقارية

وي ييييييون فييييييل حاليييييية تخ يييييييي او أر يييييياد األمييييييث، العقارييييييية  العقييييييد اإلداري: -4

ة  يييان التخ ييييي ألجييي الخا ييية بالدولييية و ليييت بواسييي ة  يييرار إداري نهيييائلب ا ا ميييا

مييييع طيييير   إمييييايي الم يييياجد والمشيييياريل الدينييييية حييييي  يييييت  إ ييييدار  ييييرار التخ يييي

ميييييع المرسييييييوف  03و يييييير الماليييييية او مييييييع طييييير  الييييييوالل و ليييييت بح يييييا الميييييياد  

ي مشيييرو  ا  بعيييد إتمييياف بنيييا  الم يييجد او المدرسييية القر انيييية أو أ 454 – 91التنمييييوي

دينييييل مييييع طيييير  المفس يييية الم لميييية ببنائييييال يييييدمج مباشيييير  ضييييمع األو ييييا  العاميييية 

ب ثييي   مرسيييوف المتعلييي  ببنيييا  الم ييياجدميييع ال 09الم يييونة و يييوا اسيييتنادا ليييني المييياد  

لييي  إير أميييث، الدولييية ت يييو  وضيييعيتال بتحريييير  قيييد إداري نا ييية للمل يييية ميييع  بييية ميييد

ل ميييين الدينيييية واألو ييييا ب وبعييييد تحريييير العقييييد فانييييال يخ يييل للت ييييجية ومديريييية الشييييف

ة إ ميييا ا ميييع مختليييف الرسيييوف وشيييهرا فيييل المحاف ييية العقاريييية وييييت   ييييدا فيييل ال يييج

لعقييييد فيييييت  تحرييييير اب . أمييييا بالن ييييبة لألمييييث، الخا يييية بالوةييييية (6)لالعقيييياري الييييو م

تيييل  انيييي  ميييا عن  قيييود اسيييترجا  األميييث، الو ميييية ال اإلداري وفقيييا لنميييو   معيييد ليييولت

ميييية ، الو محيية تييي مي  طبقيييا لقيييانون ال يييور  الزرا يييية تعتبيير  قيييود إداريييية م بتييية لألميييث

عيع جا  إليييي  الجهيييية الم لميييية بييييال لييييت انييييال بعييييد  ييييدور  ييييرار الييييوالل ب حقييييية اةسييييتر

 الو مية يحرر  قد إداري مع  بة مدير أمث، الدولة للوةية .

 العقييييد الشيييير ل : و ييييل العقييييود المحييييرر  مييييع القاضييييل الشيييير ل أثنييييا  المتيييير  – 5

اد اةسييييتعمارية  والتييييل ت ت ييييل حجييييية  انونييييية ن ييييرا لرسييييميتها و ييييوا ما ييييدا اجتهيييي

 بقولهيييا 40097تحيييي ر ييي   1989-06-03ر فيييل المح مييية العلييييا فيييل  رارا يييا ال ييياد

 " إن العقييييود التييييل حرر ييييا الق ييييا  الشيييير يون ت ت ييييل نميييي  ال ييييابل الرسييييمل الييييوي

 ت ت ييييال العقيييود المحيييرر  ميييع طييير  األ يييوان العميييومييع بوتعيييد  نوانيييا  لييي   يييحة

 ييو  ايملييت إثبييا  ميي يمييرف فيهييا مييع اتما يييا  ومييا تييني  ليييال مييع تييواريخ بحييي  ة مييا

 عا   لمحوا ا.مراير أو م

ل ييييية بتيييا للماليييدفتر العقييياري : يعتبييير اليييدفتر العقييياري سيييندا إدارييييا ودلييييث  وييييا م  -6

لماليييت االعقاريييية الو ميييية ويم يييع تعريميييال انيييال  ليييت ال يييند اإلداري اليييوي ي بيييي حقيييو  

ل م يييح التييي لييي   قيييارا والمعبييير  يييع الوضيييعية القانونيييية اةنيييية للعقيييارب فبعيييد  مليييية ال

ح الم ييييح العيييياف لألراضييييل وإيييييدا  وثييييائ  الم ييييح لييييد  المحييييافص تقييييوف بهييييا م ييييال

باسيييي   قيييياريالعقيييياري يقييييوف  ييييوا األ ييييير بتيييير ي  العقييييارا  الو مييييية وي ييييل  الييييدفتر الع

ميييييع  46ن الدينيييييية واألو يييييا  و يييييوا اسيييييتنادا للمييييياد  والو يييييف الييييي  مديريييييية الشيييييف

دفتر ي ييييل  اليييي"المتعليييي  بت سييييي  ال ييييجة العقيييياري والتييييل تييييني   63 -76المرسييييوف

 "العقييييياري الييييي  الماليييييت اليييييوي حقيييييال  يييييائ  بمناسيييييبة إنشيييييا  ب ا ييييية  قاريييييية م ابقييييية 

قيياري  ييجة العول شييار  فييان الييدفتر العقيياري لييال  ييو  ثبوتييية تيي تل مييع القييو  ال بوتييية لل

 .   (7)ألنال  بار   ع ن خة مع البيانا  الموجود  فل مجمو ة الب ا ا  العقارية

 ارية الو مية فتتم ة  موما فل : لعقو ع إجرا ا  انتقال المل ية ا

 

 تسجيل الوقف:          
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 ليييي    ييييو  الملييييت 336-2000مييييع المرسييييوف التنميييييوي  06ن ييييي الميييياد  

  ميييل اليييو مل محييية وثيقييية اإلشيييهاد إلييي  الت يييجية واإلشيييهار العقييياريب و يييو ميييا يتوافييي

د  امييييع  ييييانون األو ييييا ى ممييييا يييييدل  ليييي  أن القيميييية القانونييييية للشييييه 41نييييي الميييياد  

 لتعليميييةاالرسييمية  ييل مييع  يميية العقييد الرسييمل الم بقيييي للملييت الييو ملب و ييو مييا أ دتييال 

ال ييييادر   ييييع و يييييري  16/09/2002المفر يييية فييييل  09الو ارييييية المشييييتر ةب ر يييي  

لخا يييية الشييييفون الدينييييية والماليييييةب والمتعلقيييية بييييإجرا ا  تييييدويع الشييييهاد  الرسييييمية ا

 بالملت الو مل.

 يييا حة  يييل ال ييينف ال الييي  ميييع أ ييينا  المل يييية العقاريييية وبا تبيييار األميييث، الو ميييي 

و يييف منيييالب وبميييا أن ال 23 يييانون التوجييييال العقييياريب والتيييل ن يييي  ليهيييا فيييل المييياد  

جية سيييوا   يييان  قيييارا أو منقيييوةى فإنيييال يخ يييل للت يييجية  قا يييد   اميييةب وي يييون الت ييي

 د أمييياف ممتشييييا  الت يييجية المخت يييةب و يييوا ميييا أ يييرا المشييير   يييراحة فيييل نيييي الميييا

 مع  انون األو ا . 41

ح ميييع وتجيييدر اإلشيييار  إلييي  أن الو يييف العييياف معمييي  ميييع رسيييوف الت يييجيةب ويت ييي         

يل الو يييف ميييع  يييانون األو يييا  أن الخلميييية القانونيييية لهيييوا اإل ميييا   يييو تشيييج 44المييياد  

  العييياف  لييي  الو يييف الخييياةى و ليييت بيييالر   ميييع أن  ا يييية البييير والخيييير تن بييي   لييي

لعقيييار لييية  يييدف مرا يييا  إجيييرا  الت يييجيةى فيييإن  قيييد الو يييف المتعلييي  با ليهمييياب وفيييل حا

 ي يييون محييية رفيييأ ل ييييدا  ميييع طييير  المحيييافص العقييياريى و ليييت ت بيقيييا ليييني المييياد 

المتعليييييي  بت سييييييي   1976مييييييار   25المييييييفر  فييييييل  63-76مييييييع المرسييييييوف  100

 وتتجل  وسيمة الت جية فيما يلل:ال جة العقاريب 

  ريبل ل الح الخزينة العمومية.تح ية الدولة للجانا ال -
 إثبا  تاريخ العقود العرفية. -

 شهر عقد الوقف:       

ا يييد يم يييع تعرييييف اإلشيييهار العقييياري ب نيييال: ن ييياف  يييانونل ليييال مجمو ييية ميييع القو

رييييية واإلجييييرا ا ب ي ييييمع بهييييا حيييي  المل ييييية العقاريييييةب و ييييوا الحقييييو  العينييييية العقا

 رد   ل  العقار.األ ر ب وجميل العمليا  القانونية الوا

ارييييةب إ يييثن الحقيييو  العق"وين ييير  ممهيييوف الشيييهر العقييياري أي يييا إلييي  أنيييال:          

و ليييت ميييع  يييثل إثبيييا  الت يييرفا  التيييل تقيييل  لييي   يييوا الحقيييو  فيييل سيييجث   لنيييية 

ي يييهة  لييي   ييية شيييخي اإلطيييث   لييي  محتوياتهييياب وأ يييو إفيييادا  بميييا جيييا  فيهيييا ميييع 

 ".بيانا 

 وضييييييعها القييييييانون فييييييل متنيييييياول الدوليييييية إل ييييييثف ي وسيييييييلةفالشييييييهر العقييييييار          

بييييع األشيييخاةب و يييوا الوسييييلة تت يييون ميييع مجمو ييية ميييع اإلجيييرا ا  القانونيييية التيييل ت

الو ييييف المييييادي للعقييييارا  مييييع جهييييةى مييييع  ييييثل الشيييي ة والقياسييييا  المادييييية التييييل 

ت يييتد ل  موميييا  مليييية م يييح األراضيييلب وميييع جهييية أ ييير  تبييييع الو يييف القيييانونل 

 لهوا األ ير .
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 ها وتختليييف طريقييية شيييهر الت يييرفا  العقاريييية بيييا تث  ميييا إ ا  يييان موضيييو          

 ر بالقييييدأميييا الحقيييو  العينيييية التبعيييية فت شيييهب حييي   ينيييل أ يييلل: والتيييل تشيييهر بالت يييجية

 مع القانون المدنل. 966ب 904طبقا للمواد 

 ( 336-2000الثاني : وثيقة اإلشهاد المكتوب) المرسوم التنفيذيالمطلب         

ي اسيييتحدثها المشييير  الجزائيييري بموجيييا نيييي تن يميييل و يييو المرسيييوف التنمييييو       

 ا المت يييمع إحيييداة وثيقييية اإلشيييهاد الم تيييوا إلثبيييا  المليييت اليييو مل وشيييروط إ يييدار

ميييع ثييي  وتجيييدر اإلشييار  إلييي  أن  ييوا المرسيييوف لييي  يعيير   يييوا الشييهاد  وب (8)وت ييليمها 

 .يتعيع الرجو  للمقال

 ييييت  تييييابل يو ييييل  ليييييال الشييييهود والقاضييييل  :"  ييييدي ي ييييع أنهيييياو ييييد  رفهييييا        

نيييال جييياد بيييال ب فيييالو ف ميييع ألت  يييد ميييع  يييزف الوا يييف  ليييل الو يييف والمخيييتي و ليييت ل

ي ال حييي   ينيييل فيييث بيييد ليييال ميييع اإلشيييهاد أوة ثييي  ت يييجيلال فيييل ال يييجة العقيييارأنيييحيييي  

 . (9)"لي ون حجة  ل  الرير

 ييدل  د  م توبيية يييدلل بهييا شييا دو ييد  رفهييا محمييد  نييا   "  ييل  بييار   ييع شييها      

اليييوي  336-2000و يييد حيييدد نمو جهيييا طبقيييا للقيييانون بيييالملح  التيييابل للمرسيييوف التنمييييوي

 .(10) " در  بموجبال

عينييية موالتعريييف األن يييا فييل ن رنيييا أنهييا  يييت م تييوا وفقيييا ألوضييا   انونيييية         

 ة لهيييواقانونييييحييدد ا القييانون بحيييي  يترتييا  لييي  تخلييف  ييوا األوضيييا  فقييدان القيمييية ال

 ال ت و لت بح ا المرسوف التنميوي المن   ألح امال.  

 ولهوا الوثيقة مجمو ة مع الخ ائي أ مها :         

 .أنها  ت م توا وفقا ألوضا  ش لية محدد   -

انونل ثر يييا القييي يييدف ال مايييية الواتيييية فيييث ت ت يييا  يمتهيييا القانونيييية وبالتيييالل ةيترتيييا أ -

 .إة مل وجود محرر أ ر 

 لها وسيمة اثباتية فهل تتمتل بخا ية اإلثبا  .  -

 وثيقة شهاد  ولي ي إ رار. -

 الشروط الش لية لوثيقة اإلشهاد الم توا :و ع  *        

تها المييياد  فهيييل البيانيييا  التيييل تت يييمنها وثيقييية اإلشيييهاد الم تيييواب والتيييل حيييدد         

 ما ي تل :وفقا ل 336-2000الرابعة مع المرسوف التنميوي ر   

 المعلوما  الخا ة بالشهود مل تو يعاته . -

 الت دي  مع  بة الم لحة المخت ة بالبلدية . -

 ن الدينية واألو ا  .ولها فل ال جة الخاة بمديرية الشفر   ت جي -

 ويم ع ت نيف الشروط والبيانا  الش لية إل  :           

 أوة: البيانا  الخا ة بالشا د 

  امث اةس  واللقا  -1

 تاريخ الميثد  -2

 م ان الميثد  -3

 اس  األا وأةف  -4

 مقر اإل امة والمهنة  -5
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 م ان وتاريخ تحرير الوثيقة  -6

 التو يل -7

 ثانيا : البيانا  الخا ة بمحة اإلشهاد

 وتتم ة فل 

 نو  العقار و متال -1

 م ونا  العقار  -2

 م احة العقار اإلجمالية  -3

 حدودا الجررافية  -4

تم ييية فيييل ... اإلشيييهاد فت يييون "أشيييهد بشيييرفل أن العقيييار الم أميييا بالن يييبة ل ييييرة          

 ليييت اليييو ملوييييت  إثبيييا  المب ...مليييت و ميييل "ويعيييدد البيانيييا  ال املييية الخا ييية بالعقيييار 

 336-2000 يييييع طريييييي  وثيقييييية اإلشيييييهاد الم تيييييوا وباةسيييييتناد للمرسيييييوف التنمييييييوي 

 لشييي ليةبيانيييا  اال يييالف اليييو ر ميييع  يييثل إنشيييا  وثيقييية اإلشيييهاد والتيييل تت يييمع  افييية ال

ثل  يييال يييالمة اليييو رب ثييي  تييي تل مرحلييية الت يييدي   لييي  وثيقييية اإلشيييهاد وييييت   ليييت ميييع 

ييييير الم يييلحة المخت يييية فييييل البلدييييية أو أي سييييل ة أ ييير  مف ليييية  انونيييياب وبعييييد التحر

يتعييييع ت يييجية وثيقييية اإلشيييهاد الم تيييوا تحيييي ر ييي  معييييع فيييل سيييجة  ييياة بمديريييية 

و مييييية مييييث، النهييييا الم لميييية باإلشييييرا   لييييل األالشييييفلن الدينييييية المخت يييية إ ليميييييا أل

مل وييييت  بعيييد  ليييت إ يييدار شيييهاد  رسيييمية  ا ييية بالمليييت اليييو   ل ليييل الم يييتو  المحلييي

محييية اإلشيييهاد ل يييع شيييري ة أن يجميييل ثييييثة وثيييائ  ميييع اإلشيييهاد الم تيييوا بمعرفيييية 

 مدير الشفلن الدينية المختي .

ت اليييييييو مل بعيييييييأ وت يييييييور بخ يييييييوة الشيييييييهاد  الرسيييييييمية إلثبيييييييا  الملييييييي          

د ة اإلشييي اة ب حيييي  أنهيييا تبيييرف بنيييا   لييي  وثيييائ  إشيييهاد م تيييوا تييي  جمعهيييا والم يييا

 ليهيييييا فيييييل  يييييير ح يييييور الشيييييخي المخيييييتي إلبيييييراف العقيييييودب ولييييي  يتلييييي  بشييييي نها 

ل  ميييا جيييا  فيهيييا  ونيييال ليييي  وة مجمو ييية ميييع الشيييهادا   يييو  ييييير م يييفت يييريحا بييي

اف ل يييييت  الت ييييريح بهييييا أمييييي يييياد   ليهيييياب و ييييو مايتنيييياف  والعقييييود الت ييييريحية التيييي

 .(11)الشخي المف ة  انونا إلبراف العقود.

 الشرعية  اإلثبات: وسائل  المحور الثاني        

ن ل يييدور يم ييع القييول أن  ملييية إثبييا  األمييث، الو مييية  ييد ميير  بمراحيية  ييا         

يييية لو م يييانون التوثيييي  اليييدور الميييار  فيهييياب حيييي   انيييي تعتميييد فيييل إثبيييا  المل ييييا  ا

ت يييون ال تابييية شيييرط فيييل  يييحة الو يييف  يييون الو يييف  طييير  اإلثبيييا  الشييير ية حيييي  ة

ة  يييدف سييوبالتيييالل لييي  ليييال تلييت ال ييييرة التعا دييية وفيييل ب نييابل مييع وا   البييير والخييير

ر  يييرااإل ا تمييياف اليييوا ميع بإفشيييائال تعبيييدا وابتريييا  لألجييير فيييث يم يييع ان نجيييد أف ييية ميييع

 . والشهاد   وسيلتيع شر يتيع

 : إثبات الوقف بشهادة الشهود األول المطلب        

  رفها المال ية أنها إ بار حا    ع  ل  ليق ل بمقت اا .

 . (12) أما الحنابلة  رفو ا أنها إ بار شخي بما  لمال بلمص  اة
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حييياة  أميييا التعرييييف القيييانونل للشيييهاد  فانيييال لييي  ييييرد فيييل القيييانون وإنميييا نيييي  لييي  ال

ألشيييخاة  ع تعريمهيييا أنهيييا األ يييوال التيييل ييييدلل بهيييا االتيييل يجيييو  فيهيييا اإلثبيييا  ب فييييم

 .(13)أماف الق ا  بش ن إثبا  او نمل وا عة  انونية أيا  ان نو ها

 :وتتم ة فل نية ألدا  الشهاد  الرسميةأوة: الشروط القانو        

د  العقيييية والبلييييوف : فيشيييييترط فييييل الشييييا د أن ي يييييون  ييييا ث بالرييييا فيييييث تقبيييية شيييييها -

ن أمعتييييوا ألنييييال ةتح يييية ال قيييية فييييل  ولييييال ب  مييييا يشييييترط فييييل الشييييا د المجنييييون أو ال

 لييي   ي يييون بالريييا فيييث تقبييية شيييهاد   يييبل  يييير بييياله ألنيييال ألييييتم ع ميييع أدا  الشيييهاد 

 . (14)الوجال الم لوا 

ال العداليييية : فيشييييترط فييييل الشييييا د أن ي ييييون  ييييدةب و ييييوا الشييييرط م ييييتمد مييييع المقيييي -

لييييي  المتع 10-91مييييع القيييييانون  8المييييياد  اإلسييييثمل وميييييع الناحييييية القانونيييييية  رسييييتال 

 باألو يييا ب والعيييدل فيييل اة ييي ثم المقهيييل  يييو ميييع يتجنيييا ال بيييائر وة ي ييير  لييي 

 ال رائر ويتجنا  ولت مايخة بمرل  أم الال.

لقييييانون اميييع  8أن ي يييون ميييع أ ييييالل المن قييية التيييل يقييييل فيهيييا العقيييار الو مل)الميييياد   -

91-10.) 

 إثبا  األمث، الو مية ثانيا: حجية الشهاد  فل         

ان ث ييييا مييييع أن الشيييييهاد  الرسييييمية يبرمهيييييا المييييدير أليييييوةئل للشييييفلن الدينيييييية         

 324واألو يييا  ب أ ييييدا بعييييع اة تبييييار ممهييييوف العقيييد الرسييييمل المعيييرو  فييييل الميييياد  

ميييع   فب وي يييرم الت يييالل حيييول حجيييية الشيييهاد  الرسيييمية و ييية ت ت يييا نمييي  حجيييية 

 يييو بعييييع اة تبيييار أن الشيييهاد  الرسيييمية ت يييون فيييل المنييياط  العقيييد الرسيييمل ب ميييل األ

ميييع المرسيييوف  05التيييل لييي  تن لييي  فيهيييا إجيييرا ا  الم يييح العييياف و يييو م  دتيييال المييياد  

التنميييييوي الميييين   للشييييهاد  الرسييييمية والتييييل ن ييييي  ليييي  أن الشييييهاد  الرسييييمية ت ييييون 

القيييرار  مرفقيية بشيييرط اليييب ثن  نيييد سهيييور أدلييية م يياد ب و يييوا الشيييرط تييي  إ ماليييال فيييل

المحيييييدد لشييييي ة ومحتيييييو  الشيييييهاد  الرسيييييمية الخا ييييية بالمليييييت  2001الميييييفر  فيييييل 

اليييو مل وميييا تجييييدر اإلشيييار  إليييييال فيييل  ييييوا المقييياف انييييال  يييدر  فتييييو   يييع المجليييي  

إثبيييييا   ب فيميييييا يخيييييي ح يييي  الشيييييهاد  فيييييل1989اإلسييييثمل األ لييييي  بتييييياريخ جييييانمل 

ا تيييد   لييي   قيييار ن الدينيييية واألو يييا  ضيييد فريييي  والو يييف فيييل   يييية و ار  الشيييف

اسييتعمة فيييل بنيييا  م يييجد  وتيي  تحويليييال إلييي  مقهييي ب حييي  ورد فيييل فقرتهيييا الرابعييية "إ ا 

ثبيييي بشيييهاد  جما ييية ميييع الم يييلميع أو شيييهاد  رسيييمية أن المحييية  يييد بنا يييا جما ييية ميييع 

سييتال المح ميية العليييا فييل  ييرار فييل رف فيييال ال ييلوا  فهييو لهيي  " و ييو ما الم ييلميع لتقييا

م ييتقر  ليييال شيير ا انييال إ ا ثبييي بشييهاد  رسييمية أن المحيية  ييد  ييرار لهييا جييا  فيييال مييع ال

بنييياا جما ييية ميييع الم يييلميع لتقييياف فييييال ال يييلوا  فهيييو لهييي ب وميييع اسيييتول   لييييال يعيييد 

مرت يييبا لييييال ومعتييييديا  لييييل أحبييييا  الم ييييلميعب ويعاميييية معامليييية المعتييييدي  ليييي  ملييييت 

الرييييير وي ييييتوجا طييييردا مييييع المحيييية وإرجا ييييال إليييي  مهمتييييال األ ييييةب ومييييع ثيييي  فييييان 

لق ييييا  بخييييث   لييييت يعييييد  ر ييييا للقييييانون ولمييييا ثبييييي فييييل   ييييية الحييييال أن   ييييا  ا

الم يييت نف  لييييه   ييياموا بتحويييية المحييية المتنيييا    لييييال ميييع م يييجد إلييي  مقهييي  فيييان 

ود   ييييا  الموضييييو  بعييييدف أ ييييو   بعيييييع اة تبييييار أن المحيييية مخ ييييي للعبيييياد  ويعيييي



ISSN: 2335-1039 نونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القا 

.138 -125 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

135 

 

ل إ ييييرا  فييييل  ييييرار   وي ييييتوجا إلرييييا ا ميييي أ  يييي والل يييير  الم ييييت نف فيييي نه   ييييد 

 .(15)الم ت نف  ليه  و ة الشا ليع باسمه  للمحة موضو  النزا  

 

 الثاني: إثبات الوقف باإلقرار مطلبال      

 .يعر  اإل رار انال إ بار  ع أمر يتعل  بال ح  الرير       

 ميييال  لييي   ائليييال بلم يييال أو لميييصو يييد  رفيييال ابيييع  رفيييال أنيييال  بييير يوجيييا  يييد  ح      

 .نائبال

ار أمييياف  يييال  لييي   يييويع التعيييريميع أنهميييا ةيبييير ان وجيييوا إيقيييا  اإل يييروميييا نثح      

 الق ا  ةن القرار المق ود فل دراستنا  و  وا األ ير.

    ف التيييل تيييني " اإل يييرار  يييو ا تيييرا  الخ ييي 341و يييد  رفيييال المشييير  فيييل المييياد  

قيية المتعل أميياف الق ييا  بوا عيية  انونييية مييد   بهييا  ليييال و لييت أثنييا  ال ييير فييل الييد و 

 بها الوا عة.

أو  ويشييييترط فييييل اإل ييييرار األ لييييية ال امليييية فييييث ي ييييح اإل ييييرار مييييع  ييييير مميييييز      

فييية أو مجنيييون أو معتيييوا واإل يييرار فيييل الو يييف ي يييون ميييع الوا يييف الماليييت للعييييع المو و

 مع الرير . 

  مييا لييو أ يير شييخي ب نييال و ييف دار أو أرضييا  ييح إ ييرارا وثبييي و مييال وأ ييبح ملزمييا

للشييييروط  تنتقيييية إليييي  ورثتييييال مييييع بعييييداب ا ا  ييييدر الو ييييف طبقييييابييييال وحجييييية إ ييييرارا 

 .الواجا توفر ا فل الوا ف

  و ييع م يي لة إ ييرار المييريأ مييرض المييو   ييل مييع بيييع الم ييائة الهاميية فيييير      

رون ييية فهيي  ييييقبيية  ييوا النييو  مييع اإل ييرارب أمييا المال  اإلميياف أبييو حنبيية وأبييو حنيميية ة

  ا ل  ت ع فيال تهمة فهو جائز .فل اإل رار سوا  لوارة أو أجنبل إ

أمييييا بالن ييييبة إل ييييرار  و ييييل مجميييية  ييييور إ ييييرار الوا ييييف فييييل حييييال مرضييييال ب      

لييي  الوا يييف فيييل حيييال موتيييال فيعتبييير اإل يييرار  يييحيح وي بيييي بيييال الو يييف أميييا إ ا  يييان  

 اميييالميييورة دييييع أو  انيييي ليييال و يييية عو ميييال  يييير العقيييار المو يييو  فانيييال يبيييا  منيييال 

 .(16)يتال يوف  بال دينال وتنمو و 

ميييييية فلن ييييياف الت يييييجية والشيييييهر العقييييياري دور  بيييييير فيييييل حمايييييية األميييييث، الو        

ميييا   فالهييد  مييع إشيييهار  قييود الو يييف  ييو حمايييية األمييث، الو ميييية مييع تعيييدي الريييرب 

و مل يم يييع للدوليييية ب يييا ر ابتهييييا  ليييي  األميييث، الو مييييية ويعتبيييير ال يييجة العقيييياري اليييي

للوا ييييف ت ييييمع لييييال  ييييدف الم ييييا  بييييالعيع  وسيييييلة لحماييييية الو ييييف ب وحجيييية رسييييمية

 المو وفة .

المت ييييييمع إ ييييييداد م ييييييح  74-75مييييييع األميييييير  15وبييييييالرجو  لييييييني الميييييياد        

يلييل "  ييية حييي  مل يييية و ييية حييي   ينيييل  األراضييل وت سيييي  ال يييجة العقييياري  لييي  ميييا

أ يير يتعليي  بعقييار ةوجييود لييال بالن ييبة للرييير اة مييع تيياريخ يييوف إشييهارا فييل مجمو يية 

العقاريييييةب ون ييييتخلي أن  يييية حيييي  مل ييييية أو اي حيييي   ينييييل أ يييير متعليييي  الب ا ييييا  

بعقييار وليي  يشييهرا بالمحاف ييية العقارييية يعتبيير أمييياف الرييير فييل ح ييي  المعييدوف أي انييال لييي  

المحاف ييييية  لييييي  اسيييييتقرار  إلييييي  يييييت  أ يييييث ب ويهيييييد  المشييييير  ميييييع  يييييوا اإلجيييييرا 

قارييييية الم ييييدر الع المحاف ييييةالمعييييامث  العقارييييية بيييييع األفييييراد مييييع  ييييثل ا تبييييار 
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ت ييير   يييير مشيييهر  ةالرئي يييل والوحييييد للوضيييعية القانونيييية للعقيييار فيييل الجزائيييرب ف ييي

 . (17)ةيم ع للرير اةطث   ليال  و  ير موجود أ ث

و نييييييا، العديييييييد مييييييع الوسييييييائة وال يييييير  المم نيييييية إلثبييييييا  أ يييييية الو ييييييف         

مة  يييع أن ت يييتعوالت يييرفا  المنشييي ية ليييال و يييل متماوتييية فيييل  يييو  إثباتهيييا وبع يييها يم

 قرينيييية ب  ييييير أنييييال فييييل مجملهييييا ت ييييا   فييييل ال شييييف  ييييع األو ييييا  وفييييل  ملييييية 

 :استرجا ها ب ر   ادية أو  ع طري  الق ا  ومع أ    وا الوسائة 

 أوال : األرشيف الوثائقي         

ا  ي ييييتعمة األرشيييييف الوثييييائقل م يييية ال ييييحف المنشييييور ب و تابيييي أنفيييييم ع          

ألرشييييف االو يييف  ميييا يم يييع اسييتعمال اليييدفاتر الماليييية و يييد لعيييا  بيييا إلثالتيياريخ   يييند 

  اليييوطنل دور فيييل ال شيييف  يييع ال  يييير ميييع األو يييا  ب باإلضيييافة إلييي  أرشييييف مييياورا

 البحار .

 ثانيا : األرشيف اإلداري والقضائي        

ة فيف يييو ميييع سييييجث  وأح ييياف المحييييا   الشييير ية أو الن امييييية والمخ  يييا  الم يييييحي

 إلييييي باإلضيييييافة  بتحقيقيييييا  المحموسييييية ليييييد  م يييييالح م يييييح األراضيييييلومحاضييييير ال

   ال رائا.ال جث  الموجود  لد  مديريا  أمث، الدولة ومديريا  

 ثالثا : إثبات الوقف بالحيازة        

منقوة   ا ييية فيميييا يتعلييي  بيييال بتعتبييير الحييييا   سيييند أو سيييبا  ييياف م بيييي للو يييف       

ت الح الو يييف العييياف حتييي  فيييل العقيييار وم يييال  ليييويم يييع ت يييور الحييييا   ل يييالو ميييية 

جييية ب ا  ميييع المم يييع أن ي ت يييبها بالحييييا   دون الحا لألراضيييلحييييا   مشيييرو  و يييف 

 ييوا وب  األو ييا مييع  ييانون  08 ليييال الميياد   يلمييا ن ييوا ييف يو مهييا و لييت وفقييا  إليي 

ا   لييي  العقيييار المحيييالحييييا   لي يييي مقترنييية بميييد  بييية مقترنييية بالو يييف اليييوي ي يييرأ 

   .ج ضمع الومة المالية للو ف العافت ا بولت  مة الملت الو مل ويدملي 

ميييول بهيييا وفييل إطيييار دراسيية ميييد  تيي ثر إثبيييا   قيييد الو ييف بقوا يييد اإلثبييا  المع        

  :التاليةنجد أن إثبا  الو ف يتميز بالخ ائي  بفل المجال المدنل والتجاري

 تنو  اإلثبا : 

قيييد الو يييف ي يييرم  ا يييية أ ييير  و يييل تنيييو  ميييع إن حريييية اإلثبيييا  فيييل            

قيييد ي يييرم  دييييد الخييييارا  المتنو ييية إلثبيييا    35حيييي  وسيييائة إثباتيييال فيييني المييياد  

قيييرر  الو يييف إن ميييع  يييثل ال ييير  المقيييرر  فيييل فقيييال الشيييريعة اإلسيييثمية أو طر يييال الم

ي افيييل التشيييريل الجزائيييري ب و يييوا التنيييو  يعيييز  ميييع تح ييييع األميييث، الو ميييية ميييع 

 ييييمل أو ت يييير   ييييير مشييييرو  يم ييييع أن يلحيييي  أضييييرار بحقييييو  الريييييرب سييييلو، تع

ميييز  يييو وبالتييالل فخا ييية التنييو  ت شيييف تيي ثر  قييد الو ييف باإلثبيييا  التجيياري الييوي يت

 30مييياد  دا للاأل ييير بالحريييية والتنيييو  ل يييع فيييل حيييدود ال يييل ة التقديريييية للقاضيييل اسيييتنا

 .     مع القانون التجاري

  ا دواجية اإلثبا :          

وان ليييي  ي ييييرم بخا ييييية اة دواجييييية ب  ييييير انييييال نييييي  35إن نييييي الميييياد            

ن يييياف  إليييي  ا  طبيعيييية شيييير ية و انونييييية ب فيييييم ع اةسييييتناد  إثباتييييال ليييي  ان طيييير  

اإلثبيييا  فيييل المقيييال اإلسيييثمل اليييوي يتمييييز بالتقيييييد والتحدييييد و يييوا الخا يييية يم يييع أن 
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ثبيييا  فيييل القيييانون التجييياري ب ليييت أن نلمييي  منهيييا تييي ثر إثبيييا   قيييد الو يييف بن ييياف اإل

اإلثبيييا  التجييياري وان لييي  ي يييرم المشييير  بخا يييية اة دواجيييية  بييير توسييييل وتنوييييل 

أميييا اإلثبيييا  اليييو مل في  يييو القاضيييل بجمييييل طر يييال المقيييرر  المقيييرر  شييير ا   وسيييائلالب

 و انونا وجوبيا ةجوا يا .  

  خاتمة:           

ا ري وفيييييل إطيييييار تيييييد ي  أدا  الو يييييف ليييييدورو لييييييال فيييييان المشييييير  الجزائييييي           

التنمييييويب  ميييية  ليييي  حماييييية األو ييييا  مييييع  ييييثل الييييني  ليييي  حرييييية اإلثبييييا  فييييل 

و  مييييع المجييييال الييييو مل ب افيييية ال يييير  القانونييييية والشيييير يةب إة أنييييال أفييييرد الو ييييف بنيييي

ف الخ و يييية ن يييرا ةرتباطيييال بجوانيييا البييير والخيييير ف شيييترط الرسيييمية حمايييية للو ييي

قييييا لمقا ييييد الو ييييف وفييييل المقابيييية نييييي  ليييي  الشييييهاد  واإل ييييرار مييييع ال يييييا  وتحقي

 ت  يدا  ل  أن إثبا  الو ف متام بـ ية وسيلة  اني ومع أ   النتائج :

شيييرو  مالمشييير  تقيييييد إثبيييا  األميييث، الو ميييية سيييدا لوريعييية التمليييت الريييير   تحاشييي -

 لأل يان الو مية.

ع  يييلمقيييرر   انونيييا ف يييث ي يييتو ا اإلثبيييا  فيييل  قيييد الو يييف جمييييل طييير  اإلثبيييا  ا -

 .طر  إثباتال الشر ية وبولت يت ثر بخا ية التقييد 

يع تجمييل بيي تعتبيير وثيقيية اإلشييهاد الم تييوا وسيييلة ناجعيية إلثبييا  الملييت الييو مل ألنهييا -

 ال تابة والشهاد  .

تقيييييدي  اإلثبيييييا  بيييييال ر  الشييييير ية  لييييي  اإلثبيييييا  بيييييال ر  القانونيييييية  ميييييا  يييييو  -

ر ا تيييرا  ضيييمنل بالقيمييية الشييير ية لقوا يييد ومبييياد  يعتبييي 35من يييوة فيييل المييياد  

 الشريعة اإلسثمية.

  .مية واجبال ةنعقاد الو ف وإثباتالتعد الرس -

 ومن أهم التوصيات :      

األو ييييا   لمييييديري الشييييفون الدينييييية والعميييية  ليييي  ضييييمان ت ييييويع دوري وم ييييتمر  -

   . با تبار   مم ليع  انونييع لمديريا  الشفلن الدينية واألو ا

ليييويع إنشيييا  مدرسييية وطنيييية لت يييويع م يييتخدمل و ار  الشيييفلن الدينيييية واألو يييا  وا -

 تو ة له  مهمة التم ية أماف الق ا . 

األو يييا  تيييد ة المشييير  ميييع أجييية الم ييية فيييل تنيييا   اة ت ييياة فيييل منا  يييا   -

لتقيييدي  األ  ييياف العقاريييية وأ  ييياف األحيييوال الشخ يييية لميييا ليييولت ميييع أثييير  لييي  ا ميييابيع

 اإلثبا .ل والموري لوسائة المعا

 اإلثبيييييا العمييييية  لييييي  ضيييييبا ال يييييلو، العمليييييل للق يييييا  بخ يييييوة  بيييييول طييييير   -

 الشر ية و يمية التعامة معها.

 الهوامش والمراجع المعتمدة:     
 و 85الو ييييف ( ة  –الو ييييية  –ب  قييييود التبر ييييا  ) الهبيييية حمييييدي باشييييا  ميييير  (1) 

86 . 
   البحيييوةلو ميييية العامييية بالعقيييد الرسيييمل بدائيييرحميييدانل  جيييير  ب إثبيييا  العقيييارا  ا( 2)

 .161بة  03ب العدد 05والدراسا  القانونية وال ياسيةب المجلد
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دار  ومييييييال  بال بعيييييية األوليييييي  بحماييييييية المل ييييييية العقارييييييية بحمييييييدي باشييييييا  ميييييير (3)

 17ة  2014بالجزائر
شيييرب النمحميييد  نيييا  ب الو يييف العييياف فيييل التشيييريل الجزائيييريب دار الهيييد  لل با ييية و (4)

 185الجزائرب ة 
 بيررسيييالة ماج يييت بإدار  الو يييف فيييل القيييانون الجزائيييري ببيييع مشيييرنع  يييير اليييديع (5)

 .65ة  2012 بجامعة تلم ان
 2012 بال بعيييية األوليييي   بتوثييييي  الو ييييف العقيييياري ب ي يييي  بييييع محمييييد بييييورا  ( 6)

 .177-173ة    بالجزائر
 ب ميييو ر  لمن ومييية القانونييييةب المر يييز القيييانونل للعقيييار اليييو مل فيييل اأحميييد لع ييييوي( 7)

 . 99ماج تير ب جامعة األمير  بد القادر   ن ينةب ة 
وا المت ييييمع إحييييداة وثيقيييية اإلشييييهاد الم تيييي 336 -2000المرسييييوف التنميييييوي ر يييي  ( 8)

 .64إلثبا  الملت الو مل   ر 
منشيييييورا  الم تبييييية الع يييييريةب بييييييرو ب ال بعييييية  بأح ييييياف الو يييييف ب  يييييدي ي يييييع( 9)

 77ة  باألول 
دار الهيييييد  لل با ييييية  بالو يييييف العييييياف فيييييل التشيييييريل الجزائيييييري بمحميييييد  نيييييا  ( 01)

 100ة  2006طبعة  بوالنشر
 102ة  بمرجل ساب  بمحمد  نا   ( 11)
 بيييييد دار الجامعيييية الجد بأدليييية اإلثبييييا  فييييل المقييييال اإلسييييثمل بأحمييييد فييييرا  ح يييييع( 12)

 33ة  ب2004 باإلس ندرية
دييييييوان  بال بعيييية العاشيييير  بلقييييانون والحييييي ن ريتييييا ا بإسييييحا  إبييييرا ي  من يييييور( 13)

 .الم بو ا  الجامعية
 دار الم يييييييربال بعييييييية الرابعييييييية بالمقيييييييال اإلسيييييييثمل وأدلتييييييال  ب( و بيييييية الزحيليييييييل 14) 

 563ة  بدمش  بالمعا ر
ة  02المجليييية الق ييييائية العييييدد  1994جييييانمل  16بتيييياريخ  97512 ييييرار ر يييي   (15)

207. 
ة شيييير بنون الجزائييييري والمقييييال اإلسييييثمل أدليييية اإلثبييييا  فييييل القييييا بيحييييل ب ييييو   (16)

 267ة  1983النشر والتو يل 
 يييييةبال تاب األدلييييةالو مييييية  يييع طرييييي   األمييييث،توفيييي  مييييدارب  حماييييية واسيييترجا  ( 17)

 .687ة  2021 ب55 العددب 25المجلد  المعياربمجلة 
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 11/11/2022 :القبولتاريخ                       08/06/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 التونسي.تفاق الثنائي الجزائري ر وفق االستثماحماية وتشجيع اال

Protecting and encouraging investments in 

accordance with the Algerian-Tunisian bilateral 

agreement 

 2مرسلي عبد الحقأ.د  ،1*حمدأريسكو  ط.د
 ahmedriskou@gmail.com ،(الجزائر) جامعة تمنراست1

 com.morsliabdelhak@gmail ،)الجزائر( جامعة تمنراست 2
 العلمي والثقـافي لمنطقة تامنغست الموروثمخبر 

 

 الملخص:           

ارات أوجذ  الحمايذة والجيذجال المجبذادلاس لمسذج متهدف هذه  الدراسذة الذب ازذرا  

ل تهائذة سج مارات الموقل زانهما، مس اجذوتونس وفق اتفاق تيجال وحماية االزاس الجزائر 

 .قجصادي زاس البلديسالظروف الممئمة لدعم الجعاون اال

ار سذج ممانات تسمح لمسذج مري البلذديس زاالعطب ضأتفاق وقد توصلنا الب ان اال

دولذة عاملذة الوطناذة ومعاملذة الومناخ جاذديس ومذس زذاس تلذض الاذمانات ضذمان الم في زائة

 .ولب زالرعايةاأل

مار، سذذج تفذذاق ال نذذائي، ضذذمانات االسذذج مار، االحمايذذة وتيذذجال اال : الكلماااا المفتاحيااة

 الجعاون الجزائري الجونسي.

      Abstract: 

     This study aims to highlight aspects of mutual protection and 

encouragement of investments between Algeria and Tunisia in 

accordance with the Agreement for the Promotion and Protection of 

Investments signed between them, in order to create the appropriate 

Conditions to support economic cooperation between the two 

countries. 

     We have concluded that the agreement gave guarantees that 

allow the investors of the two countries to invest in a good 

environment and climate. Among these guarantees are the guarantee 

of national treatment and the treatment of the Most Favoured Nation 

Treatment. 

Keywords: Protecting and encouraging investment, bilateral 

agreement, Investment guarantees, Algerian Tunisian cooperation. 

                                                             
 المؤلف المرسل  * 

mailto:morsliabdelhak@gmail.com
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 مقدمة.. 1         
ات  ماروحمايذذة اسذذج ،ات األجنباذذةسذذج ماراالوحمايذذة  ،تيذذجال إلذذبالذذدول  تسذذعب         

واء سذ ؛تفاقذات مذل نظاراتهذا مذس الذدول؛ إزذرا  اهاطناها في الخارج زعدة طرق مس أهمموا

 أو اتفاقات مجعددة األطراف.كانت اتفاقات ثنائاة، 

رج، لحمايذذة اسذذج مارات مسذذج مريها فذذي الخذذا ؛وقذذد تبنذذت الجزائذذر سلذذض األسذذلو          

زذاس و ،هذاولجعزيذز الجعذاون زان ،ة أياذا  األجنباة إلب السذوق الجزائريذ اتاالسج مارولجه  

طق مذذل دول عذذدة فذذي مخجلذذ  منذذا ال نائاذذة االتفاقاذذاتالعديذذد مذذس  إس أزرمذذت ؛تلذذض الذذدول

اتفاقاذة سذاول المنيذئة  ؛أهمهاالمجعددة األطراف  االتفاقاتوانامت إلب عدد مس ، (1)العالم

لمركذز الذدولي لجسذوية ادثت ، واتفاقاة واشنطس الجي أح(2)سج ماراالللوكالة الدولاة لامان 

ال نذذائي المبذذر  مذذل دولذذة تذذونس  تفذذاقاال قذذد ارجرنذذاو، (3)سذذج ماراالالمنا عذذات المجعلقذذة ز

ي زذذذذاس البلذذذذديس، ولجيذذذذجال قجصذذذذاداالالهذذذذادف إلذذذذب دعذذذذم الجعذذذذاون  2006اليذذذذقاقة سذذذذنة 

 اترسذج مااالات المجبادلة زانهما مس رمل توفار جملة مس الامانات لحماية تلض سج ماراال

 مما يساهم في ا دهارها.

 2006فافذري سذنة  16اذة الموقعذة فذي تذونس يذو  تفاقاال ادقت الجزائر علبوقد ص        

 11 تفذاق ال نذائياال اذمس، ويج(4)06/404زموجب المرسو  الرئاسي رقم المصادق علاها 

 ات المجبادلة زاس الدولجاس المجعاقدتاس.سج ماراالمادة تحكم 

صذناف أزأنذ  جماذل  االتفاق ال نائي مصذطلح االسذج مار فذي مادتذ  االولذبولقد عرف        

رذر األصذول الجذي تسذج مر مذس قبذل مسذج مر أحذد الطذرفاس المجعاقذديس فذي إقلذام الطذرف اآ

 سج مار.اطبقا لقوانان ، وهو زهلض قد احال الب قانون كل دولة مجعاقدة وما يعجبر فاها 

فذا أن الميذرع الجزائذري لذم يذدرج تعريجذد وزالرجوع الذب قذواناس الذدولجاس فذي ن

ات ارسذج ماالزذييراد نيذاطات تعذد مذس قباذل  سلض ودقاقا لمسج مار، زل اسجعاض عس حرفاا

ديذدة جسواء كانت نيذاطات  ية المنجزة إلنجاج السلل والخدماتقجصاداالتيمل النياطات و

، (5)أس مذذال شذذركةأو لجوسذذال قذذدرات اإلنجذذاج أو إعذذادة الهاكلذذة، وأياذذا المسذذاهمة فذذي ر

ت هذذه  لذذم تعذذد لكذذس اسذذجعادة النيذذطا (6)وكذذهلض اسذذجعادة النيذذاطات فذذي إطذذار الخوصصذذة

 سذذج ماراالمذذا الميذذرع الجونسذذي فقذذد عذذرف ، أ09-16سذذج مار رقذذم: موجذذودة فذذي قذذانون اال

س شذأن  : كل توظا  مسجدا  ألموال يقو  ز  المسج مر إلنجا  ميروع مذسج ماراال: "زقول 

 مار   ويكون في شكل عملاات اسجرالجونسي مل تحمل مخاط قجصاداالتنماة المساهمة في 

، ونمحذذب زذذأن االتفذذاق ال نذذائي الجزائذذري الجونسذذي قذذد (7)"مباشذذر أو اسذذج مار زالمسذذاهمة

خصذو  سذج مار علذب سذبال السعا، وزالجالي إس أورد ما يعجبذر اعرف االسج مار تعريفا وا

عقاريذذة مذذادة األولذذب ومذذس سلذذض األمذذم  المنقولذذة والال الحصذذر فذذي الفقذذرات المحقذذة مذذس ال

 ونم وحصص اليركاء، السذندات والذديوكهلض كل الحقوق العاناة األررى كالرهس، األسه

 حقوق الملكاة الفكرية، االمجاا ات الممنوحة زموجب القانون أو عقد.

السذج مارات ايذة اولعل أهماة الدراسة تكمس فذي ان االتفاقاذات ال نائاذة لجيذجال وحم         

افة ات األجنباذذة فذذي الذذدول الماذذأضذذحت فذذي الوقذذت الحذذالي أداة فعالذذة لجنفاذذه االسذذج مار

هذا ني وتجعلسج مار وفي الغالب تجرجم تلض االتفاقات االحكا  الموجودة في القانون الذوطلم

 اتفاقاة زاس الدول ومس زاس سلض االتفاق الجزائري الجونسي محل الدراسة.
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ئذر عنذد لهدف مس الدراسة هو ازرا  الامانات المقررة لمسج مري تونس والجزاوا         

اسذذذج مارهم فذذذي البلذذذد اآرذذذر مذذذس اجذذذل تيذذذجاعهم علذذذب االسذذذج مار وإزذذذرا  حمايذذذة تلذذذض 

وسلذذذض دعمذذذا للجعذذذاون  االسذذذج مارات  مذذذس االسذذذجامء علاهذذذا مذذذس طذذذرف الدولذذذة الماذذذافة

 .االقجصادي زاس البلديس الجاريس واليقاقاس

تفاااق المااا  ااي الاااماناا التااي يوفر ااا اجذذل سلذذض كانذذت اإلشذذكالاة الجالاذذة: ومذذس أ         

 ستثماراا لمستثمري البلدين؟جزائري التونسي لتشجيع وحماية االالثنائي ال

اذمانات المنهج الوصذفي الجحلالذي لباذان اهذم الولإلجازة علب هها اإلشكال اتبعنا 

وفذق مكنذا رنذة زذاس تيذريعي البلذديس كلمذا كذان دلذض ممذل المقاالجي تامنها االتفاق ال نذائي 

 الخطة الجالاة:

 .الامانات المجعلقة زالمعاملة -

 .الامانات سات الطازل المالي -

 .واالسجقرار القانوني ت تسوية النزاعاتضمانا -

عذدد  ائر وتونسزسج مارات زاس الجال االجلحماية وتي ال نائي تفاقااللقد تامس 

دعمذا   زغاذة تيذجال وحمايذة اسذج ماراتهم تفاقاالنوحة لمسج مري دولجي مس الامانات المم

مار وفذق ولكس قبل سلذض نعذرج علذب تعريذ  االسذج  سنعالجها فاما يأتي للجعاون زاس البلديس

 تفاق.اال

 الاماناا المتعلقة بالمعاملة:. 2         
المعاملذة  س المعاملة وهيعس أنواع م ا  أحكام (8)تفاق الجزائري الجونسياال جامسي         

اها جعرف علالجي سن ؛والعادلة، والمعاملة الوطناة، ومعاملة الدولة األك ر رعاية ،المنصفة

لدولذذة الجذذي علذذب ا ؛الجذذي يجذذب أن يسذذجفاد منهذذا مسذذج مري الدولذذة المجعاقذذدة ؛زييجذذا  أدنذذا 

 الماافة المجعاقدة أن توفرها لهم.

 عادلة:.المعاملة المنصفة وال1.2          

مطذازق  تلز  المعاملة العادلة والمنصفة الدولة الماافة زامان نمط مس المعاملة

 ملذة الجذيولمقجااات العدالة واإلنصذاف، مهمذا كانذت المعا ،لقواعد القانون الدولي العرفي

 (9)تمنحها الدولة لمواطناها أو لمواطني دول أررى

 ة فذي هذهاأّن المعاملة الممنوحذ وتجسم المعاملة العادلة والمنصفة زطازل مطلق، إس

 وسلذض ،يسالّصدد مسجقلّة تماما  عس أي معاملة أررى يمنحها البلد الماا  لمسج مريس آرر

لذذب رمفذذا  ألنمذذاط أرذذرى مذذس المعذذاممت الجذذي تجسذذم زطذذازل نسذذبي، كمعاملذذة الدولذذة األو

ة المعاملذذزبطجذذان ألّن هذذاتاس المعذذاملجاس مرت ؛ويرجذذل سلذذض ،أو المعاملذذة الوطناّذذة ،زالرعايذذة

ل حالذة كذوفذي  ،أو ينجمون إلب دولة ثال ة ،المسندة لمسج مريس آرريس، سواء كانوا وطنااس

ة هذذا الدولذذوتقاذذام مسذذجوى المعاملذذة الممنوحذذة زالمقارنذذة مذذل المعاملذذة الجذذي تقرّ  ،يقذذل تحديذذد

 .(10) أو لمواطني دولة ثال ة ،سواء لمواطناها ؛الماافة

ات سذذج ماراالتجمجذذل " 2/2دة هذذها المبذذدأ زموجذذب المذذا تفذذاق ال نذذائيوقذذد كذذرس اال

طذذرفاس المجعاقذديس فذي إقلذذام الطذرف المجعاقذد اآرذذر مذس الالمنجذزة مذس قبذذل مسذج مري أي 

سذج مار اال وهو ما أكذد  قذانون ،وزحماية وأمس شاملاس وكاملاس" ،ومنصفة ،زمعاملة عادلة

 ،مذذذس المعاملذذذة المنصذذذفة اسذذذجفادة األشذذذخا  األجانذذذبزالقاضذذذي  (11)16/09 الجزائذذذري
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، ولذم يذرد اات ال نائاة في حال قات زمعاملة أك ر رعايذةتفاقاالوالعادلة مل مراعاة أحكا  

 .سج مار الجونسينص مماثل في قانون اال

 :(12).المعاملة الوطنية2 .2           
المعاملذذة جم ذذل ت مذذس أهذذم الاذذمانات الممنوحذذة للمسذذج مريس األجانذذب، إس وهذذي

فذي  فذي المسذاواة زذاس المسذج مر الذوطني واألجنبذي سذج ماراق ضذمانات االي نطذالوطناذة فذ

مما يعني أن الدولة الماافة تساوي زذاس المسذج مر  (13) الحقوق وااللجزامات كقاعدة عامة،

ظ علاذذ  اوالحفذذ سذذج ماراالاالجنبذذي والمذذواطس وتعاملهمذذا نفذذس المعاملذذة فامذذا يجعلذذق زذذيدارة 

الحمايذة تفذاق الجزائذري الجونسذي للجيذجال وا نص علاذ  االهو مواسجعمال  واالنجفاع ز ، و

 المجبادلة لمسج مارات زقول :

 ررذي الطرف المجعاقد األمسج مرفي اقلام  السج مارات "يمنح كل طرف مجعاقد 

و لمسذذذج مري دولذذذة أمسذذذج مري   هذذذا السذذذج ماراتنحميمعاملذذذة ال تقذذذل رعايذذذة عذذذس تلذذذض 

 .(14)"أررى

 اللمسج مري الطذرف المجعاقذد األرذر فذي إقلامذ  معاملذة يمنح كل طرف مجعاقد "

رة فامذذا يجعلذذق زذذيدااو لمسذذج مري دولذذة أرذذرى  تقذذل رعايذذة عذذس تلذذض الممنوحذذة لمسذذج مري 

 .(15)والحفاظ علاها واسجعمالها واالنجفاع زها..." اتهماستثمار

 (16)يذنص 03-01قد كان القانون الجزائذري لمسذج مار المجم ذل فذي االمذر رقذم و

يجمجل  ب أن األشخا  الطباعاون والمعنويون األجانب يسجفادون مس نفس المعاملة الجيعل

وجذودا  النص لذم يعذد مزها األشخا  الطباعاون والمعنويون الجزائرياس، غار أن م ل هها 

 اذب زذأنقسذج مار؛ فقذد لم القذانون الجونسذي، أمذا 09-16سج مار الحالي رقم: في قانون اال

ق زذالحقوق المسج مر الجونسذي فامذا يجعلذ ةتقل عس معاملال جنبي معاملة يعامل المسج مر األ

فذذي  ماثذذلسذذج مار، غاذذر أنذذ  قاذذد تطباذذق هذذه  المعاملذذة زوجذذو  الجنوحذذة لموالواجبذذات المم

 .(17)الوضل زانهما

ب ال يطبذق علذفهذو  ؛الجونسذي سذج ماراالوفاما يخص القاد الوارد في نص قذانون 

لذها  ؛ادقزل نص علب الامان دون  ،لم يدرج  تفاقاال أن عجبارزا ؛المسج مريس الجزائرياس

 سج مار.قانون الجونسي لمال نائي ال ال تفاقااليطبق 

 معاملة الدولة األولى بالرعاية:. 3.2      

 لمجعاقذدةسذج مار لمسذج مري الدولذة ا؛ أن تقذد  الدولذة الماذافة لميقصد زهذه  المعاملذة

نيذطة ي أاق هذه  القاعذدة علذب أبثال ة، ويمكس تط  مري دولةمعاملة مماثلة الممنوحة لمسج

صذذفة زكذذس تطباقهذا كذذهلض سذذجغمل واإلدارة، والجصذفاة، ويممرتبطذة زاالسذذج مارات م ذل اال

ولذب غار ميروطة، زالجبادل أو مس جانب واحذد، زمعنذب ان قاعذدة الدولذة األميروطة، أو 

م فذرذرى، اة ضذد مسذج مري الذدول األزالرعاية؛ تهدف إلب منل كل تمااز قائم علب الجنسذ

سذذج مارات زذذاس مسذذجمري دولذذة علذذب حسذذا  مسذذج مري دولذذذة تماذذز الدولذذة الماذذافة لم

 .(18)أررى

قد جذاءا وتفاق ال نائي علب هه  المعاملة عند نص  علب المعاملة الوطناة، وقد نص اال

 .(19)ايةمعا  في عنوان واحد، وهو المعاملة الوطناة، ومعاملة الدولة األك ر رع

تفاقاذذات ال نائاذذة الجزائذذر وتذذونس وعلذذب غذذرار زعذذ  اال تفذذاق ال نذذائي زذذاسغاذذر أن اال

وضذذل اسذذج ناءات علذذب ضذذمان المعاملذذة الوطناذذة، ومعاملذذة الدولذذة األولذذب  (20)األرذذرى
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تفاق ال يلز  الدولة الماافة المجعاقدة زجوسال مزايا اية معاملة، أو تفاال أو زالرعاية، فاال

 فاما يجعلق زـ: ورصوصا   (21)مسج مري الدولة المجعاقدة األررىامجاا  إلب 

لذذب هذذو اتفذذاق زذذاس دولجذذاس أو أك ذذر ع، واالتحذذاد الجمركذذي "تحذذادات الجمركاذذةاال -

جذارة وتحرير الج ،إ الة الحواجز الجمركاة الجي تعرقل تصدير السلل واسجارادها

طقذذة لجكذذويس من ؛ا  أو جزئاذذ ،تحذذاد كلاذذا  بذذادالت زذذاس الذذدول المناذذمة إلذذب اإلوالم

 .22"جمركاة واحدة في مواجهة العالم الخارجي

تحذاد إ  فين قاذا ،والججارة المعروفة زاسم غات ،اة العامة للجعرفةتفاقاالزحسب و" -

ب والقاذود الكماذة علذ ،جمركي زذاس زعذ  البلذدان يعنذي إلغذاء الرسذو  الجمركاذة

لل لسذة موحذدة علذب اتبادل السلل زانها مل الجذزا  الذدول األعاذاء تعرفذة جمركاذ

 تالجعريفذذاعرفذذة الموحذذدة محذذل جوتحذذل ال ،تحذذادالمسذذجوردة مذذس الذذدول رذذارج اإل

عذة تحاد الجمركذي دفلدول األعااء، وقد يكون تطباق اإلالخاصة زكل دولة مس ا

باة ايا النسذأو زالجدريج تبعا  لألوضاع اإلنجاجاة في البلدان األعااء والمز ،واحدة

 .23"للإلنجاج كل منها مس الس

س منطقة الججارة الحرة هي صذورة مذس صذور الجكجذل زذا"مناطق الجبادل الحر أو  -

لذب عدولجاس أو أك ر، وتهدف إلذب إ الذة كافذة القاذود الجمركاذة وغاذر الجمركاذة 

فذذل الججذذارة فذذي السذذلل والخذذدمات فامذذا زانهذذا؛ لزيذذادة حجذذم الجبذذادل الججذذاري ور

 الججذارة الحذرة زأنهذا المذدرل ويصذ  الذبع  منطقذة، يقجصذاداالمعدالت النمو 

وفوريذذة  ،ي الذذهي يعبذذر زذذدور  عذذس مصذذالح واضذذحةقجصذذاداالالججذذاري للجكامذذل 

رل لجحريذذض المذذد ؛، ويمكذذس النظذذر إلاهذذا علذذب أنهذذا نقطذذة البدايذذةفلكافذذة األطذذرا

يذذا اإلنجذاجي للجكامذل الذهي يرتكذذز علذب سذوق كباذرة مذذس أجذل االسذجفادة مذس المزا

ي، وفذذي ظذذل آلاذذات السذذوق الحذذرة قجصذذاداالللجكامذذل المباشذذرة وغاذذر المباشذذرة 

 جم تحديذديذتعني في النهايذة  يذادة اإلنجذاج، وعذادة مذا  ؛وزاعجبار أن  يادة الججارة

حذال فذذي فجذرة  مناذة لجنفاذه منطقذة الججذارة، يذجم رملهذا إ الذة العقبذات كمذا هذو ال

 فذذي تكجذذلكمذذا هذذو الحذذال وعامذذا 15منطقذذة الججذذارة األوروزاذذة الحذذرة، وقذذد تبلذذ  

 NAFTA"24النافجا 

دفعها اتفاقاات تجنب اال دواج الاريبي الهي يلز  المسج مر المكل  زالاذريبة زذ -

 .فقط لدولج  األ  أو للدولة الماافة

 .ضماناا ذاا طابع مالي:3          

ال نائي أرزذل مذواد تناذوي علذب ضذمانات لحمايذة المسذج مر  تفاقااللقد رصص 

لذذب جم لذذة فذذي تعذذوي  الخسذذائر المحقذذة زالمسذذج مر، ثذذم نصذذت عمذذس الناحاذذة المالاذذة، الم

 مر، ضمانات تحمي المسج مر مس رطر تأمام اسج مار  أو حجب نذزع الملكاذة مذس يذد المسذج

فذق ووضمان تحويل أموال  وأرر تلض الامانات هي إمكاناة حلول المسذج مر محذل الذدائس 

 ما سندرس أدنا .

 .ضمان تعويض الخسائر:1.3         

علذذب وجذذو  ضذذمان الدولذذة الماذذافة لمسذذج مري الطذذرف  (25)تفذذاقاالإن نذذص 

المجعاقد األرر تعوي  عس جمال الخسذائر الجذي تجعذرض لهذا اسذج ماراتهم الناجمذة حصذرا 

؛ أي اضذطرازات، أو أي حالة طوارئ وطناة عصاان ،أو تمرد ،أو ثورة ،عس نزاع مسلح
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عذس الممنوحذة لمسذج مري دولذة أرذرى  يكون تعوي  تلض الخسائر أقذل رعايذة شريطة أال

فاجذب أن تجسذذاوى الجعوياذذات المقدمذذة لمسذذج مري الدولذذة الطذذرف مذذل مسذذج مريس أجانذذب 

 تكفل لهم الدولة رعاية أك ر.

 أمكس، أو الجعذوي ، أو مذسويجم تعوي  الخسائر مس رمل إما جبر الارر إن 

 (26) أو زأي صاغة أررى للجسوية ،سجردادرمل اال

 .ضماناا ضد التأميم أو نزع الملكية:2.3           

والطمأنانذذة فذذي نفسذذاة  ،هذذهيس الاذذماناس مذذس أهذذم الاذذمانات الجذذي تعذذز  ال قذذة

إس ألزمذت الدولذة  (27)اذة نصذت علاذ تفاقاال، وسذج ماراالوتيذجع  علذب  ،المسج مر األجنبذي

ر ألرذذالماذذافة أال تجعذذل أي اسذذج مار منجذذز علذذب إقلامهذذا مذذس مسذذج مر الطذذرف المجعاقذذد ا

 (28)لعامذةالمنجذز السذجغمل  ردمذة للمصذلحة ا سج ماراالموضوعا للجأمام فم تجملض الدولة 

ارد مء الذوسجا، أو االأو أي أسلو  ل  صفة نزع الملكاة كالمصادرة م م   ،أو زنزع الملكاة

 .(30)الجونسي سج ماراالوقانون  (29)الجزائريسج مار قانون االضمس 

ما وجب دفل تعوي  فوري وممئم، م ؛ت لنزع الملكاةأما إن اتخهت أية إجراءا

لمعناذذة سذذج مارات اجعذذوي  المسذذاوي للقامذذة الفعلاذذة لميلذذز  الدولذذة الماذذافة زذذدفل مبلذذ  ال

راءات زنزع الملكاة، وتم تحديد أجل احجسذا  القامذة مذس عيذاة الاذو  الذهي اتخذهت فاذ  إجذ

 نزع الملكاة أو مس يو  عرف العامة زجلض اإلجراءات.

 ودون أي تذذأرار، أمذذا إسا تذذأرر دفذذل الجعذذوي  دون سذذبب يذذدفل الجعذذوي  فعلاذذا  

تفذاق مل نجزاع دفذل مبلذ  مذالي عذس كذل تذأرر طبقذا  ؛ فعلب الدولة الجي قامذت زذاالمبرر لهلض

 .(31)ال نائي

ريذة أو اإلدا ،مراجعذة السذلطة القاذائاة ؛ويحق للمسذج مر المنجذزع منذ  اسذج مار 

لذذب عي مذذدى شذذرعاة إجذذراءات نذذزع الملكاذذة، وتقاذذام اسذذج مارات  للفصذذل فذذ المسذذجقلة فذذورا  

 للفقرة األرارة منها. طبقا   5ضوء مبادئ المادة 

 .ضمان حرية تحويل األموال والعائداا:3.3

زاذذذمان تحويذذذل أمذذذوال اسذذذج مارات  تفذذذاقااليلذذذز  كذذذل دولذذذة طذذذرف فذذذي  تفذذذاقاالإن 

 رتكذز علاذ  جذلوهو ضمان ت ،جزكل حرية إلب الخار تفاقاالمسج مري الطرف األرر في 

 :(32)تفاقاالات وتيمل هه  األموال علب سبال الحصر وفق نص سج ماراال

 وتنماج . سج ماراالرأس المال األصلي وكل مال إضافي للحفاظ علب  -

فذي  والعائدات الياملة المجأتاة مس اسذج مار وتيذمل زالخصذو  األرزذال والزائذد -

 1/2والمكافذتت حسذب نذص المذادة  ،إلتذاواتوا ،والفوائذد ،القامة وأرزال األسهم

 .تفاقاالمس 

 للقانون. لجسديد قروض تم ازرامها طبقا   ؛الدفوعات المنجزة -

 أو الجزئي لمسج مار. ،أو البال الكلي ،محصول الجصفاة -

، 4الجعوياذذذات المسذذذجحقة الناجمذذذة عذذذس الخسذذذائر المدرجذذذة فذذذي نذذذص المذذذادة  -

مذذذس  5فعذذة العامذذذة زموجذذذب المذذذادة الجعوياذذات الناجمذذذة عذذذس نذذذزع الملكاذذذة للمن

 .تفاقاال

افة وحصة مناسبة مس رواتب العمال المسمول لهم زالعمل في إقلذام الدولذة الماذ -

 للقانون. طبقا   سج ماراالفي إطار إنجا  
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هذذل مذذس وقذذت زذذدء ميذذروع  ،مذذدة تحويذذل األمذذوال تفذذاقاالعذذد  تحديذذد  ؛حذذبنم

حويذذل لكذس نصذت علذذب أن يذجم الج  ،؟ أو غارهذذاسذج ماراال؟ أو رذمل مذذدة انجذا  سذج ماراال

ت إلجذراءا وزسعر الصذرف السذائد فذي الدولذة الماذافة وقذت الجحويذل وطبقذا   ،دون تأرار

ل الصذذرف السذذارية المفعذذول زهذذا شذذريطة أال تكذذون تلذذض اإلجذذراءات مخالفذذة لحريذذة تحويذذ

 .(33)ال نائي تفاقاال األموال وفقا  لنص

 ائن:.ضمان الحلول محل الد4.3     

وعات ة لذهلض زذدفنذاد الطذرفاس المجعاقذديس، أو هائذة معيججسد هها الامان فذي قاذا  أحذ

لطذرف الفائدة مسج مري  زموجب ضمان منح هها الطرف المجعاقد السج مار أنجز فذي إقلذام 

 المجعاقد األرر مما يجعل الطرف األول يعجرف الطرف ال اني للطرف األول زـ:

 دة لفائذذ سذذج ماراالوالمطالبذذات الناتجذذة عذذس هذذها  ،حقذذوقتنذذا ل المسذذج مريس عذذس كذذل ال

 الطرف المجعاقد األول زمقجاب قانون أو عقد قانوني.

 لمجعلقذة اوااللجزامذات  ،وتنفاذه المطالبذات ،للطرف األول المجعاقد ممارسة تلض الحقوق

كذل  ،مرزناء علب مبدأ الحلول محل الدائس ضمس الحدود الجي تحق للمسذج  سج مار؛االز

 ال نائي. تفاقاالمس  7/1لنص المادة  ا طبقا  هه

الحقوق يجمجل الطرف المجعاقذد األول الذهي حذل محذل الذدائس زذنفس المعاملذة المجعلقذة زذ

 دة الطذرفوااللجزامات المجعهد زها زمقجاي تنذا ل المسذج مريس لفائذ ،والمطالبات المكجسبة

سذذجنادا االحقذذوق والمطالبذذات  األول المجعاقذذد، وأيذذة مذذدفوعات يذذجم اسذذجممها زنذذاء علذذب تلذذض

 .تفاقاالمس   7/2لمادة ل

  :زعاا واالستقرار القانونيانمضماناا تسوية ال .4            

 . ضماناا تسوية المنازعاا4-1            

ات  مارسذجاال عذات المجعلقذة زانماة ال نائاة ضذمانات لجسذوية التفاقااللقد تامنت 

علذب  9 سج مر الطرف المجعاقد األرذر إس نصذت فذي مادتهذاوم ،الم ارة زاس الدولة الماافة

 والمسذذج مر وقذذد ح ذذت علذذب ،طذذرق لجسذذوية تلذذض النزاعذذات الناشذذئة زذذاس الدولذذة الماذذافة

 ضرورة حل النزاع زالجراضي زاس الطرفاس ما أمكس سلض.

زاع أشذهر ازجذداء مذس تذاريخ إثذارة النذ 06وإن تعهر تسوية النذزاع زالجراضذي رذمل 

رة في الفقذ يحق للمسج مر ارجاار إحدى الجهات ال مثة الواردة ؛طرفاس زانقاائهامس أحد ال

 لجسوية النزاع وهي؛ 3مس المادة  2

ي فذإما عرض النزاع علب القااء الوطني المخجص للدولذة الماذافة المجعاقذد للفصذل  .1

 قذمر سذج مارجرقاذة االل الجزائذريمذس القذانون  24صذت علاذ  المذادة وهو مذا ن ،النزاع

 .سج مار الجونسيمس قانون اال 23 ، وكهلض الفقرة األرارة مس الفصل16/09

أو عذذرض النذذزاع علذذب هائذذة تحكاماذذة تكذذون زموجذذب قواعذذد الجحكذذام للجنذذة األمذذم  .2

لقذانون المجحدة للقانون الججاري الدولي، الجي يجب علاها أن تفصل فذي النذزاع وفذق ا

مجعلقذذة زمذذا فذذي سلذذض تطباذذق القواعذذد ال تفذذاقاالالذوطني للدولذذة الماذذافة المجعاقذذدة فذذي 

خذذا  ال تفذذاقاالال نذذائي وأحكذذا   تفذذاقاالزجنذذا ع القذذواناس، وكذذها تطباذذق أحكذذا  هذذها 

 .وكهلض وفق مبادئ القانون الدولي سج مار،االالمجعلق ز
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الذهي  icsid((34)(سذج مار اال عات اننزاع علب المركز الدولي لجسوية مأو عرض ال .3

قاذذل ية النزاعذذات زذذاس الذذدول ورعايذذا دول أرذذرى والمفجوحذذة للجوتسذذو اتفاقاذذةزموجذذب أنيذذأ 

 تحت رعاية البنض الدولي. 1965مارس  18 زجاريخواشنطس زواشنطس 
، حسب راار نهائيان ارجاار أحد الطرق ال مثة ال يمكس للمسج مر الجراجل عن  فهو 

 نص االتفاق.

 المل الذنص علذب انذ  وقد حر  االتفاق ال نائي علب ضذمان فعالاذة الجحكذام مذس رذ

أو أثنذاء  ،يمكس ألي طرف رفل دعذوى معارضذة رذمل أي مرحلذة مذس إجذراءات الجحكذام

علذذب أسذذاس تسذذلم مسذذج مر الطذذرف المقازذذل فذذي النذذزاع  ،(35)تنفاذذه قذذرار الهائذذة الجحكاماذذة

 الذذوارد أعذم  فذي ضذمان حلذذولتنفاذها للاذمان تعوياذا يغطذي كذم أو جذزء مذذس الخسذائر 

 .تفاقمس اال 9/3قا لنص مس المادة محل الدائس وف

فقذد  (36)ولامان فعالاة حكم الجحكذام الجذي يذجم عبرهذا ضذمان الجحكذام زصذور عامذة

رفاس ملزمذة للطذنهذائي وإن األحكا  الصذادرة عذس هذه  الهائذة الجحكاماذة نص االتفاق علب 

 .تفاقاالمس  9/5وتنفه وفق تيريعهما الوطني حسب المادة 

 :(37) القانونيستقرار .ضمان اال4-2         

ر يجخذوف سذج ماأ علذب الذنظم القانوناذة المذنظم لمزسبب ك ذرة الجعذديمت الجذي تطذر         

ائذر فذي ، والجزدول ال يعرف منظومجهذا القانوناذة المسج مر األجنبي مس انجا  اسج مار في

 إلذذب غايذذة 2001مذذس سذذنة  سذذج ماراالاآونذذة األراذذرة عذذدلت العديذذد مذذس نصذذو  قذذانون 

لامها قد غار مسجقر، فالمسج مر المنجز السج مار علب إق سج ماراالمما يجعل قانون  2017

أو ألغذذب تلذذض  ،وحذذوافز تمجذذل زهذذا فذذي ظذذل قذذانون عذذدل ،تلغذذي لذذ  امجاذذا ات وضذذمانات

ال يطبق القانون المعذدل إال زطلذب   أنز (38)قاب 09-16نص القانوني االمجاا ات ولكس ال

  ج مر فذذي أمذذان واسذذجقرار، فلذذ  أن يخجذذار أي قذذانون تخاذذل لذذالمسذذج مر ممذذا يجعذذل المسذذ

ج مر د وهذو ضذمان يسذجفاد منذ  المسذذ،أ  الجذدي ،اسذج مارات  القديمذة الذهي أنيذئت فذي ظلذذ 

 ال نائي. قتفااالمس  01زنص المادة  الجونسي المنجز السج مار  في االقلام الجزائري عمم  

 .خاتمة.5       

اذر مسذجقر فذي السذنوات القلالذة الماضذاة زسذبب نذزول الجزائذري غ قجصاداالأضحب 

هذة جفذي أسذعار  هذها مذس جهذة، ومذس  سعر البجرول الخا  الهي ييهد عد  اسذجقرار أساسذا  

ئر بر الجزاقادمة، مما أجلنجد أن هها المورد الطباعي مهدد زالنفاد رمل السنوات ا ؛أررى

سذذانة وتنظامهذذا ضذذمس تر ،الصذذعبة ات األجنباذذة الجالذذب للعملذذةسذذج ماراالسذذجعانة زعلذذب اال

مذل  ال نذائي تفذاقاالوزيزرا  اتفاقات دولاة مجعددة األطذراف وثنائاذة، ومنهذا  ،قانوناة وطناة

لنا والجذي توصذ ،هذه  المجواضذعةدولة تونس الجارة واليقاقة الجي كانت موضذوع دراسذجنا 

 مس رملها إلب:

لذب إسذج مارات جال وحمايذة االوالجزائذر مذس أجذل تيذتفاق ال نائي زذاس تذونس أحال اال -

 ال اناذذة سذج مار وكذهلض فذذي المذادةاقذدتاس فذي تعريذذ  االالقذانون الذوطني للذذدولجاس المجع

 سج مارات.الخاصة زجيجال وحماية اال

س لمجعاقذديتفاق ال نائي مل الامانات الواردة في قذانون اإلسذج مار لتجياز  ضمانات اال -

 تونس والجزائر.
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باذل قسذعا لمسذج مار زذييراد عذدد مذس النيذاطات الجذي تعذد مذس مفهوما وا تفاقاالحدد  -

فهذو  ال نذائي، كمذا ييذمل م اإلتفذاقمذس  01علذب سذبال الم ذال وفذق المذادة  سج ماراال

واكبذة محسب القانون الوطني لدولجاس، إن الصااغة الجي جاءت زها المذادة  سج ماراال

ممذذا يقاذذي علذذب احجمذذال الذذوطني لذذدولجاس  سذذج مارااللكذذل تعذذديل يطذذرأ علذذب قذذانون 

 ولجاس.ال نائي والقانون الوطني المنظم لمسج مار في الد تفاقاالوجود تناق  زاس 

دولذذة لمسذذج مري الذذدولجاس الجمجذذل زاذذمان المعاملذذة الوطناذذة ومعاملذذة ال تفذذاقاالكفذذل  -

رفاس والجمجذذل زاذذمانات مالاذذة لحمايذذة اسذذج مارات الطذذ ،03األولذذب زالرعايذذة فذذي المذذادة 

ا نجذر عنهذتديس مس األرطار الناجمة عس ال ورة والنزاع المسلح والجمرد.... الجذي المجعاق

جعاقذذدة اذذة الدولذذة الماذذافة الماإلتفاقألزمذذت  ؛نجاجذذة لذذهلضوات، سذذج ماراالرسذذارة تلحذذق ز

ماازيذة تزالجعوي  المناسب ووفق القامة الفعلاة لمسج مار زموجب إجراءات قانوناذة ال 

 .4وفق المادة 

 علذذب حمايذذة اسذذج مارات األطذذراف المجعاقذذدة مذذس أن تكذذون ؛أياذذا   تفذذاقالاكمذذا نذذص  -

ف أو لنذذزع الملكاذذة كقاعذذدة عامذذة مذذا لذذم تكذذس اسذذج ناء زهذذد ،أو محذذل للجذذأمام ،موضذذوع

ر شذريطة دفذذل الدولذة الماذافة تعذذوي  مناسذب للمسذذج م ؛أو المصذلحة العامذذة ،المنفعذة

 .5دون تأرار حسب نص المادة 

س كمذا للطذرف المجعاقذد حذق الحلذول محذل الذدائ ،وال المسذج مرحرية تحويل أم ضمان -

 .7في نص المادة 

 مر إس منحذت للمسذج ؛قد نصت علذب ضذمانات لجسذوية النزاعذات ؛اة أياا  تفاقاالونجد  -

ب حذق ارجاذار الجهذذة الفاصذلة فذي النذذزاع سذواء القاذاء الذذوطني المخذجص أو اللجذوء إلذذ

 أو ،وشذذفافاة مذذس هائذذة مسذذجقلة ومحايذذدة ،الجحكذذام الخذذا  لجسذذوية النذذزاع زكذذل نزاهذذة

ن فذي وهذو أهذم ضذما سذج ماراالاللجوء إلب المركذز الذدولي لجسذوية النزاعذات المجعلقذة ز

 نظر المسج مر األجنبي.

ان  مر الطرف المجعاقذد األرذر كذوفي مجال تسوية النزاعات زاس طرف مجعاقد، ومسج -

ء الذذب ، مذذل إضذذافة إمكاناذذة اللجذذوسذذج مار فذذي كذذم الذذدولجاساالتفذذاق أقذذر  إلذذب قذذانون اال

جذذي سذذج مار الذذهي أنيذذأ زموجذذب اتفاقاذذة واشذذنطس المنا عذذات االالمركذذز الذذدولي لجسذذوية 

، الجذذي لذذم يذذنص علاذذ  ال القذذانون الجزائذذري وال 1965مذذارس  18طرحذذت للجوقاذذل فذذي 

 الجونسي.

، 09-16رقذذذم:  سذذذجقرار القذذذانوني المنصذذذو  علاذذذ  فذذذي القذذذانونإضذذذافة لاذذذمان اال -

 .سج ماراالعلق زجرقاة المج

 والجوصاات هي:

 حجب تجم ؛والسرعة في سوق األموال ،لجواكب الجطور ؛إصمل المنظومة المصرفاة 

 وتأرار. ،ودون عراقال ،وسرعة ،عملاة تحويل األموال المسج مر زكل حرية

  لي زالقذذانون الذذدار عمذذم   سذذج ماراالعلذذب الميذذرع تحديذذد مذذدة  مناذذة لجحويذذل أمذذوال

 .سج ماراالمدة مس إنجا  المحدد ل

   نذاطق واليقاقة لما تلعبذ  تلذض الم ،مل تونس الجارة إنياء مناطق تبادل حر رصوصا

 مس دور ها  في جه  المسج مريس األجانب.
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  وى ورفل مسج ،لجيجال المنافسة ؛في مجاالت أررى منها المسجيفاات سج ماراالفجح

 الصحة الوطناة مقارنة زجونس.

 

 جع:.الهوامش والمرا7

                                                             
 اات ال نائاة:تفاقاالمس تلض   (1)

ي فزرامها إي تم يجال والحماية المجبادلة لمسج مارات الجاة الجزائرية الكويجاة للجتفاقاال −
 370-03زالكويت، وتمت المصادقة علاها زموجب المرسو  الرئاسي رقم  30/09/2001

 .02/11/2003مؤرخ في  66، الجريدة الرسماة عدد 23/10/2003المؤرخ في 

باة اليع ديمقراطاةات زاس حكومة الجمهورية الجزائرية السج ماراالاتفاق ترقاة وحماية  −
 ، والمصادق علا  زالمرسو 27/01/2000وحكومة مالازيا، الموقل في الجزائر في 

رة الصاد 42، الجريدة الرسماة رقم: 23/07/2001المؤرخ في  212-01الرئاسي رقم: 

 .2001أوت  01زجاريخ 

 فريقاا،نو  اجاتفاق الجرقاة والحماية المجبادلة لمسج مارات، زاس حكومة الجزائر وحكومة  −

 206-01، المصادق علا  زالمرسو  الرئاسي رقم 24/11/2000الموقل زالجزائر في 

 .29/07/2001الصادرة زجاريخ  41، الجريدة الرسماة 23/07/2001المؤرخ في 
، وافقت علاها 1985أكجوزر  11أنيئت هه  الوكالة زموجب اتفاقاة ساول المبرمة في    (2)

 30/10/1995ثم صادقت علاها في:  21/01/1995المؤرخ في  05-95الجزائر زموجب األمر 

 .05/11/1995مؤرخ في  66جريدة رسماة عدد  ،345-95زموجب المرسو  الرئاسي رقم: 
المجامنة إنياء  1965مارس  18لقد وافقت الجزائر علب اتفاقاة واشنطس الموقعة في  -(3)

ي فالمؤرخ  04-95زموجب األمر  ج مارساالالمركز الدولي لجسوية المنا عات المجعلقة ز

، 30/10/1995المؤرخ في  346-95وصادقت علاها زموجب المرسو  الرئاسي  21/01/1995

 .66الجريدة الرسماة العدد 
نوفمبر سنة  14الموافق  1427شوال عا   22المؤرخ في  06/404المرسو  الرئاسي رقم  (4)

اة اليعب الديمقراطاة ةمة الجمهورية الجزائريزاس حكو تفاقاال، المجامس الجصديق علب 2006

 17ي فجونس زوحكومة الجمهورية الجونساة حول الجيجال والحماية المجبادلة لمسج مار، الموقل 

 .73، ج ر ع 2006فبراير سنة  16الموافق  1427محر  عا  
، سج مارالاجعلق زجرقاة ، ي03/08/2016المؤرخ في  09-16 :مس القانون رقم 01المادة  - (5)

 .2016اوت  03مؤررة في  46جريدة رسماة عدد 
الصادر زموجب االمر رقم  سج ماراالكانت هه  اإلضافة في المادة ال اناة مس قانون تطوير  - (6)

 .2001اوت  22مؤررة في  47، جريدة رسماة عدد 2001اوت  20المؤرخ في  01-03
، الرائد الرسمي 2016سبجمبر  30خ في مؤر 2016لسنة  71مس القانون عدد  03الفصل  - (7)

 .2016أكجوزر  07ِمؤرخ في  82للجمهورية الجونساة، عدد 
 . (06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  3والمادة  2/2المادة  - (8)
اة ية واالججماعاة لغرزقجصاداالاات ال نائاة لمسج مار، اللجنة تفاقاالفرحات الحرشاني، دلال  - (9)

الجذذالي:  منيذذور علذذب موقذذل المكجبذذة الرقماذذة لألمذذم المجحذذدة 97،   2011آسذذاا )اإلسذذكوا(، 
https://digitallibrary.un.org/record/1292089. 

 .97   ،المرجل السازق - (10)
 .16/06مس القانون  21المادة  -(11)

https://digitallibrary.un.org/record/1292089
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تلجذز  زموجبهذا الدولذة الماذافة مذنح المسذج مر  ؛قاعدة قانوناة اتفاقاة :المعاملة الوطناة هي" -(12)

يجمجذذل  وزالجذذالي، ،األجنبذذي معاملذذة ال تقذذل تفاذذام عذذس المعاملذذة الممنوحذذة للمسذذج مريس الذذوطنااس

لذذد المسذذج مر األجنبذذي زيذذروط المنافسذذة نفسذذها الجذذي يجمجذذل زهذذا المسذذج مر الذذوطني فذذي سذذوق الب

 (.79لماا " )الحرشاني، المرجل السازق،   ا
ماهو  يزيد، مدارلة زعنوان: الامانات القانوناة الممنوحة للمسج مريس األجانب في ظل  (13)

ة "، جامعلجزائرافي  سج ماراالالمبرمة مس الجزائر، الملجقب الدولي " منظومة  سج ماراالاتفاقاات 

 .8ساة،  قالمة كلاة الحقوق والعلو  الساا 45ماي  8
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  3/1المادة  -(14)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  3/2المادة  - (15)
 اإلسج مارالمجعلق زجطوير  2001اوت  20المؤرخ في  01-03مر مس األ 14/1المادة  - (16)
 ونسي.الج سج ماراالمس قانون  7الفصل  - (17)
 .86فرحات الحرشاني، المرجل السازق،    - (18)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  3المادة  - (19)
 ات الدولاة، دار هومذة للطباعذة والنيذر والجو يذل، الجزائذر،سج ماراالقادري عبد العزيز،  - (20)

 .188،   2006الطبعة ال اناة، 
علذب: " ال تفسذر  (06/404)المرسذو  الرئاسذي رقذم ال نذائي  تفذاقاالمذس  3/3تنص المذادة  - (21)

مري سج لفائدة م تلز  طرفا مجعاقدا زجوسال :نهاأولب وال اناة مس هه  المادة علب احكا  الفقرتاس األ
 ية معاملة او تفاال او امجاا  تنجج عس:أالطرف المجعاقد اآرر مزايا 

 ذل م زينيذاءق ميجركة أو أي اتفاق دولة مماثل رذا  تبادل حر او اتحاد جمركي أو سو منطقة-أ

الشذكال اهه  االتحادات والجي يكس أو قد يصبح أي مس الطرفاس المجعاقديس طرفا فاها وكذهلض كذل 
 ية اإلقلاماة.قجصاداالاألررى للمنظمات 

 ة".لجباياتهدف الب منل اال دواج الاريبي او كل اتفاقاة دولاة أررى في مادان  اتفاقاات- 
 .27/02/2022تاريخ الجصفح  https://www.marefa.orgموقل المعرفة علب االنجرنت:  - 22
 المرجل السازق  - 23
 .نفس المرجل  - 24
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  تفاقاالمس  04المادة  - (25)
غر  العرزي لدرول السذوق الجزائريذة فذي لخار رازحي، ضمانات المسج مريس مس دول الم (26)

اذذر مجلذذة الحقذذوق والحريذذات، جامعذذة محمذذد رااذذات ال نائاذذة المغارزاذذة الجزائريذذة، تفاقاالظذذل 

 .306،   2016زسكرة، العدد ال الث ديسمبر 
 (06/404)المرسو  الرئاسي رقم  تفاقاالمس  05المادة  - (27)
في الجيريل الجزائري، مجلة الحقوق  إدريس قرفي، ضمان حماية ملكاة المسج مر- (28)

 .65،  2016والحريات، جامعة محمد راار زسكرة، العدد ال الث ديسمبر 
 .09-16رقم:  الجزائري سج ماراالمس قانون  23المادة  - (29)
 .2016لسنة  71رقم  الجونسي سج ماراالمس قانون  2فقرة  8الفصل  - (30)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  نائيال  تفاقاالمس  2فقرة  5المادة  - (31)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  6المادة  - (32)
 .(06/404)المرسو  الرئاسي رقم  ال نائي تفاقاالمس  2 /6المادة  - (33)
)34(- isputesDnvestment Iettlement of Sentre for Cnternational Ithe  

https://www.marefa.org/


ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.150 - 139 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

150 

 

 
، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد راار سج ماراالنا عات عبد القادر دراجي، م(35)

 .79،   2016ديسمبر  ،زسكرة، العدد ال الث

تعويلت كريم، الحماية اإلجرائاة للمسج مريس الجزائرياس في الخارج في إطار االتفاقاات  -)36( 

 .144،   2009 ،1، العدد 3ال نائاة، مجلة الدراسات حول فعالاة القاعدة القانوناة، المجلد 
"يجامس تعهد الدولة المجعاقدة مل  :زال بات الجيريعي وهو سجقرار القانوني ويعرف أياا  اال -)37( 

، ج مارساالعقد  ية والمالاة واجبة الجطباق علبقجصاداالالمسج مر األجنبي زج بات القواعد القانوناة 

ماان أي تعديل تيريعي الحق" رويجرتب علب هها الجعهد ان يكون المسج مر األجنبي زمنأى عس 

لذب، بعذة األوعلي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانوناة لمسج مارات األجنباة المباشرة، الط
 .171،   2011المركز القومي لإلصدارات القانوناة، القاهرة، مصر، 

 األجنبي سج مروالم ،اس الدولةزيهدف إلرااع العقد المبر   ؛ن شرط ال بات الجيريعيي"وعلا  ف -

اد حفاظذة السذ .ومحدد ومعروف لدى األطراف منه لحظة ازرام  حجب انقاذائ " ،إلب قانون ثازت
كندرية، الحداد، العقود المبرمة زاس الدول واألشخا  األجانب، دار المطبوعذات الجامعاذة، اإلسذ

ة، ، دار هومذذسذذج ماراال. وحسذذان نوفذذل، الجحكذذام فذذي منا عذذات عقذذود 328،   2007مصذذر، 

 .56،   2010الجزائر، 
 .16/09رقم  زائريالج سج ماراالمس قانون  22المادة  - (38)
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 22/06/2022:القبولتاريخ                             01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

  جزائراألمالك الوقفية في تمويل وتنمية مناطق الظل في ال استثماردور  

The role of endowment property investment in 

financing and developing shadow areas in Algeria 
 2 بابا واسماعيل يوسف ،1 *عمور عبد السالم

 )الجزائر(  والمؤسسات اإلقليمجامعة غرداية، مخبر السياحة،  1

AMMOUR.Abdesselam@univ-ghardaia.dz 

 babouelkacem23@gmail.com)الجزائر(، جامعة غرداية،  2

 

 الملخص:           

مصطلح مناطق ظهور ساهمت في  يالتظروف الاسة إلى ذه الدرهنتطرق في 

تم ، فيوطني انشغالالظل على الساحة السياسية واإلعالمية الجزائرية، ثم تحوله إلى 

 ميتهاوالعوائق التي تحول دون تن إبراز أهم مسببات بروز مناطق الظل في الجزائر،

يجاد لة إلوكيف تسعى الدووترقية مستوى الحياة فيها لتصل إلى مستوى الحياة الكريمة، 

ف ختلمبراز هدف الدراسة إلى إمصادر تمويلية غير تقليدية لتحقيق هذا الهدف، كما ت

، نونيةوالقا والمتوافقة مع الضوابط الشرعيةاألمالك الوقفية،  الستغاللالصيغ التنموية 

 ما يسهممة، يثعلى مستوى هذه المناطق، سواء التقليدية منها أو الحد اعتمادهاالتي يمكن و

ن أدال من بية، ل هذه المناطق لتصبح مصدرا للحلول التنموو   حفي الدفع بعجلة التنمية، وي  

 . تبقى عامال مثبطا للعجلة التنموية الوطنية

ا للقطاع الخيري عمومالدولة  إغفالنتائج لعل أبرزها هو أن  إلىونتوصل 

 ب مهمفعال، يمكنه تغطية جانفي األمالك الوقفية خصوصا كشريك تمويلي  ستثمارولال

ية في لتنمو، يحول دون تحقيقها ألهدافها ااالجتماعيمن عجز الميزانية الخاصة بالتكفل 

 .المدى القصيرعلى هذه المناطق 

 .التنمية، يلالتمو، األمالك الوقفية، ستثماراال ،مناطق الظل: لكلمات المفتاحيةا       
  

         Abstract:  

This study deals with how the term shadow areas emerged on 

the Algerian political and media scene, then became a national 

concern, and it will highlight the most important causes of the 

emergence of shadow areas in Algeria. and the obstacles that 

prevent their development and improvement of the standard of 

living to achieve the standard of a decent living, and how the state 

seeks to find unconventional sources of financing to achieve this 

                                                           
  المؤلف المرسل  *

mailto:babouelkacem23@gmail.com
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goal. However, its neglect of the charitable sector in general, and of 

investing in waqfs goods in particular, as an effective financial 

partner, can cover a significant part of the budget deficit linked to 

the social field. 

It also highlights the different formulas for the exploitation and 

development of waqfs properties, which can be adopted at the level 

of these areas, compatible with Sharia and the laws, which helps to 

advance development, these areas. 

         Keywords: Shadow areas, Investment, Waqf, Financing, 

Development. 

 : مقدمة         

البدايات األولى  معتنامى التداول السياسي واإلعالمي لمصطلح مناطق الظل، 

والذي عرف انتشارا كبيرا إلى ، 2020مصطلح '' مناطق الظل'' في فيفري  ستعمالال

درجة إلحاق جزء من متابعة هذا الملف برئاسة الجمهورية، عبر تعيين مستشار مكلف 

 بمهمة متابعة مناطق الظل.

ت آلياكفل بانشغاالت هذه المناطق، تعمل الدولة على إيجاد صيغ مختلفة ووللت

ياة حوفير في هذه المناطق للنهوض بها على كافة األصعدة، من أجل ت ستثمارلالتمويلية 

 ليس فقط على يةستثماراالكريمة للمواطن، من خالل توزيع عادل لحجم المشاريع 

سيير دى إلى مختلف جهات الوطن من خالل ت، بل ليتعالكبرىمستوى المناطق الحضرية 

 التوازن بين المناطق. المركزي يتيح للجماعات المحلية بتحقيق إعادة

ظل، في مناطق ال ستثمارلالصور التمويل المعتمدة من طرف الدولة  توقد تعدد

ر التي تمية وغير أنها ال تكاد تخرج عن الصيغ تمويلية المعتمدة لمختلف المشاريع التنمو

تشمل لصيغ ساسا عبر قنوات الصفقات العمومية، غير أنه يمكن التفكير في توسيع هذه الأ

حة المتا يةستثماراالالصيغ  استعمالأخرى، والتي نخص منها بالدراسة،  يةاستثمارصيغا 

 . ةفي األمالك الوقفي

سهم يكيف يمكن أن من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية: البحث:  إشكالية

 ؟زائرفي األمالك الوقفية بالدفع بعجلة التنمية في مناطق الظل في الج ستثمارالا

الظل  لمناطق واالصطالحيتحديد اإلطار القانوني  تهدف الدراسة إلى: الدراسةأهداف 

بذلها تلتي إبراز حجم الجهود التنموية ا، وفي األمالك الوقفية ستثمارفي الجزائر ولال

 مختلف الصعوبات التي تعاني منها، ومناطق الظلفي لمعيشي الدولة لترقية المستوى ا

لى ائر عالجز اعتمادالتعرف على إمكانية ، وكذا المصادر التمويلية التقليدية للدولة

 الوقفي كآلية تمويلية مساعدة لتجسيد سياسة التكفل بمناطق الظل. ستثماراال

حليل لتحليلي، في وصف وتاعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي االدراسة:  منهج

الوقفي، على ضوء مختلف اآلراء الفقهية  ستثمارمصطلحي مناطق الظل وكذا اال

ي فألوقاف ومة االمنهج التاريخي لتبيان التطور التاريخي لمنظ استعمالوالقانونية. كما تم 

 الجزائر. 
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طة الخ فقا، وباحثبالموضوع، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة م لإلحاطةمحاور الدراسة: 

 التالية:

 في.الوق ستثماراألول: اإلطار المفاهيمي والقانوني لمناطق الظل واال بحثالم 

 الثاني: أسباب بروز مناطق الظل في الجزائر، وعوائق تنميتها. بحثالم 

 ق الظلات نوعية في مناطاستثمارالثالث: جهود الدولة الجزائرية لتحقيق بحث الم. 

 لظلمناطق افي األمالك الوقفية  ستثمارالحديثة الأهم الصيغ الرابع: بحث الم. 

 

 الوقفي. ارستثماألول: اإلطار المفاهيمي والقانوني لمناطق الظل واالبحث الم          
 تعمالاسة ية التي يمكن تطبيقها بمناسبستثمارقبل الوصول للحديث عن اآلليات اال

ية لناحا لكال المفهومين من األمالك الوقفية في مناطق الظل، البد لنا للتعرج أوال

 الت كالمدلوالتأصيلية ثم الناحية القانونية، بما يتيح لنا تكوين نظرة شاملة ودقيقة ل

 المصطلحين.

 مناطق الظلاإلطار المفاهيمي والقانوني لالمطلب األول:          

  مفهوم مناطق الظلالفرع األول:          

ذي يورد ال” َظلَلَ “إلى الجذر اللغوي ” ظلال“تعود األصول االشتقاقية لمصطلح 

ل واًل  َظالا  ل  له ابن منظور في لسان العرب، بمعنى: ظلل: َظلَّ نهاَره يفعل كذا وكذا يَظَ  وظ 

، وال يقال ذلك إال في النهار، لكنه قد سم ْلت  شعر َظلَّ بعض ال ع فيوَظل ْلت  أَنا وَظْلت  وظ 

ْلته بالنهارلَْيلَه، وَظل ْلت أَْعَمل  كذا، ب ل والً إ ذا َعم  ويذكر القرآن ، (1) الليل دون الكسر، ظ 

 :محددة ألنواع الظل، فنجد االكريم صور

نا عليهم كقوله تعالى: ﴿وظللنا عليهم الغمام وأنزل لظل النافع )ظل الرحمة(:ا -1

لهم فيها ﴿(، والظل الظليل في قوله تعالى: 160المن والسلوى﴾ )سورة االعراف: آية 

 كثيراً (، أي ظالً عميقاً 57اج مطهرة وندخلهم ظال ظليال﴾ )سورة النساء: آية أزو

 غزيراً طيباً أنيقاً.

، الَّ  لظل الضار )ظل العذاب(:ا -2 ومٍّ ن َيْحم  ل ٍّ م   دٍّ وَ  بَ كقوله تعالى ﴿َوظ  ﴾ار  يمٍّ  اَل َكر 

ة )سحاب (، وهو ظل الدخان االسود، وعذاب يوم الظلة44، 43)سورة الواقعة: آيتين 

أََخذَه ْم َعذَاب  َيْوم  الظ   :عذاب( في قوله تعالى ﴾  َعذَاَب َيوْ ه  َكانَ لَّة  إ نَّ ﴿فَكذَّب وه  فَ يمٍّ مٍّ َعظ 

 (.189)سورة الشعراء: آية 

 اإلطار القانوني لمفهوم مناطق الظل في الجزائرالفرع الثاني:          

قاء لبعد  ريقة الفته،سياسيا، وشعبيا وإعالميا، بط” مناطق الظل“ذاع مصطلح 

يات لبلداالحكومة بوالة الجمهورية بمشاركة رؤساء المجالس الشعبية الوالئية ورؤساء 

اة ، من خالل شريط مصور بعنوان ''معان2020فيفري  17و 16بتاريخ  مقر الوالية،

مهمشة ق المناطق الظل''، أين أبرز الشريط حجم المعاناة التي يعيشها سكان بعض المناط

 تشر،المستوى الوطني، حيث أبدى رئيس الجمهورية تعجبه من حجم الغبن الذي ان على

 وأن هناك مناطقا تعيش ما هو أفظع بدون أدنى مقومات الحياة الكريمة.

ال نجد من الناحية القانونية مكانة صريحة لمصطلح مناطق الظل أو نقاط الظل، 

وزارة الداخلية والجماعات  الصادرة عن غير ماورد في بعض التعليمات والمذكرات
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، أما قبل ذلك فال نجد سوى الصادرة بعد اللقاء الحكومي، (2)المحلية والتهيئة العمراني

مصطلحات قريبة منه مثل: مشاريع التنمية في إطار معيشي ذي جودة عالية، مناطق 

 Zones)، (Zones à handicaps)تعاني عجزا في التنمية، مناطق ذات عوائق 

défavorisées) ،(Zones dégradées) ،(Zones de précarités) المناطق ،

الهشة، مناطق متدهورة، وغيرها من المصطلحات المتعلقة أساسا بالتنمية في مناطق 

 وجغرافية.  اجتماعيةة وياقتصادمحددة بمؤشرات 

 وبذلك يمكن إيراد بعض التعريفات لمصطلح مناطق الظل كالتالي: 

 لمخططالمتضمن التصديق على ا 02-10للقانون ة وفقا تعريف المناطق المحروم 

دراك : ''هي بلديات لم تعرف تنمية كافية وتتطلب استSNATالوطني لتهيئة اإلقليم 

مة ألنظانقائصها. وتقع هذه البلديات عموما في مجاالت جغرافية ذات خصوصية، أو ذات 

 .(3) د الطبيعية''البيئية الهشة، وفي الوسط المناوئ والفقيرة من حيث الموار

 يذ تعريف الوزارة االولى لمفهوم مناطق الظل ضمن حصيلة الحكومة من أجل تنف

قة ، في النقطة الرابعة والمتعل2020برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة 

: ''مناطق الظل هي المناطق المعزولة (4)باإلنجازات بعنوان برنامج مناطق الظل

لى دي إالخدمات والمتميزة ببعدها عن أي محور نقل رئيسي يؤوالمحرومة من الوسائل و

 ق بكثرةلمناطلى ذلك تتميز هذه اإمقر البلدية و/أو إلى القرى والمدن االخرى، باإلضافة 

ا بنقص حيانأاليد العاملة الفالحية او شبه الفالحية، ولكن مع وجود عوائق جدية مرتبطة 

 لىإؤدي ما يلموارد المادية وغياب االبتكارات، مالبنى التحتية والظروف البيئية ونقص ا

عيفة يل ضاستغالل غير مستدام للموارد الطبيعية التي تزخر بها أراضي المنطقة، ومداخ

دن لى المإلى النزوح إلى ظهور جيوب من الفقر ومن ثم الميل إللغاية لألسر، مما يفضي 

 لى االنخفاض الديمغرافي''.إو

 ضمنلجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائريةتعريف وزارة الداخلية وا ، 

ي : '' مناطق الظل ه22/02/2020المؤرخة في  2349/2020التعليمة الوزارية رقم 

شية معي المناطق البعيدة والمعزولة التي تعاني حالة هشاشة، حيث يشهد سكانها ظروفا

 الماءكروريات الحياة نعدام البنية التحتية الحيوية، وأبسط ضاصعبة ومزرية، بسبب 

هدف بية استعجالية استثماروالكهرباء والغاز وفرص العمل، والتي خصصت لها برامج 

 إحداث تغييرات ملموسة تسمح بضمان حياة كريمة وعادلة للسكان القاطنين بهذه

 ‘.المناطق'

 ضمنتعريف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية ، 

ي ه: '' مناطق الظل 05/08/2020المؤرخة في  10881/2020يمة الوزارية رقم التعل

عبة ية صالمناطق البعيدة والمعزولة التي تعاني هشاشة، حيث يشهد سكانها ظروفا معيش

رباء الكهومزير بسبب انعدام البنية التحتية الحيوية، أبسط ضروريات الحياة كالماء و

 والغاز والمدارس وفرص العمل'' 

 ترتكز مناطق الظل فقط على المناطق المعزولة، أو المناطق جبلية، أو المناطق ال

الشبه الريفية، أو المناطق السهبية، أو المناطق الصحراوية، أو المناطق الحدودية فقط، بل 

تشمل كل منطقة تشهد نمطا تنمويا ضعيفا مقارنة مع مناطق أخرى، لتشمل بذلك حتى 
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استوفت المؤشرات المحدد من ، إذا اخمة لمناطق حضريةمناطق حضرية قريبة أو مت

 طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية.

 

 

 الوقفي  ستثماراإلطار المفاهيمي والقانوني لالالمطلب الثاني:           
ية من دورا مؤثرا في تاريخ الحضارة اإلسالم (وكذا الزكاة)الوقف  مؤسسةأدت 

لمجتمع ايز ، فقد تمةاالجتماعيلكثير من الهياكل التعليمية والصحية و خالل تمويل الوقف

دى وتع اإلسالمي منذ القدم بوجود مؤسسات وقفية ترعى حاجات الفقراء والمساكين، بل

فالوقف  دور هذه المؤسسات ليشمل حتى الجانب الدفاعي والحربي للمجتمعات اإلسالمية،

 ي.ختيار، ويختلف عن الزكاة في كونه اجتماعيااليعتبر أحد وسائل التضامن والتكافل 

 ي ستثمارمفهوم الوقف االالفرع األول:           

 لوقفإذا كان الوقف المباشر هو ما يستعمل أصل المال في تحقيق غرضه، فإن ا

، (5) الوقفي ما يستعمل أصله في إنتاج إيراد، وينفق اإليراد على غرض ستثماراال

 .(6) شرعاضمان ديمومته بما هو مباح بالطرق التي من شأنها 

 أموال الوقف ستثمارالضوابط الشرعية ال -1

در ن مصااألموال الوقفية مجموعة من الضوابط العامة المستنبطة م استثماريحكم 

 :  (7) اآلتيالشريعة اإلسالمية والتي تتلخص في 

ة سالمية اإلأموال الوقف مطابقة ألحكام ومبادئ الشريع استثمارأن تكون عمليات  -1

 .وفقا لسلم األولويات اإلسالمية التي سوف تعود على الموقوف عليهم

عقود عدم تعريض المال الوقفي لدرجات عالية من المخاطر مما يستوجب توثيق ال -2

 مع المتابعة والمراقبة وتقويم االداء.

فال  ات الوقفية بطريق األقرب فاألقرب وفقا لشروط الواقفستثمارأن توجه اال -3

دود حفي  مل التنمية في المناطق األقرب والمحرومة ليتم البحث عن مناطق أبعد حتىته

ن ألولى أاب ادول أخرى وتهمل التنمية الداخلية )األولويات اإلسالمية(، وبالتالي فمن ب

 مال وقفي في دول معادية ومحاربة لإلسالم والمسلمين.  استثماريحرم 

وال  ليهمع قيق النفع االكبر للجهات الموقوفات الوقفية نحو تحستثمارأن توجه اال -4

 .مع المحافظة على األموال وتنميتها، سيما الطبقات الفقيرة

لى عالمناسب لينفق  يقتصادالوقفي على تحقيق العائد اال ستثمارأن يعمل اال -5

ين زن بالجهات الموقوف عليها، بما يغطي نفقات الصيانة ألصل الوقف، فتحقيق التوا

 يبقى ضرورة شرعية. االجتماعيوالهدف  يصادقتالعائد اال

 اإلطار القانوني لألوقاف في الجزائرالفرع الثاني:           

المتضمن  25-90باألوقاف مع صدور قانون رقم  االعتناءبدأت تظهر بوادر 

اف لألوق، والذي جسد الحماية الدستورية 18/11/1990التوجيه العقاري المؤرخ في 

بفتح  كما قام هذا القانون، 23/02/1989من دستور  49جب المادة بموالمنصوص عليها 

ي إطار ة، فالمجال أمام المستحقين االصليين لألمالك الوقفية السترجاع أراضيهم المؤمم

 .08/11/1971المؤرخ في  73-71بموجب األمر  الثورة الزراعية
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ر عد صدوب، واسترجاعهارغبة المشرع في تعزيز حماية األوقاف أكثر تأكدت و

، والذي أقر الحماية (8)يتعلق باألوقاف  27/02/1991المؤرخ في  10-91قانون رقم ال

عد اف(، ويألوقوالتسيير واإلدارة إلى السلطة المكلفة باألوقاف )وزارة الشؤون الدينية وا

وقف، تشريعا أوسع من سابقيه، أين وضع المشرع فيه نظاما جديدا لل 10-91القانون 

رره قما بث االنظمة التشريعية المتعلقة بالوقف في دول المغرب العربي، يعتبر من أحد

 .تت الوقية تتماشى ومتطلبااستثمارصيغ إنشائه لحماية قانونية لألمالك الوقفية ومن 

 يتهاالثاني: أسباب بروز مناطق الظل في الجزائر، ومعوقات تنمبحث الم          

، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونأولويات  الظليتصدر ملف تنمية مناطق 

 ن تنميةدة دوال يمكن الحديث عن الجزائر الجدي: '' والذي شدد منذ اعالئه سدة الحكم أنه

 .'' مناطق الظل

 أسباب بروز مناطق الظل في الجزائرالمطلب األول:           

 دارةمتعلقة بنمط اإل، والمباشرةالغير ومباشرة الهناك العديد من العوامل 

 والسياسة العامة للدولة، نوجزها فيما يلي:

ع لتوسارتفاع نسبة النفقات العامة، مع عدم قدرة اإلدارة على مسايرة وتيرة ا -

 في حجم التنمية. اقليميالعمراني والتطور الحضري، مما يخلق عدم توازن 

ة نتاجيد اإلالبطالة في المناطق الفقيرة لعدم قدرة المواراألمية ومعدالت  ارتفاع -

 المنطقة فضاًء خصبا لآلفات. ، مما يجعلستيعاب العمالةاعلى 

الت معدل النمو السكاني في هذه المناطق، والذي يقابله ضعف في معد ارتفاع -

 .يقتصادالنمو اال

ادر مصالمرأة في مناطق الظل من التهميش، مما يؤدي إلى إبعادهن من معاناة  -

 هن.المساهمة في التنمية أو إبعادصنع القرارات 

ضحا تمخض عن تمركز التنمية على مستوى المدن والمراكز العمرانية، خلال وا -

 ووضع مناطق الظل على هامش التنمية. اإلقليميفي التوازن 

، (لمجتمعالصورة الحقيقية لواقع )نقل ا ،الرقابي مبدوره الشعب، ممثلوقيام عدم  -

 في ةعياالجتماالظروف والتي كان من الممكن أن تترجم في قوانين تسعى إلى تحسين 

 .المناطق المهمشة

 ات نوعية في مناطق الظلاستثمارعوائق تحقيق المطلب الثاني:           

يير ت تسإن ارتفاع نسبة النفقات العامة، أجبر الدولة على إعادة مراجعة كيفيا -

 .ممتلكاتها من أجل جعلها أكثر ربحية

تحصيل وتثمين مواردها تعاني معظم مناطق الظل في الجزائر من ضعف في  -

طرف  مة منالمحلية، وهو ما يجعلها عبئا على ميزانية الدولة، رغم التوجيهات الدائ

 .(9) ومواردهااإلدارة المركزية في إطار الحوكمة المحلية إلى تثمين مقدراتها 

تها، و قلأتباين أرقام إحصاء هذه المناطق من والية إلى أخرى، ليس بسبب كثرتها  -

 وض مؤشرات تحديد هذه المناطق. وإنما لغم

مالية ة العتماد تسيير المشاريع التنموية في مناطق الظل أساسا على حجم االغلفا -

 المتبقية )المخلفات المالية(، لتحديد عدد )زيادة ونقصانا( مناطق الظل.
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ل الكثافة السكانية واتساع الرقعة الجغرافية عادة في مناطق الظ نخفاضا -

  دنيا. ما تكون مناطق شبه ريفية، يجعل مستوى التنمية فيها متباعتبارها غالبا 

ن سنة حصيلة الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوا :1الجدول 

2020  

عدد 

مناطق 

الظل على 

المستوى 

 الوطني

التواجد 

السكني في 

 مناطق الظل

عدد 

المشاريع 

المحدد 

 للترقية

التقييم 

 المالي

 

اريع عدد المش

بغالف مالي 

 مرصود

عدد المشاريع 

التي ال تتوفر 

 على المال

 480.42 32700 مليون 8.5 13587

 مليار دج

بإجمالي  12841

 مليار دج 188.42

19859 

 292بإجمالي 

 مليار دج

مة من لحكواالوزارة األولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصيلة  المصدر:

  .51ص، 2021، 2020سيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة أجل تنفيذ برنامج ال

 

 مستشار الجمهورية المكلف بمناطق الظللإحصائيات : 2الجدول 

عدد مناطق 

الظل على 

المستوى 

 الوطني

التواجد 

السكني 

في 

مناطق 

 الظل

عدد 

المشاريع 

 المسطرة

مجاالت 

 التنمية

عدد 

المشاريع 

 المستلمة

التقييم 

 المالي

)مليار 

 دج(

عدد 

المشاريع 

 الممولة

غالف 

مالي 

 مرصود

)مليار 

 دج(

15044 

 1357في 

 بلدية

08 

مليون 

 نسمة

43198 15 11208 590  13.342 323 

 (10) (2021)مراد، إحصائيات مناطق الظل،  المصدر:
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 مناطق الظلحصائيات بعض اإل :3الجدول 

عدد مناطق الظل  الوالية

 المحصاة

عدد المشاريع 

 المسطرة

 الغالف المالي

 مليون دج 977 101 بلدية 15في  57 االغواط

 مليار دج 01 40 بلديات 06في  30 إيليزي

 مليار دج 13 1574 383 البليدة

 مليار دج 03 600 بلدية 34في  299 الجزائر العاصمة

 مليار دج 9.4 522 351 أدرار

 مليار دج 26 1536 456 تبسة

 مليار دج 06 390 بلدية 42في  615 تيارت

 مليار دج 3.8 737 بلدية 64في  825 المدية

 مليار دج 1.5 95 بلدية 15في  64 وهران

 مليار دج 13.4 508 بلدية 47في  706 المسيلة

 مليار دج 8.7 2031 بلدية 61في  549 باتنة

 مليار دج 2.15 224 462 مستغانم

 مليار دج 03 190 359 تيسمسيلت

 .معة من طرف الباحثينمجإحصائيات : المصدر

 

 ناطق الظلمات نوعية في استثمارالثالث: جهود الدولة الجزائرية لتحقيق بحث الم       

ق قد أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليماته بوجوب إجراء مسح شامل لمناطل

 صة فيعانيه سكان بعض مناطق البالد "وضعا مرفوضا تماما" خاحيث اعتبر ما يالظل، 

لطبقة ل بامكانيات الالزمة لتحسينه، ليدعو المسؤولين المحليين إلى التكفظل توفر اال

ة ساكنلالمعوزة وجعلها "شغلهم الشاغل"، ليشدد كذلك على توفير ظروف العيش الكريم 

مناطق الظل، ومحذرا من أن الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين 

هام عدة اشهر( تم إنهاء م 06أشهر قليلة )والمخربين، وهو ما لمس في الميدان، فبعد 

ئيس رمسؤولين )رؤساء بلديات ورؤساء دوائر(، مع المتابعات القضائية، فيما وصفه 

 لظل''.ااطق الجمهورية عبد المجيد تبون بـ ''خيانة األمانة وتالعبات في مشاريع تخص من

لمحلية والجماعات اجهود اإلدارة المركزية )وزارة الداخلية المطلب األول:         

 والتهيئة العمرانية( لتنمية مناطق الظل
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تسعى الجزائر من خالل مقاربة تنموية لمناطق الظل، تهدف إلى إحداث 

ف لظروات سريعة، ترتقي بالفرد نحو مستويات معيشية أحسن، من خالل تهيئة ااستثمار

 ، نذكر منها:مالمالئمة لتحقيق العيش الكري

 من طرف وزارة الداخلية لترتيب األولويات وتسجيل تطوير تطبيق معلوماتي .1

ست  عتماد علىعن طريق االمناطق الظل، العمليات منذ البداية، والذي سمح بإحصاء 

 :منها، (11) للتقييم( مؤشرا 16عشرة )

 ة حتياجات األساسيالحرمان من اال، ومؤشر غياب البنى التحتية األساسية

 حية، التعليمية...(اإلنسانية )فرص العمل، الخدمات الص

  مؤشر غياب بعض الضروريات األقل درجة: االطعام المدرسي، التدفئة

  ..الخالمدرسية، اكتظاظ االقسام، المالعب الجوارية، أخطار طبيعية قريبة..

  :ضمن المنطقة الشبه حضرية، خارج النسيجالتواجد المؤشر الجغرافي 

 ق. سواالمراكز الصحية واألالحضري، بعدها عن مقر البلدية، وعن المدارس و

  ق مناطلالمؤشر الزمني لتنفيذ المشاريع: حيث يجب أن تتسم المشاريع الموجهة

 وي.واآلجال القصيرة، مع تحقيقها للطابع التنموالمستعجلة الظل بالسرعة 

بني ت، مع تعزيز السياسة الوطنية لتنمية مناطق الظل، ضمن مخطط عمل الحكومة .2

 .اربة تنموية مستدامةإستراتيجية وطنية بمق

 (.2024-2020) يقتصاداالضمن مخطط برنامج االنعاش  مناطق الظل إدراج .3

 .2021تنمية مناطق الظل، ضمن قانون المالية لتخصيص أغلفة مالية  .4

 جهود الجماعات المحلية لتنمية مناطق الظلالمطلب الثاني:          

اريع لى إحصاء وتفقد المشإ ،بعد لقاء الحكومة سارع والة الجمهورية مباشرة

كلفة الم التنموية في المناطق التي يتم تصنيفها كمناطق ظل، من طرف اللجان الوالئية

ذه ة لهبمناطق الظل، والتي أنشئت خصيصا إلحصاء وتحديد الحاجيات التنموية الضروري

 يرياتمدوال ، والمرفقة بلجان تقنية مشكلة من إطارات تقنية تمثل مختلف الهيئاتالمناطق

 على مستوى كل والية، نذكر منها:

 .ةظروف المعيشيية صغيرة لها أثر فوري على تحسين الاستثمارتسجيل عمليات  .1

ية في الطاقة الشمس استعمالوبناء وترميم قاعات العالج، والمنشآت التربوية،  .2

بع المنا تهيئة، صيانة مختلف الشبكات المائية، مع االنارة المنزلية أو العمومية

 مائية في شكل عين عمومية، وإنجاز خزانات صغيرة.ال

 تلك في يقتصادقالع االسعي الدولة نحو تجسيد مفهوم الريف المنتج، لضمان اإل .3

 المناطق.

 . (12) ة"لمنتجفي المرأة الريفية الماكثة في البيت، ضمن مفهوم ''المرأة ا ستثماراال .4

 ققت"ناطق الظل قد ''حوبناء على الدراسات، فإن إستراتيجية تنمية وإنعاش م

 .(13) هدفها األول بعد عام من انطالق برامج تنمية مناطق الظل

 ظلي مناطق الفالصيغ التقليدية المعتمدة لتمويل المشاريع التنموية المطلب الثاني:      

أكد السيد إبراهيم مراد، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، بأن 

د غالف مالي في ميزانية استكون سنة مناطق الظل ب 2021سنة  ص   2021متياز، أين ر 
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 50مليار دج للمخططات البلدية للتنمية، من ضمنها  100بعنوان وزارة الداخلية يقدر بـ 

عتمادات المالية المسجلة ضاف إلى هذا المبلغ االمليار دج لتنمية مناطق الظل، وي

 40ة(، حيث يقدر المبلغ بـ يقتصادواال ةاالجتماعيوالمحولة من الميزانيات القطاعية )

مليار دج، لفتح المسالك والطرقات في إطار برنامج وزارة االشغال العمومية، وغالف 

عتمادات مالية ضمن ا ناهيك عن تخصيص، مليار دج للتحسين الحضري 20مالي بقيمة 

 ميزانيات محلية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وغيرها من المصادر
 ، وتتمثل أغلب الصيغ التقليدية المعتمدة، فيما يلي :(14)

ولة ميزانية الد: ات في مناطق الظل في إطار أغلفة مرصودة منستثمارتمويل اال .1

وق صند، كزة والمخططات البلدية للتنمية()المخططات القطاعية للتنمية غير الممر

 ة.لواليللبلدية وامساهمات الميزانيات المحلية ، الضمان والتضامن الجماعات المحلية

 ات عن طريق المشاريع التطوعية للخواص )اإلعانات(.ستثمارتمويل اال .2

تمويل مشاريع مناطق الظل من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  .3

 ةجتماعياالة وكالة التنميوالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية )أناد( و ،)أونجام(

 )أدس(.

، الدكتور صالح صالحي توسيع صيغ التمويل التقليدية المعتمدة اقترحكما 

ثالث ثالثي القطاعات، يرتكز بداية على القطاع ال اقتصادباالنتقال الضروري نحو 

 إطار في حدوده، والقطاع الخاص في العاملقطاع )الزكاة واألوقاف( باإلضافة إلى ا

ح ال تفت ائريالجز قتصادالحقيقي، بما أن الوضعية الحالية لالاالقتصاد ضوابطه المتعلقة ب

 .(15) آفاقا نحو تمويالت جديدة، دون الصيغة الجديدة

 : عالقة القطاعات الثالثة01 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاف ظامي المستدام لمأسسة الزكاة واألوصالح صالحي، أسس االنتقال النالمصدر: 

 .29/05/2021، 21/179واالفاق التطبيقية للمرسوم 

 

لجمهورية االجهود الحكومية من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس المطلب الثالث:         

 2020)مناطق الظل( بعنوان سنة 
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 2020نة الجهود الحكومية من أجل ترقية مناطق الظل بعنوان س :04الجدول    

 تحسين ظروف المعيشة في مناطق الظل

 ئريةلجزااالوزارة المشرفة: وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 

المشاريع التي تفتقر إلى  المشاريع التي تم تمويلها القطاعات الفرعية

 التمويالت

 المبالغ  العدد

 )مليار دج(

 المبالغ  العدد

 )مليار دج(

 39.31 3258 30.66 2465 ويد بمياه الشربالتز

 26.25 2311 24.69 1737 الصرف الصحي

 47.97 2543 16.77 1352 الربط بالكهرباء

 43.57 1696 23.96 998 التزويد بالغاز

 19.41 1915 11.49 1436 تحسين ظروف التمدرس

 0.52 47 0.39 41 النقل العمومي

 91.63 5258 67.73 3216 فك العزلة

 6.35 1261 4.75 693 االنارة العمومية

 6.98 580 2.76 364 الصحة الجوارية

 6.8 759 3.27 356 فضاءات األلعاب

 0.24 35 0.058 03 مكافحة زحف الرمال

 0.4 44 0.63 66 التغطية األمنية

 2.57 152 1.26 114 المخاطر الطبيعية

 292 19859 188.42 12841 المجموع

ة من لحكومااألولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصيلة الوزارة  المصدر:

 .53ص، 2021، 2020أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة 

ت حجم الصعوبات التي تواجه الحكومة لتوفير تموياللنا من الجدول، ويتضح 

ر من عدد هو أكب 19859 لمناطق الظل، فعدد المشاريع التي تفتقر للتمويل والمقدرة بـ

حو تأخير ، ورغم ذلك يبقى توجه الدولة ن12841المشاريع التي تم تمويلها والمقدر بـ 

نواعه بأ الوقفي ستثمارالدور المالي للقطاع الثالث في العملية مستمرا، حيث يشكل اال

نفقات لاية موردا غير مباشر من الموارد المالية التي يمكنها أن تساعد الدولة على تغط

وارد مقيمة  دراسة للدكتور صالح صالحي أنولقد أكدت والتعليمية والثقافية،  ةاالجتماعي

وفقا  ةماعياالجتالزكاة واألوقاف في الجزائر بمقدورها لوحدها أن تغطي قيمة التحويالت 

 .2023-2022وتقديرات  2021لتقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 
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 كاة والوقف في تحقيق الموازنة العامة للدولةدور موارد الز :2 الشكل

 

 

 

 

 

 

 اف صالح صالحي، أسس االنتقال النظامي المستدام لمأسسة الزكاة واألوق: المصدر

 29/05/202، 21/179واالفاق التطبيقية للمرسوم 

1. 

 

طق األمالك الوقفية في منا ستثمارالوبالتالي فإن وضع إستراتيجية واضحة 

واء س ،هاستلعب دورا مهما في تحريك جملة من األنشطة المرتبطة بين تحتاج إلى تنمية،

 ستثمارل االخصوصا على المدى البعيد، مما يجع ،ةاالجتماعية، أو الثقافية أو يقتصاداال

، قطالوقفي كأداة تنمية تدخل ضمن مخططات الدولة، عوضا أن يبقى كمصدر تكافلي ف

 .مدارس الدينيةتتجه فيه أغلب األوقاف نحو المساجد وال

 

 ناطق الظلماألمالك الوقفية في  ستثمارالصيغ الحديثة الأهم الرابع:  بحثالم         

ى ها علاألوقاف، والتي يمكن تطبيق استثمارباإلضافة إلى الطرق التقليدية في 

المشرع الجزائري عدة صيغ أخرى في مجال النشاط ين أدرج أمناطق الظل، 

رسوم ، والم07-01القانون ، 381-98المرسوم التنفيذي ، 10-91القانون )، يقتصاداال

وفقا لما ومن أهمها ما تعارف عليه المستثمرون من عقود متنوعة، و(، 213-18 التنفيذي

لف بمخت وتنمية األوقاف استثمارحول كيفية  ستثمارأقره الفقه اإلسالمي في مجال اال

ناطق األوقاف فيها في م ستثمارستغاللها الايمكن  ،حديثة اظهرت صيغحيث ، أنواعه

ظ بما يحفوتمع الظل بما يتوافق والشريعة اإلسالمية، ثم بما يعود بالنفع على الفرد والمج

 فيما يلي:   أهمها،أصل الوقف، نوجز 

رب )وهي صورة من صور الشراكة بين طرف يقدم الرأس المال  المضاربة الوقفية: .1

قف في جزء من ريع الو استعمالأين يتم  المال(، وطرف آخر يقدم العمل )مضارب(،

 .التعامل المصرفي والتجاري من قبل الهيئة المكلفة بتسيير األوقاف

المجاالت الخيرية عن رقية : تنشؤها المؤسسة الوقفية من أجل تالشركات الوقفية .2

ها من أجل تحقيق عوائد استثمارطريق االكتتاب العام لتجميع األصول الوقفية و

تسليمها لألطراف المستحقة، وقد تكون شركة مساهمة مغلقة أو شركة  وارباح، يتم
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عمال كافة الضوابط إالشخص الوحيد أو شركة ذات المسؤولية المحدودة في إطار 

، 140الشرعية المتعلقة باألوقاف الواردة في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 

 .(16) هفي الوقف وفي ريعه وغالت ستثمار(، بشأن اال5/6)

 وهو وقف يقوم باإلقراض الحسن في ضروريات الحياة، وفقعقد القرض الحسن:  .3

ضوابط وشروط شرعية، مع المتابعة الجادة في تحصيل القروض وفق منهجية 

د  تعونها الية، ألاستثمارمؤسسية، ورغم أن هذه الصيغة في األصل ال تعتبر صيغة 

في ف، 07-01من القانون  10مكرر 26على الوقف بشيء، إال أنها وردت في المادة 

اء م إنشتإطار البرنامج استغالل األوقاف لعام لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 

مؤسسة مصغرة وهي مؤسسة أرجعت ديونها وخرجت من دائرة  8000حوالي 

 .(17) دعامل، وبالتالي هي ثروة مضافة للبالألف  24زيد عن ما يشغل الفقر، وهي ت

 لنقود(اية الوقفية )وقف ستثماروهي صورة حديثة للصناديق االفية: الصناديق الوق .4

كون المألوفة حاليا ويمارسها الكثيرون في إنشاء المشروعات الوقفية، بحيث ي

 و نفسههمستمرا يقوم بتغذية الغرض الوقفي الذي حدد له، ويتغذى والصندوق دائما 

 .(18) صندوقبعوائد النقود التي يوقفها المحسنون للمشروع أو ال

وهي صكوك محدد القيمة تصدر بأسماء مالكيها )المكتتبين : (19) الصكوك الوقفية .5

للجهة  دموهاقوهم الواقف(، مقابل األموال )المال المكتتب يمثل المال الموقوف( التي 

ة ة ناجعوهي طريق، وذلك بقصد تنفيذ المشروع الوقفي، الموقوف عليها أو من يمثلها

فع على في مشاريع تعود بالنها لدى الراغبين في وقفموال األ ومستحدثة في تجميع

 المجتمع. 

وذلك بأن يعطي الممول للشريك الحق في الحلول : (20) المشاركة المنتهية بالتمليك .6

دفع  ذا تممحله في ملكية المشروع، سواء مشاركة كلية أو جزئية تكون على دفعات، فإ

 ليها.عوبقي الريع على الجهة الموقوفة جميع االقساط صار العقار كامال للوقف، 

سبيل  هي آلية وقف خدمة معينة ألشخاص بأعيانهم أو بأوصافهم علىوقف الخدمات:  .7

تام التأبيد أو التأقيت، كخدمة نقل أشخاص محددون بأوصافهم كالمعوزين واالي

ز لمراكاوالتالميذ والمعاقين والشيوخ والحوامل وغيرهم، ووقف خدمة االشتراك في 

امعة ى أو جالرياضية، أو وقف الخدمات السلكية والالسلكية، لصالح مستشفوالتعليمية 

، وكلها خدمات وقفية (21) أو مركز تعليمي أو مهني أو مكتبة أو دار لأليتام وغيرها

 لمناطقاوالتعليمية في  ةاالجتماعييمكن أن تسهم بصورة مباشرة في ترقية الحياة 

 المحرومة والهشة.

ستصناع أو هو أحد صور عقد اال: (B.O.T)والتشغيل واإلعادة  عقد البوت .8

المقاولة، وقد أصبحت تطبيقاته بديال عن التمويل عن طريق الموازنة العامة، أو من 

، عن طريق إسهام قطاع األوقاف بما يتطلب (22) خالل القروض الخارجة واإلعانات

دة في قرار مجمع الفقه من ضمانات وضوابط شرعية متعلقة باألوقاف السيما الوار

(، المتعلق بتعمير األوقاف والمرافق العامة من 8/19) 182اإلسالمي الدولي رقم 

 خالل تطبيق نظام البناء والتشغيل واالعادة.
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ؤلف ستغالل الملك المعنوي بتصريح الما: يمكن تحبيس حق وقف الحقوق المعنوية .9

ق السو ؤلف، وهو ما يتحدد فيلى إلى إيراد حق الماالواقف، فتصرف الصدقة هلل تع

 لناشرلمن ثمن لهذا الحق لطبعة واحدة أو أكثر، أو لجميع الطبعات، وبهذا يمكن 

 لعامةاالسترباح بنشر الكتاب شريطة أن يتصدق بغلة حق المؤلف في وجوه الخير ا

 .(23) بالوصفأو بما حدده المؤلف من وجوه الخير، إن كان قد حدد شيئا منا 

 اتمةالخ          

ين ني، أوالتضامن اإلنسا االجتماعييجسد الوقف نموذجا من أجمل نماذج التكافل 

لى ه إنتفاع بيسعى أرباب المال والمسارعين نحو فعل الخيرات، إلى نقل فائدته واال

نطالق اكتسبت الجزائر بمرور أكثر من سنتين من اولقد المحتاجين من فئات المجتمع، 

، (24) تجربة وصلت إلى حد تصديرها إلى الدول المجاورةمشروع تنمية مناطق الظل، 

تغطية ية لغير أن العملية تبقى تحتاج إلى الكثير من العمل، خصوصا في إيجاد حلول مال

قية أن بشة التي تعيشها الجزائر شأنها يقتصادعجز ميزانية الدولة، في ظل الظروف اال

صادر سلطات العليا البحث عن م، مما يحتم على ال19دول العالم، جراء أزمة كوفيد 

ن ات الوقفية، والتي إن أ حستثمارتمويلية جديدة غير تقليدية، منها صيغة اال ا ستغاللهاس 

، اإلداريبي وفإنها وال شك ستدعم الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن توفير الجانب الرقا

ثمين تعمليات م بح له القيابما يتوافر للنظام الوقفي من آليات رقابية وإدارية خاصة به، تتي

 األمالك الوقفية دون اهتالكه وزواله.

 الدراسة: نتائج

ي ها فلاستعمااألمالك الوقفية في الجزائر، يقف عائقا نحو  استثمارحداثة موضوع  -

 تنمية مناطق الظل.

 ،ة هامةمالي األمالك الوقفية في إحداث توازنات استثمارغفال الدولة ألهمية عائدات إ -

 ة.الدول عتماد الكبير للدولة على الصيغ التمويلية التقليدية، يضعف ميزانيةاالمع 

مناطق  ي فيية لألمالك الوقفية من شأنها ترقية اإلطار المعيشستثمارتعدد الصيغ اال -

 الظل على المدى القصير.

 :التوصيات

ب أغل  أنرغم كل جهود الدولة، ومنذ انطالق العمليات التنموية بمناطق الظل، اال

ريع مشا هذه المناطق لم تشهد نقالت تنموية نوعية، على اعتبار أن أغلب المشاريع هي

ذي ألمر الة، اصغيرة استعجالية قصيرة المدة، ال يمكنها تغيير عقودا من التأخر في التنمي

 نوجزها فيما يلي:  ، يدفعنا لتقديم جملة من التوصيات

عادة النظر في مؤشرات تحديد إحصاء واضح لمناطق الظل، مع إ اعتمادضرورة  .1

 مناطق الظل وفق معايير موحدة وثابتة وغير خاضعة لمخلفات الميزانيات المختلفة.

 عليميفي األمالك الوقفية لتتعدى المجال الديني والت ستثمارتوسعة مجاالت اال .2

 إلى مجاالت البنى التحتية. االجتماعيو

 لصناديق الوقفية المخصصةتخصيص صندوق وقفي خاص بمناطق الظل، مع تعميم ا .3

 لتمويل المشاريع الصغيرة.
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اطق ي منالوقفي ف ستثمارتشجيع النشاط الجمعوي للجمعيات الخيرية في بناء روح اال .4

 الظل.

 .ورة إنشاء إطار قانوني واضح لتسيير وتنمية مناطق الظلضر .5

ة هممساتحسيس كامل القطاعات بما فيها قطاع الشؤون الدينية واألوقاف بضرورة ال .6

 ية في مناطق الظل.ستثمارفي العملية اال

طق ة وحرفية في هذه المناطق ال سيما عن طريق إنشاء مناياقتصادخلق نشاطات  .7

 .نشاطات مصغرة على مستوى مناطق الظل

ي كوية ف، مبنيا خاصة على الموارد الوقفية والزفي التنميةإشراك القطاع الثالث  .8

 العملية التمويلية للدولة. 

 جل وطني رقمي )بطاقية موحدة( لرصد احتياجات مناطق الظل والفئاتإنشاء س .9

 الهشة.

 التهميش:
                                                           

(. لسان العرب 1993بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. )محمد  - 1

 .390ص  (. بيروت لبنان: دار صادر.11، المجلد 03)اإلصدار 

-08-05، 2020-02-22وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ) - 2

 . الجزائر.1253، 10881، 2349(. التعليمات الوزارية رقم 2020-08-13و 2020

(. يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة 2010, 06 09. )02-10القانون  - 3

جمهورية (. الجزائر: الجريدة الرسمية لل21/10/2010، الصادر في 61اإلقليم. )العدد 

 .102-101ص الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

(. حصيلة الحكومة من أجل تنفيذ 2021رية . )الوزارة األولى للجمهورية الجزائ - 4

 .51ص  . الجزائر.2020برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة 

(. 01(. الوقف اإلسالمي تطوره إدارته وتنميته )اإلصدار 2000قحف منذر. ) - 5

 .  159ص سوريا: دار الفكر. -دمشق

مجلة  ليات والضوابط الشرعية.(. استثمار األموال الوقفية: اآل2017مالك براح. ) - 6

 .182ص .190-179(، الصفحات 05) مجاميع المعرفة

(. ضوابط استثمار أموال الوقف ومخاطره 2013محمد عبد الحليم جيهان الطاهر. ) - 7

(، 34)09ية، في المجتمع االسالمي. )جامعة األنبار( مجلة جامعة األنبار للعلوم االسالم

 .531- 526 ص .542-502الصفحات 

 21. )عدد المعدل والمتمم(. يتعلق باألوقاف 1991, 04 27. )10-91القانون  - 8

ة (. )الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي1991-05-08الصادر في 

 .690ص  ( الجزائر. الشعبية
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(. مذكرة رقم 2016, 03 10وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ) - 9

 .. تثمين أمالك الجماعات المحلية. الجزائر096

(. إحصائيات مناطق الظل. )وكالة األنباء 2021, 07 12إبراهيم مراد. ) - 10

، من 2021, 08 05الجزائرية( تاريخ االسترداد 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210712/214573.htm 

(. التعليمة 2020, 08 13والتهيئة العمراني. ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية - 11

 . الجزائر.1253/2020الوزارية رقم 

(. مداخلة في أشغال اليوم الدراسي '' تطوير 08/04/2021و 07إبراهيم مراد. ) - 12

. ديدةالسد األخضر، فرص استراتيجية تنمية مستدامة في ظل الجزائر الج-مناطق الظل

 الجزائر. االستراتيجية الشاملة. تأليف المعهد الوطني للدراسات

أشغال (. 08/04/2021و 07الشاملة. )المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجية  - 13

نمية السد األخضر، فرص إستراتيجية ت -اليومين الدراسيين حول تطوير مناطق الظل 

 الجزائر. مستدامة في ظل الجزائر الجديدة.

 (08/04/2021و 07)مراد،  - 14

(. أسس االنتقال النظامي المستدام لمأسسة الزكاة 2021, 05 29صالحي. )صالح  - 15

ف. . تأليف جامعة فرحات عباس، سطي21/179واألوقاف واالفاق التطبيقية للمرسوم 

ية لتنمامداخلة في إطارالمؤتمر الدولي ''دور القطاع الثالث والمؤسسات الوقفية في 

 ئر.لجزااجارب الحديثة''، الجلسة األولى. االقتصادية واالجتماعية المستدامة في الت

(. التكامل الوظيفي بين مؤسسة األوقاف ومؤسسة 2020, 06صالح صالحي. ) - 16

جلة ي. مالزكاة لضمان حد الكفاية المجتمعية في الجزائر وفي منظمة التعاون االسالم

 .33ص. 42-08(، الصفحات 01)05التمويل واالستثمار والتنمية المستدامة، 

لندوة الجهوية لألوقاف والزكاة مداخلة في ا(. 2021, 05 15يوسف بلمهدي. ) - 17

 الجزائر. -لواليات الشرق الجزائري. والية برج بوعريريج 

  (. 196، ص2000)منذر،  - 18

(. مجاالت وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامة. 2006أحمد محمد هليل. ) - 19

مكة  -رى التنموية والرؤى المستقبلية( جامعة أم الق )المؤتمر الثاني لألوقاف الصيغ

 .10ص  المملكة العربية السعودية. -المكرمة

 .  (189، ص2017)براح، - 20

 .  (189ص، 2000)منذر،  - 21
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( B.O.T(. عقد البناء والتشغيل واإلعادة )2009, 04أبو غدة عبد الستار. ) - 22

سالمي( (. )مجمع الفقه اال19)الدورة  وتطبيقه في تعمير األوقاف والمرافق العامة.

 .01صاإلمارات العربية المتحدة. 

   (. 184، ص2000)منذر،  - 23

زيارة وفد من المعهد الوطني للدراسات السياسية واإلستراتيجية لدولة نيجيريا إلى  - 24

طق ، لالطالع على تجربة الجزائر في تنمية منا28/08/2021والية سوق أهراس يوم 

 .  تكفل بانشغاالت القاطنين بهاالظل وال

 ةالببليوغرافيالمراجع   

 قوانين وتعليمات:

مية الجريدة الرس، يتعلق باألوقاف، 27/04/1991المؤرخ في  10-91القانون رقم  (1

، 08/05/1991، الصادر في 21عدد ال، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المعدل والمتمم.

يتضمن المصادقة على المخطط ، 09/06/2010خ في المؤر 02-10القانون رقم  (2

عدد ال، بيةة الشعالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي، الوطني لتهيئة اإلقليم

 .21/10/2010، الصادر في 61

رية الوزات اليموزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، التع (3

المؤرخة في  10881/2020رقم ، 13/08/2020رخة في المؤ 1253/2020 رقم:

 .22/02/2020المؤرخة في  2349رقم ، 05/08/2020

تتعلق  ،096وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مذكرة رقم  (4

 .10/03/2016بتثمين أمالك الجماعات المحلية، المؤرخة في 

 كتب:

 -ر، دمشق، دار الفك01ارته، تنميته، الطبعة منذر قحف، الوقف اإلسالمي تطوره، إد (5

 .2000سوريا، سنة 

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري، لسان (6

 .1993لبنان، سنة  -، دار صادر، بيروت 03العرب، الجزء الحادي عشر، الطبعة 

 :ندوات وملتقياتمؤتمرات و

ل ن حوية الشاملة، أشغال اليومين الدراسييالمعهد الوطني للدراسات اإلستراتيج (7

ي فالسد األخضر، فرص إستراتيجية تنمية مستدامة  -موضوع " تطوير مناطق الظل 

 .2021أفريل 08و 07الجزائر، ، "ظل الجزائر الجديدة
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ي فخلة أحمد محمد هليل، مجاالت وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامة، مدا (8

 رى، مكةم القوقاف الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة أإطار المؤتمر الثاني لأل

 .2006المملكة العربية السعودية، سنة  –المكرمة 

وير مراد، مداخلة في إطار أشغال اليومين الدراسيين حول موضوع " تط إبراهيم (9

السد األخضر، فرص إستراتيجية تنمية مستدامة في ظل الجزائر  -مناطق الظل 

 07الجزائر، المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجية الشاملة، ، "الجديدة

 .08/04/2021و

تعمير  وتطبيقه في (B.O.T)عقد البناء والتشغيل واإلعادة عبد الستار أبو غدة،  (10

اإلمارات  ،19األوقاف والمرافق العامة، اشغال مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة 

 .2009العربية المتحدة، أفريل 

اق االفصالحي، أسس االنتقال النظامي المستدام لمأسسة الزكاة واألوقاف و صالح (11

لثالث ا، مداخلة في إطار المؤتمر الدولي ''دور القطاع 21/179التطبيقية للمرسوم 

 ديثة''،ارب الحالمستدامة في التج واالجتماعية االقتصاديةوالمؤسسات الوقفية في التنمية 

 .29/05/2021الجزائر، -عباس سطيفالجلسة األولى، جامعة فرحات 

بلمهدي يوسف، كلمة افتتاحية للندوة الجهوية لألوقاف والزكاة لواليات الشرق  (12

، الموقع اإللكتروني: 15/05/2021الجزائر،  -الجزائري بوالية برج بوعريريج 

https://www.facebook.com/MARWDZAIR/videos/6502463691813

00/?redirect=false :20/09/2021، تاريخ االسترداد. 

 مجالت:

د حصالح صالحي، التكامل الوظيفي بين مؤسسة األوقاف ومؤسسة الزكاة لضمان  (13

تثمار ساالول الكفاية المجتمعية في الجزائر وفي منظمة التعاون اإلسالمي، مجلة التموي

ر، جوان الجزائ -، جامعة فرحات عباس سطيف01، العدد 05والتنمية المستدامة، المجلد 

2020. 

يع مجام ستثمار األموال الوقفية: اآلليات والضوابط الشرعية، مجلةامالك براح،  (14

ي ركز الجامعقتصادية التسيير والعلوم التجارية، الممعهد العلوم اال، 05رقم المعرفة، 

 .2017ف، الجزائر، سنة تندو

 ستثمار أموال الوقف ومخاطره فياجيهان الطاهر محمد عبد الحليم، ضوابط  (15

، العراق، 34دد ، الع09المجتمع اإلسالمي، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، المجلد 

 .2013سنة 

 :التقارير

https://www.facebook.com/MARWDZAIR/videos/650246369181300/?redirect=false
https://www.facebook.com/MARWDZAIR/videos/650246369181300/?redirect=false
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ء الجزائرية( (. إحصائيات مناطق الظل. )وكالة األنبا2021, 07 12. )مرادإبراهيم  (16

، من 2021, 08 05 :تاريخ االسترداد

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210712/214573.html 

حكومة من الوزارة األولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصيلة ال (17

، تحميل من الموقع 2020أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة 

-http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textesاإللكتروني: 

de-references/plans-d-actions :2021-09-01، تاريخ االسترداد. 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210712/214573.html
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions
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 13/12/2022 :القبولتاريخ                   08/11/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 الجزائر بين الواقع والمأمولحماية المستهلك في  دور جمعيات

 (03-09القانون  ضوء على تحليلية دراسة)

The Consumer Protection Associations' role in 

Algeria between reality and expectations 

(Analytical study in the law 09-03) 

 1*محمد الفضه
 (الجزائر)جامعة الحاج موسى أق اخموك تمنراست -1

elfaddamohamed@gmail.com 

      

  الملخص:     

هلك، يهدف هذا البحث باألساس الى بيان األدوار المنوطة بجمعيات حماية المست

ل في ظ المساحة التي تحظى بهاوتحليل واقع هذه الجمعيات من خالل تسليط الضوء على 

لتطورات في ظل ا هااستكشاف افاقو، 03-09القانون الحالي لحماية المستهلك وقمع الغش 

ماعي جتالتواصل االات، واتساع وسائل االتصال ووتنوع المنتج واالجتماعية االقتصادية

 حماية المستهلك. تودورها في بلوغ الدور المنشود لجمعيا

 لمشرعااسة الى جملة من النتائج، فرغم االهتمام الذي يوليه وقد خلصت هذه الدر

لى صباغ صفة المصلحة العامة عإالجزائري بجمعيات حماية المستهلك من تنظيمها و

ر أكث ابه إال ان عليه االهتمامنشاطاتها وتمكينها من الحق في المساعدة القضائية، 

قيات التفافكرة اوالسعي نحو تجسيد ما في التمكين لها من خالل دعمها ماديا، دوالمضي ق

 ص منالجماعية في مجال االستهالك على غرار ما هو معمول به في عالم الشغل للتخل

 بالمشرع الفرنسي في هذا المجال. ، تأسيا  دعوى إزالة الشروط التعسفية

 خدمة.وج؛ الالمستهلك؛ الجمعية؛ المهني؛ الحماية القانونية؛ المنتالمفتاحية: الكلمات 

                Abstract : 

        This research aims mainly at clarifying the roles assigned to 

consumer protection associations, and analyzing the reality of these 

associations by highlighting the space they have under the current 

law for consumer protection and the suppression of fraud 09-03. We 

also seek to explore the horizons of consumer protection 

associations in light of economic and social developments and the 

diversity of products, the expansion of means of communication 
                                                             

 المؤلف المرسل  *
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and social media and their role in achieving the desired role of the 

Consumer Protection Associations. 

This study concluded with a number of results. Though the 

importance that the Algerian legislator gave to consumer protection 

associations by organizing them and imposing the character of the 

public interest on their activities and enabling them to have the right 

to legal aid. However, he should pay more attention to them and 

continue to empower them by supporting them financially, and 

striving towards embodying the idea of collective agreements in the 

field of consumption, as is the case in the world of work to get rid 

of the claim of removing arbitrary conditions, following the 

example of the French legislator in this field. 

Keywords : Consumer; Association; professional; legal 

protection; product; the service. 

     

 مقدمة:      

ن لك أفئة، ذعالقة مختلة غير متكاي ن العالقة التعاقدية بين طرفي عقد االستهالك هإ

ية لتقنطرفي عقد االستهالك هما والمهني الذي يتمتع بمركز قوي يستمده من معرفته ا

كان من ة، فوالفنية وخبرته المهنية، المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف في هذه العالق

بة محار القوانين التي تكفل حماية المستهلك من خالل سنلدول على ا الضروري على

 تمعتجاري وتأمين سالمة وصحة المجالظواهر السلبية في األسواق ومكافحة الغش ال

الزمة ة الوالبحث في سبل إضفاء التوازن على هذه العالقة، وذلك من خالل توفير الحماي

ر لتطولللطرف الضعيف فيها في ظل قصور القواعد العامة في توفير هذه الحماية نظرا 

 لمنتجات والخدمات.االقتصادي وتنوع ا

ملية لعورا  ره محإال أن هذه الحماية تعد مسؤولية الجميع بما فيها المستهلك نفسه باعتبا

لتي يات اساعد الدولة على تطبيق القوانين الخاصة به من خالل الجمعبأن ي، االستهالك

 .يلمدنتمثل مصالحه وتدافع عن حقوقه في إطار قانوني كونها إحدى مؤسسات المجتمع ا

لغربية يثة اولذلك اهتمت القوانين الخاصة بحماية المستهلك في النظم القانونية الحد

نية ات المدلهيئامنها والعربية بالهيئات اإلدارية والمدنية لحماية المستهلك، ومن بين هذه 

 نجد جمعيات حماية المستهلك.

في  مستهلكوسنتطرق في هذه الدراسة الى المكانة التي تنبؤها جمعيات حماية ال

طر التشريع الجزائري، في دراسة تحليلية لواقع جمعيات من خالل التطرق الى األ

 .القانونية لها واالدوار المنوطة بها، وكذا آفاقها والتحديات التي تنتظرها

 وعليه تثار اإلشكالية التالية:

 ما مدى فعالية جمعيات حماية المستهلك في الجزائر وماهي آفاقها؟
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 ضمنيتتتضمن مباحث ثالثة، إلجابة على اإلشكالية السالفة سنعتمد خطة وفي سبيل ا

حماية  عياتالمنوطة بجم األدوار، ويتعلق الثاني بمفهوم جمعيات حماية المستهلكاألول ب

 اقع وآفاق جمعيات حماية المستهلك.والمستهلك، بينما نخصص المبحث األخير ل

    

 المستهلك المبحث األول: مفهوم جمعيات حماية    

ات كن فكرة حماية المستهلك لم تظهر في بداية االمر كقوانين انما ظهرت كحرإ

 لرأسماليةا وهيمنة العالمية وجمعيات في بداية الستينيات من القرن العشرين مع األزمة

-آنذاك لالعما نقابات به قامت ما تشبه الحركات والتي التي قامت بها الضجة هذه وبعد

 انالبرلم على عرضه قانون مشروع بإعداد  "جون كينيدي" ألمريكيا الرئيس استجاب

 حماية جمعيات المستهلكين، وكذلك الحال في فرنسا حيث ثارت بحقوق وطالب

 عن متكل 1979 سنة ُوضع قد أول قانون وكان االستهالك، قانون وضع وتم المستهلكين

ب في كين كانت هي السب، فالمالحظ هنا ان جمعيات المستهلهحقوق المستهلك و حماية

 ظهور قوانين حماية المستهلك.

 لظروفما بالنسبة للدول العربية فقد جاءت قوانين حماية المستهلك استجابة لأ 

صت االقتصادية والتطورات التي شهدتها مختلف مجاالت المنتجات والخدمات، وقد ن

وتوعيتهم  كلها على ضرورة انتظام المستهلكين في جمعيات تعنى برعاية حقوقهم

  وتمثيلهم امام الجهات الحكومية القضائية وغير القضائية.

 المطلب األول: تعريف جمعيات حماية المستهلك     

ع المشرحاولت التشريعات العربية إعطاء تعريف للجمعية في قوانينها الداخلية، ف

انية منه المتعلق بالجمعيات في المادة الث 06-12الجزائري يعرف الجمعية في القانون 

و أددة على انها " تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة زمنية مح

ير ولغرض غ غير محددة، يشترك هؤالء األشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا  

ني الديمربح من أجل ترقية األنشطة السيما في المجال المهني واالجتماعي والعلمي و

  1الرياضي والبيئي والخيري واإلنساني".والتربوي والثقافي و

الل أما جمعية حماية المستهلك على وجه التحديد عرفها المشرع الجزائري من خ

" كل  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على انها: 03-09من القانون  21المادة 

هه وجيتجمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف الى ضمان حقوق المستهلك من خالل إعالمه و

 2وتحسيسه وتمثيله".

 لحياةافالمالحظ أن المشرع الجزائري يوسع من مجال الجمعيات لتشمل جميع نواحي 

وهذا ما يجعل جمعيات حماية  3بما فيها االجتماعية والبيئية والخيرية واإلنسانية،

هذا  ملهاالمستهلك ذات البعد االجتماعي واإلنساني والخيري من بين الجمعيات التي يش

 لتعريف.ا

 رقـم المصــري المسـتهلك حمايـة لقـانون التنفيذيـة الالئحـة مـن 10المـادة  بينت كما

 :بـــــــالقول المســـــــتهلك حمايـــــــة المقصـود بجمعيــــــات 2006لسـنة  67

 ونقان ألحكام وفقا   المشهرة األهليـــــــة واتحاداتها والمؤسســـــــات "الجمعيـــــــات

 أو أساسية بصفة المسـتهلك سواء بحمايـة تعنـى والتـي والمؤسسـات األهليـة الجمعيات

 الغـرض الرئيسي كـان إذا المسـتهلك بحماية أساسية بصفة معنية الجمعية وتعتبر تبعية،



ISSN: 2335-1039 لقانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات ا 

.183 -170 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

173 

 

 تبعيـة بصـفة معنيـة وتعتـبر المسـتهلك، حماية مجاالت في العمل في يتمثل إنشائها من

 .عملها" مجاالت أحد يمثل حماية المستهلك غرض كان إذا ستهلكبحمايـة الم

 نمـ الجمعيـات عـرف أنـه المصري المشرع تبناه الذي التعريف على والمالحظ

 ميز حيـث ،المسـتهلك حماية مجاالت في بالعمل تتمثل والتي مـن إنشائها، الغايـة خـالل

 جعلهـاوت المسـتهلك حمايـة تهدفتسـ التي بـين الجمعيـات المتخصصة الصـدد هـذا في

 حماية في المتخصصة غير وتلـك الجمعيات االجتماعية، أنشـطتها مـن أصـيال   نشـاطا  

 4توعيـة المستهلك. وكـذلك النشـاط هـذا بإضـافة لهـا يسـمح حيـث المستهلك،

فها في في مصر فقد عر 2002لسنة  84هلية رقم أما قانون الجمعيات والمؤسسات األ

مدة معينة لكل جماعة ذات تنظيم مستمر  نها: "على أ 1األول من بابه األول مادة لفصل ا

ال يقل  أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا .

 5.مادي"جميع األحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح  فيعددهم 

عل جللمشرع الجزائري قد  شرع المصري خالفا  من خالل هذا التعريف نجد أن الم

ي اعتمد كما المشرع الجزائروأدنى من األشخاص وهو عشرة اشخاص،  للجمعية حدا  

 على معيار عدم استهداف الربح.

ظيم علق بتنالمت 2011لسنة  88سوم عدد ويعرف المشرع التونسي الجمعية في المر

شخصين أو  الجمعية اتفاقية بينى انها: "من الباب الثاني منه عل 2الفصل في  الجمعيات

  6.ح"أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أربا

حدد يلم  ، حيث أنهيفتقر الى شيء من الدقة وقد جاء تعريف المشرع التونسي مقتضبا  

ربح ال حقيقنما اكتفى باإلشارة الى عدم استهداف تإ ،هداف وال مجاالت عمل الجمعيةأ

 كمعيار لتعريف الجمعية.

ظمة المن وقد أطلق المشرع التونسي على الجمعية التي تعنى بحماية المستهلك تسمية

 7التونسية لحماية المستهلك.

دة الما بينما يعرف المشرع العراقي الجمعية في قانون المنظمات غير الحكومية في

 ة أومجموعة من األشخاص الطبيعي لمنظمة غير الحكومية هي"ا األولى منه كما يلي:

ق تحقيتسعى ل، المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا  ألحكام هذا القانون

 8". أغراض غير ربحية

وق عن حق هم المنظمات غير الحكومية في العراق الجمعية العراقية للدفاعأومن بين 

قد ن حقوق المستهلك، والمستهلك التي تعتبر من الجمعيات المتخصصة في الدفاع ع

 2003.9تأسست عام 

عريف ن التشريعات العربية تكاد تتفق حول تمن خالل التعريفات السابقة يتضح أ

ديد الجمعيات رغم االختالف البسيط في المصطلحات المستعملة من قبل كل مشرع لتح

اء جذي لامفهوم الجمعية، إذ نجد ان تعريف المشرع الجزائري يكاد يتطابق مع التعريف 

ت جاالبه المشرع المصري، فهما يتفقان في كون كالهما عرف الجمعية من خالل بيان م

رد ا انفالى م االشارةالذي يجب أال يستهدف تحقيق الربح، مع  هاغرضمن خالل عملها، و

ال يقل عدد  أدنى من األشخاص وهو أبه المشرع المصري حين جعل للجمعية حدا  

 األشخاص عن العشرة.
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ه اء تعريف المشرع التونسي للجمعية مشابها الى حد كبير لتعريف نظيركما ج

منظمة م الالعراقي، فالمشرع التونسي يطلق على الجمعية التي تعنى بحماية المستهلك اس

ة التونسية لحماية المستهلك، ويطلق المشرع العراقي على الجمعيات عموما تسمي

 المنظمات غير الحكومية.

هذه التشريعات تعرف الجمعيات على أنها مجموعة من وفي المجمل أن كل 

ض بغر األشخاص الطبيعية او المعنوية يعملون لتحقيق أهداف محددة دون ان يكون ذلك

 تحقيق الربح.

ملون و المعنوية يعاألشخاص الطبيعية أ فجمعيات حماية المستهلك هي مجموعة من

لك ذوتمثيله، دون ان يكون  لتحقيق أهداف ترتبط بتوعية المستهلك وحماية مصالحه

 بغرض تحقيق الربح.

 المطلب الثاني: أهداف جمعيات حماية المستهلك     

 بمجموعة متنوعة من األنشطة والمهام التي تسعى منعموما تضطلع الجمعيات 

 ةالدولي فنظم ورائها إلى إنجاز األهداف التي يحددها ميثاقها المنشئ ووفق ا للقانون الم

اد ا أفر"أطر مؤسسية تطوعية إرادية معلنة لها شكل مؤسسي دائم، ينشئه والجمعيات هي

هدف ة وال تعام طبيعيون أو اعتباريون تبع ا للنظام القانوني الداخلي للدول، لتحقيق أهداف

ها من ا لديتلك المنظمات بم الحزبي، وتدارلتحقيق الربح، وال تعمل بالسياسة بمفهومها 

 10.مقراطية تتبعها في تنظيم وممارسة عملهاهياكل مستقرة وإجراءات دي
هم تعتبر جمعيات حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدي، وهي من بين أ

 كينلمستهلالجمعيات المتخصصة ذات الطابع االجتماعي، كونها تقدم خدمات لجمهور ا

 .11نها جمعيات حيادية ال عالقة لها بالسياسةكما أ

 ر النورلم ت قية، رغم أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلكفبالنسبة للجمهورية العرا

التالعب ولى حماية المستهلك العراقي من االحتكار ، غير أنها هدفت إ2003إال في سنة 

 12ت.خدمابنوعية السلع وكل ما يلحق أضرارا جراء عمليات البيع والشراء والتوزيع وال

 ستهلك حول السلع والخدماتخلق الوعي العام لدى الملى فهي بالمجل تهدف إ

اصة خية، لسبل التأكد من مالئمة المواد االستهالك هإرشاد، ووعالقتها بصحته وسالمته

 لق بصحةيتع األغذية واألدوية والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب

ضللة ية المبمضار الدعايات واإلعالنات التجارته توعي، كما تهدف الى المستهلك وسالمته

 .وجدتوبأساليب الغش والتحايل أينما 

 المبحث الثاني: األدوار المنوطة بجمعيات حماية المستهلك 

ار ألدول تكتسي جمعيات حماية المستهلك أهمية بالغة في مختلف الدول، وذلك نظرا  

 ماعيةالجتاه األدوار في األوساط الكبيرة التي تضطلع بها رغم قلة الوعي المجتمعي بهذ

ل خال مما يقلل من الدور الذي يفترض بالمستهلك أن يلعبه في حماية نفسه بنفسه من

دية ة بعبحمايمر بحماية قبلية وقائية، أو  تعلق األجمعيات حماية المستهلكين، سواء  

 عالجية.
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 الفرع األول: الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلكين     

 ابهاق الضرر بالمستهلك وتجنب أسبوقي إلحتسعى جمعيات حماية المستهلك الى ت

تحيق لائل وذلك من خالل مجموعة من األدوار واإلجراءات االستباقية التي تقوم بها كوس

 هذه الغاية. 

 أوال: التبصير والتوعية والتحسيس

لمهني لى اعيقع  ن إعالم المستهلك وتبصيره بالمنتوج أو الخدمة يعتبر التزاما  رغم أ

نمط شريعات تنيط بجمعيات ومنظمات حماية المستهلكين هذه المهمة كن كل التغير أ

 نها تباشره من خالل وسائل متعددة وأوجه تدخل مختلفةخاص من اإلعالم، حيث أ

، ومراقبة 13بالتحرك الميداني وتشكيل مجموعات التحسيس وتكثيف نشاطات التوعية

روضة المع المنتوجات والخدماتمدى احترام الوسم والمواصفات القانونية والتنظيمية في 

، وتوعيتهم بأهميته 14لالستهالك، وإعالم المستهلكين وإمدادهم بمعلومات حول الضمان

 وكيفية الحصول عليه.

افته وتؤدي الجمعيات هذا الدور الرقابي من خالل االرتقاء بوعي المستهلك وثق

ت جهاه ومساعدة الاالستهالكية وبيان طرق وأساليب الغش والخداع وكيفية رصد مظاهر

طعة الرقابية الرسمية على التعرف على هذه المظاهر، وتشجيع المستهلكين على مقا

حقوقيه لك بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير القانونية، وكذا تعريف المسته

 .15وكيفية الدفاع عنها ومساعدته على ذلك

الوسائل، كالنشريات ويكون االعالم والتوعية والتحسيس عن طريق مختلف 

يق ن طرعوالملصقات وعبر وسائل االعالم المختلفة وخاصة منها واسعة االنتشار، وكذا 

ين تهلكهم من ذلك االحتكاك بالمسل ووسائط التواصل االجتماعي، واألاالنترنت ووسائ

 ين.تهلكبالتوجه الى األسواق واألماكن العامة وتنظيم حمالت إعالمية وتحسيسية للمس

د أن ل، نجا للدور الفعال الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلكين في هذال المجاونظر

 ة بمجالعالقفي الهيئات اإلدارية ذات ال االستشارية معظم التشريعات تمكنها من العضوية

المعدل  03-03من القانون  24ي ينص في المادة راالستهالك والمنافسة، فالمشرع الجزائ

على: " يتكون مجلس المنافسة من اثني عشر عضوا ينتمون  16فسةوالمتمم المتعلق بالمنا

 عضوان مؤهالن يمثالن جمعيات حماية المستهلك".-الى الفئات التالية: ... ج

ي هلك فعلى تمثيل جمعيات حماية المست أما المشرع العراقي فقد كان أقل الحاحا  

لبند ي افذ أشار ختيار إهذا التمثيل على سبيل اال حيث أنه جعل ،مجلس حماية المستهلك

فصل الثاني في ال 2010لسنة  1الرابع من المادة الرابعة من قانون حماية المستهلك رقم 

لين على: " ... يحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس األشخاص الممث

 وله إضافة ممثل عن جمعيات حمايةعن الجهات المذكورة في الفقرتين )جـ ، د( 

 .17"لكالمسته

 إشراكبوكذلك الحال بالنسبة للمشرع المصري الذي لم يلزم جهاز حماية المستهلك 

 جمعيات حماية المستهلك على وجه الخصوص، بل أشار الى أن يتضمن الجهار عضوا

 هرة الكبرى، جمعيات الوجه البحريعن كل من جمعيات صعيد مصر، جمعيات القا

ن م 46ة البحر األحمر ومحافظتي سيناء" المادجمعيات القناة والبحر األحمر، جمعيات 

 .قانون حماية المستهلك
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 المنتظر من جمعيات حماية االستشاريوهذا أمر من شأنه أن يقلل من الدور 

ماية ما يمكن ان تسهم به في تفعيل أدوار الهيئات اإلدارية في مجال حوالمستهلك 

 ل هذه الهيئات.المستهلك، مما يستدعي النص على ضرورة اشراكها في مث

 ثانيا: مراقبة المطابقة للمقاييس المعتمدة     

ن أ ستهلكقانونية لجمعيات حماية المفي إطار مراقبة مطابقة المنتجات للمقاييس ال

، وعقد الندوات العلمية وإجراء االختبارات الفنية والبحوث 18تقوم بإعداد البحوث

ج منتوتسعى الى إبراز مواصفات ال والدراسات التقنية بهدف توعية المستهلكين، كما

حيته ة صالتاريخ انتاجه ومدوبياناته وعالماته التجارية الخاصة بتركيبته ومحتوياته و

العب الت ويحول دونيتيح قراءتها ل في موضع واضح وبشك ن يكون كل ذلك مبينا  على أ

 .19بها بنزعها أو مسحها أو تزييفها أو تحريفها

مل ية تعات ومدى مطابقتها للمقاييس والمعايير القانونلى مراقبة المنتوجإضافة إ

أو  ييس،جمعيات حماية المستهلكين على استبعاد المنتجات التي ال تستجيب لهذه المقا

 وجاتليها المستهلك، كما تقوم بفحص المنترض مع معايير الجودة التي يتطلع إتتعا

 الصناعية المحلية والمستوردة لمعرفة مزاياها وعيوبها.

 ثالثاً: مراقبة الجودة واالسعار وقمع الغش      

ماية حيعتبر الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك من أولى اهتمامات جمعيات  

 اسعالو كتسعى جاهدة لمحاربة الغالء الفاحش للمنتجات ذات االستهالهي المستهلكين، ف

ة لنسبار المقننة باكما تعمل على مراقبة األسعار في السوق خاصة ما يتعلق باألسع

 للمنتجات ذات الطابع االستراتيجي كالخبز والحليب والزيت.

تطهير وجمعيات حماية المستهلكين على مراقبة جودة المنتجات والخدمات كما تعمل 

 تستجيب لمعايير الجودة. ال السوق من المتوجات التي

 رابعاً: الدعوة للمقاطعة     

ئل هم وساألتعامل مع المنتجين ومقدمي الخدمات من عدم اتعتبر الدعوة للمقاطعة أو 

جعل ية تليها، وهي وسيلة تهديدجمعيات حماية المستهلكين اللجوء إالضغط التي يمكن ل

لق يتع المنتجين ومقدمي الخدمات يحترمون الرغبات المشروعة للمستهلكين، خاصة فيما

 .20باألسعار وجودة السلع والخدمات

 المقاطعة من خطر على المهنيين خصوصا  واالقتصادلما تنطوي عليه  ونظرا  

عينة لى المقاطعة وفق شروط مجمعيات حماية المستهلكين اللجوء إ، كان على عموما  

 أهمها:

 .األخرى لى المقاطعة إال بعد استنفاذ كل الطرقال يلجأ إ -

 .21ومقنعا   مبررا   أن يكون للمقطعة سببا   -

 صه، مماريعات المقارنة لم تبد رأيها بخصوال أن التش، إهذا االجراءخطورة ورغم 

 يثير التساؤل حول مشروعيته.

 الفرع الثاني: الدور العالجي لجمعيات حماية المستهلكين     

من جراء  المحتملة تجنيب المستهلك االضرارلجمعيات حماية المستهلك  صديإن 

ماية المستهلك قبل كإجراء استباقي لح ضروريا   يعد أمرا  استعمال المنتجات والخدمات 
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عند هذا الدور الوقائي بل تتعداه  فالوقوع في المحظور، وباإلضافة الى ذلك فهي ال تتوق

 لتضلع بأدوار عالجية في حال تعرض المستهلك للضرر.

 أوالً: دور الجمعيات في تمثيل المستهلك أمام األجهزة غير القضائية     

تولى تمعيات حماية المستهلكين، فهي إضافة الى الدور التحسيسي الذي تعنى به ج

، ويكون ذلك من خالل التعبير 22أيضا المشاركة في وضع السياسات العامة لالستهالك

 هالك.الستاعن انشغاالت المستهلكين وتمثيلهم في الهيئات االستشارية ذات الصلة بمجال 

 تمثيل المستهلك لدى المجلس الوطني لحماية المستهلكين -1

      من المرسوم التنفيذي 2 المادةالمجلس الوطني لحماية المستهلكين حسب نص 

يـــكــلف بــإبـــداء  المستهلكجـهـاز اســتـشـاري في مـجـال حـمـايـة  "هو 12-35523

يــة تــرقــوــر رأيه واقــتــراح تـــدابــيــر من شــأنــهــا أن تــســاهم في تــطــوي

رسوم ملفس اك، وهو يتكون حسب نص المادة الثالثة من نستهللممــايــة اســيــاســة حــ

دة حكومية وغير حكومية، حيث جاء في الفقرة ج من الما تمن ممثلين عن عدة هيئا

عن - :وية بعنوان الحركة الجمع (السالفة الذكر: "يتكون المجلس من ممثل واحد عن:...ج

  .ونا،..."كل جمعية حماية المستهلكين المؤسسة قان

نا فإن قانو للعدد المعتبر لجمعيات حماية المستهلك المؤسسة وعلى هذا األساس ونظرا  

ن ات أمعيعلى الج ، ويبقىتمثيل هذه الجمعيات في المجلس هو تمثيل ليس بالقليل عدديا  

ة اهموالمس ينمن أجل إيصال انشغاالت المستهلك تسعى لجعل دورها في المجلس فعاال  

 تطلعات المستهلكين. وياسة االستهالكية بما يتماشى في وضع الس

 تمثيل المستهلك لدى مجلس المنافسة -2

مجلس المنافسة في الباب الثاني منه  24المعدل والمتمم 03-03تناول فانون المنافسة 

إلى  ينتمون ( عضوا  12يتكون مجلس المنافسة من اثني عشر ) بنصها: " 24في المادة 

يث "، حالن يمثالن جمعيات حماية المستهلكين؛( مؤه  02ن )عضوا-جة: الفئات اآلتي

يلة من تشك لسدسانه يمثل نسبة من الناحية العددية، إذ أ معتبرا   يعتبر هذا المثيل تمثيال  

نه يعنى بالمنافسة باألساس ال بحماية المستهلك، ومما يعكس اإلرادة ، رغم أ25المجلس

-03مر ألامن  25هيئة ما جاءت به المادة الالتشريعية إلشراك ممثلي المستهلك في هذه 

نين من اث له من  بين السالف الذكر المعدل والمتمم، حيث يختار رئيس المجلس نائبا   03

 ممثلي جمعيات حماية المستهلك.

 تمثيل المستهلك لدى لجنة البنود التعسفية -3

ضى المادة بمقت وذلك 306-06أنشأت لجنة البنود التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي      

ذات  عسفيةنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود التتي تنص على أن تمنه ال 06

 26طابع استشاري

 ر لجنةاخطا ين يمكن لجمعيات حماية المستهلك في إطار الدفاع عن مصالح المستهلك

، وهذا 27كالشروط التعسفية بأي شرط تعسفي وارد في العقد المبرم بين المهني والمستهل

سية للعقود الذي يحدد العناصر األسا 306-06من المرسوم التنفيذي  11لنص المادة  وفقا  

  .28البنود التي تعتبر تعسفيةوالمبرمة بين االعوان االقتصاديين 
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 ةضائيثانياً: دور جمعيات حماية المستهلكين في تمثيل المستهلك أمام األجهزة الق

باشره لذي تبه جمعيات حماية المستهلك ذلك اإلجراء ايقصد بالتدخل الدفاعي الذي تلع

أكثر  عمالأمام الجهات القضائية في حال اإلضرار بجماعة من المستهلكين، أو القيام بأ

تعمل جمعيات حماية ، 29نمستهلكيالب اهتماما   ال توليصرامة في مواجهة المؤسسات التي 

     من قانون الجمعيات 2فقرة  17لنص المادة  وفقا   –باعتبارها جمعية  –المستهلكين 

على حماية المستهلك والدفاع عنه في مواجهة المهنيين الذين  30السالف الذكر 12-06

كل ام بيعرضونه ومصالحه للخطر أمام الجهات القضائية، فلها الحق في التقاضي والقي

الي وة يالمختصة بسبب وقائع لها عالقة بهدف الجمع القضائية اإلجراءات أمام الجهات

 ائها.د أعضبمصالح الجمعية أو بالمصالح الفردية أو الجماعية ألح الحقت ضررا  تكون قد 

 فتتأسس جمعية حماية المستهلك كطرف مدني في الدعاوى للحصول على التعويض

فس عن الضرر الفردي للمستهلك أو عن األضرار التي لحقت عدة أفراد تسبب فيها ن

  السالف الذكر. 03-09من القانون  23نص المادة المتدخل وذات أصل مشترك حسب 

ة متمثلغير أن ممارسة الجمعيات لهذا الحق يتوقف على توافر جملة من الشروط وال

 في:

 .31طبيعيين ن أشخاصا  يجب أن يكون المستهلكون المتضررو -

 أن يلحق الضرر مجموعة من المستهلكين جراء خطأ اقترفه نفس المهني. -

 ر.من استهالك نفس المنتوج المغشوش أو ذات المصد أن يكون الضرر ناتجا   -

ي أترام وجود مخالفة جزائية يتسبب فيها المهني كالغش في المكونات أو عدم اح -

 .32من المعايير والمواصفات القانونية

فيد ن تستأوسعيا منه لمساعدة هذه الجمعيات من أداء مهامها، قرر المشرع الجزائري 

تعلق الم 03-09من القانون  22القضائية حسب نص المادة  هذه الجمعيات من المساعدة

معترف ن البحماية المستهلك وقمع الغش: " ... يمكن أن تستفيد جمعيات حماية المستهلكي

ن ه أمن شأن لها بالمصلحة العمومية من المساعدة القضائية"، وهي خطوة تعد مكسبا  

 مستهلك.يعزز دور جمعيات حماية المستهلكين في الدفاع عن ال

م ي وعدغير أن هذا الدور يبقى دون المستوى المأمول نظرا لقلة الوعي االستهالك

 فعالية معظم الجمعيات.

 المبحث الثالث: واقع وآفاق جمعيات حماية المستهلك     

 جوةتحول دون بلوغها أهدافها المرتواجه جمعيات حماية المستهلك صعوبات جمة 

في  لمواجهة التحديات وااللتحاق بمصاف نظيراتها مما يستوجب منها السعي الدؤوب

 الدول المتقدمة.

 المطلب األول: واقع جمعيات حماية المستهلك     

وار األد ن جمعيات حماية المستهلك في الدول المتقدمة أحرزت تقدما كبيرة من حيثإ

رها دوى والمهام التي تقوم بها في سبيل حماية المستهلك وتحقيق رفاهيته، بينما يبق

العجز وكي، لقلة الوعي االستهال في كثير من الدول ومنها الجزائر، وذلك نظرا   محدودا  

 . 33المادي الذي تعاني منه والذي يقلل من قدرتها ويحد من نشاطها

لعل أهم ما تواجهه جمعيات حماية المستهلكين هو االستجابة البطيئة للمستهلك لما 

، كما أن السواد األعظم من 34نه وثقته بوسائل النضاليماليه هذه الجمعيات وعدم إإتدعو 
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المستهلكين إنما همهم األكبر هو الحصول على الغذاء دون االكتراث للقيمة الغذائية لما 

 .35يستهلكونه من منتوجات

لى جمعيات حماية نضمام إلى ذلك حقيقة عزوف المستهلكين عن االيضاف إ

بعض  ن منواسع والقاعدة الشعبية، إال ما كاالمستهلكين، ما يجعلها تفتقد للتمثيل ال

عالية ال فوالعشرات الذين يمثلون في الغالب أعضاءها، وهم في الواقع ال يمثلون حركية 

 .36نظرا لغياب القيادات المتميزة

يام كما أن الوضع المادي لجمعيات حماية المستهلك يجعلها غير قادرة على الق

ظل غير ها تنخرطين والمساهمات والتبرعات التي تتلقابمهامها، فاالشتراكات الضئيلة للم

ا قيام بهض الكافية لتوفير الوسائل واإلمكانيات لتغطية نفقات النشاطات المتعددة المفتر

 من تحسيس وتوعية وابحاث وغيرها.

 المطلب الثاني: آفاق جمعيات حماية المستهلك

ي ظل فالمستوى المأمول ن الوضع الراهن لجمعيات حماية المستهلك ال يرقى الى إ

اق ألسواألدوار الهامة المرتقبة منها، خاصة في ظل تنوع المنتجات واالنفتاح على ا

تحسين  جلأ لك فهي مطالبة بتكثيف الجهود منالعالمية من خالل التجارة االلكترونية، لذ

 وضعها، وكسب ثقة المستهلكين وإقناعهم بدور هذه الجمعيات في رعاية مصالحهم

 ة والمادية.الصحي

...( فزيونوفي ظل التراجع الواضح في دور وسائل االعالم التقليدية )اإلذاعة، التل

 تسابر واتواصل االجتماعي )فيسبوك، ماسنجبالمقارنة مع الوسائل الحديثة من وسائل ال

وساط ي األفعلى الجمعيات استغالل هذه الوسائل واسعة االنتشار  تويتر...(، صار لزاما  

 .للقيام بأدوارها التحسيسية والتوعوية الى جانب الوسائل التقليدية الشعبية

ن حترمة مانة مر بهذه الهيئات وتمكينها من مك أكبن تولي اهتماما  ن على الدولة أكما أ

 فقود فيالم طر القانونية الالزمة إلعادة التوازنخالل توفير الدعم المالي الكافي واأل

مضمون  ن فيستهالك، فرغم حماية المشرع إلرادة المستهلكيالعالقة التعاقدية في عقد اال

ة ديريبعض العقود عن طريق تنظيم العالقة بكاملها، أو بإعطاء القاضي السلطة التق

ذي صياغة اإلرادة من خالل التفاوض ال لمراعاة الطرف الضعيف فيها، يمكن أيضا  

   Bihl، وقد كان األستاذ 37ينتهي باتفاق جماعي على منوال االتفاقات الجماعية للعمل

ول به معم أول من نادى بفكرة االتفاقيات الجماعية في مجال االستهالك على غرار ما هو

 .38في عالم الشغل وذلك للتخلص من دعوى إزالة الشروط التعسفية

 خاتمة:

هتمام ن االمفي ختام هذا البحث يمكن القول بأن جمعيات حماية المستهلك نالت جانبا  

فصل إذ نجد أن المشرع الجزائري قد خصها بالناحية الشكلية في التشريع، من  ولو

لى عنه أضفى بحماية المستهلك وقمع الغش، كما أالمتعلق  03-09مستقل في القانون 

يعد  و مانشاطها صفة المصلحة العامة ومكنها من االستفادة من المساعدة القضائية، وه

 وخطوة إيجابية. مهما   مكسبا  

ى موارد يد من االهتمام، فهي بحاجة ماسة إلهذه الجمعيات تظل تفتقر الى مزن إال أ

مالية مهمة تمكنها من أداء مهامها، لذلك نقترح تخصيص نسبة محددة من األموال 

المخصصة لمؤسسات التضامن االجتماعي لجمعيات حماية المستهلكين، كما أن هذه 
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وطة بالهيئات الحكومية في مجال حماية الجمعيات تضطلع بمهام ال تتعارض مع تلك المن

مصلحة تهدف باألساس الى خدمة المستهلك مما يجعل العالقة بينها عالقة تكامل 

المستهلك، إضافة الى ذلك فإنه من الضروري دعم التعاون والشراكة بين الجمعيات 

الخبرات  والمنظمات المعنية بحماية المستهلك اإلقليمية والعربية والدولية من أجل تبادل

 في مجال حماية المستهلك.

سائل وغالل في المجتمع من خالل است بارزا   كما أن على الجمعيات أن تجد لها مكانا  

ي حسيسبين األوساط الشعبية لتفعيل دورها الت التواصل االجتماعي األكثر انتشارا  

طار خبها كشريك له في مواجهة اال تهثقلكسب وتبصير المستهلك بدور هذه الجمعيات 

 التي تهدده في سالمته الجسدية وفي أمواله.

على  ومن جهة أخرى فإن جهود جمعيات حماية المستهلك ونشاطاتها يجب أال تقتصر

لمهني اوعية تيتعداه الى أن ، بل يجب فحسب ارها التقليدية واالهتمام بتوعية المستهلكوأد

افه من أولويات أهد عليجبان  هناعر الخطر المحتمل( بضرورة إق)باعتباره هو مصد

ورات يم دمراعاة السالمة والصحة العامة قبل استهداف تحقيق الربح، وذلك من خالل تنظ

بيلة الن تستهدف المهنين لضمان التقارب والعمل الجواري والتعاون على تحقيق األهداف

ة تهانالسون اعن التهديد والتخويف بالقوانين والعقوبات د لحماية المستهلك، وهذا بعيدا  

 ردع المخالفين. في ا الفعالهبدور
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ي دة فالضمانات القانونية لحماية المستهلك من مخاطر المنتوجات المستور

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09ظل قانون

Legal guarantees to protect the consumer from the 

risks of imported products under Law 09-03 related to 

consumer protection and the suppression of fraud. 
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 الملخص:      

 لمستهلك منتعالج هذه الورقة البحثية اآلليات والضمانات القانونية التي تحمي ا      

لك وقمع المتعلق بحماية المسته 03-09مخاطر المنتوجات المستوردة في ظل أحكام قانون

رف الط الغش، وإبراز األهمية في تعزيز المصالح المادية والمعنوية للمستهلك لكونه

 قررة فيالم تهالكية، ومن جهة أخرى نبين األحكام القانونيةاألضعف في حلقة العقود االس

ية ازدواج الجزاء المقرر لمخالفة المستورد لاللتزامات المقررة ضمن قانون حما

أعوان  بها المستهلك وقمع الغش. ومن جهة أخرى نبين أهمية الرقابة اإلدارية التي يقوم

 ف عن الجرائم االقتصادية.الرقابة وقمع الغش وأعوان مصالح الجمارك في الكش

 الجريمةبة اإلدارية ، المطابقة، : المستهلك، الرقاالكلمات المفتاحية      

 ،المنتوجات المستوردة.ةاالقتصادي

      Abstract: 

      This research paper deals with the legal mechanisms and 

guarantees that protect the consumer from the risks of imported 

products under the provisions of Law 09-03 related to consumer 

protection and the suppression of fraud, highlighting the importance 

in promoting the material and moral interests of the consumer as he 

is the weakest party in the consumer contracts cycle, and on the 

other hand we show the legal provisions established in Double the 

penalty prescribed for the importer’s violation of the obligations 

stipulated within the Consumer Protection and Fraud Suppression 

                                                             
  المؤلف المرسل* 
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Law. On the other hand, we show the importance of the 

administrative control carried out by the agents of control and the 

suppression of fraud, and the agents of customs services in the 

detection of economic crimes. 

      Keywords: consumer, administrative control, conformity, 

economic crime, imported products. 

 
:مقدمة         

ل المخاطر أدى تطور النشاطات التجارية والصناعية إلى عدم إلمام المستهلك بك        

و ستورد أه المباالستهالكية، وذلك بالنظر إلى ما يتمتع التي تواجهه أثناء إبرامه للعقود 

را المتدخل من خبرات ومؤهالت في عملية وضع السلع لالستهالك والتي قد تشكل خط

جاد على صحة وامن المستهلك وقد ال تخدم مصالحه اآلمر الذي دفع بالمشرع إلى إي

ة إلى إيجاد أجهزضمانات واليات وقائية لتجنب األضرار التي قد تلحق به فسعى 

ر ألخيمتخصصة في مجال الوقاية والدفاع عن حقوق المستهلك، تعمل على توفير لهذا ا

في ه، ومنتوجات خالية من المخاطر التي من شانها األضرار بسالمته الجسدية وبمصالح

عه من ة منحالة عدم احترام المتدخل لمثل هذه المواصفات تطبق عليه جزاءات إدارية بغي

صالح ئي لار في اإلضرار بالمستهلك ، وفي هذا المقام يتجلى دور الجزاء الوقااالستمر

 المستهلك.

يات عمل وفي العصر الراهن أدى تطور أساليب اإلنتاج والتوزيع في السوق، وكذا نماء 

 انفالت عزيزاالستيراد الناتج عن تحرير التجارة الخارجية ، ساهم في بعض األحيان إلى ت

ة وقائيمن الخضوع إلجراءات الرقابة ومن ثمة عدم تفعيل الجزاءات البعض المنتوجات 

على مثل هذه المنتوجات التي قد تحتوي على خطر يمس بصحة وسالمة المستهلك، 

الغش  ع أووبالتالي عرضها لالستهالك بعدما يكون قد تالعب بها المتدخلين سواء بالخدا

ى ع إلولتجنب ذلك الضرر عمد المشر أو حتى بمخالفتهم االلتزامات المفروضة عليهم،

هلك تشريع جزاءات ردعية تطبق على هوالء المتدخلين قصد تحقيق حماية تامة للمست

 ويظهر ذلك من خالل دور الجزاء الردعي في إطار قمع الجرائم االقتصادية.

ات إن السؤوال الذي يثار هنا هو: ماهي أهم ضمانات حماية المستهلك من المنتوج

ا ؟ ، وهل تؤدي هذه الضمانات الغرض المنتظر منه 03-09ة في ظل قانونالمستورد

 وهو حماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلك 

نصوص نستعمل المنهج التحليلي لل ومن اجل اإلجابة على هذه اإلشكالية المطروحة  

على  طتينقيمكن تقسيم هذه الورقة البحثية إلى نالقانونية ذات الصلة بالموضوع ، كما 

 التوالي:

 أوال:  أهمية الجزاءات الوقائية في إطار الرقابة الممارسة على المنتوجات.

 ثانيا: الجزاء الردعي كضمانة في إطار وقاية المستهلك وقمع الغش.

 

 ات.منتوجالمبحث األول: أهمية الجزاءات الوقائية في إطار الرقابة الممارسة على ال 
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صة له ة الفريرمي بالدرجة األولى إلى حماية المستهلك وإتاح إن قانون حماية المستهلك  

لوغ من اجل الحصول على منتوجات ذات جودة تلبي الرغبات المشروعة له، ومن اجل ب

اية الهدف  حيث يجب إخضاع كل المنتوجات للمراقبة المنصوص عليها في فوانيين حم

بصحة ومصالح وامن المستهلك بمختلف أنواعها وذلك لتفادي النتائج المضرة 

ة ر تحفظيدابيتالمستهلك)المطلب األول (، ومن اجل تفعيل هذه الرقابة يتم إتباعها باتخاذ 

ى ي علذات طابع قمعي ، حيث تقوم المصالح الرقابية بتوقيع عقوبات على منتوج يحتو

 خطر يهدد امن وسالمة المستهلك.

 المطلب األول: أشكال الرقابة المحققة للوقاية.

قانون ه الرف الرقابة على أنها خضوع شئ معين بذاته لرقابة هيئة وجهاز معين يحددتع  

ئم ء المالجرابغية القيام بالتحري والكشف عن الحقائق المقررة قانونا، ومن ثمة اتخاذ اإل

خل على المتد ، حيث إن الرقابة أنواع قد تكون رقابة إجبارية التي ينبغي1لتحقيق الوقاية

 فونظرا الختال أوال( ، كما قد تكون اختيارية تبقى لرغبة المتدخل)ثانيا ( ،االلتزام بها)

ابة المنتوجات عن بعضها فتخضع بعض المنتوجات لرقابة سابقة)ثالثا( وقد تكون رق

ن الحقة )رابعا(، ومن اجل ضمان التكفل بسالمة المستهلك اعترف المشرع لألعوا

 سا(.الرقابة وهي الرقابة المستمرة)خامالمكلفين بالقيام بالرقابة بنوع آخر من 

 الفرع األول: الرقابة اإلجبارية.

ت توجايمكن تعريفها بأنها تلك الرقابة التي تفرض على عاتق المتدخل إلخضاع المن 

محددة س اللرقابة إجبارية قبل عرضها لالستهالك بغية التأكد من مدى مطابقتها للمقايي

( من 1الفقرة) 12مثل هذه الرقابة بموجب المادة ، حيث أن المشرع أكد على 2قانونا

قابة رالمتعلق بحماية المستهلك على انه:" يتعين على كل متدخل إجراء  03-09قانون

ة ساريمطابقة المنتوج قبل عرضه لالستهالك طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية ال

 المفعول...".

 الفرع الثاني: الرقابة االختيارية.

رادته إمحض بر المتدخل ملزما بإجراء مثل هذه الرقابة، ولكنه قد يلجا لها وهنا اليعتب 

 على حتى يضمن ثقة إضافية لمنتوجاته، ويسمح بزيادة اإلقبال عليها كعرض المنتوج

وعية نمان مخبر معتمد أو هيئة عالمية تمنح له شهادة أو عالمة متميزة بالجودة بهدف ض

 ..3ثابتة في منتوجاته

 الثالث: الرقابة السابقة. الفرع

ول ا حصتفرض هذه الرقابة على المنتوجات الموجهة لالستهالك النهائي، فيشترط فيه  

 رأى المتدخل على رخصة مسبقة إلنتاج أو صنع منتوجات حتى يؤذن بتسويقها والمشرع

حق نظرا لما تل 4من الضروري حصول المتدخل على مثل هذه الرخصة لحماية المستهلك

نوع  ا منن أضرار كالمنتوجات االستهالكية ذات الطابع السام ، أو التي تشكل خطربه م

 ، كل هذا بغية الحفاظ على صحة وسالمة المستهلكين.5خاص 

وعليه فان تحقق هذه الرقابة تجعل المستهلك مطمئنا عند اقتنائه لمثل هذه المنتوجات،  

المستوردة حال دخولها البلد  كما  يمتد نطاق ممارسة هذه الرقابة إلى المنتوجات
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المستورد، فيمارسها موظفي الجمارك وذلك عن طريق معاينة الوثائق المرفقة بهذه 

 المنتوجات، مع مراقبة مدى تطابق هذه األخيرة مع الوثائق المرفقة بها.

 

 الفرع الرابع: الرقابة الالحقة.

الك، ستههزا للتسويق واالتجرى هذه الرقابة على المنتوج الذي اكتمل صنعه وأصبح جا  

حوصات فراء حيث تتم عن طريق تقديم األعوان المكلفين بالقيام بالرقابة لمالحظاتهم وإج

م لقيااظاهرية على المنتوج وتحليلها ويكلل هذا بتحرير محاضر المعاينة فالهدف من 

 لفة لمالمخابالرقابة الالحقة هو بغية اكتشاف المخاطر التي قد تشكلها بعض المنتوجات ا

 هو مفروض قانونا.

 الفرع الخامس: الرقابة المستمرة.

حل ة من مرايخول للهيئات المكلفة بالقيام بالرقابة القيام في أي وقت وفي أي مرحل    

غية عرض المنتوج لالستهالك، عن طريق التحري التأكد من مدى مطابقة المنتوج ، ب

س هذه تمارعنوية وكذا امن المستهلك، فتفادي المخاطر التي تهدد المصالح المادية والم

والء ن لهالرقابة مهما كانت المرحلة االستهالكية التي يكون فيها المنتوج، وإذا تبي

 .6األعوان أي إخالل يمكنهم اتخاذ االجراءات الوقائية المحددة قانونا

 المطلب الثاني: تنوع التدابير التحفظية المتخذة لحماية المستهلك.

كذا والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  03-09كل من القانون رقملقد أشار    

 تحفظية التيالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، للتدابير ال 39-90المرسوم التنفيذي رقم

 تتخذها األجهزة المكلفة برقابة المنتوجات بغية ضمان صحة وسالمة المستهلك.

 أوال: رفض دخول المنتوجات.

لمكلفين امن قانون حماية المستهلك ، التي منحت األعوان  53نص المادةوذلك وفقا ل   

ت برقابة الجودة وقمع الغش الحق في رفض الدخول المؤقت  أو النهائي للمنتوجا

جودة ة الالمستوردة عبر الحدود، ويتخذ هذا اإلجراء من طرف المفتشية الحدودية لرقاب

وج ، ة المنتدبير في حالة الشك في عدم مطابق، بحيث يتم اللجوء لمثل هذا الت7وقمع الغش

 .ابقةإن هذا اإلجراء يظهر من خالل القيام بإجراء تحريات مدققة أو عند ضبط المط

لتصريح بة لوفي هذا الحال نكون أمام حالة التصريح المؤقت لدخول المنتوج ، أما بالنس 

قة مطاب عند إثبات عدمبرفض الدخول النهائي للمنتوج المستورد عند الحدود ، فيتقرر 

 .8المنتوج المستورد بالمعاينة المباشرة أو بعد إجراء التحريات المدققة

 ثانيا: إيداع المنتوجات.

شرة لمباايقصد بإيداع المنتوجات وقفها عن العرض لالستهالك متى ثبت بعد المعاينة   

من طرف أنها غير مطابقة بموجب قرار من اإلدارة المختصة، قصد ضبط مطابقتها 

وقمع  تهلكالمتدخل ويتم اإلعالن عن رفع اإليداع من طرف اإلدارة المكلفة بحماية المس

 حددةالغش ، بعد التأكد من أن المنتوجات أصبحت مطابقة للمواصفات والمقاييس الم

 .9قانونا

 ثالثا: جعل المنتوج مطابقا.



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

. 197 -184 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

188 

 

ان يزيل بائز المنتوج والح 10إن جوهر هذا اإلجراء يتمثل في إنذار المخالف المعني  

بقا ها طسبب عدم المطابقة أو كل ما يتعلق بعدم احترام القواعد واألعراف المعمول ب

ث يتم حي 39-90من المرسوم التنفيذي رقم 25والمادة  03-09من القانون رقم 56للمادة

بقة هي ، وطرق ضبط المطا 11ذلك بإدخال تعديالت على المنتوج أو تغيير درجة تصنيفه

ند وج ، وعلمنتلبط المطابقة المتعلقة بالوسم وضبط المطابقة المتعلقة بالجودة الذاتية : ض

لمنتوج اخول التأكد من أن المنتوج أصبح مطابقا تسلم المفتشية الحدودية المعنية رخصة د

 .12المستورد

 رابعا: حجز المنتوج

ي حالة من قانون حماية المستهلك، وف 57إن حجز المنتوج يتقرر طبقا لنص المادة    

بقة مطا ثبوت عدم إمكانية ضبط مطابقته أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبط

 05/467قممن المرسوم التنفيذي ر 21المنتوج المشتبه فيه، وفي نفس السياق تنص المادة

انه  على قة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلكالمتعلق بشروط مراقبة مطاب

في وجال في حالة مالم تنجز عملية ضبط المطابقة في مؤسسة أو مخازن المستورد في اآل

 الشروط المطلوبة فانه يتم حجز المنتوج موضوع المخالفة.

انه  التي عرفت الحجز على 39-90من المرسوم التنفيذي رقم 27وبالرجوع إلى المادة

 مجسد في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته.

ئي، ذن قضاويتولى هذا الحجز األعوان المكلفون بالقيام بالرقابة بعد الحصول على إ   

دتها ي حدغير انه يجوز لهم تنفيذ الحجز دون حصولهم على هذا اإلذن طبقا للحاالت الت

و اعتباري يكون نوعي أ نوعان قد( من هذا المرسوم التنفيذي، فالحجز 3الفقرة) 27المادة

تجاه هذا الهدف من حجز المنتوج إما تغيير ا 03 -09من قانون رقم  57كما تجعل المادة

 بالحجز قياماألخير أو إعادة توجيهه أو إتالفه مما يقع على عاتق األعوان المكلفين بال

 39 -90ي رقممن المرسوم التنفيذ 06بتحرير محضر متضمن البيانات المحددة في المادة

 .31مع الوصف التفصيلي للتدابير المتخذة وترك مراجع المحضر لحائز المنتوج

 .خامسا: سحب المنتوج من التداول

 منتوجيقصد بالسحب منع حائز المنتوج من التصرف فيه، أي نزعه من مسار وضع ال    

حب ون سحيز االستهالك ، ويكون الغرض من السحب لتحقيق المطابقة، كما انه قد يك

 مؤقت أو سحب نهائي.

ذلك و.  يكون محال للسحب المؤقت المنتوج المشتبه في عدم مطابقته السحب المؤقت*

رب، و التجاات أإلى غاية ظهور نتائج التحريات المعمقة السيما نتائج التحاليل أو االختبار

ضع وتوفيترتب على السحب المؤقت تحرير محاضر مع تشميع المنتوجات المشتبه فيها 

حظ أن ، فالمال 03 -09من القانون رقم 61تحت حراسة المتدخل المعني طبقا لنص المادة

يه فتصرف يسحب تماما من المتدخل ، بل يبقى حائزا له ولكنه يمنع عليه ال المنتوج ال

 كبيعه مثال.

ن على تنفيذ مثل هذا السحب م 03 -09من قانون 62.  نصت المادةالسحب النهائي*

م صولهحان المكلفين بالرقابة فيتم السحب النهائي للمنتوجات دون اشتراط طرف األعو

 على رخصة مسبقة من طرف السلطة القضائية في الحاالت التالية.
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 هاحيتالمنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صال -

 المنتوجات التي ثبت عدم صالحيتها لالستهالك. -

 المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير....الخ.حيازة  -

وجد  ينمامع  تحميل المتدخل المعني لمصاريف وتكاليف استرجاع المنتوج المشتبه فيه أ

متى  جانافي حالة سحبه نهائيا، ويمكن إعادة التوجيه للمنتوجات محل السحب النهائي م

ة حمايفعة عمومية، وتعلم المصالح المكلفة بكانت قابلة لالستهالك إلى مركز ذي من

ل كلها المستهلك وقمع الغش المستهلكين بكل الوسائل عن األخطار والمخاطر التي يشك

 .14منتوج مسحوب من عملية العرض لالستهالك

 03 -09من قانون رقم 58نصت على هذا اإلجراء المادة  سادسا: إعادة توجيه المنتوج.

 باشرممنتوج متى كان ذلك ذا منفعة عامة الستعماله في غرض فيتقرر إعادة توجيه ال

وم من المرس 29وشرعي أو الستعماله في غرض شرعي بعد تحويله،  كما نصت المادة 

لى ستهالك إعلى انه يتم توجيه المنتوجات المحجوزة إذا كانت قابلة لال 39 -90التنفيذي 

ة ة اإلدارية المختصة بحمايمركز ذي منفعة جماعية بناء على مقرر تتخذه السلط

 المستهلك وقمع الغش ، فيقصد بتغيير المقصد:

 غرض *إرسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر إلى هيئة تستعملها في

 شرعي ، إما مباشرة وإما بعد تحويلها.

ا بيهتوض *رد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر إلى الهيئة المسئولة  عن

 .15أو استيرادها

 . سابعا: إتالف المنتوج

لة التي إلتالف المنتوج الذي يتحقق في الحا 03 -09من قانون رقم 63تعرضت المادة   

كلفة الم يكون فيها المنتوج مقلدا أو غير صالح لالستهالك ، وفي حالة تقرير اإلدارة

 لمتدخل بحضوربحماية المستهلك وقمع الغش إتالف المنتوجات يتم ذلك من طرف ا

ان األعوان المكلفين بالقيام بالرقابة ، حيث يحرر محضر اإلتالف من طرف األعو

 03 -09ن رقم، من القانو 3، 2الفقرة  64ويوقعون عليه مع المتدخل المعني ، طبقا للمادة

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

   ثامنا: التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة.

ياط ، االحت تى تقرر اتخاذ إحدى التدابير التحفظية أو في حالة تطلب اخذوذلك يكون م   

ر ذ القرايتخ سواء بالسحب أو الحجز أو اإلتالف أو إعادة التوجيه أو تغيير المقصد، فانه

قمع وبالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات من طرف اإلدارة المكلفة بحماية المستهلك 

 التي أدت إلى اتخاذ التدبير. الغش إلى غاية إزالة كل األسباب

 رائمالمبحث الثاني: المتابعة الجزائية في مجال قمع جرائم الغش التجاري أو الج

 االقتصادية.

مما الشك فيه أن الحماية الجزائية تظهر أهميتها فيما توفره من امن وسالمة للمستهلك    

عند إقباله على المنتوجات المعروضة لالستهالك بكل ثقة وأريحية ، ومن اجل ذلك تدخل 

المشرع وفقا لقانون حماية المستهلك بالتمييز بين نوعين من الجنح المرتكبة من قبل 

لضرر بمصالح المستهلك ، حيث تطرق لمعاقبة المتدخل عن الجنح المتدخل التي تلحق ا
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االقتصادية المرتكبة بالجزاء المشدد)المطلب األول( كما امتد نطاق العقاب إلى معاقبة 

 المتدخل عن المخالفات االقتصادية المرتكبة بالجزاء البسيط)المطلب الثاني(.

 

 شددالمطلب األول: الجنح االقتصادية ذات الجزاء الم

 لغش.انعالج في هذا المطلب تحديد مفهوم جريمة الخداع ، ثم تحديد مفهوم جريمة   

 الفرع األول: جريمة خداع المستهلك

ن من خالل استقراء نصوص قانون العقوبات أو نصوص قانون االستهالك يتبين أ   

كفل يث تحالمشرع لم يتعرض لتعريف الخداع ، وإنما أورد أهم الطرق التي يتحقق بها ، 

ضوع ئ موالفقه بوضع تعريف له فهو القيام ببعض الحيل واألكاذيب من شانها إظهار الش

 .16العقد على نحو مخالف للواقع والحقيقة

 أوال: أركان جريمة الخداع. وهي كمايلي

 الركن المادي. .أ

داع في خ الركن المادي في صدور فعل مادي من المتدخل بصفته الجاني والمتمثل يتحقق  

من  68ادةالمستهلك بصفته المجني عليه، ويتم ذلك بتوفر إحدى الوسائل المحددة في الم

 وهي كما يلي: 03 -09قانون رقم

نة يالمع *الخداع في كمية المنتوجات المسلمة ، أو الخداع في تسليم منتوجات غير تلك

 مسبقا.

 .منتوج*الخداع في قابلية المنتوج لالستعمال، الخداع حول تاريخ أو مدد صالحية ال

ياطات االحت*الخداع حول النتائج المنتظرة من المنتوج، أو الخداع حول طرق االستعمال و

 الالزمة الستعمال المنتوج.

تم أن ي حيث تكفي أن تتحقق إحدى هذه الصور لكي تقع جريمة خداع المستهلك ، ويمكن  

ناء ض اقتكذلك الشروع في ارتكاب جريمة الخداع ، ثم يكتشف المستهلك هذا الخداع فيرف

 .17المنتوج

ار ومقد إن المشرع سوى بين جريمة الخداع التام والشروع فيها من حيث مبدأ التجريم 

ا خداع ، ولم يحدد المشرع في قانون حماية المستهلك الوسائل التي يتم به18العقوبة 

 هلك.المستهلك فجعله يتحقق بأي وسيلة أو طريقة كانت ، مما يعتبر في صالح المست

 

 الركن المعنوي. .ب

داع ولكن المتعلق بحماية المستهلك لضرورة توفر نية الخ 03 -09لم يشر قانون رقم   

 لخداعهلك من ضرر بمصالحه المادية ، يؤدي ذلك لجعل جريمة انظرا لما يلحق المست

واقعة يق اليتطلب فيها توافر القصد الجنائي العام ، أي انصراف إرادة الجاني الى تحق

فتراض العلم ا، وال يجب  19اإلجرامية مع العلم بتوافر أركانها وبان القانون يعاقب عليها

 م القصدولقيا قبل القاضي أو المدعي بالحق المدنيبل يجب إقامة الدليل عليه وإثباته من 

 خداع أوهو الالجنائي ينبغي إثبات أن إرادة الجاني قد اتجهت إلى إتيان الفعل المادي و

 .20الشروع فيه والعلم بما في ذلك من تجريم
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وحين أومن اجل ذلك يشترط توفر القصد الجنائي بعنصريه عند تحقق الخداع التام   

صد إذا كان الخداع في مرحلة الشروع ، فإذا تخلفت احد عناصر الق عرض المنتوج

ائم الجنائي وقت حدوث الفعل فال تقوم جريمة الخداع، فهذه الجريمة تصنف من جر

 .21الخطر وليست من جرائم الضرر

 

 ج: عقوبة جريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك.

داع أو ختحيل العقاب على جريمة  من قانون حماية المستهلك، 68نجد أن المادة      

انون ، المتضمن ق 155-66من األمر رقم 429محاولة خداع المستهلك إلى نص المادة 

ث لى ثالالعقوبات المعدل والمتمم التي نصت على معاقبة المتدخل بالحبس من شهرين إ

 اتينه( أو بإحدى 20.000دج( إلى عشرين ألف) 2000سنوات وبغرامة من ألفين دينار)

لقانون من ا 69العقوبتين، كما تشدد المشرع في عقاب جريمة الخداع بنصه في المادة

ات المتعلق بحماية المستهلك ، على الظروف المشددة لهذه الجريمة فرفع العقوب

ى  قانون من قانون حماية المستهلك التي تحيل العقاب إل 68المنصوص عليها في المادة

د 500.000بسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار)العقوبات والمقدر بخمس سنوات ح

ات ، التي المتعلق بقانون العقوب 66.155من األمر رقم 430ج( ، وبالرجوع الى المادة 

 69لمادةسنوات مع رفعها لقيمة الغرامة، وهو ما توافق مع ا 05رفعت مدة الحبس إلى 

 ماليةساس بالذمة المن قانون حماية المستهلك والسبب في ذلك رغبة من المشرع الم

غير  للمتدخل بهدف مكافحة الجرائم  االقتصادية التي عادة ما تهدف إلى كسب ربح

 مشروع على حساب صحة وسالمة المستهلك.

 الفرع الثاني: جريمة الغش التجاري في المنتوجات الموجهة لالستهالك. 

ش، تعريف الغمن اجل اإلحاطة والتعرف على جريمة الغش التجاري يستدعي التعرض ل

 ات.ثم نبين أركان هذه الجريمة، ثم تحديد العقاب المقرر على الغش في المنتوج

ه لعريفا تعطاء بداية لم يتضمن القانون الجزائري تعريفا محددا للغش ، حيث تكفل الفقه بإ 

صوص ، فهو كل فعل عمدي ايجابي ينصب على منتوج يكون مخالفا لما هو وارد في الن

قق هو يتحك ، فلتنظيمية التي تحدد معايير المنتوجات لكي تعد صالحة لالستهالالقانونية وا

ن نصر مبإضافة مادة غريبة عن المنتوج مما قد تؤدي إلى تغيير وظيفته أو بانتزاع ع

نتوج عناصر المنتوج أو بإخفاء رداءته وإظهاره في صورة حسنة، فالغش يجعل من الم

 .22منتوجا خطيرا

 التالية: من قانون حماية المستهلك ، باألفعال 70لما حددته المادة ويقع الغش طبقا  

 *يزور أي منتوج موجه لالستهالك أو االستعمال البشري أو الحيواني

ادة كل م *يعرض أو يضع للبيع أو يبيع ، مع علمه بوجهتها مواد أو أدوات أو أجهزة أو

 واني.عمال البشري أو الحيخاصة من شانها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه لالست

 أوال: أركان جريمة الغش.

ويتحقق الركن المادي إذا ما تم عرض منتوجات لالستهالك وكانت  الركن المادي: .أ

مغشوشة ، وذلك بتغيير عنصر من عناصر المنتوج أو دمجه بمادة ليست من طبيعته، وال 

ب على المنتوج وعادة  يكفي مجرد الكتمان لقيام الغش بل ينبغي أن يتحقق بأساليب تنص
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ما يتم الغش باإلضافة أو بالخلط والغش باالنتزاع أو اإلنقاص ، الغش بتغيير مظهر 

 المنتوج ، الغش في التصنيع ، الغش باالمتناع عن اإلدالء بخصائص المنتوج.

 

 

 الركن المعنوي. .ب

ما لعلم بفي ا تعتبر جريمة الغش جريمة عمدية ينبغي لقيامها توافر القصد الجنائي المتمثل

 م ذلكفي المنتوج من غش مع اتجاه إرادة المتدخل إلى تحقيق التزييف والتزوير ويت

غبة شة وربالتالعب بالمستهلك مع علمه بالطريقة التي عمد إليها لجعل المنتوجات مغشو

ولكن 23ساس بمصالح المستهلك بحصوله على فائدة غير مشروعة من المتدخل في الم

 .42خصيينتفي القصد الجنائي لدى المتدخل إذا ماقام بفعل الغش بهدف االستهالك الش

ع تي تقويذهب البعض إلى اعتبار جريمة الغش في المنتوجات من الجرائم الوقتية ال  

مها ريمة الخداع اليشترط لقيامثلها مثل ج 25بمجرد ارتكاب فعل الغش وجريمة الغش

عنوي إصابة المستهلك بضرر بل يكفي تحقيق احد األفعال المادية وعناصر الركن الم

 .26لقيامها مما يجعلها تصنف ضمن جرائم الخطر

لغش في ا كما يتساوى في العقاب بين جريمة الغش التامة والشروع فيها ، فيعد شروعا  

ذ ة تنفيمباشرزمة للقيام بالغش لكنه يضبط عندما يبدأ بإذا اعد المتدخل كل الوسائل الال

 الفعل أي قبل تحقق النتيجة المبتغاة من القيام بفعل الغش

 ثانيا: عقوبة جريمة الغش في المنتوجات.

انون تعتبر جريمة الغش في المنتوجات الموجهة لالستهالك جنحة يعاقب عليها الق  

ة من لحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغراممن قانون العقوبات با 431بموجب المادة

عقاب عشرة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار. كما ذهب المشرع إلى ضرورة تشديد ال

وبة السجن من قانون حماية المستهلك، وقرر عق 83على المتدخلين المعنيين بموجب المادة

إذا ودينار ،  المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون دينار إلى مليوني

ة إلصاباتسبب هذا المنتوج في مرض غير فابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في 

 بعاهة مستديمة

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش تشديد العقاب إلى نص  83وقد أحالت المادة

المتضمن قانون العقوبات، فيعاقب المتدخل بالحبس  156 -66من األمر رقم 432المادة

سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار، فإضافة  10سنوات الى 5ن م

لهذه العقوبات فقد أتى المشرع بعقوبة تكميلية المتمثلة في مصادرة المنتوجات واألدوات 

وكل وسيلة أخرى استعملت الرتكاب كل من جريمة الخداع والغش،  والمالحظ أن 

ى العقوبات األصلية ولم يتطرق إلى العقوبات التكميلية قانون حماية المستهلك قد نص عل

إال المصادرة فقط، مما اليعد حماية للمستهلك خاصة أن تقرير عقوبات أصلية وإتباعها 

بعقوبات تكميلية يعد أكثر ردعا للمتدخل فيؤدي ذلك إلى تخوفه من إعادة ارتكابه لنفس 

قانون االستهالك الفرنسي على الفعل مرة أخرى عكس المشرع الفرنسي الذي نص في 

العقوبات األصلية واتبعها بعقوبات تكميلية ، كالمصادرة ونشر الحكم القاضي بإدانة 
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المتدخل وتعويض مصاريف البحث عن الجرائم مما يعد ضمانة لحماية المستهلك من 

 مثل هذه األفعال.

 مبسط.ال ة بالجزاءالمطلب الثاني: معاقبة المتدخل عن المخالفات االقتصادية المرتكب

من نطاق العقاب عن الجرائم  03-09لقد وسع المشرع الجزائري بموجب قانون  

ليه ضة عاالقتصادية ونظرا لتنوعها نص على عقاب مخالفة المتدخل لاللتزامات المفرو

اية ن حمفي قانون حماية المستهلك)الفرع األول( ،ولضمان التكفل بتطبيق أحكام قانو

هام المتدخلين ، اقر أيضا العقاب على مخالفة المتدخل لعرقلة مالمستهلك وردع 

 الرقابة)الفرع الثاني(

 لك.الفرع األول : مخالفة المتدخل لاللتزامات الواردة في قانون حماية المسته

ون جب قانأولى المشرع أهمية لعقاب مخالفة المتدخل لاللتزامات المفروضة عليه بمو  

ذه المتدخل لالمتثال لها خاصة وانه ملزم بتنفيذ ه حماية المستهلك لجبر وردع

لفتها مخا االلتزامات بموجب القانون، حيث تعد من النظام العام ال يجوز االتفاق على

 حماية لصحة وامن المستهلك فقرر العقاب على مخالفة مختلف االلتزامات.

 أوال: مخالفة االلتزامات المتعلقة بضمان سالمة المستهلك.

 ي:جمال المخالفات التي لها عالقة بضمان سالمة المستهلك وهي كما يليمكن إ  

 مخالفة إلزامية سالمة المواد الغذائية ونظافتها. .أ

ن ضما يقع على عاتق المتدخل أثناء وضع المنتوجات الغذائية لالستهالك السهر على

لمواد ه اذسالمتها بان التضر بصحة المستهلك فمنعه قانون حماية المستهلك من تأثير ه

ب بغرامة ، فعند مخالفة المتدخل لهذا االلتزام يعاق27على الصحة البشرية والحيوانية

 .03-09ممن قانون رق 70قدرها مائتي ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار طبقا للمادة

 مخالفة إلزامية رقابة مطابقة المنتوجات. .ب

و وفقا أللمواصفات المحددة قانونا يتعين على كل متدخل عرض منتوجات غير مطابقة   

أن العديد  . غير28للتنظيم إلزامية إجراء رقابة مطابقة المنتوجات قبل عرضها لالستهالك

انون حماية من ق 74من المتدخلين يخالفون مثل هذا االلتزام، ومن اجل ذلك نصت المادة 

ى دينار إل المستهلك على جزاء مخالفة مثل هذا االلتزام بغرامة من خمسين ألف

 خمسمائة ألف دينار.

 ج. مخالفة إلزامية ضمان المنتوج وتجربته تنفيذ الخدمة ما بعد البيع

من قانون حماية المستهلك، االلتزام بضمان المنتوجات من النظام العام  13جعلت المادة  

بحيث ال يجوز االتفاق على مخالفة أحكامه فهو التزام قانوني فرضه المشرع على كل 

متدخل يعرض منتوجاته لالستهالك ونظرا ألهمية مثل هذا االلتزام في ظل تطور 

التعقيد حرص المشرع على ضمان تطبيقه من خالل المنتوجات التي أصبحت تتسم ب

-09من قانون رقم 75إقراره لعقوبة على مخالفته لمثل هذا االلتزام بحيث نصت المادة 

على الجزاء المقدر بغرامة من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار، كما منح  03

خالف المتدخل إلزامية ، فإذا ما  29المشرع للمستهلك الحق في تجربة المنتوج المقتنى

من قانون حماية  15تجربة المنتوج ومنعه من القيام بذلك فانه يعد مخالفا ألحكام المادة

، حيث يعاقب المتدخل بغرامة من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار 30المستهلك 
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ما  ، وفي حالة إخالل المتدخل بواجبه بتقديم الخدمة 09-03من قانون رقم 76طبقا للمادة

من قانون حماية المستهلك يعاقب المتدخل  16بعد البيع المنصوص عليها بموجب المادة

من نفس القانون ، بغرامة من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار ،  77طبقا للمادة

وفي حالة إخالل المتدخل بواجبه بتقديم الخدمة ما بعد البيع المنصوص عليها بموجب 

من نفس  77اية المستهلك ، حيث يعاقب المتدخل طبقا للمادةمن قانون حم 16المادة

 القانون بغرامة من خمسين ألف دينار إلى مليون دينار.

 د. مخالفة إلزامية إعالم المستهلك.

بصرا ليم ومسإن االلتزام بإعالم المستهلك له أهمية بالغة نظرا لجعل رضاء المستهلك   

 المنتوجبلقة عالم المستهلك بكل المعلومات المتع، ومن اجل ذلك ألزم المشرع المتدخل بإ

نفيذ دم تعالذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، وفي حالة 

رامة من من قانون حماية المستهلك ، بغ 78المتدخل اللتزامه يعاقب طبقا لنص المادة

 مائة ألف دينار إلى مليون دينار.

 تزامات المتعلقة بعروض القروض لالستهالك.د. مخالفة المتدخل لالل

ألزم المشرع المتدخل وجوبا على استجابة عرض القرض االستهالكي للرغبات   

م لتزاالمشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة اال

 بعاقوآجال تسديد القرض ، وهذا لحماية المستهلك من مخاطر االستدانة المفرطة ف

ة من بغرام 03-09من قانون رقم 81المتدخل على مخالفة هذا االلتزام بموجب المادة

ى عقوبة من نفس القانون عل 82خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار، كما نصت المادة

ة صادرمتكميلية إضافة للعقوبة األصلية المتمثلة في الغرامة ، فقررت هذه المادة 

مية إلزابلة أخرى استعملت الرتكاب المخالفات المتعلقة المنتوجات واألدوات وكل وسي

 .سالمة المواد الغذائية، وإلزامية امن المنتوجات وإلزامية إعالم المستهلك

 الفرع الثاني: مخالفة المتدخل للرقابة اإلدارية وإجراءاتها

تضمن قانون حماية المستهلك فرض جزاء وقائي من خالل الرقابة اإلدارية   

ها من اجل ضمان سالمة وصحة ومصالح المستهلك ، فجرم كل األفعال وإجراءات

قابة هام الرم بمالرامية إلى عرقلة إجراء مهام الرقابة)أوال(، ونظرا لما يترتب على القيا

العقاب  03-09من اتخاذ األعوان المكلفون بإجراءاتها من تدابير تحفظية، اقر قانون رقم

 ة على المتدخل)ثانيا(.عن مخالفة هذه التدابير المفروض

 أوال: ارتكاب المتدخل لمخالفة عرقلة مهام الرقابة اإلدارية.

 الرقابة من قانون حماية المستهلك، العقاب على مخالفة عرقلة مهام 84تضمنت المادة 

ل إلى عدم من قانون العقوبات ، فإذا عمد المتدخ 435اإلدارية مع اإلحالة الى المادة

ة باشربة بدخول المحالت وفحص الوثائق أو عدم السماح لهم بمالسماح ألعوان الرقا

نتين لى سالمهام الموكلة لهم قانونا ، فيعاقب على هذه المخالفة بالحبس من شهرين إ

 وبغرامة من ألفين إلى عشرين ألف دينار.

 ثانيا: مخالفة المتدخل للتدابير التحفظية المقررة على عاتقه. 

يتأكد األعوان المكلفين بالقيام بالرقابة من عدم احترام المتدخل  وتتحقق هذه الحالة حينما 

من قانون  79للمقاييس المحددة قانونا قصد ضمان حماية المستهلك، حيث نصت المادة
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على طبيعة التدابير التي يعمل المتدخل على مخالفتها وهي كل من يبيع  03-09رقم

ؤقتا من عملية عرضه لالستهالك أو منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة اوسحبه م

يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط ، وأقرت نفس المادة جزاءا على هذه المخالفة 

متمثل في الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار إلى 

 مليوني دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

منصوص ستهلك على تقرير عقوبة إضافية لتلك المن قانون حماية الم 80ونصت المادة 

لمنتوجات من نفس القانون، يقع على عاتق المتدخل دفع مبلغ بيع ا 79عليها في المادة

 موضوع هذه المخالفات للخزينة العمومية ، ويقيم على أساس سعر السوق.

 وجبمبفبالنسبة للجرائم االقتصادية سواء كانت جنح أم مخالفات المنصوص عليها   

رامات في منه ، كما تضاف الغ 85قانون حماية المستهلك يتم ضم الغرامات طبقا للمادة

عود ني يحالة العود، والسبب في مضاعفة الغرامة أن العود يعد ظرفا مشددا كون الجا

 لقضائيةاجهة الرتكاب الجريمة مما يبين ميله لإلجرام واستخفافه بالعقاب ، كما يمكن لل

 ليستطب المخالف من السجل التجاري ، فهذه العقوبة هي جوازية والمختصة إعالن ش

 كب وجوبية مما قد يؤدي لعدم األخذ بها ومن ثمة اليؤدي ذلك لردع المتدخل مرت

 المخالفة. 

 الخاتمة:     

 03-09ن رقممن خالل ما تم تقديمه يمكن القول أن المشرع وانطالقا من أحكام قانو     

ية في وقائالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، اقر جملة من الضمانات والتدابير ال

 إطار حماية المستهلك  من مخاطر المنتوجات المستوردة ويظهر ذلك فيما يلي:

وان جراء رقابة وقائية مسبقة تتخذ من طرف أع*تكون المنتوجات المستوردة محل إ

الح و مصالرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة السيما المفتشيات الحدودية ا

ي خذ فالجمارك ، والى جانب ذلك تكون المنتوجات المستوردة محل تدابير تحفظية تت

 إطار قمع الغش.

رد مستوة تهدف لجعل المنتوج ال*يقع على عاتق المستورد القيام برقابة ذاتية مسبق

 مطابقا للمواصفات المطلوبة.

 تهلك*في حالة مخالفة المستورد لاللتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المس

 وقمع الغش تتخذ ضده عقوبات ردعية منصوص عليها طبقا لقانون العقوبات.

دة تورتوجات المسومن  بين أهم التوصيات التي يمكن إن تعزز دور الرقابة على المن

 نذكر منها

في  علينتنشيط الهيئات المكلفة بالرقابة عن طريق دورات تكوينية مع مختلف الفا -

فة مجال النشاطات التجارية السيما مراكز البحث العلمي، وتعزيز نشر الثقا

 االستهالكية لدى المستهلكين عن طريق إطار جمعيات حماية المستهلك.

جيا تطوير أساليب مكافحة الغش التجاري وتعزيزها بكل ما توصلت له التكنولو -

 الحديثة في مختلف المجاالت.

 ل فيتعزيز و تطوير قوانين حماية المستهلك من اجل مسايرة ركب التطور الحاص -

 الحياة االقتصادية من اجل فرض حماية المستهلك
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ظل  في خالل الصالحيات المسندة لهالجمهورية من  التمثيلي لرئيس البعد

 2020لسنة  التعديل الدستوري

The representative role of the President of the 

Republic through the powers assigned to him in the 

constitutional amendment 2020 
 آيت سي معمر إيمان*1

 مدرسة الدكتوراه-كلية الحقوق  سعيد حمدين مؤسسةاالنتماء1

imene20190@gmail.com 
 

 الملخص:       

مجملهسا    التسي  فسيئها  على  مجموعة  من المبادئ  واألسس   وتستند  الدولة  في بنا      

ل كستحقس   للسع عبسؤ مؤسسساس  دسستورية   س ى يفي  سياق  بناء  دولة القانون  وتدخل  

سسسة  همسا  مؤ  ولعسل، عليها الص ة التمثيلية من المؤس  الدستوري  والمشؤع الجزائؤي

الدسستوري  المؤسس   ين كؤس ،مثلة  في شخص  رئي   الجمهوريةم رئاسة  الجمهورية

مسن و ئي   الجمهورية  هو رئي  الدولة، مجسدا  وحدة األمسة وحسامي الدسستوررو كد  ن 

 التسسي  ترهسسؤ دوره  ذلع الصسس حياس  الممنوحسسة   ليسسم فسسي املسسة مسسن المجسساالسخسس ل  كسس

ولسسسم عسسسدة   نسسسم الهياسسسة األولسسسى فسسسي السسسسل ة التن يذيسسسة اعتبسسسارلسسسى التمثيلسسسي  بو سسسو   ع

 وقسوانين الدسستور منحسم  ياهسا لتمثيلسيابو سو  عسن دوره  تعبسؤ وص حياس ختصاصاسا

 لدستوريخاصة في  ظل  التعديل   ا ،االستثنائية  و سواء في الرؤوف العادية الجمهورية

وُمُمسثٓ   ُمٓمسثل  يكسون حقم فسي  ن للمواطننرام التمثيل بما يك ل   ل تم  بط   2020لسنة 

 . ن   الوقت في

 .ستثنائيةا ظؤوف الجمهورية، ظؤوف عادية، رئي  ،التمثيل : الكلمات المفتاحية

    Abstract:  

    The  state  is  based  in  its construction  on  a set   of  principles 

and  foundations  that in  their  entirety    fall  within   the  context  

of building  a  state  of  law  and  this  is  achieved  through   

constitutional  institutions  that   both  the  constitutional   founder  

and  the   Algerian  legislator endowed  with  a  representative  

character .and one of     the  most  important   of  them  is  the  

presidency  of  republic  represented  by  the  president  of  republic  

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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where  did  the constitutional  founder enshrined  and emphasized  

that  the  president  of republic is the  head   of state  embodying   

the  unity  of  the  nation   and  the  protector  of  the  constitution   

and   throw  as well  the  powers  granted  to  him  in severalfiles 

witch   clearly  shows his  representative  role  as the  first   body in 

the  executive   authority . he has  several  competencies   and  

powers  that  express  his  representative   role  granted  by   the  

constitution  and  the   laws  of republic  whether  in  normal  or  

exceptional circumstances especially  in light  of  the  constitutional  

amendment  of 2020. The  representation  system  has   been  set  to  

guarantee  to  citizen  the  right   to represent and  to  be  

represented   at the  same   time. 

Keywords:  

representation , president  of republic, normal condition, 

Exceptional  circumstances 

       مقدمة:     

 اختيسار لقائد  و الؤئي  بت ور المجتمعاس، حيث  صبح يقاس معيسارلقد ت ور م هوم ا     

السذي و نرامها السياسسي السذي تقسوم عليسم ىل الؤئي  وف  دراة ت ور الدولة وكذا بالنرؤ 

صسلحت  صسلح هسذا النرسام ن  مام المجتمع الدولي ككل، بحيث  يعد بمثابة مؤآة عاكسة لها

 ي منصسس  السسؤئي  يعتبسسؤ ، كمسسا  ن هسسذا المنصسس  خيسسؤةن فسسسد فسسسدس هاتسسم األ الدولسسة  و

ي اطنيهسا فسايساس  موللدولة التي تقوم علسى تلبيسة حاة الؤئيسية لؤسم السياسة العامة الدعام

فالنرسسام السياسسسي الجزائسسؤي يؤتكسسز علسسى مجموعسسة مسسن المؤسسسساس  ،(1)المجسساالس مختلسس 

لوظي يسة الع قسة اهذا األخيؤ يبين كي ية تشكيلها واختصاصها والمنرمة بواس ة الدستور، 

التسسي تعسسد  علسسى  المؤسسسساس مؤسسسسة رئاسسسة الجمهوريسسة فيمسسا بينهسسا، لنجسسد  ن  سسمن هسسذه

 .(2)لدولة بقيادة رئي  الجمهوريةمؤسسة في ا

ية األكثسؤ تأتى من كونم المؤسسة الدسستورن المكانة المؤموقة لؤئي  الجمهورية ت و       

 صسلي ليكسون  صساح  السسل ة األشؤعية ان  قا من كونم منتخبسا مسن قبسل الشسعتمثي  و

منصس  رئسي  لسذلع فسان طؤيقسة تسولي و ،شسعبية تعسزم مكانتسم بسين المؤسسساس رادة محل 

ي لسذالجمهورية تنعك  بصورة بارمة علسى مؤكسزه القسانوني مسن خس ل النرسام االنتخسابي ا

هميسسة بال سسة  مسسؤ السسذي اعسسل المشسسؤع يوليسسم يعسسد م يسسة الوصسسول لهسسذا المنصسس  وهسسو األ

سستمد الدولسة بقولسم ت 2020هو ما تم تأكيده في دستور و، (3)السل ة" سناد ساس  باعتباره 

ت لنا ، ومن هنا تبينلخرادة الشع  الذي هو مصدر كل سل ة ....ا شؤعيتها وواودها من 

زيز مبدأ في تع 2020لى أي مدى ساهم التعديل الدستوري لسنة إ :شكالية التاليةمعالم اإل

ذه على ه لإلاابةوتمثيل رئيس الجمهورية باعتباره أعلى مؤسسة دستورية في الدولة؟ 

 لية نقتؤ  الخ ة التالية:شكااإل

   .ص حياس رئي  الجمهورية في الحاالس العادية :1المبحث
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  .: سل ة التعيين و العزل1المطلب

 .: سل ة التشؤيع2المطلب

  .: الص حياس التنريمية3المطلب

 .: ص حياس رئي  الجمهورية في الحاالس غيؤ العادية2المبحث

 .: حالة الحصار و ال وارئ1المطلب

 .حالة الحؤب: الحالة االستثنائية و2المطلب

 ول : صالحيات رئيس الجمهورية في الحاالت العاديةالمبحث األ      

ة لألمسة الدسستوريرئي  الجمهورية لم مكانة هامة ومؤموقة في الحيساة السياسسية و ن       

ة ل ؤيقسسهسسذا رااسسع و ،السياسسسي(ولسسة )الت سسوق الدسسستوري ومقارنسسة مسسع بسساقي مؤسسسساس الد

 لسسى مختلسس  الصسسس حياس رادة الشسسع  والنسساط  باسسسسمم و عسسسن  انتخابسسم باعتبسساره المعبسسؤ

المتعلسسس   442-20ن المؤسسسسوم الؤئاسسسسي  ليسسسم خاصسسسة فسسسي الحسسساالس العاديسسسة، و المعهسسسودة 

لمعنى ال صسل بسين السسل اس بسا  ل في طياتم مبادئ اديدة تحق  مبسدبالتعديل الدستوري حم

كانست اسد  2016فسي ظسل دسستور خيسؤ  ن ص حياس هسذا األ اربالم لوب تحقيقم على اعت

  دمما اعل تحقي  مبس ىخؤاألالمؤسساس الدستورية است ؤقت معرم المجاالس وو واسعة 

 عسسن 2020 هسو مسا تداركسسم المؤسس  الدسسستوري سسنةو ،ال صسل بسين السسسل اس شسبم منعسسدم

عليسم يمسارس رئسي  و، خاصة فسي الرسؤوف العاديسة طؤي   بط وتحديد هذه الص حياس

مسسة عسسدة العاديسسة باعتبسساره حسسامي الدسسستور وممثسسل عسسن األالجمهوريسسة فسسي ظسسل الرسسؤوف 

ختصاصسساس نجسسد سسسل ة ه االلعسسل مسسن  هسسم هسسذاس تعبسسؤ بقسسوة عسسن دوره التمثيلسسي وصسس حي

  .(3) الم ل  السل ة التنريمية ،(2شؤيع)الم ل سل ة الت ،(1الم ل )التعيين والعزل

 العزل : سلطة التعيين وولالمطلب األ    

يسسين مسسة بممارسسسة صسس حية التعرادة األ ئسسي  الجمهوريسسة باعتبسساره ممثسسل عسسن يقسسوم ر     

لجمهوريسسسة ايضسسس لع رئسسسي  " :علسسسى 2020مسسسن دسسسستور 91 حيسسسث تسسسنص المسسسادة والعسسزل

اس خسؤى فسسي الدسستور، بالسسسل  حكسسام  اه صسؤاحة  يسس لسسى السسل اس التسسي تخولهسا باإل سافة 

 ينهسسيول  و رئسسي  الحكومسسة حسسس  الحالسسة ويعسسين السسوميؤ األ ... : تيسسةوالصسس حياس اآ

م عسسين رئسي  الجمهوريسة فسسي الوظسائ  والمهسساي "علسى : 93كمسا نصسست المسادة ..."، مهامسم

ؤية فسي الوظسائ  المدنيسة والعسسك ،رلوظائ  والمهام المنصوص عليها في الدستوا :التالية

الحكومسة  ألول  و رئي الومراء باقتؤا  من الوميؤ االتعييناس التي تتم في مجل   ،الدولة

 حكومسةمسين العسام للرئسي  مجلس  الدولسة، األ ول للمحكمسة العليسا،الؤئي  األ ،حس  الحالة

ل اس لسس المسسيؤينعضاء من، الوالة، األاهزة األ القضاة، مسؤولي  ،محافظ بنع الجزائؤ

رج لسى الخسا ين فسوق العسادة عسو المبئي  الجمهوريسة سس ؤاء الجمهوريسة وويعين ر ،الضبط

 .(4)"ينهي مهامهم...و

  هذا باإل افة  لى تعيناس  خؤى فسي مؤسسساس دسستورية  خسؤى تعبسؤ عسن ت وقسم السياسسي

ة( األمس   ة  عضساء آخسؤين، والثلسث الؤئاسسي)مجل  الدستورية و كتعيين رئي  المحكمة

 ي: يل نجد ماالبؤلمان ومن الص حياس األخؤى التي تعبؤ عن دوره  التمثيلي  ؤسسةلم

رئاسة مجل  الومراء، توقيع المؤاسيم الؤئاسية، تولية مسألة الدفاع الوطني، كمسا  نسم هسو  

الصس حياس  المعاهسداس والمصسادقة عليهسا فكسل هسذه القائد األعلسى للقسواس المسسلحة،  بسؤام 
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لسة  المخو العسزلو الشع  صاح  السيادة، وعليسم فس ن سسل ة التعيسينيمارسها بت ويض من 

بم هومها العام، وللع  نم ال يمكسن  للسؤئي   ن لؤئي  الجمهورية  ؤورة ونتيجة من قية 

تمكنسم مسن القيسام بهسا   ت لسم وسسائلسسل ة التنرسيم،  ال  لا منحسو القسوانينيتولى مهمة تن يذ 

 .(5)الوسائل العزل  هم هذهالتعيين و وتعد سل ة
موميسة  لتسييؤ الشسؤون الع لى حد كبيؤ ؤورية  يؤ ليست المعايبأن هذه البعض يؤى      

 سى ال  نسم ال يخ درى بالشسأن العمسومي  يمسي وهسم لسي  لسديهم  مسستوى تعلفهناك  شخاص 

وقست  فسيتمكنسم مسن  يجساد الحلسول لخبسؤة تجعسل للمثسل بعسد نرسؤ واقعسي وا علينا  ن الك اءة

  قل.ؤ وبجهد قصي

 

 المطــــلب الثاني:  سلطة التشريع     

ؤيع التشس ن  عتبسارغيؤ مباشؤة علسى ا سل ة التشؤيع ب ؤيقة يمارس رئي  الجمهورية    

مجساالس هذه الص حية ليست م لقسة بسل تمس  ، غيؤ  ن البؤلمان وحده اختصاصمن  هو

 .(6)فقطمعينة 
الهسؤم   سسمى قاعسدة فسي باعتبسارهوهذه الص حياس ب بيعسة الحسال منحهسا  يساه الدسستور     

 يسسن  سسب ها  (7)بسسأوامؤ رئاسسسيةكمرهسسؤ مسسن مرسساهؤ النرسسام البؤلمسساني تتمثسسل فسسي التشسسؤيع 

فقسط   اسستثناءهسذه الصس حية ومو سوعية تجعسل مسن  لمؤس  الدسستوري بضسوابط شسكليةا

ل الع س األصيل في التشؤيع المخول للبؤلمان، فالؤئي  يشؤع  فسي حالسة االختصاصعلى 

ون  (  فسسسي  صسسسدار قسسساناالسسسستثنائيةالوطني)الحالسسسة  ؤلمانيسسسة  و شسسس ور المجلسسس  الشسسسعبيالب

 منم. 142المادة  التعديل الدستوري فينص عليم  وهو ما ،(8)المالية

يع  فيهسسا  لسسى التشسسؤ اللجسسوءفالدسسستور حسسدد الحسساالس التسسي يجسسوم لسسؤئي  الجمهوريسسة      

مسا فقسدان  تصسويت عليهسا الو للسسيادة علسى  عسداد القسوانين يعنسي فقسدان البؤلمسان بأوامؤ، ما

  مؤقت  و فقدان كلي، حيث في الحالة األولى يستؤد هسذا الحس  عنسد عسؤي رئسي وازئي 

ي فها يكون  ل الكلي عليم بالموافقة  و رفضها بينما ال قدان اتخذهاالجمهورية األوامؤ التي 

ؤ التسسي  لمسسان النرسسؤ فسسي األوامسسللبؤ حيسسث ال يمكسسناالسسستثنائية  حالسسةبسسأوامؤ فسسي الالتشسسؤيع 

 علسىالجمهورية لعدم  لزام المؤس  الدستوري رئي  الجمهوريسة بعؤ سها رئي  اتخذها 

 .(9)عليمالبؤلمان في  ول دورة للموافقة 

 الجمهوريسسة سسل اس فسسي مسسنح لسؤئي حسين الدسسستوري   غلسس  ال قسملهسس   ليسم  وهسو مسا     

  اسال صسل بسين السسل كسان مبسد  ن حتسى و دستورية معينسةلضوابط  المجال التشؤيعي وفقا

 ،ةوكسسذا القضسسائيتن يذيسسة  تشسسؤيعية، بسسين السسسل اس السسث  الدولسسة  توميسسع وظسسائ  يقتضسسي

   االختصساص بتسولي كسلتتمثسل فسي احتسؤام مبسد ىفال صل بين السل اس يحق  غايساس  خسؤ

ء لكسسل سسسل ة ومنسسع  سسسباب دااهسسة لمهامهسسا، ويسسؤدي هسسذا بالضسسؤورة  لسسى رفسسع مسسستوى األ

ى لس  التشسؤيعي يسؤديئسي  الجمهوريسة للمجسال التن يسذي ون احتسواء رو  وعوامل   سعافها

امية المهسام السسبالتسالي عسدم مؤاعساة المبسد  فص عسدم واسود تسوامن بسين السسل تين واستخ 

من بسين لها تأ يؤاتها الوا حة علسى مسستوى التسواكافية و لؤئي  الجمهورية ال تعد  مانة

 .(10)لى القاعدة في المجال التشؤيعيول رئي  الجمهورية من االستثناء  السل تين بتح
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اس اختصاصس هنساكسسل اس هسذه ال باإل سافة  لسىف يكسون مسؤن مساال صل غالبسا ن  ال        

تعلسس   سسسيما مسسا التشسسؤيعي، الختصسساص ل فسسي االتسسدخوالتسسي  خسسؤى منحسسم  ياهسسا الدسسستور 

  لسسث  عضسساء مجلسسس  األمسسة، وكسسذا دعسسسوة تعيسسينعليهسسسا وب صسسدار القسسوانين واالعتسسؤاي 

 ال الدسستورية،  المحكمسةالسوطني، وحس   خ سار  حسل المجلس  الشسعبيل نعقاد، والبؤلمان 

ديسسد  يقسسع  تنسسامع  فسسي حالسسة عسسدم تحمنسسم حتسسى ال نسسم فسسي نرؤنسسا يعتبسسؤ  مسسؤ مقبسسول  والبسسد 

 مؤسساتي. دستوري والس تجنبا ألي فؤاغ هذه الحاالمسؤول عن 

 

 المطلب الثالث: السلطة التنظيمية      

ل تسسسسسسنص  نسسسسسسص الدسسسسسسستور دها مسسسسسسن رو  وتسسسسسسستمد السسسسسسسل ة التنريميسسسسسسة توااسسسسسس      

المخصصسسة يمسسارس رئسسي  الجمهوريسسة السسسل ة التنريميسسة فسسي المسسسائل غيسسؤ '':141المسسادة

و لسؤئي  للقانون، يندرج ت بيس  القسوانين فسي المجسال التنريمسي السذي يعسود للسوميؤ األول  

مسسسن الوا سسسح  ن الدسسسستور ال يعتسسسؤي علسسسى اختصسسساص و، (11)" الحكومسسة حسسسس  الحالسسسة

 صساصتحديد دائسؤة ممارسسة هسذا االختب يقضيلكي و ،مارسة البؤلمان للسل ة التشؤيعيةم

لبؤلمسان بتعبيسؤ  دق يشسؤع امسائل معينة بالسذاس، وفي ن اق  مباشؤتمألنم يخول للبؤلمان 

لسى د يؤتسد باألسساس  كل ما يخؤج عن ن اق التقييسي موا يع واردة على سبيل الحصؤ وف

 توسسعن ساق السسل ة التشسؤيعية و تضسيي  141فيستنبط من مضسمون المسادة  مجال التنريم

 .(12)في دائؤة االختصاص التن يذي في مجال التشؤيع

سسساس  علسسى  السسسل ة التشسسؤيعية  نمسسا ينبنسسياالخسست ف بسسين السسسل ة التنريميسسة و ن و       

العامسة   اهسزة اإلدارةالتنريمية موكلة لسبعض الهياساس وفالسل ة  الشكلي العضوي المعيار

جسسال م ىينقسسسم هسسذا المجسسال  لسسة تسسستند  صسس  للسسسل ة التشسسؤيعية وبينمسسا السسسل ة التشسسؤيعي

 مجسسسال تنريمسسسي مشسسست  يمارسسسسم السسسوميؤيمارسسسسم رئسسسي  الجمهوريسسسة وي مسسسستقل تنريمسسس

بسسالؤغم مسسسن اتسسساع مجسسسال التنرسسيم المخسسسول لسسسؤئي  تجسسدر اإلشسسسارة  لسسى  نسسسم و ،(13)األول

نم الجمهورية  ال  نم  مسؤ ال بسأس بسم باعتبسار  ن مسن يمسارس هسذا االختصساص منتخس  شسأ

ح  م الشسع  صساعاس تصدر باسس ن هذه التشؤيسسة البؤلمانية المنتخبة كذلع، وشأن المؤ

م  لا غيسؤ  نس ، خسؤى اتسساع مجسال التمثيسل الؤئاسسيهو ما يبين من اهة السيادة والسل ة و

 امن يميسلالمسساحة التنريميسة مسن حيسث المبسد  نجسد  ن التسونا  لى المساحة التشؤيعية وت كؤ

سسعا وافسي حسين يرسل مجسال ال ئحسة  دمحسدوفن اق القانون  ي   ،السل ة التن يذيةلصالح 

ح كل ن ساق لسم يسذكؤ فسي  طسار مجساالس القسانون يكسون لصسالادا، فكل مستجداس األمور و

الجسديؤ بالسذكؤ  ن المؤسس  الدسستوري قسد اسستخدم  (14)السل ة التن يذية عن طؤيس  التنرسيم

 .يمية في ال الدساتيؤ الجزائؤيةمص لح السل ة التنر

  ؤسسس ن الم 1963فسسي  ول تجؤبسسة دسسستورية عؤفتهسسا السسب د سسسنة  ن كسسان يبسسدو و          

د  بسيديسة لمقيد سل ة الحكومة متبنيا فسي للسع القاعسدة التقلالدستوري  طل  سل ة البؤلمان و

جسال تضي  مال صل بين المجال التشؤيعي والمجال التنريمي والتي توسع مجال التشؤيع و

فسي  ة العامسةة علسى  سساس  ن القسانون يمثسل اإلرادالتنريم في  طار القاعدة الدستورية القائم

التنريم  وسع من سسل ة التشسؤيع  اعلتغيؤ  ن التعدي س الدستورية المتعاقبة ، (15)الدولة

 .لكؤناه آن اعلى النحو الذي 
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عسسسن مسسدى تمتسسسع رئسسي  الجمهوريسسسة  ، تعبسسؤ ن اسسل الصسس حياس التسسسي سسسب  لكؤهسسسا      

 علسسى هياسسسة فسسي السسسل ة التن يذيسسسة بصسس حياس واسسسعة وفسسي مختلسسس  المجسساالس باعتبسساره 

س جعلسم يقسوم بهسذه الصس حيامنتخ  من طؤف الشع  فاألسسلوب السذي يستم بسم اختيساره يو

ع يالعسزل، التشسؤو التعيسينيمارس رئي  الجمهورية باإل افة  لسى باسم ولحساب الشع  و

 األصسسيل:  بسسؤام المعاهسسداس فهسسو صسساح  االختصسساص  تنرسسيم صسس حياس  خسسؤى  همهسساالو

 و  ام سواء كان ت سويض كلسيال يمكن ت ويضها ألي اهة  و اهوالشخصي في القيام بها و

 هسةيمكن لؤئي  الجمهورية من امدى تحكمم في النرام السياسي، و عن ازئي وهو يعبؤ

هسي االحتكام بالشع  فسي مو سوع معسين والذي يقصد بم   خؤى اللجوء ل ست تاء الشعبي

 ر ي الشسع  فسسي مسسسألة مهمسسةعسسن التمثيسسل فسالؤئي  هنسسا يأخسسذ  صس حية تعبسسؤ بشسسكل كبيسؤ

 مـا يدل على واـود ع قة حـؤة ومباشسؤة بسين الشسع  والسؤئي  دون واسود هوتخصهم و

يستشسسيؤ : '' يمكنسسم  ن  91/9شسسؤوط مسسن  ي نسسوع كانسست حيسسث تسسنص المسسادة سس وطاس و

 .(16)االست تاءالشع  في كل قضية لاس  همية وطنية عن طؤي  

 219لؤئي  الجمهورية مسن اهسة  خسؤى صس حية تعسديل الدسستور فتسنص المسادة و         

 ن يصسسوس المجلسس   لسسؤئي  الجمهوريسسة حسس  المبسسادرة بالتعسسديل الدسسستوري بعسسد" : علسسى

مجلسس  األمسسة علسسى المبسسادرة بسسن   الصسسي ة حسسس  الشسسؤوط ن سسسها التسسي الشسعبي السسوطني و

يومسسا  50التعسسديل علسسى الشسسع  ل سسست تاء عليسسم خسس ل  يعسسؤيت بسس  علسسى نسسص تشسسؤيعي 

ؤي التعسديل الجديسد   اف التعسديل الجديسد عبسارة '' يحس قدو، (17)".....الخإلقؤارهالموالية 

 مشساركةمسدى تكسؤي  مبسد  التمثيسل ودل علسى هذا  ن دل على شسيء ف نسم يسعلى الشع '' و

  الشع  عن حقيقة في تسييؤ الشؤون العمومية.

ألن المؤسس  الدسستوري قسد  قسؤ سسل اس واسسعة لسؤئي  نخلسص  من خ ل ما سب ،       

 سيتجلسى للسع مسن خس ل السسل اتسم فسي النرسام السياسسي الجزائسؤي والجمهوريسة علسى مكان

 مدنيسة، يني ت وق مستمؤ ت ال كافة الميادال تزال فالتي المخولة لم في الرؤوف العادية و

 .(18)تشؤيعية، دبلوماسية....الخ

ي فسع مسن التسوامن نسو  س اء قد حاول المؤس  الدستوري في آخؤ تعسديل للدسستور و      

 القسانون رسام الؤئاسسي و قامسة دولسةسستقيم مسع م هسوم النال صل بينها بمسا يتنريم السل اس و

 المؤكسسز السسساميس السسدور الهسسام وؤكمسسا كسس ،و سسمان الحقسسوق األساسسسية والحؤيسساس العامسسة

د شسسؤعيتم مباشسؤة مسسن طسسؤف الشسسع ، لمنصس  رئسسي  الجمهوريسسة علسسى اعتبسار  نسسم يسسستم

لنرسسام فهسسو يعتبسسؤ محسسور ا ،ن يذيسسة نتيجسسة ل ؤيقسسة انتخابسسمدوره المنسسوط كسسؤئي  بسسسل ة التو

لتسسسسم النصسسسسوص الدسسسسستورية اختصاصسسسساس خوالدسسسسستوري فسسسسي الدولسسسسة حيسسسسث السياسسسسسي و

 .(19) حياناغيؤ محددة وص حياس هامة وواسعة و

 العادية غير حيات رئيس الجمهورية في الحاالتالمبحث الثاني: صال     

عنهسا الخسؤوج عسن قواعسد نص المؤس  الدستوري عن الحاالس االستثنائية التي ينست       

يتعسين و ، لسى  عس ن الحساالس االسستثنائيةالعادية لموااهسة الرسؤوف التسي  دس  المشؤوعية

علسسى رئسسسي  الجمهوريسسسة عنسسسد اللجسسسوء  لسسسى هاتسسسم الحسسساالس التقيسسسد بالضسسسواط المو سسسوعية 

 وققسسحي عسسدم دسسستورية  ع نهسسا، حمايسسة للوالشسسكلية المنصسسوص عليهسسا فسسي الدسسستور لت سساد

يسؤد قيسد  هسذه الصس حياس، و(20)هاتسم الحساالسالحؤياس التي يتم المساس بها عند  عس ن و
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النتائ  المتؤتبة عليم هذه الرؤوف مدلولها من القاعسدة الؤومانيسة التسي على مبد  الدستور و

بموا  هذه النرؤية فس ن القواعسد الدسستورية واسدس و ونتقول:  ن س م الشع  فوق القان

األسساس  مبسادئ تهسدف بدراسة علسى السل ة في الدولة وهذا التنريم يؤتكسزلتنريم ممارسة 

حيسث  ن و ، لى تقييد سل ة الحكام و يجاد نوع من التوامن وال صل بين مؤسساتم المختل ة

هذه المبادئ شؤعت للرؤوف ال بيعية والا مااستجدس ظسؤوف  سستثنائية قساهؤة مسن شسأن 

 المسسسساس بكيسسسان الدولسسسة والسسسس مة العامسسسة للمجتمسسسع ف بسسسد مسسسن موااهتهسسسا باتخسسسال تسسسدابيؤ

ولتحديسسد م هسسوم هسسذه الحسساالس نحسساول  ستعؤا سسها وفسس   حكسسام النصسسوص  ،(21) سسستثنائية

الم لس    مسا )حالة الحصار وال سوارئ(،1من خ ل م لبين نتناول في الم ل الدستورية 

 .(نتناول فيم الحالة اإلستثنائية وحالة الحؤب)2

 حالة الحصار والطوارئ :1المطلب      

رئسي  الجمهوريسة الا دعست  يقسؤر بقولهسا : 2020مسن دسستور  97نصت عليها المادة      

بعسد  اتمساع المجلس  ، يومسا 30ئ  و الحصار لمسدة  قصساها الضؤورة الملحة حالة ال وار

 ؤميي  المجلس  الشسسعبي السوطني والسسواألعلسى لألمسن واستشسسارة رئسي  مجلسس  األمسة ورئسس

ال ممة  الدستورية ويتخذ التدابيؤلمحكمة األول  و رئي  الحكومة حس  الحالة، ورئي  ا

واليمكسسن تمديسسد حالسسة ال سسوارئ  و الحصسسار  ال بعسسد موافقسسة البؤلمسسان  الو سسع،السسستتباب 

حالسسة ال سسوارئ وحالسسة تنرسسيم يحسسدد قسسانون عضسسوي  المنعقسسد ب ؤفتيسسم المجتميعتسسين معسسا،

دد المسدة والم حظ من خ ل تحليلنا لهاتم المادة  ن المؤس  الدستوري قد حس، (22)الحصار

يوم كأقصى حد وهو مالم تتناولم الدساتيؤ السابقة ولسم يميسز  30المقؤرة لهاتين الحالتين ب

الدستور الحالي  و سابقاه بين حالتي الحصار وال وارئ سواء من حيث الحساالس الموابسة 

اعتبسؤ  ن حالسة  قسد السبعض و من حيسث اإلاسؤاءاس المتخسذة فسي ظلهسا، رغسم  ن  الع نهما

نسؤى  ال  ننسا ال  قل خ ورة وصؤامة وتضييقا للحؤياس العامة من حالة الحصسار ال وارئ

فؤوقا هامة بين الحالتين خاصة بعد  عمال النرامين واقعيا وصدور المؤسومان الؤئاسسيان 

 مسا عسن الشسؤوط الشسكلية والمو سوعة لتقؤيسؤ ، (23) سار كسل منهمساآاللذان ينرمان  حكام و

هاتين الحالتين فيمكن الخ ص  لى  نهسا تنقسسم  لسى شسؤوط شسكلية ومو سوعة تسستنت  مسن 

، فبالنسسسبة للشسسؤوط المو سسوعية فهسسي تتمثسسل فسسي الضسسؤورة الملحسسة وهسسو 97تحليسسل المسسادة 

ورة الملحسسة هسساتين الحسسالتين  ال الا اسسستدعت الضسسؤ شسسؤط يعنسسي  نسسم اليحسس  للسسؤئي  تقؤيسسؤ

ومسن   هذا من اهة 97األمماس ومض ؤ لت بي  المادة  ولم يعد  مامم خيارلموااهة للع،

يومسسا،  مسسا عسسن  30اهسسة  خسسؤى فسس ن المؤسسس  الدسسستوري قسسد حسسدد مسسدة هسساتين الحسسالتين ب

الشسؤوط الشسكلية فهسي تتمثسل فسي استشسارة بعسد الهياساس والمؤسسساس الدسستورية والمتمثلسسة 

الوطني، مجل  األمة، الوميؤ األول  و رئي  الحكومة حس  الحالسة  المجل  الشعبي في:

ورئسي  المحكمسة الدسسستورية، والجسديؤ بالسسذكؤ  ن هسذه االسستثماراس هسسي  اسؤاءاس شسسكلية 

 لم األخذ بها كما يمكسن لسم رفضسها  مام رئي  الجمهورية فيمكن لزامية فقط ولي  لها قوة 

هوريسة تبقسى  قسوى مؤسسسة دسستورية فسي السب د، ومن هنا يتبين لنا  ن مؤسسة رئاسة الجم

لما تتمتع بم من مكانة خاصة تجعل رئي  الجمهورية وهو رئي  السل ة التن يذيسة ال اعسل 

يعلو ويسمو على باقي السل اس في الدولة خاصة  األساسي في النرام السياسي الجزائؤي،

لصسس حياس الواسسسعة فسي الجانسس  السسوظي ي والمو سسوعي السسذي  عيسسد تنريمسسم كالسسسل اس وا
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، ويمكسن حصسؤ الحساالس التسي يستم فيهسا اللجسوء  لسى  عس ن هساتين (24)التي  صبح يتمتع بها

 الحالتين في :

 والمستمؤ بالنرام العام. الخ يؤالمساس  -

 التهديداس التي تستهدف استقؤار المؤسساس. -

 والمتكؤر بأمن المواطنين والسلم المدني.الخ يؤ المساس   -

األمن والنرسام العسام و سمان  حسسن ألمسن األشسخاص  ابباستتمحاولة  مان     -

التسي  وممتلكاتهم وتأمين السيؤ الحسن للمصالح العمومية، وبهذا يرهسؤ لنسا  ن الرسؤوف

 يمكسسن  ن تسسؤدي  لسسى اعسس ن حالسسة ال سسوارئ تكسسون متعلقسسة عمومسسا بالنرسسام العسسام و مسسن

وفسسي األخيسسؤ مسسن اختصسساص وتقسسديؤ ة، وسسسيؤ المؤسسسساس العامسسة فسسي الدولسس المسسواطنين

 .(25)رئي  الجمهورية

ي  دولسة الحصار  سمانة ا سافية لتكسؤ ديد الزمني لمدة حالة ال وارئ  والتحيعتبؤ        

ل  نسم قبسل هسذا  ، (26)طسار حياس رئسي  الجمهوريسة فسي هسذا اإلالقانون والح  وتقييسدا لصس

 املسةكبسسنة  شهؤ بينمسا حالسة ال سوارئ قسدرس  4التعديل قد قؤر حالة الحصار لمدة قدرها 

تين تشسابم الحسالخؤ تعديل لم، لكن علسى السؤغم مسن آفي  وهو ماتداركم المؤس  الدستوري

  سة بتسداركال  نم يمكن الت ؤقة بينهم من خ ل الجهة المكل  اؤاءاتهما وشؤوط تقؤيؤهما و

وبالتسسالي ، سسل اس الشسؤطة فسي مجسال ح سظ األمسن فحالسة ال سوارئ تمتسام بتوسسع ،لو سعا

تتميسسز فبسسين السسسل اس المدنيسسة،  مسسا حالسسة الحصسسار  يبقسسىالحكسسم  لكسسن تقييسسد الحؤيسساس العامسسة

العمسل  يقساف للحؤيساس العامسة و شسد بانتقسال السسل ة  لسى الجسيإل باإل سافة طبعسا  لسى تقييسد 

 .(27)السياسي

 

 الحالة االستثنائية وحالة الحرب.  :2 المطلب    

ة عسسسن الحالسسسة االسسسستثنائية بقولهسسسا:"يقؤر رئسسسي  الجمهوريسسسة الحالسسس 98نصسسست المسسسادة     

 رية  وع  ن يصسي  مؤسسساتها الدسستوداهسم، يوشس لا كانت الب د مهددة بخ سؤ ائية االستثن

ال بعسسد  اسسؤاء سسستون يومسسا، وال يتخسسذ مثسسل هسسذا اإل اسسستق لها  و سسسيادة تؤابهسسا لمسسدة  قصسساها

 ةالوطني ورئي  المحكمسة الدسستوري استشارة رئي  مجل  األمة ورئي  المجل  الشعبي

ئسي  رتثنائية وتخسول الحالسة االسس، السومراءواالستماع  لى المجل  األعلى لألمن ومجلس  

ألمسسة افرسسة علسسى اسسستق ل اسسؤاءاس االسسستثنائية التسسي تسسستوابها المحاالجمهوريسسة اتخسسال اإل

 والمؤسساس الدسستورية فسي الجمهوريسة، ويواسم رئسي  الجمهوريسة فسي هسذا الشسأن خ ابسا

يسسسة  ال بعسسسد موافقسسسة  غلب الحالسسسةواليمكسسسن تمديسسسد هسسسذه  يجتمسسسع البؤلمسسسان واوبسسسا، لألمسسسة،

ويعسسؤي رئسسي  الجمهوريسسة بعسسد انقضسساء مسسدة  غؤفتي البؤلمسسان المجتمعتسسين معسسا، عضسساء

ي داء السسؤ ثنائية القسسؤاراس التسسي اتخسسذها   نائهسسا علسسى المحكمسسة الدسسستورية البسسالحالسسة االسسست

 .(28)بشأنها"

اتخسسال االاسسؤاءاس االسسستثنائية التسسي  ...ول الحالسسة االسسستثنائية خسسمسسن خسس ل عبسسارة :"ت      

ألن لسؤئي  الجمهوريسة صس حياس اسد نخلسص  "،على اسستق ل األمسةالمحافرة تستوابها 

التشؤيع بسأوامؤ فسي الدستور على  مكانية رئي  الجمهورية  ل نص واسعة في هاتم الحالة 

التشسسؤيعي فسسي ال تسسؤة   ختصاصسسملممارسسسة  م لقسسةبهسسذا منحسسم سسسل ة و، ةيائنالحالسسة االسسستث
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مؤسسسسساتها يوشسسسع  ن يصسسسي  داهسسسم ائية  ي عنسسسدما تكسسسون السسسب د مهسسسددة بخ سسسؤ ناالسسسستث

بسذلع  شسهؤ و 3الحالسة قسد ت سول  كثسؤ مسن هسذه ، الدستورية  و اسستق لها  و سس مة تؤابهسا

كما ، (29)تمتد سل ة التشؤيع لؤئي  الجمهورية ب تؤة طويلة  لى غاية اإلع ن عن انتهائها

 تجدر اإلشارة  لى  ن  ع ن الحالة االستثنائية يت ل  تدخل العديد من الهياساس اتخسال حملسة

كمسا  ي  وحسده هسو المسسؤول عسن تقؤيؤهسا ويتحمسل مسسؤوليتهامن اإلاؤاءاس،  ال  ن الؤئ

 (30)االسستماع  لسى هياساس  خسؤىة واساس معينسيم الدسستور مسن اهسة  خسؤى استشسارة هيلزم

السسسة االسسسستثنائية يشسسستؤط تسسسوافؤ شسسسؤوط معينسسسة، فالبنسسسسبة للشسسسؤوط حمنسسسم فسسس ن لتقؤيسسسؤ الو

الخ سؤ  الدولسة، وينصسؤف الخ ؤ الداهم السذي يهسدد مؤسسساس المو وعية فهي تتمثل في

يحسدد لسم بسالزوال و هسددها يصي  مصلحة حيويسة فسيتنذر بضؤر هنا  لى كل حالة واقعية 

هسسذا الخ سسؤ  كسسان داخليسسا  و خارايسسا لكسسن هسسذا ال يسسؤ ؤ علسسى  المؤسسس  الدسسستوري مصسسدر

االسسسستماع للشسسسؤوط الشسسسكلية فهسسي تقتصسسسؤ علسسسى  مسسا بالنسسسسبة ، (31)التكييسس  العسسسام للو سسسع

تعسسين  فسسيملزمسسة علسسى السسؤئي   هسسي  اسسؤاءاس شسسكلية غيسسؤواستشسسارة هياسساس دسسستورية و

األمن العام في الدولة كمسا اعتباره الهياة المسؤولة، واالستماع  لى المجل  األعلى لألمن ب

مسة باعتبسارهم من رئي  المجل  الشعبي السوطني ومجلس  األ يستوا  األمؤ استشارة كل

كذا استشارة رئي  المحكمة الدستورية توايسم و ،عن حماية الحقوق والحؤياس المسؤولين

عسن يكؤس مبد  التمثيل من اهة  خؤى عتبار  ن الخ اب يض ي الش افية وخ اب لألمة با

اتخسساله مسسن تسسدابيؤ يسستم مسسا واط عسسم بكسسل المسسستجداس و ،طؤيسس  احتكاكسسم مباشسسؤة بالشسسع 

كمسسا  ن المؤسسس  الدسسستوري بمواسس  آخسسؤ تعسسديل  واسس   ،لقضسساء عليسسموا الخ سسؤلحصسسؤ 

رئسسي  الجمهوريسسة عنسسد االنتهسساء مسسن الحالسسة االسسستثنائية عسسؤي القسسؤاراس المتخسسذة علسسى 

هذا  ن دل على شيء ف نم يدل علسى مسدى تكسؤي  ة الدستورية إلبداء ر ي بشأنها والمحكم

ى هياسة دسستورية منتخبسة رقابة على  علس  اء  المؤس  الدستوري لدولة القانون والح  و

و هو ما يعد  مانم مهمة لتحقي  دولة القانون غيؤ  ن التساؤل الذي ي ؤ  هو ،في الدولة

تورية حسسول هاتسسم القسسؤاراس فهسسل هسسو ر ي المحكمسسة الدسسس نسسم مسسا هسسي اآ سسار المتؤتبسسة عسسن 

 اؤاء يؤت  مسؤولية رئي  الجمهورية؟     اؤاء شكلي محض  م  

عسدوان  قعومن الدستور بقولها ''  لا  100ا عن حالة الحؤب فقد نصت عليها المادة  م     

ألمسسم فعلسسي علسسى السسب د  و يوشسسع  ن يقسسع حسسسبما نصسست عليسسم التؤتيبسساس الم ئمسسة لميثسساق ا

سسستماع  لسسى االبعسسد ااتمسساع مجلسس  السسومراء و ،تحسدة، وعلسسى رئسسي  الجمهوريسسة الحسسؤبالم

رئسي  رئسي  المجلس  الشسعبي السوطني ورئسي  األمسة و المجل  األعلسى لألمسن واستشسارة

 .(32)"المحكمة الدستورية

من المؤكد  نم لي  هناك ما يضع   و ينتقص من الح  ال بيعي للسدول فسي  ن تسدافع عسن 

علينسا  ن نشسيؤ هنسا  لسى  ن يكسون العسدوان علسى وشسع و ،سيادتها  ن  صابها عدوان  انبسي

الخ يسسؤ التصسسؤف السسسؤيع يت لسس  هسسذا الرسسؤف  فبالنتيجسسةالحسسدو   و واقعسسا فسسي الحسسال 

حسؤب مسن منرسور  ن السب د فسي حالسة و ،الو ع العصي  الذي  لم بالعباد والب دلموااهة 

مسا يست ءم مسن يتخسذ ي تؤي  ن يكون في مقدور رئسي  الدولسة حؤيسة الحؤكسة لكسي دفاعية 

علسى   سؤ مهسم عسن  عس ن  101قسد نصست المسادة و ،(33)تدابيؤ مسستعجلة لموااهسة العسدوان

العمل بالدستور مدة حالسة الحسؤب و يتسولى رئسي  الجمهوريسة  "يوق الحؤب بقولها: حالة 
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السسذي يتمتسسع بسسم بو سسو  المؤكسسز الممتسسام هسسو مسسا يبسين و، (34)السسسل اس'' ميسسعا هسسامسن خ ل

اسستقؤاء شارة  لى  نم مسن خس ل تجدر اإلمهورية من خ ل توليم ال السل اس، رئي  الج

هسسذه الحالسسة  شسسكلية و نسسواع مو سسوعية لتقؤيسسؤ نسسستخلص واسسود شسسؤوط 100المسسادة  نسسص

وع عسسدوان فعلسسي  و وشسسيع الوقسسوع، فبالنسسسبة للشسسؤوط المو سسوعية فهسسي تتمثسسل فسسي وقسس

يعؤف العدوان بأنم استعمال القسوة المسسلمة مسن قبسل دولسة مسا  سد السس مة  و السسيادة  و و

من اهة  خسؤى  ن تكسون و ،مع ميثاق األمم المتحدةل يتنافى االستق ل السياسي لدولة بشك

الشسكلية فهسي  مسا عسن الشسؤوط  ،(35)هسذا العسدوان صسد عساازة عسنال ؤق السلمية المتبعسة 

استشسسارة هياسساس دسسستورية فيتواسس  االسسستماع  لسسى المجلسس  األعلسسى تتمثسسل فسسي االسسستماع و

ارة الدولسسة، استشسس قصسسد دفسسع االعتسسداء الواقسسع علسسى ،لألمسسن باعتبسساره المسسسؤول عسسن األمسسن

فسي ة، استشسارة المحكمسة الدسستورية، ورئي  مجل  األمسرئي  المجل  الشعبي الوطني و

نصس  حالة ما  لا تزامن نهاية العهدة مع حالة الحؤب فتمدد العهسدة واوبسا نرسؤا ألهميسة م

خدمسسة الصسسالح العسسام، و تجسسسيد ت لعسسساس السسؤئي  كممثسسل لوحسسدة الدولسسة واسسسستمؤاريتها و

رادة جسسسيد المهسسام المنتخسس  بمناسسسبتها وفسسي مقسسدمتها تمثيسسل اإلفلهسسذا األخيسسؤ فسسي تالمسسواطن 

الحؤيسساس بالشسسكلياس المقسسؤرة رسسؤوف واألممسساس مسسع صسسون الحقسسوق والشسسعبية فسسي كسسل ال

 قانونا.

باسسة هسسي حالسسة التعحالسسة تشسسبم نوعسسا مسسا حالسسة الحسسؤب و تجسسدر اإلشسسارة  لسسى  ن هنسساك       

 مسسنخ سسؤ األشسسد واأل ن حالسسة الحسسؤب هسسي الحالسسة الحاسسسمة يكمسسن ال سسؤق فقسسط فسسي  ،العامسسة

حالسة  سسابقة علسى  عس نلعامسة فهسي حالسة متقدمسة و ما حالة التعباة ا ،(36)الحالة االستثنائية

مراء يقؤر رئي  الجمهورية التعباة العامة في مجلس  السو": على 99الحؤب فتنص المادة 

 رئسي  المجلس واستشسارة رئسي  مجلس  األمسة وستماع  لى المجل  األعلسى لألمسن بعد اال

الهدف من وراء تقؤيؤ التعباة العامسة فسي اعسل كسل المؤافس   يكمنو "، (37)الشعبي الوطني

نين كمؤافسس  عسسسكؤية،  ل  ن القسسواالدولسسة سسسواء كانسست عامسسة  و خاصسسة تابعسسة للدولسسة  فسسي 

ؤوف فسس لا طسسؤ س ظسس العاديسسةالتشسسؤيعاس تو سسع لت بسس  بحسسس  األصسسل فسسي الرسسؤوف و

لسسى قسسد تسسؤدي  دارة التخسسال التصسسؤف الوااسس  و  اإلاسسستثنائية هسسذه التشسسؤيعاس قسسد ال تسسسع

شسؤوعية الرؤوف  ن ال تتقيسد بالم ؤار بمصالح الدولة، لهذا يج  على الدولة في هذه األ

 عيةيؤدي  لى توسيع قواعد المشسؤو هو مابحس  ما يت لبم الصالح العام، و  ن تتصؤفو

ت غيؤ مشؤوعة في الرؤوف العاديسة تصسبح مشسؤوعة فسي الرسؤوف فالتصؤفاس التي كان

 .(38)االستثنائية

اسعة في ظل الرؤوف االستثنائية لكن بالؤغم من تولي رئي  الجمهورية لسل اس و       

كونسسم يصسسبح فسسي حالسسة الحسسؤب من سسذ  السسذي قسسد شسسكل مساسسسا لمبسسد  ال صسسل بسسين السسسل اسو

 ال  نسسم يمكسسن  ،العمسسل بالدسسستور امسسوديسسؤدي هسسذا الو سسع  لسسى ومشسسؤع وقا سسي القضسساة و

دراسة األممسة التسي تمسؤ االستثنائي و الرؤفاستخ ص  ن هذه السل اس تختل  باخت ف 

حالسة وعن الحالسة االسستثنائية و الحصارفهي تختل  من حالة ال وارئ عن  ،(39)بها الدولة

 ن تكسون نرسام قسانوني ت سدو ؤئي  ال الحؤب، فالص حياس غيؤ العادية التسي يتمتسع بهسا الس

مخال سة المشسؤوعية و يسمح لسم مسن الستخلص مسن مبسد ستثنائي يمكنم من اميع السل اس وا

الحؤيسساس العامسسة، وللسسع ل سسؤي الحقسسوق و تقييسسد حتسسىوبعسسض القواعسسد القانونيسسة العاديسسة 
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 و المؤسسسساس الدسسستورية للسسب د  و  السياسسسيموااهسسة  خ سسار قسسد تصسسي  الدولسسة  و النرسسام 

ح سسظ النرسسام العسسام، و سسمان اسسستمؤار تها التؤابيسسة لتحقيسس  االسسستقؤار واسسست  لها  و سسس م

 .(40)السيؤ الحسن  و المنترم لمؤسساس الدولة

 خاتمة:     

اس وريسة مسن خس ل الصس حيالتمثيلسي لسؤئي  الجمه من خ ل ت ؤقنا لمو سوع البعسد     

ن التعسسسديل يمكسسسن الخسسس ص أل ،2020ي ظسسسل التعسسسديل الدسسسستوري لسسسسنة فسسسليسسسم  المسسسسندة 

ينهسا ع من التوامن فسي تنرسيم السسل اس وال صسل ب  اء نو لى حد ما  الدستوري قد حاول 

تبسار اع الجمهورية علسىكما اسد بو و  مؤكز رئي   ،قامة دولة القانون بما يستقيم مع 

ي فسدوره كذلع كسأعلى هياسة ذي ينتخبم واشؤة من طؤف الشع  النم يستمد مشؤوعيتم مب 

مسن  ارسسة مجموعسةفؤئي  الجمهورية يتمتع بمكانسة هامسة تؤهلسم مسن مم ،التن يذيةالسل ة 

س سسسواء فسسي للسسع فسسي مختلسس  المجسساالالصسس حياس باسسسم ولحسسساب الشسسع  السسذي اختسساره و

ة عسدة ريسالجمهو فبالنسبة للرؤوف العادية يمارس رئسي  ،العادية و غيؤ الرؤوف العادية 

ي فسللسع وفقسا لضسوابط دسستورية محسددة تتمثسل شسؤيع وسسل ة الت :همها ص حياس تمثيلية 

السة الح، الشسعبي السوطني. الع سل البؤلمانيسةحاالس االسستعجال فقسط) حالسة شس ور المجلس  

نسا نسؤى ن ال  ن هذا مساس بمبد  ال صل بين السسل اس  ن كان يؤى البعض  و االستثنائية(،

 اصسة فسي حالسةمسؤ ال بسد منسم خ نسم  ري قد حصؤ مجسال التشسؤيع كمسا الدستون المؤس  أب

تخ  من طسؤف الشسع  فان الؤئي  من ىخؤ ومن اهة  ،حدو  فؤاغ مؤسساتي وسياسي

لسسى  ذا يخسسول لسؤئي  الجمهوريسسة اللجسوء فهس ،ن الشسسع  مصسدر السسسل ة صساح  السسيادة و

ن  سم مس بأكملسمالتمثيليسة للشسع   هو ما يقضسي لسم بالصس ةرادة الشع  بواس ة االست تاء و 

 رادة العامسسة، يمسسارس رئسسي  الجمهوريسسة كسسذلع سسسل ةعسسن اإل التعبيسسؤيخسسول لسسم الحسس  فسسي 

ع ة مسغيسؤ مقيسدة مقارنسالمجاالس غيؤ المخصصة للقانون وهي سل ة واسسعة و التنريم في

 ما عن ص حياس رئسي  الجمهوريسة فسي الرسؤوف غيسؤ ، االختصاص التشؤيعي للبؤلمان

سسل ة ال صسل الخساص بالالعاديسة فقسد نرمهسا فسي عنسوان مسستقل "الحساالس االسستثنائية" فسي 

 ة لن التنرسسسيم الدسسسستوري الجزائسسسؤي اعتمسسسد علسسسى مبسسسد  ت ليسسس  السسسس التن يذيسسسة واسسسستنتجنا 

يسؤ غهوريسة الصس حياس هذا مسن خس ل اسستخدام رئسي الجمو ،التن يذية على باقي السل اس

بيعسسة تحديسسده طالعاديسة حيسسث ين سسؤد رئسسي  الجمهوريسة بالسسسل ة التقديؤيسسة الكاملسسة فسي شسسأن 

يسسود مسساس دون قماسسؤاء الم ئسسم لموااهسسة األيضسسا باتخسسال اإل درااتسسم، كمسسا ين سسؤد الخ سسؤ و

غيؤ دقيقة ن هاتم الشؤوط ااءس بصي ة عامة ومو وعية وا حة على اعتبار  شكلية و

 لسسؤئي  الجمهوريسسة باتخسسال كافسسة فيمسسا يتعلسس  بشسسؤط الضسسؤورة الملحسسة التسسي تسسسمحخاصسسة 

ن المؤسسسس   المؤسسسسساس، كمسسسا  ممسسسة السسسستتباب الو سسسع  و سسسمان سسسسيؤاسسسؤاءاس ال اإل

و  شسارة خذ بآراء الهياساس الدسستورية واالسستماع واالستلزامية األ الدستوري لم ينص عن 

ا علسى نساءبو ،اؤاءاس شسكلية محضسة جعلها مجؤد خذ بها مما ي ار المتؤتبة عن عدم األاآ

 ما تقدم يمكن اقتؤا  التوصياس التالية:

 لى الحد المعقول السذي يت لبسم مبسد  ب تقليص ص حياس رئي  الجمهورية واو -

 .ذي يعتبؤ من مقوماس دولة القانونال صل بين السل اس ال



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.211 -198 ص  2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

209 

 

ون للتشسسؤيع حتسسى ال يكسس نسساء ممارسسستم  قيسسود السسواردة علسسى سسسل ة البؤلمسسان فسسع ال -

ن هسسو ن البؤلمسسا هسسدار السسسيادة الشسسعبية باعتبسسار  م حبسسي  المؤسسسسة التن يذيسسة حتسسى ال يسست

  .قدر على التشؤيعصيل واألاالختصاص األ صاح 

سسسسسساءلة رئسسسسسي  الجمهوريسسسسسة )كي ياتهسسسسسا واسسسسسوب صسسسسسدور التنرسسسسسيم الخسسسسساص بم -

رئسي   للدولة لمساءلة نص فقط على واود محكمة عليا ن الدستور ل  تها...الخ( اؤاءا 

جعلسم فصسدور التنرسيم ي ،هورية عن اؤيمة الخيانة العرمى و حسال المسسألة للتنرسيمالجم

 كمل وام. لزامية ممارسة مهامم على  تحت   ط و
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 آليات الرقابة على العمليات االنتخابية واالستفتائية

Mechanisms for monitoring electoral and referendum 

processes 

 1*دخينيسة أحمد

 01جامعة الجزائر  -1

dekhainissa2018@gmail.com 

 الملخص:        

 لمررا ختررم مررل خ لمررا تمررار  مررل يعتبررر اتختبرراال تاتسررتآلتاة الليررة الوحيررد  ال       

ك الشررر ية يررتإ ضخعررا الا للر اتررة حترر  تت رر أن خظمرة السياسررة السررلذةك لرر ل  يجرر  األ

د دمر  فالمؤسس الدسرتور   رتالتم تجسد سمو الدستورك اد  األفرادك رالتم تتذات  مع ض

ختصرراا الم ررانإ مررل جمررةك تاختصرراا القا ررم تريل خررو يل مررل الر اتررةك مررا تعلرر  تا

مررل جمررة أخررراك تأ رراا جمررال  الررل متعلرر  تالسررلذة الو نيررة المسررتقلة  الدسررتور 

كآلر  تتمتع تجملة مل اتختصاصات تتتميز تجملة مل الصآلات الترم ي   ختباتاتك تال ل

 .تآلتائيةفم الر اتة  ل  العملية اتختباتية تاتس زالة تال يادنلما اتستق لية تال

ة الم كمررر ؛جلرررس الدسرررتور الم ؛الر اترررة ؛الشرررر ية ؛اتختباترررات : الكلماااات المفتا ياااة

 التصويت. ؛المستقلةالسلذة  ؛الدستورية

      Abstract: 

      Elections and referendums are the only mechanism through 

which political regimes exercise power, so they must be subject to 

oversight in order to achieve legitimacy, which matches the will of 

individuals. On the other hand, he added a third organ related to the 

Independent National Authority for Elections, which has a number 

of specializations and is characterized by a number of 

characteristics that guarantee its independence, integrity and 

impartiality. 

Key words :The election ; legality; legislative work; Parliament ; 

ruled; the first room; the second chamber; vote. 

The election; legality; censorship; the Constitutional Council; 

Constitutional Court; independent authority; vote. 
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 مقدمة :      

 الديمقرا يرةفم ض ار 1ةاتختباتات ألمية تالغة نآلية لبناة الدتلة السياسيتكتسم      

ياخرا مرل معرايير المآلمروأل األنطرر  غ الم تعد جزة تمعيرارتنمعيار لشر ية الدتلةك 

 .2ت تلو مآلموأل ال كامةأفم خذاال ما تعد ال دا ة 

ية دالسرريا المؤسسررات تاخبطررا ضن الرلرران األساسررم لمررا لررو نوخمررا ض ررار ضختررا        

 .لاسارلا تتأ يرمت ع خظاأل  اخوخم د ي  تصارأل لعبط     ل  ذ  للدتلةك تلم ا ت  

 ا:ضل  مبادئ تأسس دستورية لع  ألمم  (Le régime)يستند ل ا النظاأل القاخوخم

 ررد تلنظرراأل. اعرردان النرروا  الصررلبة لمرر ا ي   يل     ل ررار الشررع  اليررمبرردأ السررياد  تحريررة اخت 

جملة مرل العرماخات الترم تجسردت خصوصرا فرم القراخون الععرو   الدستور مل 

ك تمرل ألرإ المبرادئ الجديرد  مرا 3أ  المجلرس الدسرتور رل ختباتاتك الر    عرد  

ل قرو  (ك ض رافة ضلر  تر يرة ا73تعل  تالمشارنة السياسية للشباال )تشجيع( )المراد  

ترريل وفيرر  تينمررا ت(ك التررم أصررب ت متذلبررات ينبغررم الت59لسياسررية للمرررأ  )المرراد  ا

 المبادئ األتل .

ات ض راد  درجما فرم رلاخري رضن السيا  التاريبم ال   يذبرع اتختباترات القادمرة       

ر ال   : "المجلس المنتب  لو اإل افـ تناة الدتلة تإ آلاة الشر ية  ل  مؤسساتما 

 ك(16/2المراد  ) ك"دترهك تيرا ر   مر  السرلذات العموميرةرايعبر فيه الشرع   رل ض

ك تنر ا 20214مار  10تتاريخ  16تما المجلس الدستور  فم  رار  ر إ  ر  ن  نما ذ  

دا يتذل  النص  ل   ماخات جديد  تعع  ياألمر تالنسبة للسلذات ال مرنزيةك مما 

يلك للعررماخات الموجررود  ل سررتجاتة للمذالرر  المل ررة تالمتكرررر  للآلررا ليل السياسرري

 ليررات اتختباتيرة السرراتقة مرل  رركو  حررولترالنظر لمررا  راال العم كمعار رة تحرانررا

 مصدا يتما تخزالتما.

لدسرررتورية أحررردس المؤسرررس الدسرررتور  تلت قيررر  تتجسررريد تلررر  المتذلبرررات ا       

د تال يرا السرلذة الو نيرة المسرتقلة ل ختباترات لتجسريد المبرادئ الدسرتورية للشرآلافية"

رسررة المرتبذررة تمما ل قررو سررند القعرراة نعرماخة لت  ك ل  )المب ررل اتتل(ت ردأل الت يز

 .(المب ل الطاخم) السياد 

 السااالاة الية ياااة المساااتقلة لكنتخاباااات ة اااام  ل ااافا ية ول:المبحااال اأ       

 العمليات االنتخابية واالستفتائية :

رنرزا ما لمرا  ر  المؤسس الدستور  السلذة المستقلة نميئة دستورية ماخنر          

رفالسياسرية المرتبذرة تالترداتل السياسرمك  دستوريا ساميا ي آلظما مل التقلبرات ما بص 

 تآلص  خاا )الآلصر  الطالرل(  رمل البراال الراترع المتعلر  ترـ : "مؤسسرات الر اترة

(ك لاتت ذلر الم) الدسرتوريةتمترع تاتسرتق لية ت(ك حيل 203ضل   200)المواد مل 

 (.الطاخم ذل المتتمماأل ضدار  العمليات اتختباتية تاتستآلتائية )
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 المرةز القانيني المستقل اأول: البالم        

رحمنح األمر المتعمل القاخون الععو  أتلوية للسلذة المسرتقلة حيرل           ما ع 

( الآلررررال اتتلمررراد  منررره( مجسررردا تسرررتق ليتما الععررروية ) 42تالبررراال األتل منررره )

 (.الآلرال الطاخمة )يتتستق لية تظيآل

   

 االستقكلية الع يية : :الفرع االول        

 : 5فم  د   ناصرك مل ألمماالععوية تتجسد اتستق لية        

مررل  برر  يعينررون  20تشرركلما مررل الشبصرريات المسررتقلة ): مررل حيررل األ رربااف -

 (؛رئيس الجممورية

ك 01ـر21مرل األمرر  21سنوات( غير  اتلة للتجديرد )المراد   6ـ ا تماد خظاأل العمد  )

 ( ؛الرئيستما فيما  مد  

 كالتداتلم تالتنآلي  ماللا تعل  تجيما مل حيل األجمز ك فباصة ما أت

 كStatutال   يتعمل خظاما أساسيا  مل حيل الو عية القاخوخية للععو تأما

 منبر ا فم حزال سياسرم الععو : أن ت يكون اتستق ليةمل حيل  رت  ف

يآلرة سرامية أت  عروية تظ  (السراتقةك ت ردأل اتختسراال ضلر5السنوات البمرس)خ ل 

 .اختباتية م لية أت ت نية

لرت آل  لزأل أ عاة السرلذة المسرتقلة تواجر  ا: "ي   ـف ـ تأما مل حيل  ماخات ال ياد

ت ممنرة أتال يادك تاتستق ليةك تيمنعك من  تعيينهك مل ممارسة أ  تظيآلة أت خشرا  

ا فرم ك تلرإ ليسرو(43(ك تيمنع  ليمإ التر ح أ نراة  مردتمإ )المراد  42حر  )الماد  

تآليد  راتبررا تر  تعويعررات حيرل : "يسرر تن مرروظآليل يتلقروند  ع رفمررإ ت ي   تبعيرةت رعية 

.( اسرية ).أ عاة المندتتيات الوتئية تالبلديرة تالمنردتتيات لردا المنردتتيات الدتلوم

 نرراة خرر ل فترر  تنظريإ اتختباترات تاتسرتآلتاةات تأتعبئرتمإ  مرل تعويعرات تمناسربة

 (45إ اتختباتية". )الماد  مراجعة القوائ

 االستقكلية اليظيفية  الفرع الثاني :        

سرتق لية اتتنتائ  لامرة تعرمل تلر    اخوخيةمن ت السلذة المستقلة استق لية         

 (.ا اخيالسلذة العامة التم تعمل لما الآلعالية ) تتامتيالات(ك اتت) اإلدارية

 نميئرة تداتليرة مكرسرة مبردأ الجما يرة. تلرم ت تبعرع تمار  السرلذة صر حياتما

أل  ر اتررة ضداريررة رئاسررية أت تصررائية حيررل يررتإ ذلرر   لرر   ررك  مررداتتت يتبرر لا 

 مل األمر(. 24المجلس تاألغلبية )الماد  

 لر   ( دتن المررتر25تتنشر فم النشر  الرسمية للسلذة المستقلة مبا رر  )المراد  

 م سج  خاا.ف ا ر المداتتت أ  اجراة ر اتم تعد تسجي  م

خلم فم اختصراا السرلذة المسرتقلة تإ رداد خظاممرا الردا اتستق ليةد نرست تل   ت

 مل األمر(. 22تخشر  مبا ر  فم النشر  الرسمية )الماد  

 :االستقكلية اإلدارية أوال:        

معنويرة  صريةالسلذة المستقلة  ب يتمط  فم منحضن مبدأ اتستق لية تتجسيد          

 :6تآ ار منظمة إل ذائما مكوخات تمكنات اتستق لية التم تبرل خصوصا فم 
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يجسرردلا رئرريس السررلذة المسررتقلةك فمررو األمررر تالصرررا تالمتصرررا  سررلذة ضداريررة

آلرر  تصرراح  السررلذة الرئاسرية  لرر  أ واخمرا تض اراتمررا تالمن ت عراةتاسرمما  اخوخررا 

  تمترع مسرتبدميما تقراخون أساسرم يصرادلمداتتت مجلسما تتظمر اسرتق ليتما فرم 

  ليه مجلس السلذة المستقلة.

 :التمتع بامتيازات السلاة العامة ثانيا:        

  مل مو ا تعسضن المرنز القاخوخم للسلذة المستقلة نميئة دستورية تتميز تال

سم لمرا تيالات السلذة العامة التم ترتبط تاتمتيال األسامالمشرال الععو  من ما ا

 تلو الر اتة.

 سلذات تنآلي ية تمكوخات   س :تتلك اك فمم تتمتع 

لر   ـ سلذة تنظيمية مستقلة التم خستنتجما مل أحكاأل القراخون الععرو  الترم ترنص 

 رتر  اتباذ سلسلة مل القرارات مل  ب  رئيسما خصوصرا حيرل : "يتبر  رئريس 

تيررة للعمليررات اتختباالسررلذة المسررتقلة نرر  التررداتير مررل أجرر   ررمان السررير العرراد  

تاتسرررتآلتائية ت رررمان مصررردا ية ت رررآلافية تصررر ة ختائجمرررا تمذاتقتمرررا للنصررروا 

رع  ت  ل( 01ـر21مرل األمرر ر رإ  31الماد  )ية السارية المآلعول. مالتشريعية تالتنظي د ع  

 منه. 47القا د  العامة التم ت عتما الماد  

ات   سررلذة اتبرراذ القرررارالسررلذة المسررتقلة تملررضن ـرر سررلذة اتبرراذ  رررارات تنآلي يررة 

ك 01ـ21مل األمر ر إ  47ة تفقا لسلذة تنظيمية مستقلة تموج  خص الماد  يالتنآلي 

 التنآلير   القرارات اإلدارية تالقعائية تما يترت   نما مل امتيال الذراتعمع شاته تت

 .7تن  تسائ  التنآلي  تالتبليغ

ن تبذرر أل للسرلذة المسرتقلة و  العموميرة لتنآلير   راراتمرا تيمكرقرـ ضمكاخية تسربير ال

ا النائرر  العرراأل فررم حالررة أخذرررت تارتكرراال أحررد األفعررال التررم تكتسررم  اتعررا جزائيرر

 (.49)الماد  

خابيااة االنت اتعلااى ادارا العملياا لمااكااإلشااراا الالمهااا  :  الثاااني الاابالم        

 واالستفتائية

يإ "ت عرير تتنظر تعمل السلذة المسرتقلةك  بقرا إلراد  المؤسرس الدسرتور         

مرل  07تتسيير تاإل راا  لر  مجمروال العمليرات اتختباتيرة تاتسرتآلتائية" )المراد  

ئية (ك لكم تعمل "أن يمتنع ن   رون مكلرب تالعمليرات اتختباتيرة تاتسرتآلتا01ـ21

 ل ن  فع  أت تصرراك أت أ  سرلو  رخررك مرل  بيعتره أن يمرس تصر ة ت رآلافية 

 مل األمر( 11. )الماد  تمصدا ية ات تراال"

اخرت مبادئ الشآلافية تال ياد ت دأل الت يرز خقلرت جميرع الصر حيات الترم نريس تلتك

يرة تختباتاقة خاصة  تترأ ير العمليرات لللسلذة المستقلة المتع العمومية تعود لإلدار 

 بيل  بررتال آلراظ  لر  أصروات النراخ    عل ر(ك تخاصة مرا ت  الآلرال اتتلتاتستآلتائية )

 (.الآلرال الطاخمالنتائ  )السمر  ل  ص ة 

 ستفتائيةاالنتخابية واالال مانات المرتباة بتأةير العمليات  : الفرع اأول      

العمليررات   ت ررع القرراخون الععررو   وا ررد تضجررراةات لعررمان الشررآلافية لكرر       

 اتختباتية اتتداة مل التسجي  تالتر ح تات تراال.
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خبيل تعردما د أصب ت السلذة المستقلة لم األمينة  ل  البذا ية الو نية للناقل       

ما كمسرمكلآلة تما تالت    تأر امماك فمم الت     ما تد  ت     ناخت مطار جدل نبير حول ص  

را  ر(ك تالتم تبرتص تإ رداد القروائإ اتختباتيرة تمراجعتمرا دتريرا مرل 53)الماد  

ل  اض (ك تتشك  م63السلذة المستقلة )الماد  ية مسؤتللجنة تلدية للمراجعةك ت ت 

  المنسرلإ بتراري( مرل البلديرة 03يعينه رئيس المجلرس القعرائم ت   رة مروا نيل )

 تقررار.  دد رئريس السرلذة المسرتقلة  وا رد سريرلاالوتئم للسلذة المستقلةك تالتم ت  

الترم  ختباتيرةصادر منهك تلم تتلق  ات ترا رات المتعلقرة تالتسرجي  فرم القروائإ ات

 .8يمكل ات تراض  ليما مل الموا نيل

لر  اللجنرة تقررار فرم ات ترراض المقردأل مرل مروا ل الر   يملر  ذتجير   نمرا        

ل  لشرذ   ربص مسرج  تغيرر حر ك أت لتسرجي   ربص مغآلر  عال   تا تراض م

 فم خآلس الدائر .  مسج

وفر فررم صرر تما تترر تتبررتقلة سررأمررا مررا تعلرر  تعمليررة التر ررحك فررإن السررلذة الم       

لري  الشرت  القاخوخية المذلوتة فم المتر ر يلك تيمكرل أن ترفعرما تقررار معلر  تع

ات ا صرررري ا )مررل  بررر  المنسرر  الررروتئم للسررلذة المسرررتقلة تالنسرربة ل ختباتررريرر اخوخ

ك 9ل  نرر(ك القاترر  للذعررل أمرراأل الم كمررة اإلداريررة تاتسررتئناا 183الم ليررة )المرراد  

ا تص ة (ك تأيع206النسبة للتر ح ل ختباتات التشريعية )الماد  تن ا خآلس األمر ت

ة (ك تفم ص ة التر ي ات لرئاسة الجممورير226التر ي ات لمجلس األمة )الماد  

 أياأل مل تاريخ التر ح. ةسبع  تقرار معل  فم أج

منسر  فتأما فيما يبص ات تراال فمم تقع أيعا ت رت ر اترة السرلذة المسرتقلةك       

ترر    يعررد  رروائإ أ عرراة مرانررز تمكا تتيررة الوتئيررة للسررلذة المسررتقلة لررو الررالمند

د ليعرمل حيرا (.126)المراد   كالتصويت الترم يرتإ  مليرة ات ترراال ت رت مسرؤتليتما

 المؤ ريل لمكات  التصويت.

أن  عدي  فم حالة ا تراض مقبولك ال   يجر تكون القرار م   ييمكل أن  نما     

 ررل  الصررادر أل نتاتيررا ضلرر  المنسرر  الرروتئمك نمررا يمكررل أن يكررون  رررار الرررف د  ق رري  

ات   ر ام   للذعل أمراأل الم كمرة اإلداريرة الر   يكرون  ررار منس  السلذة المستقلة

 .10ل ستئناا

تتمل  السلذة المسرتقلة اختصراا  ربط  مليرة التصرويت حيرل ي ردد رئريس       

 .11تمميزاتما التقنية" السلذة المستقلة : "خص تر ة التصويت

كتر  يقروأل تآلررل األصروات فرارلتن ت رت ر اترة مف تأما مرحلة  فرل النتائ  :      

ك تحيررل ت نررد 12النرراخبيلك ت عررور المتر رر يل  ترريلنررون مررل ي  ع  التصررويت الرر يل ي  

فرة ر  ع  تم   عةم  ش  اختماة  ملية الت ت  ت د النقا ك ت آل  أترا  التصويت فم أنيا  م  

 تات.لا ضل  غاية اخقعاة رجال الذعل تات  ن النمائم لنتائ  اتختباحس  مصدر

لم عررر الآلرررل الرر   يجرر  أن ي رررر خمرروذ  ي رردد  رررار لرررئيس السررلذة المسررتقلة 

 .13ويت ت عور الناخبيلصت بر ت يم  ك ال   يو ع فم مكت  الت

 مر لة اإلعكن ع  ال تائج : :الفرع الثاني      
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ك تحسرر  تعلررل السررلذة المسررتقلة أت منرردتتياتما الوتئيررة  ررل النتررائ  المؤ تررة       

جنررة أن الل ال الررةك تالنتررائ  النمائيررةك تالنسرربة ل ختباتررات البلديررة تالوتئيررةك تحيررل

 مندتتيرةالوتئية ل ختباتات تودال م ا ر النتائ  مرفقة تات ترا ات لردا أماخرة ال

 .14السا ة مل تاريخ اختتاأل ات ترا 96  أ صا  الوتئية للسلذة المستقلة فم أج

تعررد لرر   المرحلررة لررم األنطررر حساسرريةك فيملرر  المتر رر ون حرر  ات تررراض        

ن فم م ا ر مكات  التصويتك تن ا الذعل فم النتائ  المؤ ترة أمراأل د ت  إ الم ران الم 

 اإلدارية.

عبية البلديرة ت المجالس الشرتيعلل المنس  الوتئم  ل النتائ  المؤ تة تختباتا        

جنرة ( سرا ة مرل اسرت أل المندتتيرة م ا رر الل48تالوتئية فم أج   مان تأرتعيل )

د مررا ائيررة تعرراتختباتيرة الوتئيررةك تيتررول  منسرر  المندتتيررة الوتئيررة تنشررر النتررائ  النم

 .15تصبح خمائيةك تعد استنآلاذ رجال الذعون القعائيةك تتصدتر أحكاأل خمائية

علرل النترائ  تأما تالنسبة ل ختباتات التشريعيةك فإن رئريس السرلذة المسرتقلة ي        

 .16ية( سا ة مل است أل م ا ر اللجان اتختبات48المؤ تة فم أج   مان تأرتعيل )

ية فرم أجر  تيعلل رئيس السلذة المسرتقلة النترائ  المؤ ترة ل ختباترات الرئاسر         

 ئية.ة المستقلة م ا ر اللجان اتختباتية الوتسا ة مل تاريخ است أل السلذ 72

يعلرل فيره  تتالنسبة ل ستشارات اتستآلتائية فرئيس السلذة المستقلة لرو الر          

للجران اسا ة اتتداة مرل تراريخ اسرت أل خترائ  م ا رر  72النتائ  المؤ تة له فم أج  

ورية فرم الم كمة الدستالوتئيةك تتودال الذعون فم النتائ  المؤ تة لدا أماخة  بط 

(. 272ت 259تصر  ضلر  المرادتيل  263سا ة تعد ض  ن النتائ  المؤ تة )الماد   48

 تسررلإ ضلرر  رئرريس السررلذة المسررتقلة م عررر النتررائ  فررورا المجمعررة مررل  برر  اللجنررة

اتختباتيررة الوتئيررةك تالتررم تررودال م ا رررلا فررم ظرررا مشررمع لرردا أماخررة  رربط 

 ص .الم كمة الدستورية مقات  ت

 الق اء ة مانة للحقيق المرتباة بممارسة السياداالمبحل الثاني:         

د يملرر  القعرراة تظيآلررة دسررتورية تتمطرر  فررم حمايررة ال قررو  تال ريرراتك ت رر         

خررص الدسررتور حرر  اتختبرراال تعررماخات دسررتورية تررالنظر لكررون لرر ا ال رر  مكيررب 

 ععو  ل ختباترات  رماخاتلبا م ال قو  تخاصة ممارستماك ت د ت ع القاخون ال

( تتعرررماخة الم كمرررة المذلررر  اتتل لررر  مسرررتوييل  عرررائييلك القعررراة مبررردئيا )

 (.المذل  الطاخمالدستورية نقا م اختباتات )

 رقابة الق اء المالب اأول:        

ليترد إ ت( الآلررال اتتليبسط القعاة ر اتته  ل  مجم  العمليرات اتختباتيرة )        

 (الآلرال الطاخمجديد  لمرا بة التموي  فم صيغة  عائية ) تر اتة نآلية

 رقابة الق اء اإلداري ةمبدأ الفرع اأول:       

مليرات تنصرا الر اتة القعائية  ل  مجال يغذم المراح  التم تسرتغر ما الع       

لررة اتختباتيررة سررواة فررم مرحلررة التسررجي  فررم القرروائإ اتختباتيررة تمراجعتمررا تمرح

 تات تراال تختائ  اتختباتات.التر ح 
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 فآلم مرحلة التسجي ك يمكل لكر  مروا ل أن يذعرل تمجررد تصرريح لردا أماخرة      

 يره ت كرإ بط الم كمة التاتعة للنظاأل القعائم العاد  المبتصة ض ليمياك الترم تبرت ف

 غيرر  اتر  أياأل  د  رار اللجنة البلدية لمراجعرة القروائإ اتختباتيرةك ت كرإ 5فم أج  

 لذعل.ل

عررون تأمرا تالنسرربة لمرحلررة التر رحك فيبررتص القعرراة اإلدار  ترالنظر فررم الذ       

مل  ( أياأل ناملة03 د  رارات الرف  الصادر   ل السلذة المستقلة خ ل    ة )

الذعلك  أياأل مل تاريخ ضيداال 4تاريخ التبليغك حيل تآلص  الم كمة اإلدارية فم أج  

يرر أيراأل ت كرإ غ 4أيراأل ليآلصر  فرم  3تاتسرتئناا فرم أجر  تال   يمكل الذعرل فيرهك 

 .17نآلي  ات  للذعل فيهك ال   يبلغ للسلذة المستقلة )المندتال( تلأل راا تغرض الت

  ـرر تأمررا فررم مرحلررة الت عررير ل ختباترراتك تخاصررة مررا يتعلرر  تالتررأ ير اإلدار  أ

 الر   يرت كإ تكويل تتشكي  مكات  تمرانز التصويتك تالتم تعرد الجمرال األساسرم

فررم  مليررة التصررويت تالآلرررلك فررإن القعرراة اإلدار  يععررد  مرر  السررلذة المسررتقلة 

حيل تسمر  ل  حياد األ باا المؤ ريل لم   المكاتر  تلرمك نمرا أ ررخا فرم مرا 

قبولرة ( يمكرل لمرا أن تعردل تلر  القروائإ تنراة  لر  ات ترا رات المI ب  )فرم البراال 

ن الررف  الصرادر مرل السرلذة المسرتقلة يمكرل أمنماك تفم حالة العكرسك فرإن  ررار 

 يكون م   للذعل أماأل الم كمة اإلدارية المبتصة.

 ـ تأما فيما يبرص النترائ ك في ر  الذعرل لكر   ائمرة متر ر يل أت متر رح أت حرزال

لم كمررة سياسررم فررم اتختباتررات البلديررة تالوتئيررة الذعررل فررم النتررائ  المؤ تررة أمرراأل ا

ئ  ن النتراا فم أج  الطماخم تاألرتعريل سرا ة المواليرة إل ر اإلدارية المبتصة ض ليمي

اا ( ت كرإ  اتر  ل سرتئن05( حيل تآلص  فم أج  خمسرة أيراأل )186المؤ تة )الماد  

 فم أج     ة أياأل ت كإ غير  ات  للذعل )حكإ خمائم(.

 مراقبة تمييل الحملة االنتخابية : الفرع الثاني:       

 01ـر21 تموير  ال ملرة اتختباتيرة نآليرة مسرتجد  فرم األمرر جاةت رلية مرا برة       

لررد إ العررماخات األساسررية األخرررا حيررل يشررك  التمويرر  مصرردر للآلسرراد تتشررويه 

 منه. العملية اتختباتية تما ي سقط المصدا ية  ل  المؤسسات السياسية المنبطقة

ل ( أت مررتاتأرا أن لرر   الر اتررة تكتسررم  اتعررا  عررائيا مررل حيررل تشرركيلة اللجنررة )

 (. اخياحيل  راراتما )

 تأسيس لج ة مستقلة لمراقبة تمييل الحملة االنتخابية : وال:أ        

تكررر  "أن :  المقرررر تسرتمد  اللجنررة اسرتق ليتما مررل رأ  المجلررس الدسرتور         

ل مرر( 5)المذررة  09مبرردأ  ررمان الشررآلافية فررم تسرريير الشررؤتن العموميررة تفقررا للمرراد  

ويا تعررم اسررتق لية تامررة للجنررة مرا بررة تمويرر  ال ملررة اتختباتيررة.  عررالدسررتور تق

ة تتظيآليراك فرم اتبراذ  راراتمرا تكر  حيراد تخزالرة ت رآلافيةك تمرل  رإ تكرريس  رماخ

لمراد  ل( تحيل  رر المجلس الدستور  ض اد  الصياغة 3فقر   /2استق ليتما )حيطية 

ا ال اليررة : فررـ "يمكررل ك تلررو مررا جرراة فررم خررص القرراخون الععررو  فررم صررياغتم121

سرتورية الذعل فم  رارات لجنة مرا بة تموير  ال ملرة اتختباتيرةك أمراأل الم كمرة الد

 فم أج   مر مل تاريخ تبليغما" )خآلس صياغة  رار المجلس الدستور (.
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 ائم حيرلخستنت  استق لية اللجنة  عويا مل التشكيلة التم يغل   ليما الذاتع القعر

) اض مل مجلس الدتلةك ت اض مرل الم كمرة العليرا ت راض  تشك  مل    ة  عا ك

مرررل مجلرررس الم اسررربةك تممطررر   رررل السرررلذة العليرررا للشرررآلافية تالو ايرررة مرررل الآلسررراد 

 .18تمكاف تهك تممط   ل تلير المالية

رد  ا         للجنرة خظاممرا يد إ ل   اتسرتق لية الععرويةك اسرتق لية تنظيميرة حيرل ت ع 

 .19الداخلم تت صاد   ليه

 قرارات ذات ةابع ق ائي ثانيا:        

(ك 118/1 تبتص اللجنة تالمراجعة الماليرة ل سراال ال ملرة اتختباتيرة )المراد         

ر اللجنررة فررم أجرر  سررتة أ ررمر ) ررد   (  رررارا تجاليررا تصرراد  06تتمرر ا الصرردد: "ت ص 

آلم (ك فالوجاليرة تعر118/2تموجبه  ل  ال ساال أت تعدلره أت ترفعره ..." )المراد  

  ليه الذاتع القعائم نعماخة فم اإلجراةات ذات الذاتع القعائم.

اتترداة  (02يتإ ضيداال حساال ال ملة اتختباتيرة لردا اللجنرة فرم أجر   رمريل )        

 مررل ترراريخ ض رر ن النتررائ  النمائيررة حيررل يقررع  لرر   ررات  المتر رر يل ل ختباتررات

ل اتختباتيررة التررم ت مسرر  مررالرئاسررية تالتشررريعية فررتح تمسرر  حسرراال تحيررد لل ملررة 

م رراف  حسرراتات الرر   ت يعررد ضجباريررا  نرردما ت يت صرر  المتر ررح  لرر  لبررات مررل 

 .20األ باا الذبيعية أت ض اخات مل الدتلة

 رقابة المحكمة الدستيرية : المالب الثاني:        

ائية تآلصرر  الم كمررة الدسررتورية فررم ختررائ  اتختباتررات تاتستشررارات اتسررتآلت       

ال الآلررة )( تن ا الذعل فم  رارات لجنة مرا بة تموي  ال ملة اتختباتيالآلرال اتتل)

 (.الطاخم

رئاسااية الاعا   ااي ال تاائج الم قتاة لكنتخابااات الت اريعية وال الفارع االول:       

 واالستفتاء

ؤ ترة تمل  الم كمة الدستورية اختصاصرا مبردئيا ترالنظر فرم الذعرون فرم النترائ  الم

ية الرئاسر ل  ب  رئيس السلذة المستقلة ل ختباتات سواة التشريعية منما أتالمعلنة م

 تن ا ختائ  اتستآلتاة.

ك تلك  تلك ا يمكل : لك   ائمة متر  يل ل ختباتات التشريعيةك تلك  متر ح      

 حزال مشار  )...(ك ال   فم الذعل فم النتائ  المؤ تة فرم  رك   ريعرة يود مرا

( سررا ة مررل ض رر ن النتررائ  48رية فررم أجرر   مرران تأرتعرريل )لرردا الم كمررة الدسررتو

ض 209المؤ تررة. )المرراد   عت ررر  لرر   (ك تلتبا ررر اإلجررراةات حيررل تشررعر القائمررة الم 

ض  لرر  فررول  تررأن يقرردأل مرر نر  نتاتيررة فررم أجرر  ا ن عت ررر  ترريل فوللررا أت المتر ررح الم 

عرد اخقعراة ( سا ة مل تاريخ ضيداال الذعلك حيل تآلصر  فرم الذعرلك ت72تسبعيل )

تختبراال ( تإصدارلا لقرار معلر  ضمرا تإلغراة ا03األج  فم الذعل خ ل    ة أياأل )

ع ردك أت ض ر ن المتر ال فيه أت تإ اد  صرياغة م عرر النترائ  الم  ت ن ال  تبر   رح المنالم 

يعية (ك تلتعررربط الم كمرررة النترررائ  النمائيرررة ل ختباترررات التشرررر210 اخوخرررا )المررراد  

ذة ( مررل اسررت أل النتررائ  المؤ تررة مررل السررل10أ صررا   شررر  أيرراأل )تتعلنمررا فررم أجرر  

 .21سا ة 48المستقلةك تيمكل التمديد تقرار رئيس الم كمة لمد  
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أ عرراة مجلررس األمررة حيررل ي رر  لكرر   3/2تنرر ل  األمررر تالنسرربة تختبرراال       

متر رررح أن يذعرررل فرررم خترررائ  ات ترررراال تتقرررديإ  عرررل لررردا نتاترررة  ررربط الم كمرررة 

)أل  ( سررا ة التررم تلررم ض رر ن النتررائ  المؤ تررة24فررم األرتررع تالعشررريل ) الدسررتورية

لمرا  أياأل حيل يمكل 3( التم أ لنما رئيس السلذة المستقلةك حيل تبت فم أج  240

ض  ليمرراك تضمررا أن تعرردل م عررر عتررر   تموجرر   رررار معلرر  أن تلغررم اتختباتررات الم 

 خوخا.النتائ  الم رر أت تعلل خمائيا المتر ح المنتب   ا

م  رررار تأمرا تالنسربة ل ختباترات الرئاسريةك فإخمررا تملر  اتختصراا ترالنظر فر       

تر رح السلذة المستقلة المتعل  تص ة التر ي ات )المعل   اخوخيا فم حالرة رفر  ال

م كمرة (ك فال252/2( مل التبليرغ ترالقرار. )المراد  48فم أج   مان تأرتعيل سا ة )

 7جر  أقائمة النمائيرةك تمرا فيمرا الآلصر  فرم الذعرون فرم الدستورية يعود لما  بط ال

 أياأل. ال   ينشر فم الجريد  الرسمية.

ترائ  المؤ ترة تأما فيما يتعل  تاتستآلتاةك فيعلل رئيس السلذة المسرتقلة  رل الن        

 ترراالك سرا ة مرل اختتراأل ات 72تعد اختماة  م  اللجان الوتئيرة اتختباتيرة فرم أجر  

ع لدا أماخة  بط الم كمة الدستورية )أل تتودال فم ظر ش م   (.259+  272ا م 

لرم ( سرا ة الترم ت48ـ تودال الذعون فم النتائ  المؤ تة فرم ظررا  مران تأرتعريل )

 اإل  ن  ل ل   النتائ .

   ةرقابة قرارات لج ة رقابة تمييل الحملة االنتخابي الفرع الثاني:         

مرررة  ررررارات لجنرررة مرا برررة تمويررر  ال ملرررة اتختباتيرررة لر اترررة الم ك تبعرررع         

 121الدستورية فم أج   مر مل تبليغما حيل ضمكاخية الذعل  ائمرة تموجر  المراد  

 .01ـ21مل األمر 

يعرررد ذلررر   رررماخة لتمويررر   رررآلاا تمنصرررب تسرررليإ مرررل الناحيرررة القاخوخيرررة          

ليرا   ماخة فعلية تتعل  تإ رافة ر اترة ك خل  01ـ21تالسياسية حيل أن األمر ر إ 

رأل  لرر  ر اتررة  ررر ية العمليررات الماليررة لل ملررة اتختباتيررة مررل خرر ل العرربط الصررا

وخم للنظاأل المالم لما مل حيل ت رع سلسرلة  وا رد تمكرل مرل الرت كإ الآلعلرم تالقراخ

 فم ض ار مل الشر ية القاخوخية تالدستورية.

 الخاتمة        

ل المنظومررة القاخوخيررة الد يقررة اخعتقررد أن ا         لتررم ت كررإ لقرراخون الععررو   ررد  ررز 

ليررات اتختباتررات نتجسرريد المبررادئ الدسررتورية لعررمان الشررآلافية اإلجرائيررة لكرر  العم

 للدتلرة اتختباتية تإل ذاة المصدا ية للآلع  اتختباتم ال   يؤسرس لبنراة ديمقرا رم

  تالمتعرررة المعنويرررة ممرررا يعرررزل  رررر يتما تيعرررآلم  لررر  أ مالمرررا خصرررائص القرررو

ة لآلعالي تاألخ  ية تالسياسيةك تمل جمة أخراك لتوفير الشرت  القاخوخية تالسياسية

 .المؤسسات السيادية تللرفع مل ر ارلا الجيد   ل  حكامة السياسات العمومية

ات ممرا ت  رر  فيره أن الآلررا ليلك تخاصرة السررلذة المسرتقلةك ت كررإ اتختصاصرر      

ذبير  تية الممنوحة لمراك تنر ا القعراةك سريبرلتن اجتمرادا يقتعريه تالوسائ  القاخوخ

القرراخون ممررا يكمرر  العمرر  القرراخوخم تيو رر ه لعررمان أمررل  رراخوخم ل مايررة حقررو  

 المنتببيل خصوصا.
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 قائمة المراجع:     

                                                             
( تالنظر لما   الدتلة مع اإلدار  فم المجتمعات النامية حيل  غ  مآلموأل الدتلة اإلدارية 1

L’Etat administratif 

2(Isabelle Rousseau, Réforme de l’Etat et gouvernance dans les pays 
en voie de démocratisation ED. KARTHALA 2005 ; p 213 

يعمل  2021مار  سنة  10المواف   1442رج   األ  26مؤرخ فم  01ـ21( أمر ر إ 3

 17القاخون الععو  المتعمل خظاأل اتختباتات  . ح   د. ش.  دد / 

 ( ال يطية األتل  لقرار المجلس الدستور  جاةت نما يلم :4

إل ار مل الدستور تنص  ل  أن المجلس المنتب  لو ا 16اد  مل الم 2"ا تبارا أن الآلقر  

سندا  ا تعدال   يعبر فيه الشع   ل ضرادتهك تيرا    م  السلذات العموميةك تمل تإ فإخم

يه  يعد المتعل  تاتختباتات مو وال اإلخذارك فإن  دأل اتستناد ضلدستوريا أساسيا لألمر 
 سموا يتعيل تدارنه".

ن المجلس أسند دستور  التم تنص  ل   19الطاخية ت نر تنآلس ات تبارات ت تبار الماد   ال يطية

 ةالمنتب  يمط   ا د  ال مرنزيةك تمكان مشارنة الموا نيل فم سير الشؤتن العمومي

( نريإ السيد  بدالرلا ك "الميئة الو نية ل ختباتات: اتفا  تالت ديات فم  وة التجارال 5

 .12ك ا 2017ك مجلة الديمقرا يةك مصرك انتوتر 68ك العدد 17مجلد المعاصر " ال
( ر يد  توك ر اتة السلذة الو نية المستقلة ل ختباتات  ماخة لنزالة اتختباتات " اختباال 6

خةك ك مجلة الدراسات القاخوخية المقار01ك العدد 06رئيس الجممورية خموذجا" المجلد 

 .187ك ا 29/26/2020المرنز الجامعم تيسمسيلتك 

ك ال   ي دد 29/09/2019المواف  ل  1441م رأل  األ   29( أخظر القرار المؤرخ فم 7

  رت  تسبير ات باا خ ل اتختباتات.

ك مجلة العلوأل 3( م مد خعرتر ك "خظاأل ال ملة اتختباتية فم التشريع الجزائر "ك العدد8

ك 2011تالمرنز الجامعم تالواد ك جوان القاخوخيةك معمد العلوأل القاخوخية تاإلداريةك 

 .170ا

 .172( م مد خعرتر ك مرجع سات ك 9

 المرجع خآلسه 123 ( أخظر الماد 10

 المرجع خآلسه 133 أخظر الماد ( 11

 المرجع خآلسه 153 أخظر الماد ( 12

 المرجع خآلسه 155 أخظر الماد ( 13

 المرجع خآلسه 4الآلقر   185أخظر الماد ( 14

 المرجع خآلسه 186 أخظر الماد ( 15

 المرجع خآلسه 209أخظر الماد ( 16

 المرجع خآلسه 183 أخظر الماد ( 17

 المرجع خآلسه 115 أخظر الماد ( 18

 المرجع خآلسه 2الآلقر   115 أخظر الماد (  19

 المرجع خآلسه 2الآلقر   110 أخظر الماد ( 20

 المرجع خآلسه 211أخظر الماد ( 21
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 01/05/2022 :القبولتاريخ                    01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

ضاء تشكيلة القلزامية التسبيب وإ بين للقاضي الجنائياالقتناع الشخصي 

 الشعبي.

The personal conviction of the criminal judge between 

the compulsion of causation and the composition of the 

popular judiciary. 

 2أد/ كيسي زهيرة، 1*نضيرةبلهاين  ط.د

nadirabelha@gmail.com ، ) 1جامعة تامنغست) الجزائر  
 zahkis@gmail.com ،(الجزائر  )جامعة تامنغست 2

 عة تمنراست.جام البيئةمخبر العلوم و
 الملخص:     

 ذلكثبات وحرية كبيرة في تقدير وسائل اإل ،أعطى المشرع القاضي الجزائي     

فراد ف األالذي ينص ،التي يبني عليها القاضي حكمه العادل لى الحقيقة الجازمةإللوصول 

 يجب ولتحقيق هذه النتيجة لم يطلق العنان للقاضي بل وضع ضوابط ،يطمئن المجتمعو

م حكاأهمها وجوب تسبيب األ ،عاتها حتى يضمن وسائل الرقابة على العمل القضائيمرا

اع يضع االقتن ،إال أن وجود العنصر الشعبي في تشكيلة محكمة الجنايات القضائية

   ال سيما في ظل وجوب تسبيب الحكم. ،الشخصي للقضاة على المحك

 .لجناياتا، محكمة الشعبي، لقضاءا القتناع الشخصي،ا الحكم، تسبيب المفتاحية: الكلمات

 

 AbstratAbstrat: 

      Abstrat: 

      The lrgislater gave a general criminal judge, great freedom to 

appreciate the means of proof , judicial action ,the most important 

and should be enabled ,but the existance of the popular element in 

the criminal court's assessment, the personal conviction of judges al 

stake ,especially under accompanied.    

Key words:Causing judgment, The personal conviction,Popular 

judiciary, Criminal court. 

 : مقدمة     

قد ثبات في المادة الجزائية ومبادئ التي يقوم عليها اإلأهم ال يعد االقتناع الشخصي من    

، كما تعد حالة ذهنية نفسية تكمن في أعماق القاضي ألنها من تقييم ضميره": عرف بأنه

دراك عن طريق تحليل األدلة للوصول إلى فحواها ية عقلية ألنها تقوم على الفهم واإلعمل

                                                             
 المؤلف المرسل  *

mailto:nadirabelha@gmail.com
mailto:zahkis@gmail.com
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قتناع هو حالة ذهنية ويتميز فاال( 1)"،دانةاإلها ومدى كفايتها لتأسيس أحكام بغية تحديد قوت

بكونه ذو خاصية لتفاعل ضمير القاضي عند تقديره لألمور فهو يعبر عن ذاتية وشخصية 

 .(2)القاضي

ت من قانون اإلجراءا 212وكرس المشرع الجزائري هذا المبدأ بموجب المادة     

 "حكمه تبعا القتناعه الخاص ن يصدروللقاضي أ ...": ، والتي تنص على أنه(3)الجزائية

ة ي المادفضاة وقد جاء النص في الباب األول من الكتاب الثاني أي أنه مبدأ يحكم جميع الق

ضاة قلك ، محكمة الجنايات وقسم األحداث بل وكذ: قضاة الجنح والمخالفات الجزائية

 لقانون اإلجراءات الجزائية.ن هم يخضعوأنالمحاكم العسكرية طالما 

تناع هو االقرا ألهمية الموضوع فقد اخترنا أن يكون جانب منه محل دراستنا أال وونظ    

ي قد نص ن المشرع الجزائرأالجنائي على وجه الخصوص باعتبار الشخصي للقاضي 

ون اإلجراءات قانمن  212ليه في ظل القاعدة العامة طبقا للمادة إعلى هذا المبدأ بالنسبة 

من  307دة كما عاد وخص اقتناعه الشخصي بالتأكيد في الماعلى النحو المذكور  الجزائية

 نفس القانون.

لقضايا الكن ونظرا لخصوصية محكمة الجنايات من حيث التشكيلة الشعبية في أغلب      

 :تيةفقد ارتأينا تسليط الضوء على هذه النقطة من خالل اإلجابة عن اإلشكالية اآل

حكمه لذي يكعنصر في تشكيلة محكمة الجنايات وا ن هناك توافقا بين القضاء الشعبيأهل  

 تقلةمبدأ االقتناع الشخصي وبين وجوب تسبيب األحكام الجنائية في ورقة تسبيب مس

من  ليهاوالمستحدثة بموجب قانون اإلجراءات الجزائية ؟ وهي اإلشكالية التي سنجيب ع

 :خالل الخطة اآلتية

 تشكيلة محكمة الجنايات.  المطلب األول :

 التشكيلة القضائية.لفرع األول : ا

 التشكيلة الشعبية.الفرع الثاني: 

 تقييم نظام المحلفين.  الفرع الثالث:

مدى انسجام وجوبه مع مبدأ االقتناع ضوابط تسبيب الحكم الجنائي والمطلب الثاني: 

   الشخصي.

  مناطه في التشريعات المقارنة.   مضمون التسبيب و الفرع األول :

 : تسبيب الحكم الجنائي في التشريع الجزائري.ثانيالفرع ال

  مدى انسجام التسبيب مع مبدأ االقتناع الشخصي.الفرع الثالث: 

 

 تشكيلة محكمة الجنايات. المطلب األول :      

ية ة المدنضائيتعد تشكيلة محكمة الجنايات من أهم ما يميزها عن باقي التشكيالت الق      

ن اطنيسببين األول؛ وهو تشكلها باإلضافة إلى القضاة من مومنها والجزائية وذلك ل

يلتين؛ العادية بالتمييز بين تشك 07-17 عاديين والثاني، قيام المشرع من خالل القانون رقم

وع والخاصة ببعض الجـرائم دون سـواها وهو ما سنسلط عليه الضوء من خـالل الفر

  اآلتية:

 ئية.الفرع األول : التشكيلة القضا      
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ة نتيجـ 07-17الت جوهرية على ضوء القانون رقم عرفت تشكيلة المحكمة تعدي     

 جهة استحداث درجة ثانية للتقاضي من جهة والتفريق بين الجرائم من حيث نوعها من

 أخرى وهو ما سنوضحه من خالل  النقاط اآلتية :

 أوال: التشكيلة القضائية كعنصر في تشكيل المحكمة عامة.      

ى ت علإن امتزاج القضاء المحترف بالقضاء الشعبي هو األصل في محاكم الجنايا     

من  منهااختالف األنظمة المنتهجة من الدول، فمنها من تعطي الغلبة للقضاء الشعبي و

، والمتمثلين في الرئيس وقاضيين مساعدين والذين يكونون (4)تعطيها للقضاة المهنيين

ال ستكمئي واستثناء يمكن انتدابهم من مجلس قضائي آخر الأصال تابعين للمجلس القضا

  (5)ةمن ق إ ج المعدل 4ف  288التشكيلة  بقرار من رئيس المجلس عمال بنص المادة 

 وهي التشكيلة التي سنستعرضها من خالل النقاط اآلتية:

 مةيكون من بين قضاة المجلس القضائي التابع له محك( رئيس محكمة الجنايات: 1

تين رئيسي المحكم بين الرتبة المتطلبة في 07-17 ايات حيث فرق القانون رقمالجن

 .من ق إ ج المعدلة 258ال بالمادة ستئنافية عماالبتدائية واال

يترأس  ويترأس محكمة الجنايات االبتدائية رئيس برتبة مستشار على األقل، فيما    

ذلك أن للخبرة دور  (6)ى األقلمحكمة الجنايات االستئنافية رئيس برتبة رئيس غرفة عل

مقبل  ي هوكبير في تحقيق محاكمة عادلة للمتهم السيما مع الخطورة التي تسم الفعل الذ

 ندت إلىا أسعلى المحاكمة من أجل ارتكابه، ويشترط ذكر الرتبة في ديباجة الحكم، فإذا م

محكمة العليا في يه ال، وهو ما ذهبت إل(7)من هو دون الرتبة المطلوبة كان الحكم باطال

 .(8) 216301 قرارها رقم

-15    مرالجزائية قبل تعديله بموجب األكان قانون اإلجراءات  :القضاة المساعدون( 2

، أما بعد صدور النص المذكور فقد (9)يشترط في القاضيين المساعدين رتبة مستشار 02

هما أي ص يشترط فيمنه أين لم يعد الن 14من ق إ ج بموجب المادة  258عدّلت المادة: 

 . (11)ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس (10)رتبة فجاء النص عاما بعبارة: ) قاضيين (

ين قد تطرأ ظروف على القضاة تستلزم استخالفهم بقضاة آخر : استخالف القضاة( 3

 أين جاء فيها : (12)من ق إ ج المعدلة  6ف  258وفق إجراءات نصت عليها المادة 

ن قاض احتياطي أو أكثر لكل  جلسة م رئيس المجلس القضائي أيضا يعين بأمر من"

حال  محكمةة هيئة اللستئنافية الستكمال تشكيمحكمتي الجنايات  االبتدائية واالجلسات  

ن ملية ، وقد ألزمت الفقرة الموا"حد أو أكثر من القضاة األصليينوجود مانع لدى وا

 .اتايتها إلى حين غلق باب المناقشبدالنص القاضي االحتياطي بحضور الجلسة منذ 

قاضي بال ذا كان رئيس الجلسة هو من تعذر عليه مواصلة الجلسة فإنه يستخلفأما إ     

من  8ف  258األصلي األعلى رتبة من بين القاضيين المساعدين حسب مقتضيات المادة 

 .(13)ق إ ج المعدلة

حترام انسجام المصطلحات ونرى أنه وطبقا للقواعد العامة وفي إطار وجوب ا    

القانونية بين مختلف النصوص فمن األفضل استبدال مصطلح ) المناقشات ( في المادة : 

من ق إ ج  المعدلة بعبارة ) المرافعات ( حتى تنطبق مع نص الفقرة األولى  7ف  258

ضور المحلف االحتياطي من ق إ ج المعدلة التي تنص على وجوب ح 259من المادة : 

) المرافعات(، ذلك أن الغرض من هذا النص هو إلزام القاضي االحتياطي   عةومتاب
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بالحضور من البداية وطيلة سير المناقشات والمرافعـات، حتى يمكنه استبـدال القاضـي 

 الــذي يتعذر عليه مواصلة الجلسة ويكون قد كون قناعة من خالل ما دار بها.

شكال ذلك دأ توازي األق إ ج ال ينسجم مع مب من 8ف  258كما نرى أن نص المادة       

 من ق إ ج تشترط  رتبة المستشار في رئيس محكمة الجنايات 1ف  258أن المادة 

لم  حين االبتدائية ورتبة رئيس غرفة في محكمة الجنايات االستئنافية على األقل، في

 للقاضيتشترط رتبة معينة في القاضيين المساعدين مما يضع احتمال أن ال يكون 

لنقض لكم  لرئيس وهو ما يعرض الحالمساعد األعلى رتبة تلك التي يشترطها القانون في ا

بة ونقترح في هذه النقطة النص على تعيين القاضي االحتياطي الذي تكون له الرت

ة لقضاالمطلوبة في الرئيس حتى يستطيع أن يستخلف أيا منهما سواء الرئيس أو أحد ا

 المساعدين. 

عديل خص المشرع من خالل ت لتشكيلة القضائية المحضة في الجرائم الخاصة:ا ثانيا(

يئة ون هقانون اإلجراءات الجزائية بعض الجرائم بالتشكيلة القضائية المحضة أين تتك

ها نتهجاالمحكمة من قضاة محترفين فقط، والذي يعد من أكبر التعديالت الجذرية التي 

 النظام ن أنملنسبة لهذه الجرائم دون سواها، بالرغم المشرع في تاريخ محكمة الجنايات با

 عرف نوعا معينا من المحاكم والتي يطلق عليها المحاكم القضائي الجزائري قد

-327واد االستثنائية، والتي تتمثل في مجلس أمن الدولة الذي كان منصوص عليه في الم

اط رين من فئة ضبمن ق إ ج، وكان يتشكل من قضاة محترفين ومستشا 41-327إلى  16

-86، وهي المواد التي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم (14)في الجيش الوطني الشعبي

، وتتمثل هذه الجرائم في جرائم التهريب، المخدرات واإلرهاب أين نصت المادة (15)06

حكمة تتشكل محكمة الجنايات االبتدائية وم" المعدلة على أنه :من ق إ ج  3ف  258

تهريب، وال تئنافية عند الفصل في الجنايات المتعلقة باإلرهاب والمخدراتالجنايات االس

 . (16)"من القضاة فقط 

سباب لقد جاء في عرض األثالثا: مبررات التشكيل القضائي المحض للجرائم الخاصة: 

 لمشروع القانون المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية ما يأتي :

لتهريب ت واسبة في معالجة قضايا اإلرهاب والمخدراغير أنه بالنظر إلى التجربة المكت''

 ''.سنادها إلى تشكيلة تضم  قضاة فقطفقد تم إ

ضائية لة قوبالتالي يتضح أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى إفراد هذه الجرائم بتشكي    

 .فاءة معينة للفصل فيها باحترافيةخاصة نظرا ألهميتها التي تتطلب ك

يلة ه التشكت هذون المقارن ال سيما منه التشريع الفرنسي، فقد أنشئوبالرجوع إلى القان    

قت الذي ألغى المحاكم العسكرية في و 1982-07-21 بموجب القانون الصادر بتاريخ

عن وجود المحلفين في القضايا اإلرهابية العتبارات  1986، وكذا تخليه سنة (17)السلم 

كانيـة لــى إمـة إـة باألمـن القومــي، باإلضافـتتعلق بحمايــة وسريــة المعلومــات الخاصـ

أضيف إلى المحكمة اختصاص جرائم االتجار  1992تعرضهـم للتهديـد وفي سنة 

  أضيفت إليها جرائم حيازة سالح 2011بالمخدرات ضمن جماعات إجرامية وفي سنة 

 .(18)الدمار الشامل

قد  المحلفين في جرائم التهريبن دون ونرى أن جعل التشكيلة مكونة من قضاة محترفي    

حل المشكل الذي كان يطرح عمليا عند التوفيق بين مبدأ االقتناع الشخصي الذي تقوم 
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في جرائم من ق إ ج وحجية المحاضر الجمركية  307عليه محكمة الجنايات عمال بالمادة 

-10-22                 ن قرار المحكمة العليا الصادر فيما يستشف م التهريب، وهو

وبالتالي ال يسوغ لها أن تناقش في الحكم الجزائي فإن " والذي جاء فيه: (19)2009

ثباتية للمحاضر هذا الخصوص والمؤسس على القوة اإلاالستدالل المعتمد منها في 

من قانون اإلجراءات الجزائية ال يكون  254الجمركية المنصوص عليها في المادة  

تي ترفع أمام المحاكم والمجالس القضائية المشكلة من قضاة مقبوال إال بالنسبة للدعاوى ال

محترفين والتي تفصل فيها بالتالي بأحكام وقرارات مسببة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات 

 .منه 379لجزائية وال سيما المادة ا

 على وليس أمام محاكم الجنايات التي يشارك في تشكيلها محلفون، والتي تحكم بناء

يهم ة علشخصي ألعضائها المعبر عنه بواسطة أجوبتهم على األسئلة المطروحاالقتناع ال

ل وسائبكيفية صحيحة كما في دعوى الحال، والذي ال يطلب منهم القانون حسابا عن ال

 ."بها وصلوا إلى تكوين اقتناعهم التي

أنه  ولم يوضح النص عدد القضاة المحترفين في هذه التشكيلة، مما يستشف معه     

 بين ضع للقواعد العامة، أي رئيس وقاضيين مساعدين بينما في فرنسا فرق المشرعيخ

انية وثم الدرجة األولـى التي تتكون من رئيس وستة قضاة وفي الدرجة الثانية من رئيس

 .(20)قضاة

خضع تلها كما أن المشرع لم يوضح اإلجراءات المتبعة أمام هذه التشكيلة مما يجع     

ع ل بإتباالقو فراغا قانونيا ذلك أن نراهيلة العادية، وهو ما مام التشكلنفس اإلجراءات أ

تناع من ق إ ج المتعلقة باالق 307اإلجراءات نفسها كطرح األسئلة وتالوة المادة 

ء لقضااالشخصي يتنافى مع احترافية التشكيلة، ذلك أن هذين اإلجراءين وضعا من أجل 

 الشعبي وليس المحترف.  

 .التشكيلة الشعبية ثاني:الفرع ال     

لمذكور حو ابنص القانون على الن ةلجنايات في غير الجرائم المستثناتتشكل محكمة ا     

 ت عنأعاله، من قضاة محترفين وقضاة شعبيين ولعل ذلك أهم ما يميز محكمة الجنايا

 أين غيرها من تشكيالت القضاء الجزائي، وقد رفع المشرع عددهم إلى أربعة محلفين

تتشكل محكمة الجنايات  "على أنه : (21)من ق إ ج المعدلة 2و 1ف  258صت المادة : ن

يين االبتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على األقل رئيسا ومن قاض

 مساعدين وأربعة محلفين.

ى ي علتتشكل محكمة الجنايات االستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائ

 ."اضيين مساعدين و أربعة محلفينيسا ومن قاألقل رئ

 وهي المسألة التي سنتناولها من خالل النقاط اآلتية : 

 أوال: النشأة التاريخية لنظام المحلفين:

وسهم د جلتستمد كلمة المحلف مصدرها من الحلف أو القسم كونهم يحلفون اليمين عن     

ة لها سن زوهمغاؤوا به إلى إنكلترا عند للحكم، وقد ظهر النظام عند النورمانديين الذين ج

-09-21              وقد انتقل إلى فرنسا إبان الثورة الفرنسية بموجب قانون 1066

 .ات سواء من حيث وظيفتهم أو عددهموقد عرف عدة تطور (22)1791



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.237 - 222 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

227 

 

كانت تتشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة  1854-08-19فبموجب مرسوم      

، وبعد (23) 1870-10-24 المحلفين إال بمرسوم صادر بتاريخبنظام  محترفين ولم يعمل

( في 06وجعل عدد المحلفين ستة ) 146-63االستقالل تم اإلبقاء عليه بموجب المرسوم 

-66   ( عند صدور األمر04، وهو العدد الذي انخفض إلى أربعة )(24)منه  7المادة 

ت محلها محكمة الجنايات والمشكلة طبقا الذي ألغى المحاكم الجنائية الشعبية وحل (25)155

إلى غاية صدور  (26)منه من ثالث قضاة محترفين وأربعة مساعدين محلفين 258للمادة 

والذي بقي على حاله إلى غاية  (28)، أين خفض عدد المحلفين إلى اثنين(27)10-95األمر 

 .07-17تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون 

 بات وحقوق المحلف واج ثانيا:    

وضيحها تم تيلتزم المحلف بواجبات يفرضها عليه القانون في مقابل حقوق يتمتع بها ي    

 كاآلتي:

 :    واجبات المحلف( 1

 نها:لقيام المحلف بمهامه على الوجه المطلوب عليه احترام مجموعة من الواجبات م

 .إلزامية الحضور -

ون من قان 7ف  284نصت المادة   :لقانونيةالمفروضة بموجب اليمين االواجبات  -

تقسمون باهلل ويتعهدون أمامه وأمام الناس  "على أنه : (29)اإلجراءات الجزائية المعدلة 

ن ) تهم فالالم بأن تمحصوا باالهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دالئل  اتهام على عاتق

ال ، وأد المجتمع الذي يتهمهيذكر اسم المتهم (، وأال تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهو

خوف و التخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وأال تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أ

تضيه ا يرأو الميل وأن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدالئل ووسائل الدفاع وحسبم

 حرلاالحزم الجدير بالرجل النزيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وب

 ."مداوالت حتى بعد انقضاء مهامكموبأن تحفظوا سر ال

 وتتمثل في :  ( حقوق المحلف :2

 الحق في توجيه األسئلة وذلك عن طريق الرئيس. -

، أين يعوض بمبلغ (30) 294-95الحق في التعويض المادي وذلك بموجب المرسوم رقم  -

 .دج لليوم الواحد طوال مدة الدورة 1000

  تقييم نظام المحلفين الفرع الثالث:   
إن " :(31)ذكر الفقيه ريب في مطوله التاريخي عن المحلفين في الدول االسكندنافية   

دو اسة  يبالسيجميع األمم الحديثة رغم  اختالفها في كثير من النقاط األخرى فيما يتعلق ب

وسواء  ة،ريأنها تتفق جميعا في شيء واحد، وهو أنها تعتبر المحاكمة بمحلفين كعماد للح

 ، ولنظام المحلفين مزايا وعيوب:"أم فشل فإنه يجر معه حرية الشعبنجح 

 :(32)هاللنظام عدة مزايا استند إليها مؤيدوه منأ( مزايــــــا النظــــــــام : 

 أنه يحقق وجها من أوجه الديمقراطية أال وهي إعطاء األمر للشعب. -

ارهم  ي مسة عكس القضاة الذين يتبعونها فإن المحلف يتمتع باالستقاللية إزاء السلط -

 اء.ية القضقاللالمهني من حيث التعيين والترقية؛ العزل، لذلك فالنظام يجسد فعال مبدأ است

عكس م يهإل جديدة بالنسبةبسير المحاكمة باعتبارها تجربة  إن المحلفين أكثر اهتماما -

 القاضي الذي قد تشكل له أمرا روتينيا.
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ية انوناألفكار الق حلفين ذات قيمة إنسانية كبيرة كونهم متحررين منأحكام الم إن -

 القانون.ويطبقون روح 

 لق ثقةعن هذا األخير وهو ما يخ مثلون الرأي العام وأحكامهم تعبرالمحلفين ي إن -

 المواطن في الحكم.

 يذكر معارضو نظام المحلفين جملة من العيوب منها: ب (عيوب النظام : 

دى يعاب القضايا من المحلفين بسبب ضعف المستوى العلمي والثقافي لصعوبة است -

، ال سيما أن المشرع لم يشترط مستوى معين لديهم سوى إتقانهم للقراءة (33)أغلبهم

 .(34)والكتابة 

ب ضطراعدم تفرغ المحلفين لمهنة القضاء يرتب غيابهم المتكرر مما قد يؤدي إلى ا -

 لها.السير في المحاكمة أو حتى تأجي

ما التشتت الذهني لبعض المحلفين يلهيهم عن اإلنصات ومتابعة سير المحاكمة م -

  .يصعب

، وإذا ثبت وأن نام أحدهم وجب تأجيل الجلسة أو استخالفه (35)الحكم مهمة إصدار

 .(36)بالمحلف اإلضافي 

 ثرط فتكلوازع العاطفة مما يطبع أحكامهم بالتسامح المفر استسالما ثرالمحلفون أك -

  .أحكام

 .أشخاص يستحقون اإلدانة أو العكس البراءة في حق

ات لدورادهم وبعدد أيام المحلفون عبء على الخزينة ذلك أنهم يتقاضون تعويضات بعد -

 .الجنائية

مدى انسجام وجوبه مع مبدأ ني: ضوابط تسبيب الحكم الجنائي والمطلب الثا      

 االقتناع الشخصي. 

ات مقتضيفي الجلسة العلنية يتعين تحريره وفقا للشكليات والبعد النطق بالحكم      

 هم تسبيبن يتأثارها كما يستلزم المتطلبة قانونا، وذلك حتى يعتمد كوثيقة رسمية منتجة آل

انت بعدما ك 07-17وذلك في ورقة تسبيب مستقلة عنه كتعديل جوهري جاء به القانون 

 تناولهانقاط تسليط الضوء على مختلف هذه النورقة األسئلة وحدها، ما تعتبر تسبيبا له ول

 من خالل الفروع اآلتية:

  الفرع األول : مضمون التسبيب ومناطه في التشريعات المقارنة    
ن على طموايكتسي التسبيب أهمية بالغة ذلك أنه الوسيلة التي من خاللها يضطلع ال     

من  ليالعة كما تراقب المحكمة الى الحكم والذي هو عنوان الحقيقإكيفية وصول القاضي 

مناطه في التشريعات  لى مضمونهإخالله عمل قضاة الموضوع وسنتطرق فيما يلي 

 المقارنة. 

 أوال:  مضمون التسبيب

 (37)التسبيب لغة مصدر كلمة سبب والسبب بمعنى الحبل، وما يتوصل به إلى غيره     

 .(38)"ِمْن كُّلِ َشْيٍء َسبَبًا فَأَتْبََع َسبَبًاَوآتَْيناهُ " ويكون بمعنى الطريق ومنه قوله تعالى

 قها تسومفي  ووفقا لهذا المدلول اللغوي للتسبيب، فان أسباب الحكم في القضاء تكمن     

 األسانيد والمقدمات ، أي مجموعة(39)قانونية لحكمها المحكمة من أدلة واقعية وحجج

 . (40)هكم من حيث إدانته وبراءتالمنطقية التي تقود إلى النتيجة الخالص إليها الح
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 فأورد ةلعداللسي الحديث القلب النابض حكام في الفقه الفرنصبح مبدأ تسبيب األأوقد      

ا أنا أحكم إذ "لزامية تسبيب األحكام القضائية، مفادها:إالفقه عبارة ذات داللة واضحة عن 

 .Je juge donc je motive"(41) ،""أنا أسبب

 

 بيب في التشريعات المقارنةمناط التس ثانيا:

 الفرنسي على النحو اآلتي:ط التسبيب في التشريعين المصري وندرس هنا منا

 التسبيب في قانون اإلجراءات الجنائية المصري:-1

تي بني من ق إ ج م، على وجوب أن يشتمل الحكم على األسباب ال 310نصت المادة      

 ةلعــقوبلجبة ن الواقــعة المستوــتمل على بياعليها، وكل حــكم باإلدانة يجــب أن يشــ

ي لشخصاوظــروف االتهام واإلشارة إلى ادعاء النيابة العامة وتلخيص مطالب المدعي 

ومن  ومرافعة النيابة ودفاع المتهم وتلخيص الوقائع المستخلصة من قرار االتهام،

كر ا وذالمنطبق عليهإجراءات المحاكمة وبيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني 

 .(42)المادة القانونية التي تثبته

 التسبيب في قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي: -2

لشخصي مبدأ االقتناع ا 1791انتهجت محكمة الجنايات بفرنسا منذ إنشائها سنة      

احد لمحلفيها، ثم تطور األمر عبر مراحل إلى غاية العشرية األولى من القرن الو

مفادها  ن، أين كرست محكمة النقض الفرنسية مبادئ حول تعليل الحكم الجنائي،والعشري

 وال حكمةى المعلما بقرار اإلحالة علأن المحاكمة العادلة لن تستكمل بمجرد إحاطة المتهم 

ل ا، بممارسة حق الدفاع وحده أمامها وفق جلسة تحترم كافة المبادئ المتعارف عليه

ن بة عنائي الذي كان في مراحل سابقة، يتم بمجرد اإلجاأيضا وجوب تعليل الحكم الج

، وبعد أن رفضت محكمة النقض الفرنسية دفوعا (43)األسئلة المستنبطة وفق قرار اإلحالة

ول حية، عديدة، ألجل إحالة القضايا على المجلس الدستوري للفصل بشأن المسألة األول

فقد وافقت  ل في األحكام الجنائية،دستورية أو عدم دستورية النص فيما يخص غياب التعلي

يل ، مصرحا بأن تعل01/04/2011 ف وصدر قرار المجلس الدستوري فيفي نهاية المطا

األحكام يشكل ضمانة، شرط أن ينص عليه المشرع لمنع كل تعسف من طرف الجهات 

ت التي أصبح 2011من ق إ ج ف سنة  1-365مادة القضائية، وبناء على ذلك جاءت ال

ون عند محلفليل األحكام الجنائية بذكر أهم العناصر التي اقتنع بها القضاة والتفرض تع

 .(45)وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه (44)إدانتهم للمتهم

ا وجبهوقد صدرت أحكام كثيرة من طرف المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أدانت بم   

    ايات خمسة منها صدرت فيعدم نص فرنسا على وجوب تسبيب أحكام محكمة الجن

وهو ما دفع البعض إلى اعتبار أن القاضي األوروبي والمحكمة  2013جانفي  10

افق توتى تحاألوربية قد أضافت التسبيب لقائمة الضمانات المقررة في المحاكمة العادلة 

 .(46)وربية لحقوق اإلنسانمن االتفاقية األ 6مع المادة 

 رع الثاني: تسبيب الحكم الجنائي في التشريع الجزائري.الف      

تكتســي هــذه المسالــة أهميــة بالغــة، وتعــد مــن بيــن أهــم التعديـالت الماسة      

بنظام محكمة الجنايات، ومناط ذلك يعود إلى أهمية تسبيب األحكام في حد ذاته في النظام 

وسائل بسط المحكمة العليا سلطتها في مراقبة اإلجرائي عموما، باعتباره وسيلة من 
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عام الذي تخضع له محكمة بالنظر إلى المبدأ الطبيق النصوص القانونية من جهة، وت

من ق إ ج الذي احتفظ به  307والمتمثل في مبدأ االقتناع الشخصي عمال بالمادة  الجنايات

ئلة محكمة الجنايات المشرع، وعليه فسنتناول الموضوع من خالل تسليط الضوء على أس

 التي كانت وحدها تعتبر تسبيبا للحكم الجنائي وورقة األسئلة وذلك في النقطتين اآلتيتين:

 أوال: أسئلة محكمة الجنايات.

يقرر الرئيس إقفال باب " على أنه : (47)من ق إ ج المعدلة 305تنص المادة       

ر ق قراواقعة معينة في منطوالمرافعات ويتلوا األسئلة الموضوعة ويضع سؤاال عن كل 

اقعة؟ الو اإلحالة، ويكون هذا السؤال في الصيغة اآلتية: هل المتهم مذنب بارتكاب هذه

 وكل ظرف مشدد، وعند االقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل.

ي لرئيسؤال او تبين للرئيس ذلك، يستبدل السأدفع بانعدام المسؤولية الجزائية إذا تم ال

 بالسؤالين اآلتيين:

 هل قام المتهم بارتكاب الواقعة؟-1

 هل كان المتهم مسؤوال جزائيا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إليه؟-2

ل السؤا ويجب أن تطرح في الجلسة جميع األسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا

 ".الخاص بالظروف المخففة

عديل يات، مع تاألجوبة عنها أمام محكمة الجنافالمشرع إذن قد احتفظ بنظام األسئلة و     

 استبدالبذلك النص في باب الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية أو إذا تبين ذلك للرئيس، و

نقاط ي الالسؤال الرئيسي بالسؤالين الواردين في النص، وسيتم تناول موضوع األسئلة ف

 اآلتية:

 مدى ضرورة طرح األسئلة: -(1

ن مالث ة بعد غلق باب المرافعات على النحو المذكور في الفرع الثتتلى األسئل     

 .من المبحث الثاني من الفصل األولالمطلب الثاني 

سئلة هي ، كانت األ07-17وقبل تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون      

مثلته من أوالتي تقوم مقام تسبيب الحكم الجزائي حسب ما كرسه اجتهاد المحكمة العليا، 

عليه  من المستقر "والذي جاء فيه: 23/10/1990ريخ:ما قضت به في القرار الصادر بتا

ة لقضااقضاء أن أحكام المحاكم الجنائية التي يجلس للحكم فيها محلفون مساعدون مع 

ها عليل فيالت المحترفين ليس الزما تعليلها، وتقوم األسئلة الموضوعة واألجوبة عنها مقام

ور في القصبت سائغة منطقيا وقانونيا ومن ثم فان النعي عن القرار المطعون فيه متى كان

، ورغم أن تالوة األسئلة قبل االنسحاب (48)"التسبيب غير جدي وقائم على غير أساس

من  خرجةللمداولة منصوص عليها قانونا، إال أنها ليست إجراء جوهريا طالما كانت مست

طراف لأل د تمت المرافعة حول األسئلة، في حين ال يحقمنطوق قرار اإلحالة، ذلك أنه ق

، أما بالنسبة لألسئلة االحتياطية فتالوتها بالجلسة إجراء (49)مناقشة الصياغة الفنية للسؤال

كما أن  (50)جوهري، تفاديا للمساس بحقوق األطراف في االطالع على محتواها ومناقشتها

لة على األسئتسبيب جعلتها ملحقة لورقة التي استحدثت ورقة المن ق ا ج و 309المادة 

 ناه من خالل النص.دالنحو الذي سنوضحه أ

 ت.تجد األسئلة مصدرها إما من قرار اإلحالة أو في المرافعا مصدر األسئلة:-(2
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هو  تهامإن قرار اإلحالة الصادر عن غرفة اال األسئلة المستمدة من قرار اإلحالة:-أ

من  250من ق إ ج، وذلك كأثر للمادة  305المادة  المصدر الرئيسي لألسئلة، حسب نص

وتقسم  (52)وهذا تحت طائلة تجاوز السلطة (51)ق إ ج المعدلة على النحو السالف بيانه

 : (53)األسئلة إلى نوعين أساسيين

ن كل من ق إ ج، وأوجبت طرحه ع 305لقد حددت صيغته المادة  ( السؤال الرئيسي:1-أ

هذه  تكابههل المتهم مذنب بار "إلحالة على النحو اآلتي:قرار اواقعة معينة في منطوق 

، كما يجب أن يشتمل السؤال على تحديد زمان وقوع الجريمة، واإلشارة إلى (54)"الواقعة

، وكذا بيان أداة الجريمة إذا كانت (55)عدم حصول التقادم وتحديد مكان الوقوع أيضا

كــر ـب ذـر والتحريــض أيــن يجـشرطا لتــحــقيق النــتيــجة، كــجريمــة التزويـ

 .(56)الوســيلــة كــونــها عنصــرا فــي الجريمة

 ( األسئلة المتعلقة بظروف التشديد الواردة في منطوق اإلحالة:2-أ

ل كوكل ظرف مشدد، وعند االقتضاء  "من ق إ ج : 2ف  305يها المادة نصت عل     

 ة التمثل في كل ظرف أو حالة أو صفوت "،ال مستقلعذر وقع التمسك به يكون محل سؤ

ئية أو لجنااتدخل في تكوين العناصر الجرمية فقط، ولكن يمكنها إذا ما اقترنت بالوقائع 

 شديدبصفة الجاني أو المجني عليه، أو بحالة من الحاالت المنصوص عليها قانونا ت

 .(57)العقوبة المقررة للجناية البسيطة، وقد تغير من وصفها القانوني

 اوالتح من طرف الرئيس بقاعة المدأما السؤال المتعلق بظروف التخفيف، فيطر      

 . (58)وال يطرح مع باقي األسئلة 

 األسئلة المستخلصة من المرافعات:-ب

  306ة لمادتسمى أيضا األسئلة االحتياطية أو اإلضافية، وقد جاء النص عليها في ا     

شددا ز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مال يجو" لى أنه:من ق إ ج  والتي تنص ع

 .سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع غير مذكور في حكم اإلحالة إال بعد

م ه حكفإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمن     

طار إ، ويدخل ذلك في "وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية اإلحالة تعين على الرئيس

 من ق إ ج المعدلة. 249لوالية الكاملة لمحكمة الجنايات عمال بالمادة ا

 ( السؤال اإلضافي المتعلق بظروف التشديد:1-ب

ذكور من ق إ ج استخالص ظرف مشدد غير م 306أجازت الفقرة األولى من المادة      

 . (59)هافي قرار اإلحالة، مع وجوب سماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع بشأن

 ( السؤال اإلضافي المتعلق بتغيير الوصف الجرمي:2-ب

قانونيا  من ق إ ج، إذا خلصت المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا 306عمال بالمادة      

 .يةتياطوضع سؤال أو عدة أسئلة اح مخالفا لما ورد في قرار اإلحالة وجب على الرئيس

نصت على حالة الدفاع الشرعي المادة  ( السؤال اإلضافي المتعلق بالدفاع الشرعي:3-ب

من قانون العقوبات على أنه ال جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة  2ف 39

الغير... أو عن مال مملوك للشخص أو للغير  لدفاع المشروع على النفس...أو عنالحالة ل

دفاع الشرعي ال وطالما أن حالة ال (60)بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء

 اإلحالة يمكن أن يقع الجواب عنه تتعلق بصفة الفعل وأن السؤال المستخرج من قرار

ن وضع السؤال الخاص بالدفاع الشرعي واإلجابة عنه لن يكون إوبالتالي ف بنعم()
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( فيصبح بالكان الجواب عن السؤال الرئيسي ) متناقضا مع السؤال الرئيسي، أما إذا

 .(61)لق بالدفاع الشرعي بدون جدوىطرح السؤال المتع

ن العقوبات من قانو 52دة عرفت الما( السؤال اإلضافي المتعلق باألعذار القانونية: 4-ب

ب عنها يترت محددة في القانون على سبيل الحصرالقانونية، بأنها تلك الحاالت ال األعذار

، وليس (62)هاالتخفيف منمع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية الجنائية، إما عدم العقوبة أو 

ريح صمن حق القاضي اعتماد أعذار معفية أو مخففة من العقاب دون وجود نص قانوني 

، كما ال يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يضع السؤال المتعلق باألعذار من (63)يقررها

 من   ق إ ج. 2ف 305، وذلك عمال بنص المادة (64)تلقاء نفسه

 هذه النقائص نذكر منها:من بين نقائص األسئلة : -(3

 :(65) يكون السؤال معقدا في الحاالت اآلتيةالسؤال المعقد:  -أ(

 .إذا تضمن السؤال أكثر من واقعة -

 .إذا تضمن واقعة وظرف تشديد -

 .إذا تضمن أكثر من ضحية -

 .دإذا تضمن أكثر من ظرف تشدي -

 .إذا تضمن أكثر من متهم -

بقا طناقصا إذا لم يتضمن جميع أركان الجريمة، يكون السؤال السؤال الناقص:  -ب(

 .(66)لنص القانون المنضم لها سواء كان الجواب بالنفي أو اإليجاب

ف، ن وصمإذا ما احتملت الواقعة أكثر  األسئلة التي تتضمن وصفين لواقعة واحدة: -ج(

كم لحامن ق ع، وذكرها بعدة أوصاف يعرض  32فإنها توصف باألشد منها عمال بالمادة 

 سؤال ثان على أنها ضرب للبطالن، كطرح السؤال على أنها محاولة قتل عمد وفي

 .وجرح عمد

 .ةإلحالعن االتهام الوارد بقرار اكالخروج  السؤال الذي يتجاوز سلطة المحكمة: -د(

هو ما و (67)ذلك أنها الدالة على الركن المعنوي (:سؤال ال يتضمن عبارة )مذنب -ه(

 .(68) 23/04/2015المحكمة العليا الصادر في يتضح من خالل قرار 

 ورقة التسبيب ثانيا:

يقوم رئيس المحكمة أو من  " (69)إلى ف أخيرة من ق إ ج المعدلة 8ف  309نصت المادة 

م فإذا ل سئلةة التسبيب الملحقة بورقة األيفوضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورق

لضبط نة ات القضية يجب وضع هذه الورقة لدى أمايكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدا

 في ظرف ثالثة أيام، من تاريخ النطق بالحكم .

نع تقت يجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة اإلدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة

 .واقعة حسب ما يستخلص من المداولةباإلدانة في كل 

ا ى أساسهي علسبيب، األسباب الرئيسية التوفي حالة الحكم بالبراءة يجب أن يحدد الت     

 .عدت محكمة الجنايات إدانة المتهماستب

انة في وباإلد فعالعندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض األ     

 البعض اآلخر، يجب أن يبين التسبيب أهم عناصر اإلدانة و البراءة.
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عت أقن جب أن يوضح التسبيب العناصر الرئيسية التيفي حالة اإلعفاء من المسؤولية ي

لى علتي االمحكمة أن المتهم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليه، مع توضيح األسباب 

 ." أساسها تم استبعاد مسؤوليته

ة ماد إن تسبيب األحكام الجنائية ضروري بالنظر إلى ضرورة تسبيب األحكام في     

ه ا فرضمأهمية عن نظيرتها في مادة الجنايات، وهو  ها تقلالجنح والمخالفات، رغم أن

ل تعل" والتي جاء فيها: 162في مادته  01-16تعديل الدستور بموجب القانون رقم 

 األحكام القضائية، وينطق بها في جلسات عالنية.

 ."تكون األوامر القضائية معللة

لمرسوم من ا 1ف 169لمادة نفس المبدأ أين نصت ااحتفظ تعديل الدستور األخير بو     

 ."ل األحكام  واألوامر القضائية تعل  "على أنه: (70)442-20الرئاسي رقم 

 .(71)بالتالي فقد جاءت صياغتها عامة ولم تخص مادة معينة دون سواهاو

 جمن ق إ  309وقد ألزم المشرع رئيس المحكمة بموجب إضافة فقرات المادة      

سبيب ة التالذي يفوضه من القضاة المساعدين، بتحرير ورقالمذكورة أعاله، أو المستشار 

ية نت القضا كاالملحقة بورقة األسئلة ومنحه ثالثة أيام من تاريخ النطق بالحكم، في حال م

، وفي حال البراءة يجب أن (72)معقدة مع وجوب توضيح عناصر اإلدانة في كل واقعة 

وكذلك  متهم،استبعدت المحكمة إدانة اليحدد التسبيب األسباب الرئيسية التي على أساسها 

رقة والشأن في حال اإلدانة ببعض التهم والبراءة في البعض اآلخر، فيجب أن تبين 

 .(73)التسبيب أهم عناصر البراءة أو اإلدانة

 الفرع الثالث: مدى انسجام التسبيب مع مبدأ االقتناع الشخصي     

نون ال إن القا "ق إ ج التي جاء فيها:من  307لقد أبقى المشرع على نص المادة      

وال  همقتناعابها قد وصلوا إلى تكوين يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي 

دليل  فايةيرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على األخص تقدير تمام أو ك

ي فرهم ا بإخالص ضمائن يبحثوأن يسالوا أنفسهم في صمت وتدبر، وما، ولكنه يأمرهم أ

هم للم يضع ونها أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم األدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع ع

 القانون سوا هذا السؤال التي يتضمن كل نطاق واجباتهم:

صي، الشخ بالتالي فقد كرس المشرع من خاللها مبدأ االقتناعو، "هل لديكم اقتناع شخصي

ا المـــتمــــمة وما يليه 8ف 309بيب الحكم الجنائي عمال بالمـــــادة كما جاء بإلزامية تس

ثة ي الباحي رألقـــانون اإلجـــــراءات الجــــــزائية بمـوجــب التعديل وهو ما يظهر ف

ذي ال ت التناقضا بين مبدأي االقتناع الشخصي وإلزامية تسبيب الحكم الجنائي ففي الوق

وين ى تكن يقدموا حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بها إليطلب القانون من القضاة أ

و تمام أ قديراقتناعهم، وال يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على األخص ت

قتناع هم اكفاية دليل ما، ويضع لهم فقط سؤاال واحدا يتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لدي

ة رأي األغلبية في ظل عيوب نظام شخصي؟ يفرض المشرع على الرئيس تسبيب قناع

لعلمية ااءة المحلفين التي سقناها في بحثنا، أين عيب على القضاء الشعبي عدم توخي الكف

 .والمهنية
من قانون اإلجراءات  307واالقتناع الشخصي ألعضاء محكمة الجنايات طبقا للمادة      

ء و أن هذه المادة هي محل الجزائية على المحك ذلك أن هذا األخير هو محل نقاش وإثرا
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إلغاء بمشروع تعديل قانون اإلجراءات الجزائية ذلك أن مشروع النص الجديد قد اتجه 

من قانون اإلجراءات  307و إذا ما تم إلغاء المادة  (74)إلى إلغاء التشكيلة الشعبية للمحكمة

 .تناعليل في المستقبل ال محكمة اقالجزائية فإن محكمة الجنايات ستصبح محكمة د

 الخاتمة:     

و أجراءات الجزائية بإلزامه الرئيس يتضح جليا أن قانون اإل من خالل بحثنا     

المستشار الذي يفوضه بتسبيب الحكم الجنائي الذي يعكس االقتناع الشخصي لألغلبية من 

و أا للمبدأ واضعا على كاهل القاضي القضاة الشعبيين يكون قد وضع ضابطا مقيد

لمفوض وحده عبء تسبيب اقتناع أشخاص غير محترفين في ظل مناداة ا المستشار

االتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية إلى ضرورة تخصص القاضي الجنائي، كما أن عملية 

سيما في ظل رفع المشرع عدد ال (75)تقدير األدلة تستلزم الخبرة واإللمام بالقواعد القانونية

 .ي على القضاة المحترفينقهم العددالمحلفين إلى أربعة وتفو

لجنائي اء اونرى كحل لهذه اإلشكالية إما االقتداء بنهج المشرع المصري وجعل القض     

ة لقضامشكال من قضاة محترفين فحسب، أو المساواة بين عدد القضاة الشعبيين وعدد ا

 المحترفين.

 لى التوصيات اآلتية:إ وعليه نتوصل

عاله جراءات الجزائية المذكور أعديل قانون اإلضرورة المضي في تفعيل مشروع ت (1

جوب وفي حال احتفظ المشرع به لغاء نظام القضاء الشعبي وإومضي المشرع قدما نحو 

بشرط  وعدم االكتفاء اشتراط مؤهالت علمية في المحلفينخفض عددهم بعدد القضاة مع 

ورها يا وتطشعب القضاتن أالنحو الساري المفعول حاليا ذلك الكتابة على لقراءة وحسان اإ

ين حجرام للتطور العلمي والتكنولوجي يفرض مستوى عال للمحلفين في و مواكبة اإل

 أبقي عليهم.

ص لى مبدأ تخصإسة الجنائية الحديثة التي تنادي ( ضرورة المضي في سياق السيا2

 القاضي الجنائي.

 ( ضرورة االهتمام بالتكوين القاعدي والمستمر للقضاة.3

 تباراالهتمام بتدريس مقياس علم النفس الجنائي للقضاة من القاعدة باع ( ضرورة4

فسية ة نام بدراساالقتناع الشخصي للقاضي على عالقة وطيدة بحالته الذهنية مع االهتم

  عدم التركيز فقط على نفسية المتهم.  جميع األطراف السيما القاضي و

 المراجع
                                                             

 الدكتوراهتاجر كريمة، االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، أطروحة لنيل شهادة  (1) 

 والعلوم السياسية، تيزي وزي، كلية الحقوق وامعة مولود معمرالقانون، ج تخصص

 .25ص 2020
,Jean Larguier   )2) procédure pénale 16 eme édition , Dalloz , paris , 1997 , p 210. 

ج  المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  1966-06-08المؤرخ في  155-66األمر  (3) 

 .622ص  1966-06-10الصادرة  48 رقم ر
صالح نظام محكمة الجنايات، ملقاة عن بعد من إعنوان بمحاضرة ر سيدهم، مختا (4)

 .3، ص 2017-09-20المحكمة العليا بتاريخ 
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المعدل و المتمم   2017-03-27المؤرخ في  07-17من القانون  6معدلة بالمادة  (5)

         الصادرة في 20المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ج ر 155-66لألمر رقم 

 .05ص ، 29-03-2017
 .5ص  نظام محكمة الجنايات، المرجع السابق، إصالحمختار سيدهم،  (6)
 ،2015نظام اإلجراءات أمام محكمة الجنايات، دار الهدى، الجزائر،  التجاني زوليخة، (7)

 .109 ص
عدد  االجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، بمجلة منشور ،1999-07-24قرار صادر في  (8)

 .  327ص ،2004محكمة العليا، دار القصبة للنشر الجزائر،خاص، ال
المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني،  علي شمالل، (9)

 .173،ص 2017التحقيق والمحاكمة، دار هومة، الجزائر 
المتضمن  2015-06-08المؤرخ في :  02-15من األمر : 14معدلة بموجب المادة  (10)

 .28، ص 2015-07-23الصادرة في  40ن اإلجراءات الجزائية ج ر رقم قانو
  أصول اإلجراءات أمام محكمة الجنايات، دار هومة ،عبد العزيز سعد (11)

 . 37صفحة  ، 2010الجزائر،
 .07-17من القانون رقم  6معدلة بموجب المادة  (12)
 .07-17من القانون رقم  6معدلة بموجب المادة  (13)
وان ، دي2مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج وقي الشلقاني، أحمد ش (14)

 .345، ص 1998 المطبوعات الجامعية، الجزائر
، المتضمن إلغاء مجلس أمن الدولة، ج 1989-04-25المؤرخ في:  06-89القانون  (15)

 . 449ص  1989-04-26، الصادرة في: 17ر رقم 
 .07-17لقانون رقم من ا 6معدلة بموجب المادة  (16)
 .6مختار سيدهم، إصالح نظام محكمة الجنايات، المرجع السابق، ص  (17)
 .152التجاني زوليخة المرجع السابق ص  (18)
 .261، ص 1، عدد2010صادر بمجلة المحكمة العليا لسنة  548739قرار رقم  (19)
 . 6مختار سيدهم، إصالح نظام محكمة الجنايات، المرجع السابق، ص  (20)
 .07-17من قانون  6معدلة بموجب المادة  (21)
 .8مختار سيدهم، إصالح نظام محكمة الجنايات، المرجع السابق، ص  (22)
 .122التجاني زوليخة، المرجع السابق، ص  (23)
، المتعلق بإنشاء المحاكم الجنائية 1963-04-25المؤرخ في:  146- 63مرسوم رقم:  (24)

 . 29الشعبية، ج ر رقم: 
، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 08/06/1966المؤرخ في:  156-66مر رقم األ (25)

 .702، ص 1966-06-11، الصادرة 49رقم: 
 .127التجاني زوليخة، المرجع السابق، ص  (26)
 المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية، 1995-02-25المؤرخ في:  10-95األمر رقم (27)

 . 3، ص 1995-03-01، الصادرة في: 11ج ر رقم 
 .129التجاني زوليخة، المرجع السابق، ص  (28)
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 .07-17من قانون  6معدلة بموجب المادة   (29)
المتضمن تحديد  1995-09-30المؤرخ في:  294-95المرسوم التنفيذي رقم: (30)

ج ر  تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق اإلجراءات القضائية وكيفية دفعها،

 . 16ص  1995-10-04الصادرة في:  57رقم: 
 . 147ص  3التجاني زوليخة، المرجع السابق، هامش رقم  (31)
 .146التيجاني زوليخة، المرجع نفسه، ص  (32)
 .147التيجاني زوليخة المرجع السابق، ص  (33)
 من ق ا ج التي تحدد الشروط الواجب توافرها في المحلف. 261أنظر المادة  (34)
 .148،ص التيجاني زوليخة، المرجع السابق (35)
 .9مختار سيدهم، اصالح نظام محكمة الجنايات، المرجع السابق، ص  (36)
 .298، دار المشرق، لبنان، ص33منجد الطالب، ط   (37)
 من سورة الكهف. 85و 84اآليتين   (38)
علي محمود على حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله   (39)

 .23، ص1994لحديث ، دار الكتاب ا1المختلفة، ط
بدون  القانونية،، المركز القومي لإلصدارات 1يهاب عبد المطلب، الحكم الجنائي، طا (40)

 . 77، ص  2009بلد الطبع، 

)41(W . Mastor ,B,Lamy, (A propose de la motivation sur la non –motivation des arrêt d'assises : je 

juge donc je motive ), D,2011, p1154 . 
ضوابط تعليل الحكم الصادر باإلدانة، منشورات الحلبي عاصم شكيب صعب،  (42)

 .15، ص  2009الحقوقية لبنان، 
 .  8مختار سيدهم، إصالح نظام محكمة الجنايات، المرجع السابق، ص  (43)
 مختار سيدهم، إصالح نظام محكمة الجنايات، المرجع نفسه.  (44)
 .11لسابق، ص عاصم شكيب صعب ، المرجع ا  (45)

)46( Etienne verges ( Absence de motivation des jugements et droit au double degré de juridictions 

sous l'angle de l'article 6 de la CEDH), observation sous CEDH 24 juillet 2007.Boucher/ France, 

revue pénitentiaire et de droit pénal 2007, p890. 
 07-17من القانون  6معدلة بموجب المادة  (47)
 .182،ص1992لسنة  2منشور بمجلة المحكمة العليا العدد  75935ملف رقم: (48)
مختار سيدهم، مقال بعنوان محكمة الجنايات وقرار اإلحالة عليها،االجتهاد القضائي  (49)

،  2004لجزائر،للغرفة الجنائية ، عدد خاص ، المحكمة العليا، دار القصبة للنشر، ا

 .122ص
 .123مختار سيدهم، محكمة الجنايات وقرار اإلحالة عليها، المرجع نفسه، ص (50)
من ق ا ج المعدلة >>ال تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام  250المادة  (51)

 غير وارد في قرار غرفة االتهام<<.
 .101مرجع السابق، صمختار سيدهم، محكمة الجنايات وقرار اإلحالة عليها، ال (52)
 .156عبد العزيز سعد، المرجع السابق،ص (53)
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 .157عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص (54)
علي جروة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة، بدون (55)

 .207، ص2006دار نشر ،
 .208علي جروة ، المرجع السابق، ص (56)
 .158جع السابق، صعبد العزيز سعد، المر (57)
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دور المحاكم ذات االختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشريع 

 الجزائري

The role of courts with special jurisdiction in 

combating corruption in 

Algerian legislation 

 1 *جمل سليمان  
 

1-
 slim.djl7@gmail.com ،  ، الجزائرالمركز الجامعي البيّض

 

  ملخص:        

ئرّي إّن المحاكم ذات االختصاص الخاص هي المحاكم التي منحها المشّرع الجزا

تصاص المحاكم العسكرية التي لها اخ الفساد، والتي من بينهااالختصاص في مكافحة 

اء أعض توجد محاكم تختص بمحاكمةلفساد التي يرتكبها العسكريون، والنظر في جرائم ا

 م، أّماظائفهالذين يرتكبون هذه الجرائم أثناء تأدية والحكومة والقضاة، وبعض الموظفين 

 لعظمىنة ارية أثناء ارتكبه للخياولة فتختص بمحاكمة رئيس الجمهوالمحكمة العليا للدّ 

  .والوزير األول في حال ارتكابه لجنايات وجنح أثناء تأدية مهامه

 ،انشاءهإمنذ  محاكمة مرتكبي جرائم الفسادالمحاكم العسكرية نالحظ أنّها باشرت و

حداثها است لعدم في مكافحة الفساد ولةمحكمة العليا للدّ دور النالحظ غياب  في المقابلو

ساس يشكل م هذا ماو ،رغم التنصيص عليها في معظم التعديالت الدستورية المتتالية

 .ئمذه الجراله نيبمرتكموظفيها الساميين الولة لعدم التمكن من معاقبة باألمن القانوني للدّ 

 .رعسكرية؛ فساد؛ رئيس؛ جزائ كم؛محاالكلمات المفتاحية:         

 

Abstract:          

The courts of special jurisdiction are the courts granted by the 

Algerian legislator the jurisdiction to combat corruption, and which 

among them, the military courts have jurisdiction to consider 

corruption crimes committed by the military, and there are courts 

that specialize in trying members of the government, judges, and 

some officials who commit these crimes during As for the Supreme 

Court of the State, it is competent to try the President of the 

Republic when he has committed high treason, and the Prime 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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Minister( or Presedent of government) if he has committed felonies 

and misdemeanors while performing his duties.  

And the military courts we note that they have started trying the 

perpetrators of corruption crimes since their establishment, In 

contrast, we note the absence of the role of the Supreme Court of 

the State in combating corruption because it was not created despite 

its stipulation in most successive constitutional amendments, This 

constitutes a violation of the legal security of the state, as it is not 

possible to punish its high employees who commit corruption  

Keywords: courts; military; corruption; president; Algeria. 

        

 مقدمة:         
التي  ـــمكلمحاذلــــك النـــوع من اهو  ــاص الخاصصـاكم ذات االختالمحإّن 

محاكم  ف عنتختل أو بفئات من المتهمين، وهي ئمببــعـــــض الجراــها صيتقــــيد اختصا

 القانون العام التي تختص بجميع الجرائم، 
 

فراد أيتميز فــم، بمحاكمة أنواع معيـــــنة من الجرائــــ هــــــذه المحاكم تختــــصف

يث حكل نوع منها بخصائص إجــــرامية معينــــــة، من حيث عوامل إجرامهم، ومن 

صة واعد خاز بقمتطلبات المعاملة العقابية المالئمة لهم، لذا فإّن إجراءات محاكمتهم تتمي

 انونقكم لألحكام العامة الواردة في تراعى فيها هذه المتطلبات، وتخضع هذه المحا

 .1اإلجراءات الجزائيّة، وتوفر أمامها الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع

حديد تإّن ثمة اعتبارات أملت على المشّرع الجزائرّي، االعتداد بالصفة في و 

 اصةـة وجرائم الفساد بصفة خمحاكمة مرتكبي الجرائم بصفة عاالقضاء المختص في م

ـــه كونـ ــرتكبهامـــبار الشخصي لتعلى أساس االعـوم وجـــود محاكم مختصة تقـرة وفك

صية ى خصوــم علـية، كما تقـــوم الجرائمى الجهــات األمنيــــة أو الرسينتـــمي إلحـــد

 ينونـــــاـــب قــــــع لها قالـــع بالمــــشــّرع ألن يضــــــر الذي دفــــــــم، األمعينة

ة لجزائيّ اات أصول المحاكمة في اإلجراءات الجزائيّة ومـواعد العاـاً عن القـل خروجيُشـك

 .اكمفي هذه المح ــجريـم و العــقابتــرعيــة على الشال ، بغية اضفاءبصفة عامة

فحة مكال ذات االختصاص الخاصفأهمية الدراسة تتجلى في معرفة أنواع المحاكم 

ي نية التلقانوأّما هدفها فهو التعرف على أهم االشكاليات االفساد في التشريع الجزائري، 

عنها  في مكافحة الفساد، و محاولة الوصول إلى نتائج تنبثقالمحاكم  هذه تعيق دور

 .في الجزائر توصيات للسلطات المختصة بسّن التشريع

ت ذا أنواع المحاكمب للتعريفالوصفي التحليلي المنهج  هوفالمنهج المعتمد 

 في الجزائر لمكافحة الفساد أهم االختصاصات الموكلة لهاص الخاص، واالختصا

 لتحليل أهم النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة.و

ذات  بناء على ما سبق سنحاول طرح اشكالية هذه الدراسة: ما هي أهم المحاكمو

 ؟جرائم الفساد مكافحةاالختصاص الخاص التي منحها المشّرع الجزائرّي اختصاص 
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اختصاص  :األول ، الميحثمبحثينقسم الدراسة إلى تلإلجابة على هذه اإلشكالية و

بمحاكمة الخاصة  حاكمالم المبحث الثاني:و مكافحة جرائم الفساد،بالمحاكم العسكرية 

  .عن جرائم الفساد بعض الموظفينو ومةأعضاء الحكرئيس الجمهورية والوزير األول و

 

 جرائم الفسادمكافحة األول: اختصاص المحاكم العسكرية ب المبحث       

ـة ريالطبيعة الخاصة للجريمة العسكترجع فلسفة إنشاء محاكم عسكرية إلى 

ع له لذي يخضام اومرتكبيها، فالجريمة العسكرية تنطـــــوي على إخالل بالنظام العـــــــــ

و ثم تبد ، ومنالحــــــــــــزم واالنضباطمرتكبها، وهو نظــــــــــام ينطـــــوي على 

ها عضاؤأالخطورة البالغة للجريمة العسكرية، لهذا تتم المحاكمة بواسطة محاكم يكون 

 متميزين بنفس الحزم واالنضباط، على أن تقرر لها جزاءات تتسم مع خطورتها.

 242-64أنشأت المحاكم العسكرية في الجزائر، أوالً بموجب القانون رقم فلقد 

 ون للقضاء العسكري بعد االستقاللم المتضمن أول قان1964أوت  22المؤرخ في 

ري لعسكافيخضع العسكريون والملحقون بهم لهذا القانون الخاص، ثم جاء قانون القضاء 

، والمعدّل والمتمم 2م1971إبريل  22المؤرخ في  28-71الجديد بموجب األمر رقم 

 4المعدّل و المتمم 11-05قانون التنظيم القضائي رقم ، وقد حدّد 143-18بالقانون رقم 

المتعلقة  تحدّد القواعد»منه التي تنص على:  19سير هذه المحاكم العسكرية في المادة 

باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها، بموجب قانون القضاء 

 .5«العسكري

يل اء على متابعة الوكتختص المحاكم العسكرية بمتابعة المتهمين منهم بن

زائيّة، من قانون القضاء العسكري متابعة ج 128العسكري للجمهورية لهم طبقا للمادة 

 وبموجب هذا ،«يبث القضاء العسكري في الدعوى العمومية»على:  24فتنص المادة 

د لفساالقانون ينعقد االختصاص بنظر الدعوى الناجمة عن ارتكاب إحدى صّور جرائم ا

د من و فربت داخل المؤسسة العسكرية، لطالما أّن أحد مرتكبيها يكون ضابط أالتي ارتك

ع نو ية فيتتجلى هذه الخصوص، وأثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفتهأفراد القوات المسلحة 

ة الحريات المكفولناحية، مع ضمان الحقوق و من طبيعة الجرائم المعروضة عليهو

 .6يةلألشخاص بموجب الدستور من ناحية ثان

لة ، ولتشكيفي المطلب األولسنتطرق إلجراءات البحث والتحري  مبحثفي هذا ال

ء لقضا، وإلجراءات المتابعة والمحاكمة أمام افي المطلب الثاني المحاكم العسكرية

 .في المطلب الثالث العسكري الجزائريّ 

 المطلب األول: إجراءات البحث والتحري       

البحث والتحري عن الجرائم أيا كانت، وجمع األدلة يُناط بالضبط القضائي مهمة 

، فتَُمر الدعوى العمومية 7عنها، والبحث عن ُمرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بالتحقيق االبتدائي

بمرحلة جمع االستدالالت واألدلة ثم تمحيصها، وهي المرحلة التي يطلق عليها المرحلة 

كل ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية، من إجراءات  هووالتحقيق األولي  وأالتمهيدية، 

ا جرائم الفساد السيم، جمع االستدالالت والمعلومات والبيانات الخاصة بالجريمةل

والبحث عن فاعليها بكافة الطرق والوسائل  عن طرق التحري هذاموضوع الدراسة، و
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ة المسكن أو ، طالما ال يصل إلى حد التعرض للحرية الشخصية أو لحرم8القانونية

 .9استخدام أساليب غير مشروعة

ي في ضباط الشرطة القضائية العسكريين يتصرفون طبقا لقانون القضاء العسكرف 

ــر في ــــالبحث عن الجرائم، السيما جرائم الفســـــاد المتفشية بشــــــكل كبيــــ

جراءات انون اإلقلى ـدوره إوســــــــط هذا القـــطاع الحساس، وهذا القانون يُحيــــل بــــــ

 .10الجزائية، إاّل ما أستثنى بنص خاص في هذا القانون

 تشكيلة المحاكم العسكرية المطلب الثاني:        

تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية، تسمى  

ــــر ه مقبالمتواجد المحكمة العسكرية ومجلس االستئــــناف العسكري باسم المكـــــان 

 يةالعسكر احيةمكان من إقليم الن كــــل واحد منهما، ويمــــكن أن يعقدا جلساتهما في أي

 .11بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني

 تشكيلة المحكمة العسكرية الفرع األول:        
، وتضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط 

حكم للمحكمة تتكون جهة ال»: السيما الجنح المتعلقة بالفسادالجنح و المخالفات موادفي و

مجلس قضائي، على األقل، العسكرية من قاض بصفة رئيس، لديه رتبة مستشار ب

لة عسكريين اثنين، ويعين رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة قاب ومساعدين

 .12«تامفاع الوطني ووزير العدل، حافظ األخللتجديد، بموجب قرار مشترك من وزير الد

 الفرع الثاني: تشكيلة مجلس االستئناف العسكري:       

يضم مجلس االستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام 

ض قــــا ي منتتكون جهــــــة الحكم لمجــــــــلس االستئنــــاف العسكر ، ووكتابة ضبط

ساعدين قل، ومُ األ رئيس لديـــــــه رئيـــس غـــــرفــــــة بمجــــــلس قضـــــــائي، على

لة عسكريين اثنين...، ويعين رئيس مجلس االستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قاب

 .13مختابين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ األ للتجديد، بموجب قرار مشترك

 نسكرييلعسكرية أو أحد القضاة العوفي حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية ا

 خرىالقضائية لدى ناحية عسكرية أ يتم استخالفهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات

 .14بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني

يون المشاركون في المحكمة العسكرية ومجلس ويعين المساعدون العسكر

ي لوطنااالستئناف العسكري لمدة سنة واحدة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاـــع 

صدر تلم  ووزير العدل، حافظ األختام، ويمـــارس المساعــــدون العسكريون مهامهم ما

عندما و ىلستها األولة بقضية شاركوا في جتعيينات جديدة، ولحين انتهاء الجلسات الخاص

ن تكون إحدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدي

 أحد األعضاء في االقتضاء عند عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد تعويض

 .15عاين قانوناحالة مانع ناتج عن سبب مُ 

من  9عمال بنص المادة فيعود اختيار المساعدين العسكريين لوزير الدفاع الوطني 

ترط توفر عنصر التخصص القانوني قانون القضاء العسكري ، كما أّن ذات القانون لم يش

ال الخبرة العلمية، مما يؤهل المساعدين العسكريين لممارسة القضاء، مع أنّهم يشكلون و
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وعندما يكون المتهم جندي صف أو ضابط صف، يتعين أن  ،16األغلبية في اصدار الحكم

ون واحد من المساعدين العسكريين ضابط صف، وعندما يكون المتهم ضابطا، يتعين يك

أن يكون المساعدان العسكريان، ضابطين على األقل من نفس رتب المتهم، وتُراعى في 

تشكيل المحكمة أو مجلس االستئناف العسكري، رتبة المتهم أو مرتبته يوم المحاكمة، وفي 

لرتب والمراتب المختلفة، فيراعى في ذلك الحد األعلى حالة تعدد المتهمين من ذوي ا

 .17للرتبة واألقدمية
 

ويساعده  عامة لدى مجلس االستئناف العسكرييمثل النائب العام العسكري النيابة الو

نائب عام عسكري مساعد أو عدة نواب عامين عسكريين مساعدين، ويمثل الوكيل 

العسكري للجمهورية النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب وكيل 

عسكري للجمهورية، ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية 

إلجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام قانون القضاء مهامهما طبقا ألحكام قانون ا

العسكري، ويكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية باإلدارة 

 .18واالنضباط

 لجزائرّي:المطلب الثالث: إجراءات المتابعة والمحاكمة أمام القضاء العسكري ا       
ون راءات القانونية، فتكتتضمن إجراءات المحاكمة العسكرية مجموعة من اإلج

بة مرتكفي جميع الجرائم ال إجراءات سابقة للجلسة، وإجراءات أخرى تتعلق بالمحاكمة

 ، على النحو اآلتي:كالجرائم المتعلقة بالفساد

 إجراءات سابقة للجلسة    الفرع األول:       

 تكون إجراءات المتابعة أمام جهات قضائية جزائيّة متخصصة، وهي المحاكم

 ةلخاصاز بتشكيالتها وإجراءاتهما العسكرية ومجالس االستئناف العسكرية، التي تتمي

ل وما يليها من قانون القضاء العسكري الجزائري المعدّ  04وهذا حسب نص المادة 

دفاع وإّن سلطة تحريك الدعوى العمومية يعود في جميع الحاالت لوزير ال، والمتمم

كري لحق تحت سلطته، من طرف النائب العام العسالوطني، ويمكن أيضا ممارسة هذا ا

فيجيز قانون القضاء  ،19والوكيل العسكري للجمهورية أمام الجهات القضائية العسكرية

 العسكري لرئيس المحكمة مجموعة من الصالحيات أهمها ما يلي:

ت أو ضم جميع القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية، إذا تعددت التقديما-

ئم جرا ) السيماأمامها، وكانت تتعلق بموضوع واحد ضد متهمين بنفس الجريمةاالحاالت 

دة كم الما بح، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العسكرية أو الدفاع عمالً الفساد(

 من قانون القضاء العسكري. 130

ضاء الق ونمن قان 194إلى  191تسليم المتهم وتكليفه بالحضور وفق أحكام المواد -

 بلغوي ،العسكري، ويبلغ الشهود والخبراء لطرفي الخصومة وكيل الجمهورية العسكري

 الشهود والخبراء من طرفي الخصومة الجزائيّة وكيل الجمهورية والمتهم، بنفس

 فس القانون.وما يليها من ن 195األوضاع المقررة في المواد السابقة وكذلك طبقا للمادة 

ع على طالاالتصال بمحاميه بكل حرية، ولهذا األخير الحق في اال حق المتهم أمامها في-

 من نفس القانون. 132ملف قضية موكله، واستخراج نسخة منه طبقا لنص المادة 
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 ـــة أو األمرها الزمــراأن يُبادر باتخاذ كافــــــــــة إجراءات التحقـــــــيق، التي يـــــــ-

ناصر عهور ظــلف أن التحـــــقيق غير مكتمل أو بسبب بها، متى ظـــــــهر له من المــ

حد أجديدة بعد إحالة الموضوع على المحكمة، فيتولى بنفسه التحقيق أو يُكلف به 

 مساعديه.

أو  سُلطة الرئيس في دعوة من يرى من األشخاص ضـــــــرورة لالستماع لشهـادته-

 ــين،ـف اليملـــحــل االســـتدالل دون األمــــر بإحضاره، فيــــستمع لهــــم علــــى سبي

ً للمـادة األّن تـــــصريحاتهم تعــــتبر مجـرد معلومـ نون القضاء من قا 152ت ِطبقـا

 العسكري.

 الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة        

، حاكمةبعد تكليف الجهة القضائية العسكرية أطراف القضية بالحضور في جلسة الم

ً لإلجراءات يتم ي، والسابق ذكرها، يحدّد تاريخ الجلسة وكيل الجمهورية العسكر طبقا

 عاتلمرافالمتهمين، وتبدأ سير ا افتتاح الجلـــــسة من طرف الرئيس وحضور المتهم أو

 ونطق الحكم، كما سيم بيانه فيما يلي: الهاوتنتهي بإقف

 أوال/ سير المرافعات

لذين هود اوقائمة الش ،بالحضــــــورالرئيس كاتب الضبط بتالوة أمر التكليف  يأمر

ال ولمتهم، لب ايجب االستماع إليهم، إّما بناء على طلب النيابة العامة و إّما بناء على ط

ري ل العسكلوكيايمكن أن تتضمن هذه القائمة إاّل الشهود الُمبلغة أسمائــــــــهم من قبل 

،    193أو  192ا إلحدى المادتين للجمهورية للمتهم، ومن هذا األخير للنيابة العامة طبق

 . 152دون اإلخالل بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 

لم د يجوز للوكيل العسكري للجمهورية والمتهم، أن يعارضا في االستماع لشاهو

ذه  في هلم يعيّن بوضوح في التبليغ، وتبـــــت المحكــمة حاالً  أو يبلغ اسمه لهما،

ن خرجويفة المخصصة لهم، وال رـهود باالنسحاب للغـــالشــ المعارضة، ويأمر الرئيس

ة لمنع لالزمويتخذ الرئيس عند الضرورة، كل اإلجـراءات امنها إاّل لإلدالء بالشهـادة، 

 .20الشهـــود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة

و أمتهم ويَشَرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود، وإذا كان ال

، ويجوز من قانون االجراءات الجزائية 92الشاهد أصما أو أبكما، تطبق أحكام المادة 

هم لجوز ألعضاء المحكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس وال ي

تهمين لى المإتوجيه أسئلة، بواسطة الرئيس دفاعه للمتهم أو  التعبير عن رأيهم، كما يجوز

في  21شهودوال ينتوجه أسئلة مباشرة إلى المتهمالحق في  معه والشهود، وللنيابة العامة

 الجرائم خاصة ما تعلق منها بالفساد.

 لباتهطل العسكري للجمهورية عند االنتهاء من التحقيق في الجلسة، يقدم الوكيو

وجه لى أععام الرد لممثل االدعاء الأوجه دفاعهما، ومحاميه طلباتهما ووم يقدم المتهو

ع م ن نفسهاع عفي الدف زيادةمحاميه، و يسأل الرئيس المتهم ما إذا كان لديه دفاع المتهم و

نون القضاء من قا 4فقرة ال 154االلتزام بأن تكون الكلمة األخيرة للمتهم طبقا للمادة 

محكمة يس الرئ ، فيقررأو أكثر ـدةتستـغرق المرافعـة جلسة واحو يمكن أن  العسكري،

 .     22في يوم و ساعة محددين أو جلسات أخرى يدعو إليها حينها، جلسة
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 ثانيا/ إقفال باب المرافعات والمداولة 

التي  ائم وفي ارتكاب الجر يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويأمر بإخراج المتهم

رفة من قاعة الجلسة، ويتوجه أعضاء المحكمة إلى غة بالفساد تشمل الجنح المتعلق

 ة منالمداوالت أو يأمر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداوالت، بإخالء القاع

هم بعض الحاضرين، وال يجوز ألعضاء المحكمة بتاتا التحدث مع أحد، وال االفتراق عن

م عسكري للجمهورية والمتهقبل إصدار الحكم، فيتداولون من غير حضور الوكيل ال

، وتوضع أوراق الدعوى تحت نظرهم وال يتلقون أي 23والدفاع والشهود وكاتب الضبط

 .24ورقة لم تبلغ للنيابة العامة والدفاع

لعذر ويتداول أعضاء المحكمة في اإلدانة والظروف المشددة والظروف القابلة ل

نب، تتداول المحكمة في الظروف ، وإذا تقــــرر بأّن المتهم مذ25بموجب أحكام القانون

ثم يدلي  ،تبةالمخففة والعقوبة، ويدعى كل عضو لإلدالء برأيه، ابتداء من العضو األدنى ر

ي أيضا ف حكمة، وفي حالة اإلدانة بالغرامة أو الحبس، تتداول المرالرئيس برأيه في األخي

 .26وقف التنفيذ، وكذلك بشأن العقوبات التكميلية

 ثالثا/ الحكم 

ريخ يجب أن يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المداوالت أو في تا

يه فالحق، وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر 

وإذا رأت ، 27الحكم، وعند النطق بالحكم يُعاين الرئيس من جديد حضور األطراف

ً بإدانتـ هم، تصدرضد المتة ثابتة عالمحكمة أّن الوقائع موضوع المتاب  لعقوبـةاـه مع حكما

، وإذا 28يذهااء من العقاب، وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن أن تأمر بوقف تنفأو باإلعفـ

و غير تة أرأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة ال تشكل أي جريمة أو كانت غير ثاب

 .29منسوبة للمتهم، تصدر حكم بالبراءة

يكن  ءة أو اإلعفاء من العقاب، يفرج عن المحكوم فورا ما لموفي حالتي البرا

ه ص فيمحبوسا لسبب آخر، ويضمن الحكم إلزام المتهم بالمصاريف لصالح الدّولة، وين

ة، حجوزعلى اإلكراه البدني، ويُؤمر في الحكم عالوة على ذلك، بمصادرة األشياء الم

ولة لح الدّ لصا ثائق مؤدية للتهمة، إّماوبّرد األشياء المحجوزة أو المقدمة في الدعوى، كو

وفي حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس االستئناف ، 30أو لصالح مالكيها

 ،ردالل في صاألشياء المحجوزة، وإذا لم يفرد العسكري مختصا بالفصل في مصير 

 .31يمكن طلب ردها بعريضة ترفع إلى آخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية

ع الدفوبويجب أن يكون الحكم مسبباً ويتضمن عند االقتضاء، قرارات مسببة تتعلق 

ي دة فبعدم االختصاص والطلبات العارضة، ويشمل تحت طائلة البطالن، الحاالت الوار

 الجزائري. من قانون القضاء العسكري 176نص المادة 

  

األول  الجمهورية و الوزيررئيس بمحاكمة الخاصة  حاكمالمالمبحث الثاني:          

 عن جرائم الفساد.  و بعض الموظفين ومةأعضاء الحكو

إّن الهدف المفترض من الدستور، يتجسد في منع السلطات الحاكمة من الطغيان 

ورسم حدودها في عالقتها مع سلطات الدّولة، ألّن السلطة وعلى حـــد تعبــــــير 
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ّرقابـــــة باستمــرار فهي تتسلط، ولما كان لكل الفيلسوف" هارولد لسكي" إذا لم تخضع لل

دولة دستور ينشئ وينظم السلطات العامة فيها، ويحدّد لها اختصاصاتها ويرسم نطاق 

نشاطها ويوضح كيفية ممارستها لهذا النشاط، بما في ذلك سلطات رئيس الجمهورية، فهذه 

 .32يجيزه الدستور وينظمه السلطة ال توجد إاّل بالدستور وال تظهر إاّل بالقدر الذي

رئيس الجمهورية بلمحاكمة الخاصة ل في هذا المبحث سنتعرض في المطلب األول

أعضاء بلمحاكمة الخاصة ل ، و في المطلب الثانيل عن جرائم الفسادوالوزير األو

  .عن جرائم الفساد الحكومة والقضاة وبعض الموظفين

عن جرائم  األول: المحاكمة الخاصة لرئيس الجمهورية والوزير األول المطلب       

 الفساد

ما، ال شك أّن مسؤولية رؤساء الدّول تطورت في القوانين الوضعية تطورا عظي

، ألّن 33اماعفاءا تالثامن عشر إعفائهم من المسؤولية فكانت القاعدة العامة حتى القرن ا

ات تبارض األشخاص حصانات يحدّدها القانون العالدساتير والقوانين الوطنية منحت بع

كين لك تمذوالوزراء...الخ، والعلّة في  الدّولةمعينة تتعلق بالمصلحة العامة، كرئيس 

وتحصينهم  هؤالء من ُممارسة مهامهم دون خشية، إضافة إلى أنّهم يمثلون هيبة الدّولة،

 .34ا كل دولةمن العقاب يعد من مظاهر الهيبة والسيادة التي حرصت عليه

زئية لية جوأصبح الكثير من رؤساء الدّول مسؤولين مسؤو ،ولقد أغفلت تلك القاعدة 

ما هي عضيق أو تامة، فيتمتع رئيس الدّولة في النظام الجمهوري بحصانة نسبية، نطاقها أ

والقاعدة السائدة في الفقه الدستوري، هي مساءلة رئيس الدّولة ، 35عليه في النظام الملكي

فرد كنصبه التي يرتكبها بعيداً عن مهام م السيما جرائم الفساد بصفة عامة الجرائمعن 

ن عادي، ومنحه حصانة موضوعية وإجرائية في حدود معينة، وتمكينه من تسيير شؤو

 .36الدّولة دون خوف من تحمل المسؤولية الجزائيّة

رية لجمهورئيس اولقد استقرت دساتير الدّول ذات األنظمة الجمهورية، على أّن     

 الها، غير مسؤول جزائّيا عن أعمال الوظيفة على أساس أّن طبيعة الوظائف المكلف ب

 .37تسمح بإمكانية تحريك مسؤوليته الجزائيّة أمام المحاكم الداخلية

 لمبـدأهذا ا و رغــم وضوحوهذا هو التطبيق السليم لمبدأ تالزم السلطة والمسؤولية، 

تعلق ية فيما ص، خاحو األمثل في األنظمة الدستوريةنتحقــــقه على ال يتعــذراته، فأنّه و ثب

تي رئيس الجمهورية، و المسؤوليـة ال وده بين سلطةبدرجة التــوازن المفترض وج

ى ـبدأ إلـــــم واضـــــــعوا الدساتير هذا المــــين أن تــترتب عليها، لذلك ترجـعيت

 ـــيس ولرئــاتحــــــقـــــق التــــــــوازن بين حصــــــانة نــــــــصوص دستورية، 

نة مقتضيات المصلحة العامة وسُبل المحافظة عليها، فأقروا بمسؤوليته عن الخيا

 .38العظمى

رّي لقد تقررت المسؤولية الجزائيّة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور الجزائ

 183في نص المادة  442-20اسي رقم و الصادر بموجب المرسوم الرئالحالي المعدّل 

ة ولدّ منه، وذلك في حالة واحدة هي الخيانة العظمى، وأوكل إلى المحكمة العليا لل

ً بالحصانة الموضوعية المطلقة، وبال، تهمحاكم  حصانةليبقى رئيس الجمهورية متمتعا

 .39ولةدّ لل اإلجرائية بإسناد محاكمته إلى جهة قضائية خاصة متمثلة في المحكمة العليا
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 الفرع األول: معنى الخيانة العظمى       

هذا  امضة،غرغم استعمال عبارة الخيانة العظمى منذ تاريخ بعيد نسبيا، تبقى عبارة 

تعريف  عدامما يجعل محاولة تحديد مضمونها ونطاقها أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد الن

 لرئاسيةاولية الطبيعة القانونية للمسؤدستوري وقانوني دقيق لهذه العبارة، وصعوبة تحديد 

ديد تح ه فيـــقعلى أساس الخيانـــــــــة العظمى، نتيجة لهذا الوضع اختلـــــــف الفـــ

 د(ح الفسانها جن) كونها تمثل إحدى الجرائم و التي من بي جزائيّةإّما ذات طبيعة  طبيعتها،

 في اآلراء اآلتية:، وقد وقع هذا الخالف 40طبــــــيعة سياسيةذات  أو

ة بحت الرأي األول: يرى اتجاه فقهي راجح أّن الخيانة العظمى ذات طبيعة سياسية-1

يس باعتبارها استثناء من مبدأ الالمسوؤلية السياسية، وتتمثل عادة في تصرف رئ

ولة، الدّ  الجمهورية بشكل يتعارض والدستور أو المصالح العليا للمؤسسات الدستورية في

 .41اعتبارها جريمة بسبب عدم تعريفها وتحديد العقوبات التي تقابلهاوال يمكن 

نّها ن ثم فإ، ومالرأي الثاني: ذهب إلى اعتبار الخيانة العُظمى جريمة جنائيّة ال سياسية-2

ليه، عيّة تدخل تحت المسؤولية الجنائيّة لرئيس الجمهورية، فتستوجب توقيع عقوبة جنائ

 فتقيده في حريته.

 ة بحتة،سياسي ذهب إلى أّن الخيانة العظمى ليست جريمة جنائيّة بحتة وال الثالث:الرأي -3

ولية المسؤإلى إجراءات االتهام والمحاكمة الخاصة ب بل هي جريمة مختلطة، وذلك بالنظر

 .42عند تحققها

 إّن للخيانة العُظمى عدة تعاريف فقهية نوجزها فيما يلي:

قصير تأّن الخيانة العظمى هي كل  ": Pierre Desmottesيرى الفقيه بيار دسموت " -

 .43جسيم من جانب رئيس الجمهورية في أداء الواجبات المكلف بها

 خطير في إدارة" يرى: أّن الخيانة العظمى تعني اإلهمال ال G.Videlأّما األستاذ فيدل " -

 المهام الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية.

أنه إلى تأكيد المعنى ذاته، لما جعل أي فعل من ش" Haurioوذهب الفقيه هوريو" -

ول االنتهاك الصارخ للواجبات الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية يندرج تحت مدل

 .44الخيانة العظمى

عن جرائم  الفرع الثاني: المسؤولية الجزائيّة لرئيس الجمهورية والوزير األول        

 الفساد

 ة رئيسالنظام الدستور الجزائرّي فقط بمحاكمتختص المحكمة العليا للدّولة في 

ايات للجنو، بشرط ارتكابهما للخيانة العظمى و رئيس الحكومة الجمهورية والوزير األول

مهورية الج والجنح حسب الحالة، أثناء تأدية مهامهما، أي أثناء العهدة الرئاسية لرئيس

جنايات ة للأس الحكومة بالنسببالنسبة للخيانة العظمى، وطيلة بقاء الوزير األول على ر

 لدستورياؤسس والجنح التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ومنها جرائم الفساد ذلك ألّن الم

 ه ما لمطالقلم يحدّد نوع الجنايات والجنح، والقاعـــــدة تقضي أّن المطلق يبقى على ا

 .45يُقيد
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ادر عل الصن الفإاّل إذا كا ـــقة،لكون مسؤوالً بصفة مطـهورية ال يـمرئــــيس الجإّن 

 عن اكمةالمحجرائي لالتهام وــاب التي توجب تطبيق النظام اإلسبمنـــــه يندرج ضمن األ

 .46قةهي إحدى االستثناءات على عدم مسؤوليته المطل تهالخيانة العظمى، أي مسؤولي
 

مختصة ولة ، يتضح لنا أّن المحكمة العليا للدّ رمن الدستو 183باستقراء نص المادة 

عظمى، ـانة الــــفي محاكمة رئيس الجمهورية إاّل أثناء العهــــدة الرئاسية الرتكابه الخيـ

ية الوظيف ــامإاّل أثناء تأديتــــــه المهــــ أو رئيس الحكومة وبالنسبة للوزير األول

 ئيسمة رمحاكل، واإلشكالية القانونية المطروحة بالنسبة ما حسب الحالةالموكلـــــة إليه

ظم هو عدم صدور القانون العضوي الُمن رئيس الحكومةو لوالوزير األوالجمهورية 

 م.1996لتشكيلة المحكمة العليا للدّولة ولكيفية عملها منذ 

 وظفينالمحاكمة الخاصة ألعضاء الحكومة والقضاة وبعض المالمطلب الثاني:         

 حكومة،والقانون ألعضاء ال انة كفلها الدستورصح الحصانة القضائية في الجزائر

والوالة  ورجال السلطة القضائية من قضاة وقضاة تحقيق وقضاة نيابة على مختلف رتبهم،

  .لةلدّووضباط الشرطة القضائية، نظرا لطبيعة عمل هذه الفئات باعتبارها تعمل لدى ا

 ترافهماق عند زائية،ة ضد اإلجراءات الجناة حصاة للقضتكفل التّشريعات الحديثف

ً عنها، أّماا ـرما خارجاً عنج رامة كيانة ة فهي صنعلّة هذه الحصا لوظيفـــة أو منبثقا

 تي يبعثو الالسلطة القضائية وهيبتها بحماية أعضائها من اإلجراءات التي تتسم بالخفة أ

 .عليها الكيد

 لموظفينالفرع  األول: المسؤولية الجزائيّة ألعضاء الحكومة والقضاة وبعض ا       

 نتائج لهمحمِ ، يُ نساميال ينموظفاليقرر القانون الجزائرّي مسؤولية شخصية لكل 

لى كل عطبق تأخطائهم أثناء مباشرتهم وظائفهم، وتجدر اإلشارة أّن قواعد هذه المسؤولية 

م عضو من أعضاء الحكومة، أو قاضي أو ضابط شرطة قضائية في حالـــــة ارتكابه

 .3هكملة لأو القوانين المقانون العقوبات ـــب جمن الجرائم المعاقب عليها بمو جريمة

 573د من وقد جاءت هذه األحكام الخاصة بمتابعة هذه الفئة من الموظفين في الموا

ابعة اتباع إجراءات خاصة في مت ون اإلجراءات الجزائية التي تقررمن قان 581إلى 

ء أعضا الجرائم التي تقع منهم، وتتسع هذه الحصانة لغيرعضاء السلطة القضائية عن أ

ية، قضائالسلطة القضائية، فتشمل إلى جانب قضاة المحكمة العليا، ورؤساء المجالس ال

 ضباطووالنواب العامين وأعضاء المجالس القضائية وقضاة المحاكم، وأعضاء الحكومة 

 .47الشرطة القضائية

 تابعة الجزائيّةإجراءات الم: الفرع الثاني       
ة، لحصانة ألعضاء الحكومتنحصر اإلجراءات التي نص عليها القانون لكفالة ا

 ورجال السلطة القضائية وبعض الموظفين في: والوالة

لعامون اواب نّها تشمل أعضاء المحكمة العليا ومجلس الدّولة، المجالس القضائية والنأ-1

 وقضاة التحقيق وقضاة الحكم. ،ووكالء الجمهورية، ورؤساء المحاكم

ال يجوز فــــــورا اتخـــــاذ إجراءات المتابعة الجزائيّـــة ضد عـــضو الحكومة أو أحد -2

قــــضاة المحكمــــــة العليا أو أحد الوالة أو أحد النواب العامون أو رؤساء المجالس 

القضائية الرتكابهم جناية أو جنحة أثـــناء أو بمناسبة مباشرته مهامهم، إذ يجب على 
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جمهورية الذي أخطر بالقضية أن يحيل ملف القضيـــة بالطريق السلمي على وكيل ال

ة، وعندئذ ا ألول إذا رأى محالً للمتابعالنائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه لرئيسه

يعيّن الرئيس األول أحد قضاة المحكمة العليا للتحقيق في القضية متمتعا بكافة سلـــــطات 

المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية، مع االشارة إلى أنّه قاضي التحقيق 

ن يعيّ  أعاله، فإّن الرئيس األول للمحكمة العليا هو الذي 573حسب النص العـربي للمادة 

الذي نص على أّن النائب العام  ،48وب خالفا للنص الفرنسيصالعضو المحقق، وهو األ

االتهام موجه ألحد أعضاء المجلس القضائي أو  هو الذي يعين هذا العضو، أّما إذا كان

رئيس محكمة أو وكيل جمهورية، يرســـل الملف بنفس اإلجراءات إلى النائب العام 

للمحكمة العليا، الذي يرفعه لرئيسها األول إذا رأى وجها للمتابعة، وعندها يندب الرئيس 

يباشر فيها المتهـم أعمال  األول قاضيا للتحقيق من خارج دائرة االختصاص القضائية التي

وظيفية، فإذا كان االتهام موجه إلى قاضي محكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية، 

الرتكابه جناية أو جنحة بالدائرة التي يختص فيها محليا، قام وكيل الجمهورية بمجرد 

أى إذا ر ب العام لدى المجلس القضائي الذيإخطاره بالقضية، بإرسال الملف إلى النائــ

القضية، من في تحقيق المحال للمتابعة، عرض األمر على رئيس المجلس الذي يأمــر ب

يختار من خارج دائرة االختصاص التي يباشر فيها المـــتهــم  ،طرف أحد قضاة التحقيق

 .49من تلك الفئة أعمال وظيفته

 هذه الحصانة ال تشمل سوى الجنايات والجنح التي يرتكبها رجال السلطة أنّ -3

منها ين والقضائيـــــة، دون المخالفات لتفاهتها وهو ما جرى به العمل بمعظم القوان

 الفرنسي والمصري.

 ئم التيلجراّن هذه الحصانة عامة بالنسبة لرجال السلطة القضائية، أي أنّها تتضمن اإ-4

عزل و ال أترتكـب أثناء قيام القاضي لوظيفته أو سببها أو خارج نطاقها، حتى ولو استق

 .من وظيفته بعد ارتــــكاب الحادث، حفاظا على هيبة وكرامة السلطة القضائية

ية جوهر تتعلق قواعد الحصانة القضائية بالنظام العام، متى ما تعلق منها بمصلحة –5

ة آنفا ذكورللمتهم، طبقا للقواعد الخاصة بالبطالن، ألّن المشّرع قصد من باألحكام الم

، وحماية أعضاء الحكومة والوالة وضباط الشرطة القضائية، 50حماية السلطة القضائية

ها، لويترتب على مخالفة هذه اإلجراءات البطالن المطـــــــلق لإلجراء المخالف 

انون من ق 111مادة ــقا للبـــلتــــــعلقها بالنـــــــظام العـــــــــام ومعاقبـــــــة من خالفها ط

 .51من قانون اإلجراءات الجزائية 530، 159، 158، 157العقوبات والمـــــــواد 

 

 خاتمة       

 أبرز النتائج المستخلصة من هذه الدراسة هي: إنّ 

ابها ختص بها محاكم خاصة، و هذا إذا كان من قام بارتكتأّن جرائم الفساد  .1

 .ينتمي إلى إحدى الجهات األمنية أو الرسمية أو القضائية

حد أالفساد إلى المحاكم العسكرية إذا كان  ينعقد اختصاص النظر في جرائم .2

 14-18، و هذا طبقا لألمر أو فرد من أفراد القوات المسلحة مرتكبيها ضابط

 المتضمن قانون القضاء العسكري. 28-71مم لألمر تل و المدّ المع
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مين محاكمة خاصة ألعضاء الحكومة و القضاة و بعض الموظفين السا كأّن هنا .3

من  581إلى غاية المادة  574و  573قا ألحكام المواد طبفي الدولة، و هذا 

 .قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري المعدّل و المتمم

 حسب الحالة( و رئيس الحكومة)أ إفراد رئيس الجمهورية و الوزير األول .4

ة، و لدولخاصة تكون أمام المحكمة العليا ل بمناسبة تأدية مهامهما إلى محاكمة

موجب ب 2020سنة لمن الدستور المعدّل و المتمم  183لمادة التي نصت عليها ا

د ، و هذا في انتظار صدور قانون عضوي يُحد442-20المرسوم الرئاسي رقم 

طبق تلتي اها و سيرها، و كذا اإلجراءات متشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظي

 أمامها.
 

لغة يتها الباالتي نرى أهم ،التوصياتاالقتراحات و  أهم قدمن ،في ختام هذه الدراسةو

في  تفعيل دور المحاكم ذات االختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشريع 

 اآلتي:كعلى النحو المبين  هذا، والجزائري

 مان برلكال المختصة اخضاع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لرقابة المؤسسات الدستورية

 ل حمايةن أجوقاية من الفساد و مكافحته ممجلس المحاسبة و السلطة العليا للشفافية والو

 .في هذا القطاع المال العام

  الفساد من خالل تفعيل و تعميم التصريح  لمكافحةندعو للشفافية و تدعيم اآلليات الّرقابية

 الموظفين فيهم بماين على تسيير المال العام، منِ ؤَ ليشمل كل الموظفين المُ  ،بالممتلكات

 العسكريين.

 يلة ندعو المشّرع الجزائرّي إلى اإلسراع في إصدار القانون العضوي المنظم لتشك

 الدستور من 183المحكمة العليا للدّولة، و لكيفية عملها، حتى يتم تفعيل نص المادة 

 حسب ) أو رئيس الحكومة سلطات العليا للدولة كالوزير األوللللتمكن من محاكمة ا

 رئيس الجمهورية.و الحالة(

 الهوامش
                                                             

دون دار  دون طبعة، ،الجنائيّة، شرح قانون اإلجراءات الدكتور محمود سليمان كبيش 1

 .13-12م، ص2007نشر، مصر، 
-العراق-األردن-علي عدنان الفيل، التّشريعات الجزائيّة العسكرية العربية)مصر 2

، دار 1السودان(، ط -الجزائر-ليبيا-اليمن-فلسطين-سوريا-االمارات-البحرين-السعودية

 .322م، ص2010الحامد، عمان، األردن، 
م 1820يوليو  29ه الموافق ل 1439ذي القعدة  16المؤرخ في  14-18القانون رقم  3

أفريل  22ه الموافق ل 1393صفر  26المؤرخ في  28-71المعدّل والمتمم لألمر 

  . م2018لسنة  47، ع ج. ر. ج. جم المتضمن قانون القضاء العسكري الجزائرّي، 1971
م المعدّل والمتمم لقانون 2017مارس  27 المؤرخ في 06-17القانون العضوي رقم  4

 م.2017مارس  29، الصادرة في 20 عدد، ج. ر. ج. جالتنظيم القضائي، 
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، 2أوهايبية عبد هللا، شرح قانون اإلجراءات الجزائيّة الجزائرّي )التحقيق النهائي(، ج  5

 .103-102، ص م2018-م2017د.ع. ط، دار هومه، الجزائر، 
ي المؤسساتي والجزائّي لظاهرة الفساد في التّشريع الجزائرّي نجار لويزة، التصد 6

يّة، الجنائ علوم)دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائّي وال

  .488-487ص .م2014-م2013كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 ، د.ع. ط،2ج أحمد شوقي، مبادئ اإلجراءات الجزائيّة في التّشريع الجزائرّي، الشلقاني 7

  .165، صم1999د. م. ج. ج، الجزائر، 
 .489نجار لويزة، مرجع سابق، ص 8
، دار الجامعة الجديدة للنشر، 8محمد زكي، اإلجراءات الجنائيّة، ط أبو عامر 9

 .109-108م، ص2008اإلسكندرية، مصر، 
 .490لويزة، مرجع سابق، صنجار  10
 من قانون القضاء العسكري الجزائري المعدّل والمتمم، مرجع سابق.  4أنظر المادة  11
 المرجع نفسه. من 3و 1الفقرتين  5أنظر المادة  12
 .المرجع نفسهمن  5أنظر المادة  13
 من المرجع نفسه.  1مكرر  5أنظر المادة  14
 من المرجع نفسه.  4من  6أنظر المادة  15
موساوي جميلة، خصوصيات النظام القانوني للمحاكم العسكرية، مذكرة لنيل شهادة  16

امعة جوق، الماجستير في الحقوق، فرع القانون الجنائّي والعلوم الجنائيّة، كلية الحق

 .28م، ص2012-م2011، الجزائر، 1الجزائر 
 ائري المعدّل والمتمم، مرجع سابق.من قانون القضاء العسكري الجز 7أنظر المادة  17
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 10/11/2022 :القبولتاريخ                       18/10/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 أثر تطبيق العقوبة على صاحب الظرف في جريمة الزنا

The effect of applying sanction on the person who 

committed adultery 
 2إسماعيل محمد السعيدات ،1*شباب عادل

 ghardaia.dz-b.adel@univcheba ،(الجزائر) جامعة غرداية1

  Ismail_alsaedat@yahoo.com ،(ردناأل) الحسين بن طالل ةجامع2

 

 :  الملخص        

ة تهدددا اليددريعة اإلسددالمية مددن يراا تقبيدد  العقوبددات إنددال  األ ددراد مددن جهدد        

 للحدد مدن جريمدة يقد اتبعت منهجدا عييمدايزجرهم عن ارتكاب الجرائم من جهة أخرى، 

مدت حر  قبل ارتكابها،  يرعت عدة أحكام شرعية من شدننها مندا الزندا قبدل يقوعد ،   الزنا

ندت كدل كل األسباب الداعية إلى ارتكاب  من الخلوة بالمرأة يالنير بيهوة ياللمد،، يحر

لحدديد الحرص على التيدد  ي إثبات الزنا بالبينة ياإلقرار، كمدا أنهدا حرندت علدى درا ا

نجيدل ذلك ناحب اليرا إما بالتخفيف يإما باإلسقاط، أي التباليبهات، يراعت من خالل 

 حسب الحالة التي اعترت  حال تقبي  العقوبة بحق . 

 ربتد  قبدلي ي هذه الدراسدة بيدان لمفهدوم الزندا، يالمدنهي الدذت اتبعتد  اليدريعة  دي محا    

مخففدة اليقوع ، يالحكمة من التيدد  ي إثباتد  يطدرإ إثباتد ، يءراا الفقهداا  دي اليدريا 

  ي جريمة الزنا يإقامة الحد.

إسقاط  وبة،العق ، تخفيف العقوبة، تنجيلالجريمة ايظر الزنا، جريمةالكلمات المفتاحية: 

 العقوبة.

Abstract:  

The Islamic law aims behind applying sanctions on people to 

reform the people from one side and prevent them from committing 

crimes from other side. it follows a great method to prevent adultery  

before it occurred, so it bans all the ways that may lead to it like 

secret meeting with the foreign woman, looking allurely to woman 

or to touch her. it adheres to restrict on confirming the crime of 

adultery to those who witness it; also it assures not to punish the 

criminal if there is doubt that he didn't do this crime; beside, it 

stands beside the one where there doubt of doing this crime. 

whether to set him free or decrease the punishment or post pone it 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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according to the situation that he was in while he is being applied 

the sanction. 

In this lesson I am going to define and discuss the meaning of 

adultery, and the method that Islamic law follows to prevent it 

before it happens , beside the reason of the restriction of Islamic law 

of whether this crime happened or not. more over, the jurist 

thoughts in the cases that eases the sanction of the adultery crime 

and the punishment of it.   
Keywords: adultery crime, The circumstances of the crime, The 

commutation of the sentence, Postponement of punishment,  

 

 مقدمة:         

علدى ءلد  الحمد هلل رب العدالمين يالالدالة يالسدالم علدى المبعدوة رحمدة للعدالمين ي        

 ينحب  أجمعين يبعد :

نَددا بَنَددي ءَدََم َيَحَملكنَدداه  قددال تعددالى :    ددَر َيَرزَ ر َ َيالك مك  َددي الكبَدد"َيلَقَدددك َكْرمك  قكنَدداه مك َمددَن الْقي َبَدداتَ بَحك

(" (، يمددن مقتضدديات هددذا التكددريم : اإلسددراا 70َي َْضدلكنَاه مك َعلَددى َكرَيددرَّ َمْمددنك َخلَقكنَددا تَفكَضديال 

ذه ، يلجسددامة العقوبددة المقددررة لهددلنسددلل لمنددا ااعتددداا علددى األعددرا المحا يددة علددى ا

زندا إا ،  دال يربدت حدد البدات حدد الزنداريعة اإلسدالمية السدمحاا  دي إثالجريمة تيددت اليد

دين بتوا ر شريط عديدة، من شننها أن تقلل نسبة رمدي المحالدنات الفدا الت المامندات بد

اَلنَاَت ث ْم لَدمك يَدنكت   وَن الكم حك م  َلدد يه مك ثَ بَعَدَة ش دَهدَ وا بَنَرك دليل، قال تعالى :" َيالَْذيَن يَرك َن َمدانَياَا  َاجك

مك َشَهادَة  أَبَد ا َيأ يلَئََك ه دم  الكفَ  ،  لقدد حرندت اليدريعة : الندور( 4" )اَسدق ونَ َجلكدَة  َيَا تَقكبَل وا لَه 

،  وضدعت لكددل طريدد  مدن طددرإ اإلثبددات علددى التيددد  ددي إثبددات جريمدة الزنددااإلسدالمية 

 ، ينالحد  أنجدوده  قدل يشريطا  يأحكاما  مراعية  ي ذلك أن الييا كلمدا كردرت شدريط

عقوبددة الحكمددة اليددرعية مددن هددذا التيدددد هددو أن السددتر منددديبا  إليدد  شددرعا ، يكددذلك ألن ال

،  يهددذا  للمحالددن الددرجم يغيددر المحالددن الجلدددالمقددررة لالرتكدداب جريمددة الزنددا شددديدة 

مية عة اإلسال، يألن اليريعت التيديد لكيال  يقتل إنسان أي يجلد جزا ا ، يتذهب كرامت  يسم

قددن حد  علدى درا العقوبدات عددن الجنداة باليدبهات، بندداا علدى ذلدك يددرأ حددد الزندا عمدن يت

يدرا، امرأة يجدها  ي  راش  ظانا  أنها زيجتد ، يتراعدى أثنداا تقبيد  العقوبدة نداحب ال

 مة، يلماإما بالتخفيف يإما باإلسقاط، حسب الحالة التي اعترت الفاعل يقت ارتكاب الجري

لعقوبدة ، كدان ا بدد مدن تقبيد  اا خقيرة على أ راد المجتما عامدةنكانت مفاسد جريمة الز

األمدن  يتنييم حيداة المجتمعدات، ييعدم ،يرتكب جريمة الزنال حتى يتم ردع الجناةعلى من 

 يااستقرار، ييقمئن الناس على أعراضهم من النيل منها.

 

 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها     

لناس إلدى معر دة األحكدام اليدرعية المتعلقدة بارتكداب الدراسة  ي حاجة ا تكمن ميكلة     

جريمة الزنا يإثباتها يمراعداة نداحب اليدرا  دي إيقداع العقوبدة المناسدبة بحقد  بعدد درا 
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األحكدام يإبرازهدا حتدى يدتم تقبيقهدا ياابتعداد هدذه  يالحاجة الملحة إلى نير، الحد باليبهة

 ددي اليددريعة  للحددديدلميددة المنيمددة اإلسددهام  ددي تعميدد  المعر ددة العي، ذه الجريمددةعددن هدد

اإلسدالمية يتجديددد الددوعي بهدا يبنهميتهددا المعانددرة  ددي ياقدا الندداس يحيدداتهم يإنددالحهم 

ا علدى األديار الحقيقيدة التدي يمكدن للنسدان القيدام  يردعهم عن ارتكداب الجدرائم، يالتعدر 

يالتسدبب  دي بها لتحالين نفس  عن الوقوع  ي الجدرائم الماديدة إلدى اإلضدرار بالجماعدة، 

 سدداد المجتمددا يانحددالل القدديم األسددرية ياألخالقيددة، يالتركيددز علددى البعددد المسددتقبلي الددذت 

تسددول لهددم أنفسددهم يمكددن أن تسددهم بدد  تقبيدد  العقوبددات  ددي اإلسددالم علددى الجندداة، أي مددن 

 .العقوبة أي إسقاطها، يمراعاة ناحب اليرا  ي تخفيف بارتكاب الجرائم

 ئلة اآلتية : تجيب الدراسة عن األس   

 ؟  ما المفهوم اليرعي للزنا 

   ؟ ي اليريعة اإلسالميةما هية العقوبة 

 ؟ مدى حاجة الناس إلى تقبي  العقوبات  ي تنييم حياتهم يإنال  أحوالهم 

  مددا هددي األحكددام اليددرعية المتعلقددة بكيفيددة تقبيدد  العقوبددة علددى ندداحب اليددرا

الزندا  ي إسقاط العقوبة  ي جريمةأ، أي تعجيل، أي تنخير ،يالتي من شننها تخفيف

 يءراا الفقهاا  ي هذه اليريا يأدلتهم يالترجيح بينهم ؟ 

 يالحكمة من التيدد  ي يسائل إثبات  ؟ ، يسائل إثبات حد الزنا 

  أهداف الدراسة
  تهدا الدراسة إلى بيان ما يلي :       

ليدرا ايمراعداة نداحب ، إلثبات جريمة الزندااألحكام اليرعية العملية المنيمة  إبراز* 

   ي تقبي  العقوبةل نيانة للمجتمعات من اانحالل يالفساد.

، فسادبيان مدى إسهام تقبي  العقوبات  ي إنال  المجتمعات يحفيها من اانحالل يال* 

يتحقيدد  أعلددى ، يالميددل عددن طريدد  الهدددى، يتقهيددر الددنف، مددن إتبدداع الهددوى ياليددهوات

 النفوس بالزياج.  درجات التقوى ياإلحسان يتحالين

اآلثددار تبالددير الدارسددين باألحكددام اليددرعية المتعلقددة بتقبيدد  حددد الزنددا علددى األ ددراد ي*  

 الفرد أثناا تقبي  عقوبة الزنا بحق . تالناتجة عن اليريا التي تعتر

 الكتابددة  ددي موضدددوع لدد  مسددداس بددالواقا يحيددداة الندداس يتنيددديم عالقددتهم ااجتماعيدددة*  

 عرا  من النيل منها أي التعر  إليها. ينيانة األ، ياألسرية

حفد  تلكدي ، تقبي  العقوبدة التدي بينتهدا اليدريعة اإلسدالمية علدى مرتكدب جريمدة الزندا*  

ي  دياإلنرار على الالدفائر التدي تدادت إلدى الوقدوع ، ييمنا ارتكاب الجرائم، األعرا 

 األسددر يتددنيميبتقبيدد  العقوبددة يحفدد  كيددان ، الزنددا كددالنير بيددهوة ياللمدد، يااخددتالط

ان عدن على أساس مدن التفداهم يالبعدد عدن ميداهر الرذيلدة الماديدة إلدى بعدد اإلنسد عالقتها

هدا  ددي القريد  المسدتقيم يالسددير يراا شدهوات  التدي تددزين لد  المعالدية يتد عدد  إلدى ارتكاب

  مزال  الييقان.

 ،الريحاتالزنا عدم تعر   قهاا المسلمون إلى  كرة اليريا المخففة  ي إقامة حد *   

 فيضة. ال بد من البح   يها يدراستها دراسة مست، يلكنهم أدرجوها بمسميات مختلفة

  : الدراسات السابقة
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د الزندا تنايلت كتب الفق  اإلسالمي هذه المسنلة بنبحاة يأطريحات متنداثرة  دي بداب حد   

 ائييكيفية إقامة الحدد علدى المحالدن يغيدر المحالدن، يمدن هدذه الدراسدات التيدريا الجند

، يمدن اإلسالمي لعبد القادر عودة، يسقوط العقوبات  دي الفقد  اإلسدالمي لجبدر الفضديالت

الدراسددات الحديردددة كدددذلك التددي تحددددثت عدددن اليددريا القارئدددة علدددى حددد الزندددا، رسدددالة  

قداط الماجستير التدي نوقيدت  دي الجامعدة اإلسدالمية  دي غدزة للباحد  عمداد عبدد الدرحيم م

يل  يد  ة على حد الزنا  ي الفق  اإلسالمي، يهي طر  جيد تندااليريا القارئ ثرأبعنوان 

مدن  بعض اليريا القارئة التي تاثر على حد الزنا  دي الفقد  اإلسدالمي، يذكدر  يد  عددد

يالرضدا  اليريا التي قد تكون سببا  ارتكاب الزنا منهدا السدكر يالجهدل ياليدب  ياإلكدراه

بدل شدك أن هدذه ظدريا تقدرأ علدى الزندا ق، يالنوم يالجنونيالخقن يالنسيان يالالفر يا

قامدة ارتكاب ، ي ي هذه الدراسة أريد تسليط الضوا أن جريمة الزندا تمدت يثبدت ضدريرة إ

لمخفددف ،  هندا يكددون لليدريا امددن إقامدة العقوبدة المناسددبة عليد  الحدد علدى الزانددي  دال بدد

ن خدالل مدفيدف  يهدا الدير البارز يالرئيسدي  دي تدنخير إقامدة العقوبدة، أي تعجيلهدا، أي التخ

جمددا ضددف   يدد  مائددة شددمرا  يضددرب  بدد  ضددربة ياحدددة، يقددد جمعددت  ددي هددذه الدراسددة  

 لعقوبدة اكمدة مدن التيددد  دي إقامدة ، يبيندت   يهدا الحنة ءراا الفقهداا  دي هدذه المسدنلةخال

ة ة، يمسدنللألخذ ب ، ياعتماده دليال  شدرعيا  ي عتمدد  دي بنداا اإلحكدام ياتخاذهدا حجدة شدرعي

م معر دة اليرا يأثر تقبي  العقوبة علي  متعلقة بحياة الناس ا بد مدن بحرهدا، ليدتناحب 

 أحكامها يالعمل بهال لتحف  األعرا  يتالان الكرامات. 

    : المنهجية المتبعة في هذه الدراسة

دلدة معر دة األيالمنهي ااستقرائي لألحكام اليرعية المتعلقة بجريمة الزندا،  الباحران اتبا  

مدا  ، يتدرجيحية ياإلجمالية يالتفاليلية، ثم مناقية هذه األقوال مناقية علميدة تحليليدةالجزئ

دة  دي ييهر بالدليل رجحان  من خالل عر  اآلراا الفقهية يتوثيقهدا مدن المراجدا المعتمد

ا ين اآلراالمذاهب المختلفة، يعر  األدلة يمناقيتها مناقية علمية تحليليدة، يالموازندة بد

ا علددى خددالل ذلددك يمكدن إبددراز هددذه األحكددام المترتبددة علدى إقامددة حددد الزندد يأدلتهدا، ثددم مددن

 الجناة، يمراعاة ناحب اليرا  ي تقبي  العقوبة علي .

ئلتها  ميددكلة الدراسددة يأهدددا ها يأسددمقدمددة تددم مددن خاللهددا بيددان علددى: اشددتملت الدراسددة    

وم هددداأليل: المف يأربعدددة مقالدددب: المقلدددبيالدراسدددات السدددابقة يالمنهجيدددة المتبعدددة  يهدددا 

 ددي  ، ياألدلددة علددى ميددريعية حددد الزنددا، يالمقلددب الردداني: ماهيددة العقوبددةاليددرعي للزنددا

ا، اليدددريعة اإلسدددالمية يمدددنهي اإلسدددالم  دددي محاربدددة الجدددرائم قبدددل إيقددداع العقوبدددات عليهددد

لرابدا: يالمقلدب ا ،يطدرإ إثباتد ، إثبدات حدد الزندا الحكمة من التيدد  ييالمقلب الرال : 

سدقاط تعجيدل أي إ تخفيدف أي تدنخير أي شدننها لفقهاا  ي اليدريا المخففدة يالتدي مدنءراا ا

خ لالدت  يخاتمدة هدي مداالعقوبة  ي جريمة الزنا يأدلتهم يالترجيح بينهم   ي تلدك المسدالة 

  .إلي  هذه الدراسة من نتائي يتونيات، هذا يباهلل التو ي 

 نا  ى مشروعية حد الزواألدلة عل ،المطلب األول: المفهوم الشرعي للزنا -1

 الزنا لفة :الفجور . 

 نسدبة ز ن ى: زنى يزني زنى، يزنداا، ييقدال: زاندي مزانداة، يزنداا بمعنداه، يزاندي  الندا  

   1 إلى الزنا يهو ابن زينة: ابن زن

 يفات:الزنا  ي اانقال : لقد عر   الفقهاا بتعريفات متعددة يمختلفة، من هذه التعر
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 تعريف الحنفية: 

مدن التدزم مسم للوطا الحرام  ي قبل المدرأة الحيدة  دي حالدة ااختيدار ي دي دار العددل إ بنن 

يعددن ، يعددن حدد  النكدا  يشددبهت ، يعددن شدبهت ، أحكدام اإلسددالم العدادت عددن حقيقددة الملدك

  .2شبهة ااشتباه  ي موضا ااشتباه  ي الملك يالنكا  جميعا  

 تعريف المالكية:

 ،. يهو تعريف غير جاما3ل   ي  بال شبهة باتفاإ تعمدا  هو يطا مكلف مسلم ءدمي ا ملك 

ة لد  يايد ألن  يدخل  يد الزنا  ي غيدر دار اإلسدالم  هندا ا يقبد  الحددل ألن السدلقان لدي،

 علي .

 تعريف اليا عية:

، 4إيددالج قدددر الحيددفة مددن الددذكر  ددي  ددرج محددرم لعيندد  خددال مددن اليددبهة ميددتهى طبعددا  

  ي بالد اإلسالم. يالتعريف لم يحدد ما إذا كان

 تعريف الحنابلة:

، يهذا التعريف ينقال  بعض القيود، مردل لدم يحددد مدا إذا 5هو  عل الفاحية  ي قبل أي دبر

 كان  ي بالد اإلسالم، يلم يحدد ما إذا كان هناك شبهة.

 تعريف الياهرية:

ة بنندد  يطا مددن ا يحددل النيددر إلددى مجردهددا مددا العلددم بددالتحريم، أي هددو يطا محرمدد    

يلم يبين يجود شبهة  ي هذا الوطا  ،، يهذا التعريف لم يحدد كون   ي بالد اإلسالم6العين

     أم ا؟

ى يجدود من خالل التعريفات السابقة يمكن القول أنهدا تعريفدات غيدر جامعدة، تحتداج إلد    

تدوى ، يلكدن تعريدف الحنفيدة إلدى حدد مدا احالزندا يمحلد  عدد من القيدود الموضدحة لحقيقدة

يالدوطا  عدد من ضوابط الزنا يمحترزات  يقيوده الموجبة للحد يمنها: المرأة الحيدة، على

تدزم م ممدن الالحرام  ي القبل،  يالميتهاة، يحالة ااختيار، ي ي دار العدل  ي بدالد اإلسدال

يشدبهة  ،نكدا بنحكام اإلسالم، الخالي عن حقيقة الملدك، يالنكدا ، يشدبهة الملدك، يشدبهة ال

ريددف يمددن خددالل ذلددك التعبيددبهة  ددي الفعددل، أي  ددي المحددل، أي  ددي الفاعددل،  ااشددتباه إمددا

 يمكن إثبدات الحالدة التدي اعتدرت اليدخ  يقدت ارتكداب جريمدة الزندا، هدل بسدببالجاما 

هدذه  يجود شبهة، أي يجود إكدراه، أي  دي حالدة السدكر، أي اإلغمداا،  يربدت لكدل حالدة مدن

 ه الباحران.راختا الذت الحاات حكم معين، يهو التعريف

يشدددت ، يالمعقدول، ياإلجمداع، يالسدنة،  دي الكتداب، جاات ميريعة إقامة حد الزندا    

ل حتدى تالدان األعدرا  مدن المسداس بهدا أي النيدل منهدال يلدتحف   ي إثبدات هدذه الجريمدة

 يرعت عدد ، يجعلت اليريعة اإلسالمية حف  العر  من الضريرات الخم،، األنساب

 جعلدت ، كمدا شدددت  دي عقوبدة الزاندي،   النداس مدن النيدل منهدامن األحكام تحفد  اعدر

ألسددبقيت   ددي الددزياج ، يالمحالددن بددالرجم حتددى المددوت، غيددر المحالددن بالجلددد يالتفريددب

يكدل ،  جعلدت عقوبتد  الجلدد، الذت لدم يسدب  لد  الدزياج، يممارست  بخالا غير المحالن

جددر الندداس عددن ارتكدداب يز، يالبعددد عددن الفسدداد، هددذه العقوبددات بهدددا إنددال  المجتمددا

 يشددت   دي درا الحدديد باليدبهات، ارتكاب الجرائميتنديب من تسول ل  نفس  ب، الجرائم

كل هذه التدابير التي يضعتها اليريعة اإلسالمية  دي ، يمنعت إقامة الحد  ي يجود اليبهة
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بالعبداد  يعدم إيقداع اليلدم، إقامة عقوبة الزنا هد ت من خاللها بيان سماحة اإلسالم يرأ ت 

 ثم المعاقبة عليها.، بل ا بد من التربت  ي إثبات الجريمة، جزا ا  

 من الكتاب :  -1

َمداقال تعالى :"  َلد يا ك ْل َياَحدَّ َمنكه  دذكك مك بََهَمدا َرأك َد لكددَةَّ َيَا َمئَدةَ جَ  الْزانَيَة  َيالْزانَي  َاجك ةٌ  َدي تَنكخ 

َمن وَن  ََخَر يَ َديَن َّللْاَ إَنك ك نكت مك ت اك َم اآلك دهَ بَاَّلْلَ َيالكيَوك مَ لكيَيك مَ دك َعدذَابَه  داك نَيَن الْزانَدي َا ا َطائَفَدةٌ َمدَن الكم 

َها إَ  يكَرَكة  َيالْزانَيَة  َا يَنكَكح  يك ْا زَ يَنكَكح  إْا َزانَيَة  أَيك م  َم ذََلَك َعلَىانَّ أَيك م  ر َ َمنَينَ  َرٌك َيح  داك " الكم 

ن المدرأة، مدن أن الزندا ا يكدون إا برضدي ااستدال: أن هللا تعالى بدي   ، يج (2،3)النور:

س ام النداأمد ،يبين عقوبة كل من الزاني غير المحالن بالجلد مائة جلدة ،يإا كان اغتالابا  

 لمامنين.اللعبرة يالموعية، يأن الزاني ا يتزيج إا زانية مرل ، يهذه األمر محرم على 

نَددا إَنْدد   َكدداَن  َاَحَيددة  َيَسددااَ  يقددال تعددالى :" َيَا     يجدد   ،(32)اإلسددراا :" َسددبَيال  تَقكَرب ددوا الز َ

 بلدة ينيدرااستدال: أن هللا تعالى حرم الزنا يالقرإ ياألسباب المونلة إلي  من لم، يق

ت بيهوة يغمز،  ال بدد مدن عددم القدرب مدن هدذه األسدباب الموندلة إلدى الزندا،  قدد حرمد

 لمعالية.الوسيلة المونلة ل

دا ءََخدَر يَ      ْا  الْتَدي َحددْرَم َّللْا  إَ وَن الدنْفك،َ َا يَقكت ل ديقدال تعدالى :" َيالْدَذيَن َا يَددكع وَن َمدَا َّللْاَ إَلَه 

ددا، ي َضداعَ  ن دوَن َيَمددنك يَفكعَدلك ذََلددَك يَلكدَ  أَثَام  َ َيَا يَزك َم الكَقيَاَمددَة َييَ الكعَددذَاب  يَد فك لَد   بَدالكَح   ل ددك وك   َيددَ  خك

َهان ا ا  َن يلَئَدكَ  ،م  اَن َّللْا  ي َئَاتََهمك َحَسدنَاتَّ َيَكدل  َّللْا  َسد ي بَدد َ إَْا َمنك تَداَب َيءََمدَن َيَعَمدَل َعَمدال  َنداَلح 

ا ")الفرقان:  ا َرَحيم  كر نفات عباد (، ييج  ااستدال: أن هللا تعالى ذ70 ،69 ،68َغف ور 

  يزنون بعد اإلحالان.الرحمن يذكر منها أنهم ا

 من السنة: -2

ر عند هللا ؟ قال : يا رسول هللا أت الذنب أكب –رضي هللا عن   –عن عبد هللا بن مسعود     

ل: معك، قدا قال ثم أت قال: أن تقتل يلدك مخا ة أن يقعم ،: أن تجعل هلل ندا  يهو خلقكقال

ون ، بداب كدكتاب اإليمدان") أخرج  مسلم  ي نحيح ، ة جاركثم أت ؟ قال أن تزاني حليل

ضدح (، يجد  ااسدتدال: هدذا الحددي  أي2/267اليرك أقبح الذنوب يبيان أعيمهدا بعدده، 

ا مخا ددة أكبدر الكبددائر يهدي أعيددم الددذنوب عندد هللا تعددالى يهدي: اليددرك بدداهلل  يقتدل األبنددا

 الفقر، يارتكاب  احية الزنا.

حبلى  ي نلى هللا علي  يسلم يهيعن عمران بن الحالين أن امرأة من جهينة أتت النب    

ا أحسددن  دد ذ أنددبت حدددا   نقمدد  علددى   دددعا نبددي هللا يليهددا  قددال مددن الزنددا  قددال يددا نبددي هللا :

 ثم ندلى ،يضعت  نتني بها  فعل  نمر بها نبي هللا  يدت عليها ثيابها، ثم أمر بها  رجمت

سدمت بدين قتابدت توبدة لدو عليها  قال ل  عمر تاللي عليها يا نبي هللا يقد زندت،  قدال: لقدد 

ل مددن أنهددا جدداات بنفسددها هلل يهددل يجدددت توبددة أ ضددأهددل المدنيددة لوسددعتهم سددبعين مددن 

") أخرجدد  مسددلم  ددي ندحيح ، كتدداب الحددديد، بدداب مدن اعتددرا علددى نفسدد  بالزنددا، تعدالى

رأة  (، يجدد  ااسددتدال: هددذا الحدددي  بددين أن رسددول هللا أقددام حددد الزنددا علددى المدد11/203

 زنت يثبت زناها باإلقرار يالبينة أمام الناس . المحالنة التي

قال عمر بن الخقاب، يهو جال، على منبدر  عبد هللا بن عباس يقول: ما رواه مسلم عن    

رسول هللا نلى هللا علي  يسلم: إن هللا قد بع  محمدا نلى هللا علي  يسلم بدالح ، يأندزل 

  رجم رسدول هللا ،اها ييعيناها يعقلناهاقرأن ،ان مما أنزل علي  ءية الرجم ك ،بعلي  الكتا

 نخيى، إن طال بالناس زمدان، أن يقدول قائدل: مدا نجدد  ،نلى هللا علي  يسلم يرجمنا بعده
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يإن الدرجم  دي كتداب هللا حد  علدى  ، يضلوا بترك  ريضدة أنزلهدا هللاالرجم  ي كتاب هللا، 

ان الحبددل أي ااعتددراا مددن زنددى إذا أحالددن، مددن الرجددال يالنسدداا، إذا قامددت البينددة، أي كدد

 (،11/192،)أخرج  مسلم  ي نحيح ، كتاب الحديد، باب مدن اعتدرا علدى نفسد  بالزندا

يج  ااستدال  ي هذا الحدي  أن هللا بعد  رسدول  بدالح ، ياندزل عليد  القدرءن  يد  تبيدان 

لعقوبة الزاني المحالن يغير المحالن يهي عامة للرجال يالنساا على حد سواا إذا ثبت 

  ا باإلقرار يالبينة يالحمل.الزن

 "هدو مدامنما رياه مسلم أن ، نلى هللا علي  يسلم، قال: "ا يزني الزاني حين يزني ي    

ن عد)أخرج  مسلم  ي نحيح ، كتاب اإليمان، باب بيان نقالدان اإليمدان بالمعاندي ي يد  

 (.2/230المتلب، بالمعالية على إرادة نفي كمال ، 

 اإلجماع: -3

ى يجوب الدرجم للزاندي المحالدن، ييجدوب الجلدد للزاندي غيدر المحالدن أجما العلماا عل

 مائة جلدة، يلم يخالف  ي هذا أحد.

 المعقول: -4

يجيدة الدليل العقلي يوجب مرل هدذه العقوبدة علدى الزاندي المحالدن الدذت مدارس الحيداة الز

مردل  وجبييالمعقول  التي من خاللها تحققت ل  اليهوة الجنسية،  كان  عل  هذا أشد قبحا ،

، أمدا الزاندي غيدر المحالدن  نند  7هذا العقاب  يجازت بما هدو غايدة مدن العقوبدات الدنيويدة

يعلدى  يتوقا من  هذه الفعل،  يعاقب بالجلد يالتفريبل لدذلك جداا الجدزاا مدن جدن، العمدل

 قدرهل زجرا  ل  يلفيره.

نحالل اا: نهيإن جريمة الزنا لها ءثار سيئة على األ راد يالمجتما يهي ءثار خقيرة م  

لي التاالعالقات األسرية يتفككها، يضعف النسل يضياع ، ييجود أبناا بدين ءباا، يب

قامة إمن  يادت ذلك إلى اانحراا، يمن أجل ذلك اعتبر الزنا من أكبر الكبائر،  ال بد

 .هللايالتعدت على حقوإ العقوبات على من تسول لهم أنفسهم بارتكاب جريمة الزنا، 

ي ماهية العقوبة في الشريعة اإلسالمية ومنهج اإلسالم ف نيالمطلب الثا -2

 محاربة الجرائم قبل إيقاع العقوبات عليها

ت ،  يهرلقد جاات اليريعة اإلسالمية غنية بمفاهيم عن الجريمة  ي القرءن يالسنة   

باشرة، يمة معدة للجريمة  ي الفق  اإلسالمي،  من اآليات ما ذ كر  ي  لف  الجر تعريفات

وا َكان وا َمَن الَْذيَن ءََمن وك َرم  َحك وا يَ قول  تعالى: إَْن الَْذيَن أَجك (، أي من 29: َن") المقففينضك

َل ذََلَك  كقول  تعالى:ا  رض  من عقوبة ارتكاب الجريمة خالل م ى بَنَي ا َعلَ تَبكنَكَ "َمنك أَجك

َ  ي ا َ يك  ََسادَّ إَسكَرائَيَل أَنْ   َمنك قَتََل نَفكس ا بَفَيكَر نَفك،َّ أَ  َرك َمنك يَ ا قَتََل النْاَس َجَميع ا   ََكنَنْمَ ألك

َياَها  ََكنَنْ  َيا النْاَس َجَميع اأَحك يربط  لحدي  اليريف اآلتي:(، ي ي ا32")المائدة :َما أَحك

ضعف يالرسول نلى هللا علي  يسلم بين  سبب السلوك الذت أدت إلى ارتكاب الجريمة 

ن ، لم أند الفرد الذت يد ع  ارتكاب الجرائم،  قد يرد  ي نحيح مسالوازع الديني ع

ي م  ، )أخرج  مسلنلى هللا علي  يسلم، قال: "ا يزني الزاني حين يزني يهو مامن"

الية المع، كتاب اإليمان، باب بيان نقالان اإليمان بالمعاني ي ي  عن المتلب، بنحيح 

 .(2/230، على إرادة نفي كمال 

بيان للناس أن السلوك الذت أدت إلى ارتكاب الجريمة ناتي عن إغواا الييقان كل ذلك    

مخالف لليريعة ، يأن الجريمة هي كل سلوك للنسان ييسوست  ل  بفعل المعالية
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النبوت المبارك، سواا بفعل ما نهى هللا يرسول  عن  عل ، أي اامتناع  اإلسالمية يالهدت

الهدا من  تقبي  العقوبة هو تحكيم اليرع المقهر  عن ما أمر هللا يرسول  بفعل ، يأن

، العباد يمقاند التيريا الخم، يأمن المجتما ياستقراره  ي األر ، يحف  مالالح

أشهرها  المجرم، يردع غيره،  قد ع ر ت الجريمة بتعاريف كريرة: يإقامة العدل، يزجر

ية زجر هللا عنها بحد، يأكررها تدايا  تعريف المايردت، للجريمة بننها: محيورات شرع

  .8رأي تعزي

بة ت للعقويالمحيورات هي: إما إتيان  عل منهي عن ، أي ترك  عل منمور ب ، يع ر      

ر ان أملماللحة الجماعة على عالييرعي المقرر الذت يستحق  الجاني بننها : الجزاا ال

 .9اليارع ياقتراا الجريمة

من  أإلسالمي ير الرادعة التي تحف  للمجتما اشرعت اليريعة اإلسالمية عدد من التداب    

  :  ياستقراره،  عملت على محاربة الجرائم من خالل إتباع المنهي اآلتي

هم تربيت حرنت على توجي  األ راد ي ،بير الوقائية لمنا يقوع الجرائمتيريا التدا -

ي  ة، بتعمانينس عملت على تهذيب النف، اإل ،تربية إيمانية تحق  لهم يلمجتمعهم ااستقامة

قال لذنوب  امن  معاني اإليمان باهلل تعالى ياليوم اآلخر، يأداا العبادات التي تقهر النف،

َياَا  نكَكرَ الك يَ تعالى: َيأَقََم الاْلاَلةَ َإْن الاْلاَلةَ تَنكَهى َعَن الكفَحك بَر  َيَّللْا  يَ َّللْاَ  َيلََذككر  م  عكلَم  َما  أَكك

نَع وَن"، )العن رت على ، كما حلحكمة الاليام لعلكم تتقون (، ي ي بيان 45كبوت: تاَلك

  . االتزام باألخالإ الفاضلة  ي التعامل ما اآلخرين

ت ، يحرالقضاا على األسباب التي قد توقا الناس  ي جريمة الزنا،  دعت إلى العفة -

  . لبيعلى الزياج، يتقليل المهور، يحرمت دياعي الزنا من نير ياختالط، يلم، يتق

لى إدعت  ، الرقابة الجماعية من قبل المجتما لمن تسول ل  نفس  ارتكاب هذه الجريمة -

  .األمر بالمعريا يالنهي عن المنكر ألثرهما الكبير  ي منا يقوع الجريمة

ر ن يغيتيريا العقوبات العادلة على ارتكاب هذه الجريمة، حسب حالة الزاني المحال -

تما مجتما من الفساد ياانحالل، يحفاظا  على أمن المجالمحالنل حماية أل راد ال

 ياستقراره، بهدا استئالال الجريمة قبل يقوعها خالونا  إذا عرا اإلنسان بنن 

  .سيعاقب إذا ارتكب هذه الجريمة،  عند ذلك يبتعد عنها يا يفعلها

م أراد ثلزنا اأبقت اليريعة اإلسالمية باب التوبة مفتوحا  لمن أقدم على ارتكاب جريمة  -

يذ بتنف اإلقالع عن الجرائم، ي ي الوقت نفس  أمرت التوبة منهال تيجيعا  للناس على

ى يتم ، حتالعقوبات المقدرة شرعا  متى توا رت شريطها، يإقامتها دين محاباة أي تمييز

 . زجر الناس يتنديبهم

ا المجتم انة أمنمجموعة من التدابير من شننها منا ارتكاب جريمة الزنا، يني  تلك    

ن مساب من الفساد، يحف  تماسك األسر، يتنييم العالقات بينهم، يالمحا ية على األن

هد ها  انيةااختالط،  ال بد من العمل بها، يأن نوقن بنن اليريعة اإلسالمية شريعة رب

هة، اليبباإلنال  يالزجر يالتنديب ا التعقش إلى إقامة العقوبات، يأنها تدرا الحد 

 ي تقبي ني  ظا  على حياة األ راد من النيل من النيل منها  ظلما ، يما ذلك ا تتواحفا

جريمة، اسبة للم منالعقوبة إذا ثبتت الجريمة بالبينة ياإلقرار، يإذا كانت العقوبة  ي اإلسال

 .  فاية تقبيقها الزجر يالتنديب
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 أمنهاياستقرارها ي الحكمة من ميريعة العقوبة  ي اإلسالم هي حف  هيبة األمة    

، منها الحياة بفير ح ، يحف  األموال ياألعرا  من المساس يحف  الدماا يمنا إهدار

 ياإلقبال على األعمال بجد ينياط،  الحديد زياجر يجوابر.

    .وطرق إثباته ،الحكمة من التشدد في إثبات حد الزنا المطلب الثالث  -3

ن ،  وضعت لكل طري  مة الزنااإلسالمية  ي إثبات جريم تيددت اليريعة   

ل قوده طرإ اإلثبات شريطا  يأحكاما  مراعية  ي ذلك أن الييا كلما كررت شريط  يقي

ف  ، يحيالحكمة من ذلك التيدد هو أن الستر  ي اليريعة اإلسالمية أمر ياجب ،يجوده

 األعرا  من المساس بها أي النيل منها ضريرة من الضريرات الخمسة التي جاات

 ريمةجيعة لحفيها،  ال بد من حف  أعرا  الناس من خالل التيدد  ي طرإ إثبات الير

قوبة ن العيحتى ا يتم اتهام الميلوم بذلك، يعند ذلك يضيا حق ، يكما نعلم    ،الزنا

 يره  يلفذا بحد ذاتها عبرة لالمحالن تكون عالنية أمام الناس، يه شديدة للمحالن يغير

    يسمعترامتكل إنسان ظلماَ أي يجلد جزا ا  ، يعند ذلك تذهب يهذا التيدد جاا لكيال يقت

 وع  يألن اإلحالان يو ر ل  ما يعف  عن الوق يهو برتا، يالتيديد بالنسبة للمحالنل

ري  لك ط احية الزنا،  من العدل أن تيدد العقوبة على من تو رت ل  أسباب الحالل  س

 .الحرام

 اإلنسانيمهانة ي الزنا مذلة ، البياعة ما  يها الزنا  يها منيكما نعلم   ن جريمة   

 تجن ا يرضاه ألهل ،  كيف يرضاه لفيره، كما أن الزنا يترتب علي  ضياع أنف، لم

النوع  هذا جناية،  ابن الزنا ضائا  ي المجتما ا أحد يتعرا علي ، يالمجتما الذت  ي 

ود موع تييره من كل مكانمن البيرية مجتما معر  للضياع ياانهيار يالفساد الذت يس

لير ح  ا، كما أن الزنا يلل انحرا   عن القري  المستقيمبالفقر يغضب من هللا علي 

هذه ي، ت باألعرا  ياألنساب يالحياة المستقرة اآلمنةل لذلك شدد هللا تعالى  ي عقوب

زنا عة الاقات يالعقوبة يإن بدت لنا أنها شديدة،   ن الرحمة  يها، من خالل التيدد  ي إثب

 ةالخبير منكرةيهو يقوم بفعلت  البنن ييهد أربعة شهود على إنسان بننهم رأيه رؤية كاملة 

دة شعرا  هذا التيديد  ي طرإ اإلثبات لالحتياط  ي تقبي  العقوبة،  اإلنسان الذت ي

         .باراعتعقوبة هذه الجريمة ا يمكن  ل  اإلقدام على  علها، بل يحالل عنده الزجر يا

ا مرات لعاقل أربايحقيقة اإلقرار هي أن يقر البالغ  ،يربت حد الزنا باإلقرار ياليهادة     

 من  ،ياإلقرار ثبتت ميريعيت  بالكتاب يالسنة ،10بالزنا عند القاضي  ي أربعة مواطن

َ  َهدَااَ سكَط ش  الكقَ الكتاب قول  تعالى:" أَيَُّها الَْذيَن ءََمن وا ك ون وا قَْواَميَن بَ  مك أََي  َيلَوك َعلَى أَنكف َسك  َّلَلْ

َقكَربَيَن" )النساا:   الل الن  هي اإلقرار.خ(،  اليهادة على النف، من 135الكَواَلدَيكَن َياألك

ال،  ي جيمن السنة، عن أبي هريرة رضي هللا عت  قال: "أتي رجل رسول هللا يهو      

لما  رات : أني زينت  نعر  عن  حتى رد علي  أربا مالمسجد  ناداه  قال يا رسول هللا

: ا. قال شهد على نفس  أربا شهادات دعاه النبي نلى هللا علي  يسلم  قال: أبك جنون؟

" جموهقال:  هل أحالنت؟ قال: نعم.  قال النبي نلى هللا علي  يسلم: أذهبوا ب   ار

(، 11/193نمس  بالزنا، )أخرج  مسلم  ي نحيح ، كتاب الحديد، باب من اعترا على 

  هذا دليل ياضح على اليهادة على النف، يهي بحد ذاتها إقرار.

يللقرار عدة شريط منها: البلوغ يالعقل، يالنق ، يااختيار، يا بد من تعدد 

اإلقرار  ي جريمة الزنا،  بنن يقر أربا مرات على نفس  بالزنا ما كون  بالفا  عاقال ل طلبا  
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يهذا مذهب الحنفية يالحنابلة، أما اليا عية يالمالكية  قد ذهبوا  ،11الحد للتربت  ي إقامة

ا يزيد  إلى أن  يكفي  ي يجوب الحد إقرار ياحد مرة ياحدةل ألن اإلقرار إخبار ياإلخبار

 12يمن المستعبد أن يكذب اإلنسان على نفس  من خالل إقراره عليها ،رجحانا  بالتكرار

إذا أقر أحد اليريكين الوطا بالزنا يأنكر اآلخر، يجب  ياإلقرار حجة قانرة: بمعنى

أما الرجوع عن اإلقرار  قد ذهب الجمهور من اليا عية يالحنفية  ،13الحد على المقر

إلى أن الرجوع عن اإلقرار بعد الحكم علي ، أي بعد تنفيذ الحكم بالهرب   ن   يالحنابلة:

ا يكون إا ليبهة  عند  جوع عن اإلقرارالمالكية  قد ذهبوا إلى أن الر أما ،14يسقط الحد

 .15ذلك يسقط الحد

: ننهايتعتبر اليهادة من طرإ اإلثبات  ي حد الزنا يهي كما عر ها الحنفية ب

، يأداا اليهادة ياجب على 16عن ندإ بلف  اليهادة  ي مجل، القضاا يالحكم إخبار

بقرة : ا د ع وا" )الذَا مَ ا  إَ  اليَُّهدَا، قال تعالى:" َيَا يَنكبَ يهود يا يجوز لهم كتمان اليهادةال

(، يتقسم إلى قسمين: شهادة تحمل يهي  ر  كفاية يحملها بعض الناس عن  282

 ي  يترطبعض، يشهادة األداا  هي ياجبة على من تحملها، يمن يكتمها   ن  ءثم، يقد ي

الفوا ن ية، يأ، يالحرية، ياإلسالم، يالعدال، يالعقلالياهد عدد من اليريط : كالبلوغ

لى  عل عة عالزنا بما يفيد تحق  يقوع ، ياتحاد مجل، اليهادة، يأن يجتما اليهود الراب

ة الذت حنفيياحد  ي المكان يالزمان، يبالنسبة للتقادم  ي اليهادة،  الراجح هو رأت ال

كان يية، ذهب إلى عدم قبول اليهادة  ي هذه الحالةل ألن  ر ض أداا اليهادة  ي البدا

 .17الده الستر  ما الذت د ع  لليهادة مرة أخرى، غير التحريضمق

 ييمكن طر  الساال التالي هل الحمل قرينة دالة على الزنا؟ 

ا لدليل مي  اتنتي هذه القرينة بعد اإلقرار ياليهادة، أت  ي المرتبة الرالرة من ح

ر ى منبقال عمر بن الخقاب، يهو جال، عل رياه مسلم عن عبد هللا بن عباس يقول:

 ، يأنزلالح برسول هللا نلى هللا علي  يسلم: إن هللا قد بع  محمدا نلى هللا علي  يسلم 

 رسول هللا رجم  ،اقرأناها ييعيناها يعقلناه ،ب،  كان مما أنزل علي  ءية الرجمعلي  الكتا

ا نجد ل: م نخيى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائ ،منا بعدهنلى هللا علي  يسلم يرج

  على  حيإن الرجم  ي كتاب هللا ،  يضلوا بترك  ريضة أنزلها هللالرجم  ي كتاب هللاا

راا، اعتمن زنى إذا أحالن، من الرجال يالنساا، إذا قامت البينة، أي كان الحبل أي ا

 ،(11/192)أخرج  مسلم  ي نحيح ، كتاب الحديد، باب من اعترا على نفس  بالزنا ,

ة لمرأا يعاقب علي  حدا  بالرغم من أن  يطا  قد تكون ايلكن لي، كل حمل يعتبر زن

 حد ين ا في هاتين الحالت مكرهة على هذا الفعل، أي أن يكون الوطا  ي حالة اليبهة،

 ى امرأةمل علإذا ظهر الح يقول أبو حنيفة:إلرادة، ي ي هذه الحالة ل ألنها مسلوبة اعليها

  حدنا أي يطئت بيبهة يلم تعترا  الا زيج لها يادعت أنها استكرهت على  عل الز

 .يهذا  رأت سديد، 18عليها

برة لمعتهذه يسائل إثبات حد الزنا  من ارتكب جريمة الزنا بعد توا ر اليريط ا

الزنا  اا شبهةانتفي ي جريمة الزنا يمنها: كون الزاني بالفا  عاقال  مسلما  طائعا  مختارا ، 

،   ذا 19لهان مرا غير حربية يحية، يءدمية، يممن يوط ي  عالما  بتحريم الزنا، يالمزينة به

    .تحققت هذه اليريط، يثبتت هذه الجريمة ا بد من إقامة العقوبة المناسبة
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و أآراء الفقهاء في الظروف المخففة والتي من شأنها تخفيف : الرابع المطلب -4

ي تلك م فينهتأخير أو تعجيل أو إسقاط العقوبة في جريمة الزنا وأدلتهم والترجيح ب

 المسالة.

 يلكن  ي بعض لقد أيجب هللا تعالى إقامة حد الزنا على الجاني بكرا  كان أي محالنا ،    

رتكاب اا االحاات هناك ما يستوجب مراعاة ظريا الجانيل نيرا  للحالة التي اعترت أثن

ى علا جريمة الزنا، ياليريا التي يمر بها عند إقامة الحد علي ،  ال بد من التعر

ا لم فقهاالمقالود باليريا المخففة، يهي كما أيرد الدكتور هاللي أحمد بقول :" أن ال

لكن يضعي يتعرضوا لفكرة اليريا المخففة على النحو الذت ع ر   ب   قهاا القانون الو

هو " قول:الجنائي  ن لي، هناك ما يمنا من أن ناليغ تعريفا  لليريا المخففة ي   الفكر

ثر  ي ، تاخ  عند إقامة الحد علي  داخلية أي خارجية، يعتد بها الميرعحالة تعترت الي

  20"النهاية  ي الجزاا المقرر تعجيال  أي تنجيال  أي تخفيفا  أي إسقاطا  

و أجيل، آراء الفقهاء في الظروف المخففة والتي من شأنها تخفيف، أو تأخير، أو تع -

 :إسقاط العقوبة في جريمة الزنا

 ر مالتي تعترت اليخ  الجاني من  الفقهاا  ي هذه اليريا المخففةلقد اختلف    

يحر، يبرد، يجوع، يعقش، يحمل، ينفاس، يحيض، يتوبة لليخ ، يعلى هذا النحو 

 : ا بد من تقسيم المسنلة إلى حاات أربعة

. األيلى: إذا كان اليخ  مريضا    ً 

 . جيل العقوبةإقامة الحد على المرأة الحامل من تعجيل أي تن الرانية:

 . الرالرة: إقامة الحد على المرأة الحائض المتزيجة، أي الزانية

 . التوبة  ي إسقاط العقوبة عن الزاني الرابعة: أثر

 رجىان: مريض يالحالة األيلى: إذا كان اليخ  مريضا ،  هنا كما نعلم المريض نوع

 ض اي تزيل، يمريلت، يالحمى يما إلى ذلك من األمرا  البسيقة اشفاؤه مرل الالداع

قوبة الع أما المريض الذت يرجى شفاؤه  قد اختلف الفقهاا  ي حالة إقامة ،يرجى شفاؤه

 : علي  على ثالثة أقوال

، ياستدلوا 21جماعة من الحنابلةالعقوبة يا تاخر عن  يهو قول  القول األيل: يقام علي 

كريه م يني عالر الالحابة  لبنن الحد ياجب  ال ياخر بفير حجة، يأن هذا األمر انتير  

لم  كان إجماعا ، يأن عمر بن الخقاب أقام الحد على قدامة بن ميفون  ي مرض  ي

  22.ياخره

كون ييرد على هااا بنن إقامة الحد على قدامة بن ميفون يهو مريض يحتمل أن     

 وط إنماالس مرضا  خفيفا  ا يمنا من إقامة الحد على الكمال، يلم ينقل عن  أن  خفف  ي

 23اختار ل  سوطا  يسقا  

ة يالمالكي يمهل حتى يزيل مرض ، يهو قول جمهور الفقهاا من الحنفية القول الراني:    

لناس! ا هايا أي ياستدلوا بما ريت عن أبي عبد الرحمن. قال: خقب علي  قال: ،ياليا عية

 ى هللاهللا نلسول   ن أمة لر ،من أحالن منهم يمن لم يح  ،أقيموا على أرقائكم الحد

 لدتها،ج خييت، إن أنا   ذا هي حدي  عهد بنفاس، ، علي  يسلم زنت  نمرني أن أجلدها

  ي   قال )أحسنت(،) أخرج  مسلم رت ذلك للنبي نلى هللا علي  يسلم ذك أن أقتلها

  (11/212نحيح ، كتاب الحديد، باب تنخير الحد عن النفساا، 
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ى د علحسان رسول هللا لفعل علي يهو تنخير الحيج  الدالة  ي هذه الحدي : هو است

حد ر الالنفساا يهو مر  يرجى شفاؤه يزيل بزيال سبب ، يب  أستدل الفقهاا على تنخي

  .24حتى يذهب المر  يالحر يالبرد اليديدين

ياستدلوا بقول  تعالى:" َا 25القول الرال  يهو قول الياهرية: بالتعجيل يالتخفيف  ي    

سكعََها" )البقرة :ي َكل َف  َّللْا    ي هذه اآلية أن هللا ا يكلف  (، يج  الدالة286 نَفكس ا إَْا ي 

 .26 ال يجلد إا على حسب طاقت  من األلم ،اإلنسان إا قدر طاقت 

كلف لى ا يدليل  الساب  بنن هذه اآلية تدل دالة نريحة على أن هللا تعا ىييرد عل   

لمكلف عل ا أعمال القلب أي الجوار  إا بمقدار ما يسع   العباد من يقت نزيل اآلية من

حسب  ليابي ي مقتضى إدراك  يبينت ، كما يرد على قول  الياهرية  ي إقامة الحد على ا

سلم ب ، يبهذا ينكيف الكربة عن المسلم لقدامى ين اقدرة على التحمل،  هذا األمر غير م 

ا حجة ي يلىي جاشت  ي أذهانهم للوهلة األ ي تنييلهم  ي تفسير هذه اآلية يالخواطر الت

 .27ابن حزم  ي ذلك

  إا خرج منيألن الحكم الذت يضع  هللا تعالى كان لليباب يالييو  يالنساا عامة، يلم   

  .28ما أخرج  الن  من حدي  رسول هللا المريض  بقل تعلق 

 المر  عن يالراجح من هذه األقوال هو: تنخير الحد على المريض حتى يزيل     

عة ليرييتنخير الحد  ي حالة الحر يالبرد اليديدينل ألن  يتوا   ما رأ ة يسماحة ا

ة العقوب ا مناإلسالمية يرحمتها بالعباد، ياحتياطها الدقي   ي تقبي  العقوبة، يأن الهد

لم يهي اإلنال  يالزجر، يهي ميزة من ميزات هذه اليريعة عن غيرها من اليرائا، 

ني، ا للجوع يالعقش كماثرين  ي تنخير إقامة عقوبة الزنا على الزايتعر  الفقها

ليرب جل سد حاجتهما من األكل ياأوجوب تنخير العقوبة شيا يسير من ييمكن القول ب

 . قبل إقامة العقوبة عليهما

ة  ي حالة المر  الذت ا يرجى شفاؤه ذهب جمهور الفقهاا من الحنفية ياليا عي

ط لحد بسواقام يياخر إقامة الحد  ي هذه الحالة، يلكنهم ييترطون أن  يالحنابلة إلى أن  ا

 يامن من التلف،   ن خيف علي  من ذلك جما ضف   ي  مائة شمرا   ضرب ب  ضربة

ياحدة، يحجتهم أن رسول هللا أمر بضرب رجل مر  حتى ضنى ضربة ياحدة بمائة 

  .29شمرا 

ي  مائة  دة يا يرى  ي ضرب  بجما ضف  ياإلمام مالك ذهب إلى أن  يجلد مائة جل     

َلد ي َا يقد استدل بقول  تعالى:" الْزانَيَة  َيالْزانَي ،شمرا  إا جلدة ياحدة دَّ َمنكه َما ا ك ْل َياحَ جك

ذكك مك بََهَما َرأك َةٌ  َي َديَن َّللْاَ" ،  هذه اآلية لم تميز السليم من (2نور: )ال َمئَةَ َجلكدَةَّ َيَا تَنكخ 

ييرد علي  بنن إقامة الحد خير من ترك  كليا  يبالتيسير كما جاات اليريعة  ،30الضعيف

  .اإلسالمية السمحاا

ية  ي يالراجح من هذه األقوال هو قول الجمهور لقرب  من ري  اليريعة اإلسالم    

 ركهاالمحا ية على حياة الناس من خالل إقامة الحديد على مرتكبي الجرائم يعدم ت

 .ها أمام الناس، يالذت  ي  من الزجر يالتنديب ما  ي يإقامت

 . إقامة الحد على المرأة الحامل من تعجيل أي تنجيل العقوبة الحالة الرانية:

من المتف  علي  أن العقوبة ا تقام على الحامل حتى تضا حملها يترضع  ييستفني     

عليها يهي حامل تعريض   عن الرضاعة منها، ثم تقام عليها العقوبة، ألن إقامة الحد
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لحياة القفل بالهالك، يالقفل ا حكم علي  يا ذنب ل  ي ي  إتالا لمعالوم يهو الحمل 

يمن القواعد العامة األساسية أن ا تزر يازرة يزر أخرى، يأا تاليب العقوبة غير 

ا يترضع ، يبعد ذلك تقام عليهعليها حتى تضا حملها  إقامة الحد،  يجب  تنخير 31الجاني

  :عقوبة الجلد إذا كانت غير محالنة، يالرجم إن كانت محالنة، ياستدلوا بما يلي

يا رسول   قالت: ،زدأن النبي نلى هللا علي  يسلم جاات : جاات  امرأة من غامد من األ

ن أريد ت قالت: أراك  ،ستففرت هللا يتوبي إلي ( قال )ييحك! ارجعي  ا ،هللا! طهرني

ال ،  ققال: )يما ذاك؟( قالت: إنها حبلى من الزنى ،مالك ترددني كما رددت ماعز بن

ار ألنالقال:  كفلها رجل من ا ، قال لها )حتى تضعي ما  ي بقنك( )ءنت؟( قالت: نعم.

إذا ا )ال  ق ،ت الفامديةحتى يضعت. قال:  نتى النبي نلى هللا علي  يسلم  قال: قد يضع

باب من  مسلم  ي نحيح ، كتاب الحديد،يا نبي هللا! قال:  رجمها )أخرج   ،نرجمها ين

لحامل أن  تاخر ا ااستدال  ي هذا الحدي : ( ييج 11/200اعترا على نفس ، بالزنا،

 . ي حالة إقامة الحد عليها حتى تضا يترضا يلدها

 :أي الزانية، إقامة الحد على المرأة الحائض المتزيجة الحالة الرالرة:

ا براا لهاست ل يذلككانت المرأة متزيجة أي زانية للحيض يقول اإلمام مالك أنها تاخر إذا 

ها يكون بها حمل من زيجها أي سيدها،   ن كانت حامال  أخرت حتى تضا حمللئال  

 .32يترضا طفلها

لتنكد ية ل ، يليهو الرأت الراجح لما  ي  محا ية على القفل التي ا ذنب لها يا جنا     

 . من استبراا الرحم من عدم الحمل

نفيذ تاني قبل الحالة الرابعة: ءراا الفقهاا  ي أثر التوبة  ي إسقاط العقوبة عن الز    

 العقوبة، أي قبل القدرة على أنحابها، أتسقط أم ا ؟

 : اختلف الفقهاا  ي ذلك على قولين

يهو رأت عند اليا عية أنها مسققة، ياستدلوا على ذلك: ، 33القول األيل: الحنابلة   

أن  ليل:توبة التائب من هذا الذنب على توبة المحارب، ييرد على ذلك الد بحجية قياس

لى قياس توبة المحارب على توبة الزاني قياس ما الفارإ، يالعقاب  ي الحرابة ع

ستح  م  اااستمرار  يها، أما العقاب على الزاني  هو على أمر قد تم ي رغ من  يبتما

 .34العقوبة

 ن رسول هللاياستدلوا بن ،يالمالكية يبعض اليا عية هي مسققةالقول الراني: الحنفية     

لى أن ل ذلك عحد درجم ماعز الذت أقر بالزنا يقد جاا تائبا  قبل أن ينتي   لما أقام علي  ال

 .35خانة ميةااسترناا  ي المحر

ن ائبيتن جاايا الراجح هو أن التوبة ا تسقط الحدل ألن رسول هللا أقام الحد على الذي    

إقامة  عدم ثر  يأكماعز يالمرأة الفامدية، يكما نعلم   ن العفو عن الزاني ا يكون ل  

أي  يها، العقوبة علي ل ان جريمة الزنا هي ح  من حقوإ هللا التي ا يجوز التنازل 

  يها لعقوبة ي  االتسامح، أي إسقاط العقوبة  يها متى ثبتت الجريمة بالبينة،  ال بد من تقب

تمنا  وانايريا المخففة  ي إقامة حد الزنا، يلكنها ا تمنا من يجود مسققات يمهذه ال

  : تنفيذ يإقامة حد الزنا على األ راد منها

o رجوع المقر عن إقراره إذا ثبت الزنا باإلقرار الالريح أي الضمني. 
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o يهودعديل اليهود عن شهاداتهم قبل التنفيذ كلهم، أي بعضهم ما دام عدد ال 

  . لى شهاداتهم أقل من أربعةالباقين ع

o   ا ر احدهم قرابتكذيب أحد الزانيين لآلخر، أي ادعاؤه النكا  إذا كان الزنا ثابتا

يإن  الحد يهو مذهب أبي حنفية، أما األئمة الرالثة  يرين أن التكذيب ا يسقط

  . ادعاا ا يسقق  إا إذا أقام الدليل على يجود النكا 

o نيفةد قبل التنفيذ يبعد الحكم ي يهو مذهب أبي حبقالن أهلية شهادة اليهو 

o موت اليهود قبل الرجم .  

o ذلك من الحنفية يحجت   ي ،يهو رأت أبو يوسف ،زياج الزاني من المزني بها 

 ،تاعأن النكا  يورة شبهة تدرأ الحدل ألن  يعقي الزيج ح  الملك يااستم

 سابقا   يكان الفعل يقا زنا يلكن   قهاا هذا المذهب ا يوا قون  هذا الرأتل ان

  .36على الزياج

  خاتمة:

  خلالت الدراسة إلى النتائي التالية :   

 ،حرص اليريعة اإلسالمية على نيانة يحف  األعرا  بتيريا عقوبة الزنا 

يا الي يالتيدد  ي يسائل إثبات ، من حي  اليريط ياألحكام مراعاة  ي ذلك أن

يلهذا التيدد حكمة شرعية يهي أن  كلما كررت شريط  يقيوده قل يجوده،

ال  هال لكيثباتإالستر منديبا  إلي  شرعا ، يان العقوبة شديدة  ال بد من التربت  ي 

  ت .يقتل إنسان أي يجلد جزا ا ، يتذهب كرامت  يسمع

 يم ءن الكرالقرأدلة إثبات حد الزنا هي اإلقرار ياليهادة يالقرائن يجميعها ثابتة ب

 جماعما أن عقوبة الزاني ثابتة كذلك بالن  الالريح ياإليالسنة النبوية، ك

 . يالدليل العقلي

 ار ي ي ختيالة ااالزنا يعرا: بنن  أسم للوطا الحرام  ي قبل المرأة الحية  ي ح

ن ت  يعالعدل ممن التزم أحكام اإلسالم العادت عن حقيقة الملك، يعن شبه دار

 لنكا ضا ااشتباه  ي الملك يايعن شبهة ااشتباه  ي مو، ح  النكا  يشبهت 

 .جميعا  

 رالجريمة تعرا على أنها: محيورات شرعية زجر هللا عنها بحد أي تعزي 

ت يالمحيورات هي: إما إتيان  عل منهي عن ، أي ترك  عل منمور ب ، يعر 

ة جماعللعقوبة بننها: الجزاا اليرعي المقرر الذت يستحق  الجاني لماللحة ال

 .ع ياقتراا الجريمةعلى عاليان أمر اليار

 شرعت اليريعة اإلسالمية عدد من التدابير الرادعة التي تحف  للمجتما 

ي لمنهااإلسالمي أمن  ياستقراره،  عملت على محاربة الجرائم من خالل إتباع 

عية الوقائي قبل يقوع الجريمة من خالل القضاا على أسباب الجرائم، يالتو

، يضريرة األمر بالمعريا يالنهي ضد مخاطرها، ي ر  الرقابة الجماعية

عن المنكر، يتقوية الوازع الديني عند الناس من خالل غرس التقوى 

ذ ياإلخالص  ي نفوس المسلمين، يإذا ارتكبت الجريمة كان ا بد من اتخا

، يعدم متهايعدم التساهل  ي إقا ،المنهي العالجي ب قامة العقوبة المقررة شرعا  

 .الزنا من حقوإ هللا ا يجوز العفو  ي  اليفاعة  يها باعتبار أن
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  عدم تعر  الفقهاا المسلمون لفكرة اليريا المخففة ياانقال  على

بها  هتموااياجتهاداتهم، ييهر لنا أن قد  يلكن من خالل إشاراتهم ،تسميتها بذلك

 . يأدرجوها بمسميات أخرى

  ا الالح يدريريعة اإلسالمية شريعة تقوم على السماحة يالرأ ة جلب المال

 ثنااالمفاسد، ير ا الحرج عن المكلفين، يمراعاة اليريا التي يمرين بها أ

ا  ي عنه ارتكاب الجرائم،  راعت هذا األمر من خالل األحكام اليرعية المنبرقة

على  وتهاهذا الجانب،  بينت أن عقوبة الزنا ا تاخر يتقام مباشرة  ي حالة ثب

دين اعتبار لوجود مر  يعترى  الزاني المحالن بالرجم حتى الموت،

ر اليخ  المراد تنفيذ العقوبة علي ، أي ظرا ءخر يمر ب  كالبرد أي الح

 ي  اليديدين،  هي عقوبة حازمة بالرجم،  ال داعي لتنخير عن الرجل، يلكن

ة لحين عقوبحالة يجود الحمل بالنسبة للمرأة المحالنة،  ال بد من تنخير إقامة ال

حرنا  على سالمة القفل الذت ا ذنب ل  يا حكم يضا القفل يإرضاع ل 

جلد ي العلي ، يا تزر يازرة يزر أخرى، يأن العقوبة الرابتة لفير المحالن  ه

ة ا تاخر عن الرجل، يلكن المرأة إذا ثبت أنها حامل تاخر لحين الواد

 ع.ياإلرضا

 ن كد متنعملية إقامة الحد عليها لالنتهاا من الحيضل لل لمرأة الحائض تاخرا

   م.استبراا الرح

   جال مي ا حد، ألن حد الزنا من حقوإ هللا، التالالتائب من الزنا ا يسقط عن

  .ائبينتيألن رسول هللا أقام الحد على الذين جاايا ، للعفو  يها أي اإلسقاط

 وبة ا لعقيتنخير ا ، ي حالة المر  الذت ا يرجى شفاؤه ا بد من تنفيذ العقوبة

م ن يقاأما  ي حالة المر  الذت يرجى شفاؤه،  يجب مراعاة حالة م،  ائدة من 

ية علي  العقوبة،  تاخر لحين شفاا المر   ي حالة الجلد، يتراعي  ي عمل

امة ن إقمالجلد التوسط  يها من خالل الجلد بمائة سوط جلدة ياحدةل ألن الهدا 

 ناس،أمام ال وبةالعقوبة هي الزجر يالتنديب يهو متحق  من خالل إقامة العق

ى يرج ي ي حالة النفاس تاخر العقوبة لزيال النفاس، باعتبار أن النفاس مر 

 .شفاؤه

              

 : التوصيات 

 ريمةجيالذت ي عد  ضريرة التفرقة بين ااعتياد على ارتكاب على جريمة الزنا -1

 ة.بحد ذات  يبين الوقوع  ي ااضقرار يعدم تجايز حد الضرير

ركيز يالت هتمام يرعاية الجناة الذت ارتكبوا جريمة الزنا مرة ياحدةضريرة اا  -2

دت ألتي عليهم يمعر ة أسباب ارتكابهم لجريمتهم يترقيفيهم يمعالجة األسباب ا

 .إلى ارتكاب جريمتهم يارجاعهم إلى الح  يطري  ااستقامة

يا يرقامة العقوبة  ي حال تكرار الجريمة يااعتذار بالإضريرة التيدد  ي  -3

نا قامة حد الزإالمخففة كما يوني الباحران بمراعاة اليريا القارئة عند 

 .يااهتمام بالحالة العامة للجناة أثناا تقبي  العقوبة
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 سول هللاقامة الحديد اإلسالمية كما أمر هللا تعالى بها يكما بينها رإضريرة  -4

فير جة تحمية بقامة الحديد اإلسالإنلى هللا علي  يسلم يالبعد عن التهاين  ي 

حد يجوابر  ي يقت يا يالمستجدات  الحديد زياجر الزمان يالمكان ياليريا

 ياليريعة اإلسالمية بنحكامها نالحة لكل زمان يمكان.
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 18/05/2022 :القبولتاريخ                     01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 القانوني واألمن اإلدارية المشروعية بين الرجعية عدم مبدأ

The principle of non-retroactivity between 

administrative legality and legal certainty  

 2*آيت عودية بلخير محمد ،1حمامي عادل
 ghardaia.dz-hamami.adel@univ ، (الجزائر)ة غرداية جامع1

 aitaoudia@gmail.com ،(الجزائر)جامعة غرداية 2

     

 الملخص:         

 أنشأها تيال العامة المبادئ أهم من اإلدارية القرارات رجعية عدم مبدأ يعتبر        

 كان ديثاح أنه غير عية،المشرو لمبدأ تحقيقا باحترامه اإلدارة وألزم اإلداري، القضاء

 االعتراف في تجسد جديد موقف الدستوري المؤسس وكذلك الجزائري الدولة لمجلس

 القوانين ةرجعي عدم مبدأ على تأثير التوجه لهذا كان حيث القانوني، األمن بفكرة صراحة

 ارقر إلغاءب القاضي فقيام المبدأ، لهذا الجديد الهدف القانوني األمن وأصبح عامة، بصفة

 قانوني،ال األمن مباشرة غير بطريقة يحقق بذلك هو رجعي أثر على انطوائه بسبب إداري

 جميع يف مراعاته الدولة مجلس على يتعين فإنه دستوري مبدأ يعد األخير هذا أن وبما

 .وظائفه

 مبدأ عدم الرجعية؛ مبدأ المشروعية؛ األمن القانوني.: الكلمات المفتاحية

          Abstract:  

          One of the most important general principles established by  

the administrative judiciary is that administrative decisions cannot  

be applied retroactively, which constitutes one of the requirements  

of legality. However, recently the Algerian State Council and the  

constitutional founder had a new position represented in explicit  

recognition the idea of legal certainty, which affected the principle  

of non-retroactivity of laws in general. The legal certainty has  

become the new aim of this principle. Judicial cancellation of a  

retroactive administrative decision is thus indirectly achieving legal  

security, and since non-reactionary is a constitutional principle, the  

State Council must respect it in all its functions. 

            Keywords: Principle of non-retroactivity ;Principle of 

legality; Legal certainty. 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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 مقدمة:       

 يينالقانون لدى والقديمة المألوفة القانونية المبادئ من القوانين رجعية عدم مبدأ يعتبر

 وفي ستثناءاا إال رجعي بأثر القوانين إصدار بعدم يلتزم الذي المشرع ذلك في بما عموما،

 جلسم طرف من اإلداري القانون في تطبيقه تم نفسه المبدأ هذا ومحددة، ضيقة حدود

 نظرية كبذل مبتكرا لتطبيقه الخصب الميدان باعتبارها اإلدارية القرارات على الدولة

 مصادر ضمن يندرج عام مبدأ اعتبرت التي" اإلدارية القرارات رجعية عدم مبدأ"

 .البطالن طائلة تحت قرارها إصدار في باحترامه اإلدارة يلزم المشروعية،

 مكتسبةال الحقوق حماية هو رجعي ربأث القرارات سريان عدم إقرار من الغاية ولعل

 وعدم استمرارها وضمان حمايتها، واجب اإلداري القاضي على يقع الذي لألفراد

 منعت قانونية بنصوص المشرع يتدخل وقت هذا اإلدارية، الجهات طرف من بها المساس

  .الجزائري الدستور من 82المادة في الحال هو كما ةاإلداري القرارات رجعية

 إال قضاءال أو المشرع طرف من سواء المبدأ هذا بها يحظى التي األهمية هذه رغم لكن

 األمن فكرةب عترفا عندما ،الجزائري الدولة مجلس قضاء في الجديد بالتطور تأثر أنه

 المستوى على وكذلك ،2014جانفي  09بتاريخ  072133قراره رقم  في القانوني

من  36 للمادة األخيرة الفقرة في الفكرة ههذ الدستوري المؤسس تبنى عندما القانوني

 حيث ،يةرالجزائ الدساتير في نوعها من سابقة في ،2020 لسنة األخير الدستوري التعديل

 مبدأ ايةبحم مكلفا يعد لم الذي اإلداري القاضي وظيفة في تطورا االعتراف هذا عن نجم

 القانوني ألمنا مبدأ كان وإن ،الجديد المبدأ هذا بحماية أيضا مكلفا وإنما فقط، المشروعية

 مضمونه تحديد حيث من خاصة القانونية اإلشكاالت بعض يثير ذاته حد في زال ال

 أن نهشأ من كله هذا التشريعي، وحتى الفقهي أو القضائي المستوى على سواء ومعناه،

 ، وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خالل دراستنا هذه.القاضي وظيفة في يصعب

 والقرارات القوانين رجعية عدممن متطلباتها  القانوني األمن فكرة أن لذكربا الجدير

 ضمن تبريع اآلن حد إلى ولزال الماضي في عدي نفسه كان المبدأ هذا أن حيث اإلدارية،

 مدى ما :اليةالت اإلشكالية طرح إلى يدفعنا ما هذا ،اإلداري القانون في المشروعية مصادر

 اإلدارية؟ القرارات رجعية عدم مبدأ على نيالقانو األمن فكرة تأثير

ذلك اعتمدنا المنهج الوصفي، وك اإلشكالية هذه على واإلجابة الموضوع لدراسة

 :اليالت النحو على الموضوع ، كما قمنا بتقسيملدراسةالتحليلي وفقا لما تقتضيه ا

 .في إطار مبدأ المشروعية الرجعية عدم فكرة: األول المبحث -  

 .القانوني لألمن عنصرا الرجعية عدم مبدأ: الثاني المبحث - 
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 إطار مبدأ المشروعية في الرجعية عدم فكرة: األول المبحث      

 هذا ممفهو تحديد إلى أوال التطرق األمر يقتضي الرجعية، عدم مبدأ مضمون لبيان

 (.الثاني بلالمط) المبدأ لهذا القضائي التكريس إلى التطرق ثم ،(األول المطلب) المبدأ

  الرجعية عدم مبدأ مفهوم: األول المطلب      

 بصفة لمبدأا هذا تعريف إلى أوال التطرق علينا يتعين الرجعية عدم مبدأ مفهوم لتحديد

 الفرع) دارياإل القانون ميدان في المبدأ هذا تعريف إلى التطرق تم ،(األول الفرع) عامة

 (.الثاني

 أ عدم رجعية القوانينالفرع األول: تعريف مبد      

م معظ اهتبنتالتي  ين من المبادئ القانونية القديمةقوانالمبدأ عدم رجعية  برتيع

ا هو ار معلى غر ا،التشريعات الحديثة في قوانينها، وألهميته أصبح يعتبر مبدأ دستوري

عي أية "...ال تحدث بأثر رج بأن منه 82 إذ تقضي المادة الدستور الجزائري عليه في

وتكرس هذا المبدأ أيضا في  ،1يبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه"ضر

ا مال على ون إ"ال يسري القان التي تنص بأن: المادة الثانية من القانون المدني الجزائري

 حق ينص ن اليقع في المستقبل وال يكون له أثر رجعي، وال يجوز إلغاء القانون إال بقانو

هورية "تطبق القوانين في تراب الجم بأن 4تضيف المادة و ،إللغاء"صراحة على هذا ا

 .2"الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية

فنظرا  هد الثورة الفرنسية،تعود نشأة مبدأ عدم رجعية القوانين في فرنسا إلى ع

إلنسان احقوق من إعالن  14مادة في ال هإلى تكريس الفرنسيةذهب رجال الثورة  تهألهمي

حضارة وقد وجد هذا المبدأ كذلك في الحضارات القديمة مثل ال ،1789والمواطن لسنة 

عل تي جالرومانية التي ثار فيها شيشرون في وجه المنشور البريتوري بشأن الوصية ال

 .3لها أثرا رجعيا

 صارضي واقتجديدة على الماالقوانين ال نسحابعدم ا يقصد بمبدأ عدم رجعية القوانين    

فالقانون الجديد ال يسري على الوقائع والمراكز القانونية التي  ،4المستقبلحكمها على 

ن بي امالت والثقةنشأت في ظل القانون القديم وذلك بغرض الحفاظ على استقرار المع

بتداء اعية فقاعدة األثر الفوري تقتضي تطبيق النصوص القانونية الموضو ،أفراد المجتمع

غاء م إلمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويقتضي إلعمال هذا المبدأ كذلك أن يت

يأخذ هذا المبدأ على  أاللكن يجب  ،5القانون القديم بنفس اإلجراءات المتخذة عند إصداره

زائية الج القوانينإطالقه، حيث ترد عليه بعض االستثناءات إذ ال يسري هذا المبدأ على 

انون إذا نص الق أو قديم؛وعلى النصوص القانونية المفسرة لقانون  ؛للمتهماألصلح 

 .   6صراحة على ذلك
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 عدم الرجعية في القانون اإلداري الفرع الثاني: مبدأ    

ين ي يتعفي مجال القانون اإلداري بفكرة الحقوق المكتسبة الت مبدأهذا اليرتبط     

مبدأ المشروعية الذي ل اإلدارة مخالفة اانتهاكه لىع، ويترتب 7احترامها وعدم المساس بها

لك ذفي  بما اإلداريةيعتبر الضابط العام، وصمام األمان الذي يضمن مشروعية األعمال 

 .8عدم رجعية القرارات اإلدارية

انون م القيقصد بمبدأ المشروعية تطابق أعمال اإلدارة مع القانون، وال بد أن يفه 

ألمر اعلق تي جميع القواعد القانونية السائدة في الدولة، سواء بمعناه العام الواسع أ

 صدرامبالدستور أو المعاهدات الدولية، أو القوانين، حتى القرارات اإلدارية تعد 

 .9للمشروعية

 متعتت هاللمشروعية لكون تعتبر كذلك األحكام الصادرة عن قاضي اإللغاء مصدرا

رافع الدعوى أن يتمسك  في نفس مركز بمعنى أنه بإمكان أي شخص ،بحجية مطلقة

أما فيما يخص المبادئ العامة للقانون فهي تعتبر المصدر األساسي واألصيل  ،10ويحتج به

ذه ظم هللقانون اإلداري في فرنسا رغم تراجع هذا الدور لصالح المشرع الذي تبنى مع

يجد  هذا المبدأفإن  بالتاليو ،11المبادئ مثل مبدأ عدم الرجعية الذي تحول إلى مبدأ قانوني

ة اإلدار خالفةميترتب على الدستور أو القانون أو المبادئ العامة للقانون، ومصدره إما في 

  ا المبدأ القانوني نتيجتان هما:لهذ

 سري علىي عام يرجعية يعتبر مبدأ قانونالبما أن مبدأ عدم : بالنسبة للقرار اإلداري-أوال

لذي لقرار ااالفة بما في ذلك القرارات اإلدارية، فإن مخ جميع القواعد القانونية في الدولة

قضاء أن ال والمالحظ ،بعيب مخالفة القانونتصدره اإلدارة لهذا المبدأ يجعل منه مشوبا 

تاريخ اره باإلداري في الجزائر )المجلس األعلى( قد سبق له أن أقر هذه النتيجة في قر

رارات ن المبادئ المعمول بها أن القعندما نص "حيث أنه من الثابت وم 26/05/1984

 القرار بليغتخ اإلدارية الضارة باألفراد ال تطبق بأثر رجعي وإنما تطبق ابتداء من تاري

 لنقطةاوأنه كان يتعين على المدعى عليه )اإلدارة( وبخصوص هذه  ،المتضمن العقوبة

م المالئ ه منوإن ،يهتخاذ القرار المطعون فاللجوء على األقل إلى إجراءات التوقيف قبل ا

 .12"نونلمخالفتها القا 11/04/1982من أجل هذه األسباب إبطال المقررة الصادرة في 

ية إلدارتشكل الالمشروعية في مجال المسؤولية ا: بالنسبة للجهة مصدرة القرار-ثانيا

اء حيث أن مسؤولية اإلدارة ال تقوم على أساس األخط ،يوجب التعويض ايخطأ مرفق

ر ذهبت إلطاافي هذا  ،قط وإنما كذلك عن األخطاء القانونية التي تشوب قراراتهاالمادية ف

قضائه ي، والغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى إلى إقرار التعويض في حالة الغلط القانون

، أما في ما يخص الغلط المادي )المخالفة المباشرة للقانون( فإنه لم 13ثابت في هذا المجال

 .  14نيستقر على موقف معي
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 المطلب الثاني: التكريس القضائي لمبدأ عدم الرجعية.    

ك ال إن ذل، فالقوانين بدرجة كبيرة في تكريس مبدأ عدم رجعية كان المشرع يساهم اإذ 

دارية رات اإلهذا المبدأ في مجال القراب االعترافر السباق للقضاء اإلداري في ينفي الدو

لها  ، أجيزهلوضعية مخالفة اإلدارة ولتدارك  )أوال(، هالميدان الخصب لتطبيقالتي تعتبر 

لدولة اجلس مقضاء ونجد كذلك تطبيقات لهذا المبدأ في  )ثانيا(، الصادرة مراجعة قراراتها

 (.لثاالجزائري )ثا

 

 الفرع األول: حظر األثر الرجعي للقرارات اإلدارية      

 أوال: المبدأ العام       

رة أو إلداية التنظيمية أنها ال تكون نافذة في مواجهة ااألصل في القرارات اإلدار

 لقراراتلسبة األفراد إال من تاريخ نشرها بالطرق المقررة قانونا، لكن الوضع يختلف بالن

توقيع وال اإلدارية الفردية التي تكون نافذة في مواجهة اإلدارة بمجرد صدورها مباشرة

ة واجهفي ما ال يمكن االحتجاج به ر أنهعليها من طرف الجهات اإلدارية المختصة، غي

كما ال يمكن لإلدارة االحتجاج والدفع بعدم التبليغ أو  ،15األفراد إال من تاريخ تبليغهم بها

 وأرها ألنها تعتبر ملزمة بهذه القرارات من تاريخ صدورها وليس من تاريخ نش نشرال

 17م رجعية القرارات اإلداريةأما في ما يخص المبررات التي يقوم عليها مبدأ عد 16تبليغها

 فهي تتمثل في:

ية دم رجعهناك عالقة وطيدة تربط الحق المكتسب بقاعدة ع: تسبةكاحترام الحقوق الم -1

 ابقةسئع على وقا القرارات القرارات اإلدارية، فاحتراما لهذه الحقوق يجب أن ال تطبق

 .  18قانونوهذا المبدأ يعمل به في الدول الحديثة التي تحترم سيادة ال

سة السيا من الفقه ورجالأكد كل : قرار األوضاع والمراكز القانونيةالحفاظ على است-2

 كلتش عيةالرج أن اعتبارإلى منهم في فرنسا على فكرة استقرار المعامالت، وذهب اتجاه 

عتبر ويجتماعي، االانتهاك للميثاق  هي تعدواعتداء يمكن أن يرتكبه القانون  أكبر

Portalis ار الستقرفي التشريعات فإن ذلك سيؤدي إلى اختفاء ا ه إذا أبيحت الرجعيةأن

ستناد باال رجعية القرارات ، أما أحكام القضاء فهي األخرى تشير دائما إلى عدمواألمان

ي فالثقة  بث يإلى األحكام الدستورية التي تحظر رجعية القوانين، باعتباره مبدأ عام يقتض

 .   19ء تعلق األمر بالقرارات الفردية أو الالئحيةسوا ،استقرار  المعامالت

به أكتس من حقه الذي لمبدأ عدم حرمان أي شخص مهما كانيقتضي هذا ا: فكرة العدالة-3

فالعدالة تقتضي عدم سريان القوانين الجديدة على أوضاع قانونية نشأت  ،20في الماضي

م ثين، اتهم على قانون معقبل نفاذه، فليس من العدل أن ينظم األفراد شؤونهم وتصرف

 . 21يصدر قانون جديد يبطل هذه التصرفات
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 لحاالتاتسري القرارات اإلدارية بأثر رجعي في  بصفة استثنائية :االستثناءثانيا:  

 اآلتية:

 ويكون ذلك في حال ما إذا قرر المشرع بنص قانوني سريان الرجعية بنص خاص:-1

، نجد جزائرت التشريعية لهذا االستثناء في الومن التطبيقا القرار اإلداري بأثر رجعي.

بإعادة والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية  146-66من المرسوم  10مثال المادة 

 يادةترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني فيما يخص الز

 .22الخاصة باألقدمية المتعلقة بالمعاش أو التقاعد

 اريإدفإذا صدر حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار : األحكام القضائية الرجعية في -2

 تنفيذ الحكم من خالل إصدار قرارات تقضي بسحب القرارات اإلدارةيتوجب على 

 .23المترتبة عن القرار الملغى قضائيا ومحو كل أثاره

 .  24إذا كان القرار معلقا على شرط واقف أو فاسخ -3

 ؤكدا لقرار سابق.إذا كان القرار مفسرا أو م-4

منح  ر رفضإذا تعلق األمر بسحب قرار إداري لم يولد حقوقا مكتسبة لألفراد مثل قرا -5

 .25ترخيص

 السماح لإلدارة بمراجعة قراراتهاالفرع الثاني:       

ي تملك اإلدارة في سبيل مراجعة قراراتها المشروعة أو غير المشروعة، سلطت

 فسها أواء نه اآلليات إعادة النظر في القرارات من تلقالسحب واإللغاء، فلها بمقتضى هذ

ذه هوسنوضح  ،المعني بالقرارطرف الشخص اري( يقدم لها من بناء على طلب )تظلم إد

 اآلليات على النحو التالي:

 يعيقصد بالسحب إنهاء أثار القرار اإلداري غير المشروع بأثر رج السحب:-أوال

إذا  ال ماحقرارات الفردية المشروعة أو السليمة في وبمفهوم المخالفة ال يجوز سحب ال

الل كانت هذه القرارات منتجة لحقوق مكتسبة، وفي الحالة العكسية يجوز السحب خ

 . 26مواعيد محددة

هذا يكون ل ون أند: يقصد به إنهاء أثار القرار فورا وبالنسبة للمستقبل فقط، اإللغاء-ثانيا

وقت  غاء بقرار تنظيمي فإنه يجوز سحبه في أياإللغاء أثر رجعي، فإذا تعلق اإلل

 فإذا :نحالتي الفردية فيجب التمييز بينعلى قواعد عامة ومجردة، أما القرارات  الحتوائه

 بةمكتس بها متى ترتب عنها حقوقا تعلق األمر بالقرارات المشروعة فال يجوز المساس

ن خالل ميعاد الطعمشروعة المرتبة للحقوق يكون إلغاءها الغير  أما القرارات

 .27القضائي

 الفرع الثالث: تطبيقات مجلس الدولة الجزائري       

، نجد بعض التطبيقات القضائية نسبيا بالرغم من أن القضاء اإلداري حديث النشأة

بدأ عدم الرجعية إلى جانب التي تدل على دور مجلس الدولة الجزائري في االعتراف بم
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قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس  المبدأ في قراراته منها: حيث نجده قد أورد هذا ،المشرع

الذي جاء فيه " متى كان من الثابت ومن المبادئ المعمول  1984ماي  26األعلى بتاريخ 

بها أن القرارات الفردية الضارة باألفراد ال تطبق بحقهم بأثر رجعي وإنما تطبق ابتداء 

ضي بعقوبة قثم فإن القرار اإلداري الذي ي من تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبة، ومن

قرار باإلضافة إلى  ،28تأديبية خالفا لما ورد في أحكام هذا المبدأ، يعد مخالفا للقانون"

"التعليمة ال  أن الذي جاء فيه 26/11/2015الصادر بتاريخ  098751مجلس الدولة رقم 

جيل والطابع لوالية البلدية تسري بأثر رجعي للعقد الذي تم تحريره وتسجيله بمفتشية التس

 فيماو ،29طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين باألثر الرجعي..." 06/08/2002بتاريخ 

يخص إنهاء القرارات اإلدارية غير المشروعة المنشأة لحقوق، ذهبت الغرفة اإلدارية 

القرارات اإلدارية "بالقول  19/12/1993بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

تنشئ حقوقا بمجرد اإلمضاء وال يهم إن كانت منشورة أم ال، مبلغة أو دخلت حيز التنفيذ 

ز استثناء من ولو أن االجتهاد القضائي يجي ،في كل الحاالت يكون غير قانونيوأن سحبها 

القرارات الالشرعية، إال أن سحب القرار اإلداري يستوجب أن يتم  ،هذه القاعدة الخاصة

     30ة الطعن القضائي وهو ما ال يتوفر في النزاع الحالي"قبل انقضاء مهل

حجج لكن ما يالحظ عن القضاء اإلداري الجزائري من وجهة نظرنا أنه طالما يت 

ذه ، فهبنظرية أعمال السيادة كلما تعلق األمر بقرارات السلطات اإلدارية المركزية

 لقضاء.بة اات من خضوعها لرقاالوسيلة )أعمال السيادة( تعتبر من وسائل استبعاد القرار

 

 لألمن القانوني عنصركالمبحث الثاني: مبدأ عدم الرجعية       

د هر مبدأ جديظتماشيا وقاعدة التطور التي يتميز بها القانون اإلداري بصفة عامة،        

ور دبالتالي وجود تطور في على مستوى مجلس الدولة الجزائري )األمن القانوني(، 

لى هب إأنه ذ الحديث ، والمالحظ في موقف الفقهتهيتعين عليه حماي ي أصبحالذ القاضي

لجديد االوجه  وهذا ما يعتبر ،األمن القانوني عناصرأحد القوانين كرجعية مبدأ عدم  إدراج

   .لمبدألهذا ا

 المطلب األول: مبدأ األمن القانوني      

 ناولألول(، ثم تلقانوني )الفرع امن االتطرق أوال إلى مفهوم األ دراسةالتقتضي منا        

 )الفرع الثاني(.هذا المبدأ في مجال القرارات اإلدارية 

 األمن القانونيمفهوم الفرع األول:       

مطلب كيان أهميته لبيان مفهوم األمن القانوني يتعين التطرق إلى مدلوله )أوال(، ثم ب       

 جديد يتعين االعتراف به )ثانيا(.

تعتبر فكرة األمن القانوني من المسائل التي ال تزال  :شكالية مدلول األمن القانونيإ -أوال

 تثير إشكاالت قانونية سواء من حيث تعريفها أو من حيث كيفيات تحقيق هذا المبدأ
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االعتراف باألمن القانوني في الجزائر كان كمصطلح فقط، سواء من طرف محكمة ف

في قرار محكمة التنازع الصادر بتاريخ  حيث جاء أو مجلس الدولة. التنازع

حيث لئن كانت القاعدة المنصوص عليها في المادة "  000114تحت رقم  09/01/2012

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص على أن أحكامه تطبق فور سريانه  02

لهذه القاعدة  واستثنت منها ما يتعلق باآلجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم، فإن

السالفة الذكر وتدخل في تطبيق عدم رجعية  02استثناءات أخرى لم تتضمنها المادة 

أو تمس بالحقوق  رجعية القانون تهدد االستقرار واألمن القانونيينالقوانين، إذا ما كانت 

والمراكز القانونية المكتسبة للمتقاضي، ما يجعله يفقد الثقة في النظام القانوني 

ولقد أورد مجلس الدولة األمن القانوني ألول مرة في قراره الصادر بتاريخ  31ئي"والقضا

االجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر على استبعاد " بأن قضىعندما  09/01/2014

نظرية العلم اليقيني في حساب أجل الطعن إلبطال القرارات اإلدارية الفردية، ولكن مبدأ 

للقرارات اإلدارية يستوجب أن يكون رفع  األمن القانوني استقرار األوضاع وحفاظا على

ورد  2020المعدل سنة  حتى في الدستور الجزائري ،32الدعوى في أجل معقول"

بنصها "...يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن سواء في الديباجة  ،كمصطلح فقط

األمن طات العمومية وضمان بينها واستقالل العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السل

، لألمن القانونيتحقيقا في فقرتها الرابعة " 34ص المادة ون ،والديمقراطي" القانوني

تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه 

  .33ووضوحه واستقراره"

ي فوني لألمن القان بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي خرج عن المألوف وقدم تعريفا

ر على "مبدأ األمن القانوني يقتضي أن يكون المواطن قاد 2006تقريره السنوي لسنة 

ن متحديد ما هو مباح وما هو محظور بموجب القانون المطبق، دون أن يستدعي ذلك 

ن وانيجانبه بذل مجهودات غير محتملة، من أجل بلوغ هذه النتيجة، يجب أن تكون الق

ة ومفهومة وال تخضع في الزمن لتغييرات مفرطة، وباألخص غير الصادرة واضح

  .34"المتوقعة

رية مبادئ البعض لها قيمة دستو من مجموعة مكونةقانوني فكرة يعتبر األمن ال   

، يلقانونا الوضوح، وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ 35والبعض اآلخر ليست له هذه القيمة

 رجعيةم أ عدمبد حظر التراجع )مبدأ الدقرة(، شروع،الم التوقع الشفافية، ،المساواة مبدأ

 هي عالقة الجزء بالكل. هذه العناصر الفرعية ب عالقته، بالتالي فإن 36القوانين وغيرها

في نفس تعتبر  التي بالحقوق المكتسبةمن جانب آخر يرتبط مبدأ عدم الرجعية 

يهدف إلى حماية األفراد رجعية القوانين اصر األمن القانوني، فمبدأ عدم عن الوقت أحد

غاية الحق واالستقرار القانوني في المجتمع، من اآلثار السلبية للقانون وبالتالي تحقيق 

المكتسب هو الحفاظ على المراكز القانونية التي أكتسبها األفراد في ظل نظام قانوني 
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أن أكدت ، ولقد سبق للغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى 37معين التي ال يجوز المساس بها

في قضية  1988-11-05الصادر بتاريخ  55061على هذه العالقة، في القرار رقم 

" من المقرر قانونا أن القرار اإلداري الذي يبطل )د.ع( ضد )السلطة( الذي جاء فيه 

قرار إداري سابق اكتسب حقوقا لشخص ما، يعد مخالفا لمبدأ أسبقية القرارات اإلدارية 

 وفيما ،38تبر مشوبا بعيب تجاوز السلطة يستوجب البطالن "، ويعوالحقوق المكتسبة

مبدأ ولكن "...يخص عالقة الحقوق المكتسبة باألمن القانوني جاء في قرار مجلس الدولة 

للقرارات اإلدارية يستوجب أن يكون رفع  األمن القانونيوحفاظا على  استقرار األوضاع

   .39الدعوى في أجل معقول"

 ني مطلب جديد للمجتمعات العصريةاألمن القانو -ثانيا

ية ضمن ألهميته سعت عديد الدول إلى تضمين دساتيرها هذا المبدأ إما بصفة صريحة أو

 (.2)كرسته في نظامها القانوني(، وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي 1)

أ على إن االعتراف بهذا المبد: ألمن القانوني في النظم المقارنةالتوجه نحو ا-1

مانيا في أل مباشرة بعد نشأتهستوى الدولي من طرف المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان الم

س هذا فرض على الدول األوربية األخذ به، في ذلك تسابقت الدول في تكري 1961 سنة

 1978المبدأ في دساتيرها إما بشكل صريح كما هو الحال في دستور اسبانيا لعام 

ودستور  ،الحالي 1958ثل دستور فرنسا لسنة م ، أو ضمنيا197640والبرتغال لعام 

 .202041قبل التعديل الدستوري لسنة  الجزائريألمانيا، وكذلك الدستور 

 ةصراحعترف الدستور الجزائري ألول مرة ا: ع األمن القانوني في الجزائرواق-2

ستوري فجرأة المؤسس الد ،2020باألمن القانوني في التعديل الدستوري األخير سنة 

فة صدأ بمنه متفوقا على نظيره الفرنسي الذي لم يتطرق إلى هذا المب تجزائري جعلال

ر الدول المغاربية إذ لم يرد هذا المبدأ ال في الدستو مستوى حتى على صريحة

 بهذا اعتراف بوجود القول يمكن لكن ،44أو حتى المصري ،43أو التونسي ،42المغربي

مكن ي ، فمثالائر قبل التعديل الدستوري األخيركما هو الحال في الجز ضمنية بصفة المبدأ

المادة  ربط متطلبي وضوح وسهولة النفاذ إلى القانون بمبدأ المساواة المنصوص عليه في

ال  الدساتير النظم القانونية وباألخص معظمف ،201645التعديل الدستوري لسنة من  32

 ناصرهالعتراف ببعض عاألمن القانوني من خالل امبدأ تخلو من اإلشارة ضمنيا إلى 

جزائري من الدستور ال 84/4الذي ورد في المادة  عدم رجعية القوانين أيضا ومن ذلك

 917846 من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي لسنة 8وكذلك المادة  ،الحالي

 .48والمصري ،47ونجد كذلك هذا المبدأ في الدستور المغربي

 للقرارات اإلدارية.ني من القانواأل الفرع الثاني:         

 أشرنا، كما المبادئ من لمجموعة جامعة فكرة هو القانوني األمن أن منطلق من         

 إلى المبادئ هذه وتنقسم ،عناصره بقيامإال  اإلدارية القرارات في يتحقق هذا المبدأ ال فإن
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 في حقهم من األشخاص تمكين إلى تهدف للقانون، المادي بالنفاذ تتعلق مبادئ: نوعين

 وتبليغها القوانين بنشر ذلك سبيل في الدولة وتلتزم تخاطبهم، التي القواعد بمجموع العلم

 المخاطب تمكين إلى تهدف القانونية للقاعدة الفكري بالنفاذ تتعلق ومبادئ ،49للمخاطبين

 حسب تكيف المبادئ هذه ،50القانون يفرضه ما لمعرفة وفحواه القانون محتوى فهم من

 المواطنين إعالم ضرورة اإلدارية للقرارات المادي النفاذ لتحقيق فيتعين اإلداري، القانون

 كما الفردي للقرار بالنسبة والتبليغ التنظيمية، القرارات يخص ما في النشر طريق عن بها

 والمذكرات والمنشورات التعليمات على اإلطالع من األشخاص تمكين اإلدارة على يجب

 اإلداري القضاء يختص الفكري النفاذ تحقيق سبيل في أما إلدارية،ا الوثائق من وغيرها

 اإلداري التفسير جانب إلى هذا وضوحها، عدم أو غموضها حال في القرارات هذه بتفسير

 بسد الدولة مجلس يختص االجتهادية وظيفته وبفضل العامة، الهيئات به تختص الذي

 . 51النصوص في النقص

 حقوقهم احترام ،52لألفراد المشروعة التوقعات احترام جانب ىإل القانوني األمن يستهدف

 كانت ولو حتى بها المساس يجوز وال بل ،53السابق في عناصرها اكتملت التي المكتسبة

 هذا ليشم ال لكن معينة، زمنية مدة بمرور يتحصن الذي مشروع غير إداري قرار وليدة

 كذلك لإلدارة يمكن وال جديدة، مراكز أية تنشئ ال فهي المعدومة القرارات التحصين

 الطعن فترة اللفخ المعيبة أما سليمة، كانت إذا اإللغاء أو بالسحب المنشئة قراراتها إنهاء

 .54فقط

 تراجع دق األساس هذا فأن المكتسبة، للحقوق أساسا يعتبر الرجعية عدم مبدأ كان وإذا

 لمكتسبةا الحقوق احترام مبدأ ايؤديه التي الوظيفة تساهمحيث  القانوني، األمن لصالح

 أنه كما مباشر، بشكل تعزيزه في القانونية والمراكز األوضاع على الحفاظ في المتمثلة

 المكتسبة وقالحق احترام مبدأ على إيجابيا ذلك أنعكس القانوني باألمن االهتمام تم كلما

 .   55المبدأين بين التبادلية العالقة تظهر وهنا

 ني: تأثير مبدأ عدم الرجعية الحديث عن القضاء اإلداريالمطلب الثا      

 يةمشروعج تحت مبدأ المبدأ في صورته القديمة واضح المعالم ويندرهذا الإذا كان 

 وظائف على جميعو ،عليه كان لها تأثيركمبدأ دستوري فإن ظهور فكرة األمن القانوني 

 القضاء اإلداري بصفة عامة رغم عدم وضوحها.

 ع األول: التأثير في الوظيفة التشريعية للقضاءالفر      

ا مالدولة في  ويظهر هذا التأثير سواء بالنسبة للدور االستشاري الذي يمارسه مجلس       

 كون علىيلذي ايتعلق بمشاريع القوانين )أوال(، أو بالنسبة ألسباب الدفع بعدم الدستورية 

 مستوى مجلس الدولة )ثانيا(. 

بداية يجب التمييز بين "مشروع قانون" الذي يبادر به : مشاريع القوانينبالنسبة ل -أوال

في هذا  ،56رئيس الحكومة أو الوزير األول و"اقتراح قانون" الذي يبادر به نواب البرلمان
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تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس " 143/2تنص المادة 

رئيس الحكومة حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الدولة ثم يودعها الوزير األول أو 

وعليه فإن مجال االستشارة الذي يمارسه مجلس  ،57الشعبي الوطني أو مجلس األمة"

 . 58إلى اقتراحات القوانينهذا الدور  دون أن يمتد فقط على مشاريع القوانينالدولة يقتصر 

ال إ 59رحهد به أو تطورغم أن رأي مجلس الدولة غير ملزم للحكومة، التي لها أن تتقي

ألمن اادئ أن هذا الدور االستشاري قد ينبه الحكومة على مخالفة النص المقترح ألحد مب

 ضفي قيمةالذي ي 2020القانوني ومن ذلك مبدأ عدم الرجعية، خاصة في ظل دستور 

تما حنه أل ،الحكومة تعديله أو إلغاءه نهائيامما يتعين على  ،دستورية على هذا المبدأ

  بل بالرفض من طرف المحكمة الدستورية.سيقا

لى بة عي الرقايساهم مجلس الدولة ف: بة للرقابة على دستورية القوانينبالنس -ثانيا

لدور افي  عن طريق الدفع بعدم الدستورية هذا من جهة، كما قد يساهم دستورية القوانين

 ،خرىة من جهة أمن خالل المشاركة في التركيبة البشرية للمحكمة الدستوري قابيالر

فة ة بصا ومبدأ عدم الرجعيوفي كلتا الحالتين يساهم في تحقيق األمن القانوني عموم

الرقابة عن طريق الدفع أسوة  2016التعديل الدستوري لسنة  ستحدثا وقد خاصة

ت الذي يحدد شروط وكيفيا 16-18ثم صدر القانون العضوي رقم  ،بالمشرع الفرنسي

وكان هذا في ظل نظام الرقابة السياسية الذي كان معتمدا  ،60وريةتطبيق الدفع بعدم الدست

 الرقابة يتولى الدستوري المجلس أصبح فرنسا في أما ،196361 دستور ، منذفي الجزائر

 طالت التي لالنتقادات نظرا أنه إال ،195862 أكتوبر 4 دستور بعد القوانين دستورية على

 هذا ىعل القضائية الطبيعة إضفاء محاولة إلى التوجه تم الفرنسي، الدستوري المجلس

 الحقوق كتنته التي القوانين دستورية بعدم الطعن في الحق ألفرادا منح بواسطة المجلس

 ما اوهذ الحقة هي الرقابة هذه فطبيعة ،2008 سنة الدستوري التعديل بعد والحريات

 ذات افرنس في بةالرقا تبقى ذلك رغم لكن القضائية، الرقابة أسلوب مع تتفق يجعلها

  .63األسلوب هذا في الغالب العنصر ألنها سياسية طبيعة

تم التخلي على الرقابة السياسية وحل محلها الرقابة  2020بعد التعديل الدستوري لسنة 

حيث نصت  ،للدستور القوانين مطابقة من التحقق مهمة القضاء فيه يتولى التي القضائية

وأبقي  ،قلة مكلفة بضمان احترام الدستور"مؤسسة مست المحكمة الدستورية"  185المادة 

من الدستور "يمكن  195هذا التعديل عن نظام الرقابة عن طريق الدفع، إذ جاء في المادة 

إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو 

كمة أمام الجهات القضائية أن الحكم مجلس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف في المحا

التشريعي أو تنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها 

في هذا الصدد تثار فرضية سريان القانون الذي سيطبقه القاضي بأثر رجعي  ،64الدستور"

المحكمة وبالتالي المساس باألمن القانوني لألفراد، لذلك يتوجب إلغائه من طرف 
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، لكن ال يأخذ هذا األمر على إطالقه من طرف مجلس الدولة االدستورية في حال إخطاره

 .أشرنالقانون بأثر رجعي كما فهناك حاالت استثنائية يجوز فيها سريان ا

حد ضو وافيما يخص التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية فإن مجلس الدولة يشارك بع

، وهذا يعتبر تراجعا على ما كان موجود 65لمحكمة العلياباإلضافة إلى عضو آخر يمثل ا

 ضاءأع 4لسلطة القضائية ممثلة في ، حيث كانت ا2016بعد التعديل الدستوري لسنة 

  . 66عضوين يمثالن مجلس الدولة، وعضوين للمحكمة العليا

 ل من:يظهر هذا التأثير في ك :الفرع الثاني: التأثير على وظيفة القاضي         

 انونيالق لمستوىاالعتراف بفكرة األمن القانوني سواء على ا أدى :الدور القضائي -أوال

 لمبدأ ضامنإلى  لمبدأ المشروعيةمن حامي  إلى تحول دور القاضي اإلداري القضائي أو

تدبدب في وظيفة  ظهورذا التطور ه، وقد ترتب عن 67األمن القانونيجديد هو آخر 

 جلسحيث ذهب م ،د صعوبة في الموازنة بين المبدأينالذي أصبح يج ،القاضي اإلداري

 ،طالقاإل الدولة الفرنسي إلى إجراء الموازنة بإعمال كل منهما دون إهمال أحدهما على

رار الق واالعتراف بآثار ،فيقوم القاضي بالحد من أثار اإللغاء للقرار غير المشروع

إللغاء كم ان للقاضي أن يجعل لحاإلداري كلها أو بعضها التي رتبها في الماضي، كما يمك

بل قبها بالنسبة للقرار غير المشروع أثر مستقبلي من خالل االعتراف بآثاره التي رت

 .  68صدور الحكم

لعامة ابادئ الم من مبدأ عدم الرجعية القرارات اإلداريةيعتبر  :يالدور االجتهاد -ثانيا

واة، المسا مبادئ أخرى مثل مبدأ أستخلصها مجلس الدولة الفرنسي إلى جانبالتي للقانون 

ونجد تطبيقات لهذه  ،69ومبدأ الحق في التقاضي ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة

من م األورغم أن مفهو ،ما سبق وأشرناالدولة الجزائري كالمبادئ كذلك في قضاء مجلس 

 المبادئ هذه إال أنه يساهم بدرجة كبيرة في استقرار ،لقانوني الزال غير واضح في معناها

 ،70ضائيةالق القضائية، كما يعتبر قيد على مجلس الدولة يلزمه بعدم العدول عن اجتهاداته

ى جمود بما يؤدي إل لعدول القضائي مع األمن القانونييتصور تعارض اال  أنلكن يجب 

تضت االجتهاد بصفة مطلقة، فليس هناك ما يمنع من تغيير االجتهاد الثابت إذا اق

بقى تالقاضي  اجتهادات رجعيةعدم  أن قاعدة إلى كذلكيجب االنتباه و ،71الضرورة ذلك

لى عالب خاصة في ما يتعلق باالجتهادات القضائية اإلدارية التي تسري في الغ ةمحدود

 .72وقائع ناشئة قبل النطق به

 هداتمن جانب آخر يفرض مبدأ األمن القانوني على مجلس الدولة أن تكون اجتها    

ضمان قة بالسيما االجتهادات المتعل ؛بسهولة ة الوصل إليهامع إمكاني ؛ومةواضحة ومفه

 .نسبيامع ضمان استقرارها  ؛يان القرارات اإلدارية بأثر رجعيعدم سر
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  خاتمة:       

 وكرسها الدستور الجزائري، الدولة مجلس أنشأها التي القانوني األمن فكرة إن       

 حيث ،معا القاضي وظيفة وعلى القوانين رجعية عدم مبدأ ىعلواضح  تأثيركان لها  حقاال

الذي يعتبر في نفس الوقت أساسا  القانوني األمن عناصر ضمن يندرج المبدأ هذا أصبح

 عدم من المرجوة الغاية أو الهدف يعتبر الذي المكتسبة الحقوق احترام مبدأ إلى جانب ،له

تعتبر أيضا من مبادئ األمن  أخرى ئمباد زيادة إلى وهذا رجعي، بأثر القرار سريان

 القول يمكن ثم من ،وغيرها المشروع والتوقع القوانين واستقرار المساواة مثلالقانوني 

 فالعالقة اإلدارية القرارات رجعية عدمك ادئه،مب خالل من القانوني األمن مبدأ بحماية

 :التالية النتائج إلى نخلص سبق ما على وبناء واضحة بينهما

 نفسه يكلف لم أنه غير القانوني، األمن بفكرة الجزائري الدولة مجلس اعتراف مرغ -1

 متعدد أنه على يجمع الفقه وحتى للمشرع، بالنسبة األمر ونفس مفهومها، تحديد عناء

 .المعالم مجهول المبدأ هذا حماية في صعوبة خلق شأنه من هذاو والمعاني، الدالالت

 إيجابي أمر هو كمصطلح القانوني األمن بفكرة جزائريال الدستور اعتراف كان إذا  -2

 مبدأ فهو إلعماله، الالزمة األرضية تهيئة عدم حال في سلبيا يكون أن يمكن أنه غير

 . إلعماله وقضائية قانونية ضمانات إلى ويحتاج تصوري، منه أكثر وظيفي

 للمخاطبين ونيالقان األمان لضمان وحده القوانين رجعية عدم مبدأال يكفي تحقق  -3

تستوفي  أن ،المكتسبة للحقوق احترمها عن فضال اإلدارية، القرارات تكون أن فيتعين

 والمساواة ؛الشفافية الوصول؛ وإمكانية واالستقرار؛ الوضوح ة فيثلتممال لمبادئباقي ا

 . وغيرها

 :هيف كن أن ندلي بهامالتي ي التوصيات أما

 مفهوم على نسبيا ولو الغموض إزالة على لعملا يتعين فرنسا، في الوضع غرار على -1

 . الجزائري القضاء أو الفقه طرف من سواء القانوني األمن

 الرجعية عدم مبدأ حماية في القاضي دور تعزيزو ضمان األمن القضائي على العمل -2

 التحجج وعدم لألفراد، المكتسبة بالحقوق الماسة اإلدارية السلطات لقرارات بالتصدي

إخاللها بهذا  حال في مسؤوليتها إقرارعلى األقل  وأ المركزية، السلطات أعمال بسيادة

 .  قوانينها بفعل التشريعية السلطة مسؤولية تقرير جانب إلى ،المبدأ

        

 المراجع         

 كتبال -أوال

بدأ ين معبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، دور قاضي اإللغاء في الموازنة ب أحمد-1

جامعي، ر المشروعية ومبدأ األمن القانوني )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الفكال

 .2018اإلسكندرية، مصر، 

، خلدونيةر المحمد آيت عودية، األمن القانوني ومقوماته في القانون اإلداري، دا بلخير-2

 .2018الجزائر، 

تشريعية  )دراسة فقهية، عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود اإلدارية بوعمران-3

 .2018ر، ومنقحة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائ ديدة، طبعة ج(وقضائية
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 لمطبوعاتا ديوان السياسية، والنظم الدستوري للقانون العامة المبادئ ادريس، بوكرا-4

 .2016 الجزائر، الجامعية،

  صر،م القانونية، الكتب دار عمان، سلطنة في اإلداري القضاء جمعة، فاروق وليد -5

2015. 

نة(، قارم)دراسة -النظرية العامة للقانون-سيدي محمد، مدخل إلى علم القانون حمليلي-6

 .2021النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، 

لى إالل بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من االستق صالح-7

 .2015مطبوعات الجامعية، الجزائر، ية، ديوان الاليوم، الطبعة الثان

، ديوان المطبوعات 1عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار اإلداري ط-8

.2017الجزائرية، الجزائر،   

نشر وال القادر عدو، المنازعات اإلدارية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة عبد-9

 .2014والتوزيع، الجزائر، 

ري ضياف، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسم األول )اإلطار النظعمار بو-10

 .2013للمنازعات اإلدارية(، الطبعة األولى، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ار دري، عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلدا-11

 .2003هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

مة كفيف حسن، النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ، دار هو-12

 .2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .2000مصر،  دار المطبوعات الجامعية، القانون اإلداري، جد راغب الحلو،ما-13

يع، توزشر والمحمد الصغير بعلي، القضاء اإلداري )مجلس الدولة(، دار العلوم للن-14

 .2004عنابة، الجزائر، 

 مقاالتال-ثانيا

ة ستوريللقضاء الجزائري بدوره في الرقابة على د االعترافمحمد، "مبررات  بومدين-1

سات للدرا االجتهادالقوانين وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية"، مجلة 

 .2019، 4، العدد 8، جامعة تامنغست، الجزائر، المجلد القانونية واالقتصادية

 مجرد 2016 الجزائري الدستوري للتعديل طبقا الدستورية بعدم الدفع محمد، بومدين -2

 المجلد ر،الجزائ أدرار، جامعة والمجتمع، القانون مجلة الشاذ، الفرنسي للنموذج تقليد

 .2019 سنة ،01 العدد ،07

 لمضمونا حول أفكار: نونيالقا األمن مبدأ سميحة، لعقابي الدين، شمس الشريف بشير -3

 ر،الجزائ ادي،الو جامعة والسياسية، القانونية للبحوث الدولية المجلة القانونية، والقيمة

 .2019 ديسمبر ،03 العدد ،03 المجلد

جلة ي"، مكآلية لتحقيق األمن القانون القوانين رجعيةعبد القادر، "مبدأ عدم  جالب-4

، 4جلد جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، الم البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،

 .2018، 01العدد 

 األمن مبدأ تكريس في اإلداري القضاء دور أبوبكر، ديار ديكان سعيد، الكريم عبد دانا -5

 العراق، ة،السليماني -جيهان لجامعة العلمية المجلة ،(مقارنة تحليلية دراسة) القانوني

 .2020 ولاأل كانون ،(2) العدد ،(4) المجلد
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جلة ي"، مالقضائي في تحقيق األمن القانون االجتهادحامد شاكر محمود الطائي، "دور -6

 .2017، 31، العدد 2الحقوق، الجامعة المستنصرية، العراق، المجلد 

داري ء اإلرفعت عيد سيد، "مبدأ األمن القانوني )دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضا-7

عية امعات العربية للدراسات والبحوث، تصدرها  الجموالدستوري"، مجلة اتحاد الج

 .2013 ، أكتوبر34حقوق، القاهرة، العدد العلمية لكليات الحقوق العربية، كلية ال

عة لجامزياد خالد المفرجي، "الحق المكتسب في القانون اإلداري"، مجلة الحقوق، ا-8

 .2012، سنة 16،17، العدد 4المستنصرية، العراق، المجلد 

ية شورش حسن عمر، لطيف مصطفى أمين، "الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستور -9

كز ة، المرصاديوالحقوق المكتسبة )دراسة تحليلية مقارنة("، مجلة البحوث القانونية واالقت

 .2020، 01، العدد 03الجامعي أفلو، الجزائر، المجلد 

مجلة القضاء اإلداري"، المازن ليلو راضي، "األمن القضائي وعكس االجتهاد في -10

 .2019 ،42، العدد 41السياسية والدولية، جامعة المستنصرية، العراق، المجلد 

 الملتقيات -ثالثا

وطنية ة العبد المجيد غميجة، "مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي"، الندو -1

ية ريقوعة اإلفمن طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجم

 .2008مارس  28لإلتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء، المغرب، 

 

 الهوامش    

 
، الجريدة 2020، المعدل والمتمم، والمعدل سنة 1996الدستور الجزائري لسنة  - 1

 .19 ، ص82، العدد 2020ديسمبر  30الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 
 المعدل والمتمم. تضمن القانون المدني،ي ،26/09/1975في مؤرخ ال 58-75األمر - 2
كآلية لتحقيق األمن القانوني، مجلة  القوانين رجعيةدأ عدم عبد القادر، مبجالب  - 3

، 4جلد البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، الم

 .73، ص 2018، 01العدد 
 .176جالب عبد القادر، المرجع نفسه، ص  - 4
)دراسة مقارنة(، -انونقلالنظرية العامة ل -علم القانون حمليلي سيدي محمد، مدخل إلى - 5

 .174، ص 2021النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، 
 .183، 180حمليلي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  - 6
 الجامعة الحقوق، مجلة اإلداري، القانون في المكتسب الحقزياد خالد المفرجي،  - 7

  .5، ص 2012 سنة ،16،17 العدد ،4 المجلد العراق، المستنصرية،
 النظري اإلطار) األول القسم اإلدارية، المنازعات في المرجع ،عمار بوضياف  - 8

 . 12ص  ،2013 الجزائر، والتوزيع، للنشر جسور األولى، الطبعة ،(اإلدارية للمنازعات
عبد القادر عدو، المنازعات اإلدارية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر  - 9

 .14، ص 2014 والتوزيع، الجزائر،
 .99عبد القادر عدو، المرجع نفسه، ص  - 10
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وليد فاروق جمعة، القضاء اإلداري في سلطنة عمان، دار الكتب القانونية، مصر،  - 11

 .52، 50، ص 2015
، 9841ماي  26، مؤرخ في 33853المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  - 12

، 4عدد لمجلة القضائية للمحكمة العليا، القضية )ل.خ( ضد وزير الشؤون الخارجية، ا

 . الموقع الرسمي للمحكمة العليا. 218-215، ص 1989
، قضية دخلي ضد 07/04/1971قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى،بتاريخ  - 13

على  اريةوالي والية الجزائر. أشار إليه كفيف حسن، النظام القانوني للمسؤولية اإلد

 .119، ص2014ومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أساس الخطأ، دار ه
 .119، ص نفسهكفيف حسن، المرجع  - 14
بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود اإلدارية )دراسة فقهية، تشريعية  - 15

، 2018، وقضائية، طبعة جديدة ومنقحة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

 .76ص 
ر عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداري، دار عما - 16

 .155، ص 2003هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 . 156عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  - 17
 .5، ص المرجع السابقزياد خالد المفرجي،  - 18
رات اإلدارية، )دراسة مقارنة، أحمد محمد فارس النوايسة، مبدأ عدم رجعية القرا - 19

في  فرنسا، مصر، األردن(، أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه

حزيران  ردن،القانون العام، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية، األ

 .43، ص 2009
 .4زياد خالد المفرجي، المرجع السابق، ص  - 20
 .75ادر، المرجع السابق، ص جالب عبد الق - 21
، أنظر بوعمران عادل، 573، ص 1966جوان  08الجريدة الرسمية المؤرخة في  - 22

 .78المرجع السابق، ص 
 .78بوعمران عادل، المرجع نفسه،  - 23
 .80، 78، ص نفسه بوعمران عادل، المرجع - 24
أسكندرية، مصر، ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية،  - 25

 .541، ص 2000
 .100بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  - 26
 .98، 97، ص نفسهبوعمران عادل، المرجع  - 27
 .، المرجع السابق33853م المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رق - 28
، قضية )ب.ج( ضد 26/11/2015، المؤرخ في 098751مجلس الدولة، قرار رقم  - 29

 لية و)س. ع ر(، الموقع الرسمي لمجلس الدولة الجزائري.وزير الما
، المجلة 19/12/1993، جلسة 104779المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، ملف رقم:  - 30

 . 206، ص 03، العدد 1994القضائية، سنة 
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، مجلة المحكمة 09/01/2012، الصادر بتاريخ 000114محكمة التنازع، قرار رقم  - 31

 .172، ص 2012، السنة 02 العليا، العدد
، المؤرخ في 072133مجلس الدولة، الغرفة األولى )القسم الثاني(، قرار رقم  - 32

 .، قضية )م.ي( ضد والي والية تيارت، الموقع الرسمي لمجلس الدولة09/01/2014
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 التحفظ الدولي على اتفاقيات حقوق اإلنسان

International reservation to human rights 

conventions 
 2جياللي شويرب ،1*سليمان شلباك

 (الجزائر) األغواط مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة1

s.chelbak@crsic.dz  

  univ.dz-dj.chouireb@lagh ،(لجزائرا)األغواط جامعة عمار ثليجي 2

     

 الملخص:       

خير هو األ تشهد الساحة الدولية اهتماما متزايدا بحقوق اإلنسان على اعتبار أن هذا

ن نساغاية كل من التنظيم الداخلي والدولي، وبعدما أظهرت إجراءات حماية حقوق اإل

ي من لدولعدم كفايتها في النطاق الداخلي للدولة بدأ البحث عن حمايتها على الصعيد ا

 لطاتسخالل المعاهدات الدولية التي تبرمها الدول، مما يرتب التزامات وقيود على 

مكن دة ال يمعاهبالدولة، وألن الدول غالبا ما تقوم بتغليب مصالحها الداخلية على أن تلتزم 

ل إلى لوصونودها، لذا كان التحفظ هو المخرج لتفادي االنقسام الدولي وااالتفاق على ب

ه توافق دولي، حيث يمكن للدولة اللجوء إلى التحفظ عندما تتعارض بعض بنود هذ

 المعاهدات مع مصالحها.

حقوق للية وال شك أن هذه الحالة أفضل من استبعاد الدولة المتحفظة على اتفاقية دو

هذه  ركتها فيها، وبالنظر لخصوصية تلك االتفاقيات فقد أنشأتعدم مشا أواإلنسان 

ذه الدول على أحكام ه األخيرة أجهزة تختص بالبت في صحة التحفظات التي تبديها

 .االتفاقيات

 نسان.المعاهدات الدولية، السيادة، حقوق اإل ،الدول ،التحفظ : الكلمات المفتاحية

     Abstract:  
The international arena is witnessing an increasing interest in 

human rights, given that the latter is the goal of both internal and 

international regulation, and after the measures for the protection of 

human rights showed their inadequacy within the internal sphere of 

the state, the search for their protection began at the international 

level through international treaties concluded by states, which 

entails obligations and restrictions on the powers of the state, and 

because states often give priority to their internal interests to be 

bound by a treaty whose terms cannot be agreed upon, so 

                                                           
 المؤلف المرسل  *
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reservation was the way out to avoid international division and 

reach international consensus, where the state can resort to 

reservation when some of the provisions of these treaties conflict 

with its interests . 

Undoubtedly, this situation is better than excluding the reserving 

state or not participating in an international convention on human 

rights, and given the specificity of those conventions, the latter has 

established bodies specialized in deciding on the validity of 

reservations made by States to the provisions of these conventions. 

           Keywords : Reservation, Countries, International Treaties, 

Sovereignty, Human Rights. 

 مقدمة:       

فتها لدول بصت نزعة فردية تتعامل مع اإذا كانت قواعد القانون الدولي التقليدي ذا  

وعن  وحدات منفصلة ومستقلة كل منها عن األخرى، وبغض النظر عن نظام الحكم فيها،

 يادةأشخاصها فإن قواعد التنظيم الدولي تنظر إلى الجماعة الدولية ككل وتعنى بز

تعاون أ الالتضامن الدولي والعمل على تحقيق السالم واألمن الدوليين، والعمل على مبد

افية الثقو)االقتصادية واالجتماعية عالقات الدولية في جميع المجاالتكمحرك إلنماء ال

لتضامن اادة وغيرها(، هذه األعباء الدولية المشتركة التي تهم اإلنسانية جمعاء أدت لزي

 الدولي التي تكفل مستويات مقبولة لإلنسان كإنسان آدمي.

 مجتمعلهذا اإلنسان على هذا الكوكب أصبح ال وتحقيقا للمصلحة العامة المشتركة

اق الدولي هو مجتمع اإلنسان المتواجد في جميع أجزائه وال تقتصر مصلحته في نط

ات ض لذاإلقليم الذي يتواجد فيه، واتصلت مصلحته مع نظرائه في وحدة المصير والتعر

م خروج ن ثولي، ومالمخاطر، فاإلنسان هو الغاية لكل من التنظيم القانوني الداخلي والد

 ة البحتلدولعن المجال المحجوز ل العالقة بين الدولة ورعاياها فيما يتعلق بهذه الحقوق

لي لداخاحيث بحث عن حمايتها على الصعيد الدولي بعد أن ظهر عدم كفايتها في النطاق 

قوق للدول، ومن ثم أخذت سيادة الدولة في التقلص من هذه الناحية وذلك بإقرار ح

 ان.اإلنس

تعمل ولدول واإلقرار بحقوق اإلنسان يكون من خالل المعاهدات الدولية التي تبرمها ا

اياها برع على حماية هذه الحقوق وتحقيقها ال يقتصر على مجرد القول بأن عالقة الدولة

بة متشعوالمقيمين لم تعد من األمور الداخلية البحتة، ذلك أن تحقيق تلك الحقوق ال

 ا يترتب عليه خروج موضوعات أخرى من هذا النطاق لتدخل فيوالمتنوعة وحمايته

 نطاق القانون الدولي كما يفرض على الدولة التزامات وقيود على سلطانها.

يمكن  دة الوألن الدول غالبا ما تقوم بتغليب مصالحها الداخلية على أن تلتزم بمعاه

وللحيلولة  وعدم التوافق، االتفاق حول بنودها، مما جعل المجتمع الدولي عرضة لالنقسام

دون حدوث ذلك ومعالجة تلك اإلشكاالت والوصول إلى اتفاق دولي وصيغة وبنود 

 للمعاهدة كان التحفظ من أبرز الممارسات الدولية في هذا المجال.
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تأثير  به منتأتي أهمية البحث من أهمية االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان وما تلع

ضة داخلية للدول وسلب حق التحفظ سيجعل من هذه الدول عرعلى تدخل في الشؤون ال

 للضغوط الخارجية بالشكل الذي يؤثر في سيادة الدول.

ند ليه عإكما تكمن أهمية البحث في كون التحفظ حق من حقوق الدولة يمكنها اللجوء 

 هدةلمعاانود التوقيع أو التصديق أو االنضمام إلى المعاهدة الدولية عندما تتعارض بعض ب

 مع مصالح الدولة.

راف األط ومن هذا المنطلق يمكننا طرح اإلشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن للدول

 في معاهدات حقوق اإلنسان أن توظف آلية التحفظ بداعي المساس بسيادتها؟

ن مضاميلإلجابة على هذه اإلشكالية تم استخدام المنهج الوصفي من خالل التعرض ل

 ة لحقوقدوليصة ما تعلق بالتحفظ على المعاهدات، وكذا االتفاقيات القانون المعاهدات خا

 اإلنسان.

لى عسيتم تقسيم البحث إلى مبحثين، نتناول في المبحث األول ماهية التحفظ 

قوق ات حالمعاهدات الدولية، أما المبحث الثاني فنخصصه إلجراءات التحفظ على اتفاقي

 اإلنسان.

 هشكاليتحفظ على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وإول: مفهوم التالمبحث األ    

نية قانوقبل التطرق إلى ماهية التحفظ البد من إيراد أبرز التعاريف الفقهية وال

قانون ص الللمعاهدات أو االتفاقيات الدولية، فالمعاهدة هي: "كل اتفاق دولي بين أشخا

ها خضع لتحديد القواعد التي تالعام بغرض تنظيم عالقة من العالقات الدولية ويتضمن 

 (1997)ماجد، هذه العالقة".

ه بأنه غير كما عرفت بأنها: "االتفاق الذي يتم بين أشخاص قانونية دولية ويتميز عن

 ي دائرةففذا ال يعقد إال بعد مفاوضة، ويتطلب توقيع الدول المتعاقدة عليه، وال يصبح نا

 (1987مد، )حاالقانون الدولي إال بعد التصديق عليه". 

عقد يتفاق دولي ا( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بأنها: "تعني 02وعرفتها المادة )

اً ثر، وأيو أكبين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أ

 (2010)تونسي و عميمر ، كانت التسمية التي تطلق عليه". 

 توب بينق مكمكننا تعريف المعاهدة الدولية بأنها: "اتفاوفي ضوء التعاريف السابقة ي

يتم إبرامه  شخصين من أشخاص القانون الدولي العام، أياً كانت التسمية التي تطلق عليه،

 وفقا ألحكام القانون الدولي العام بهدف إحداث آثار قانونية".

 ي:لية وهومن خالل هذا التعريف يمكن تحديد العناصر األساسية للمعاهدة الدو

 اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي؛  -1

 أن يكون االتفاق مكتوبا؛  -2

 أن يتم إبرام هذا االتفاق وفقا ألحكام القانون الدولي؛  -3

 (2007)عامر، أن يكون الهدف من إبرامه ترتيب آثار قانونية؛   -4

 ثان(.وعليه سنتناول تعريف التحفظ )مطلب أول( وإشكاليته )مطلب 

 المطلب األول: تعريف التحفظ على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان    

إذا كان اتفاق جميع أعضاء المجتمع الدولي حول نظرة واحدة لكل المواضيع باألمر 

المستحيل ولكي يتحقق الهدف من المعاهدات الدولية والمتمثل في انضمام أكبر عدد من 
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استحدثت آلية التحفظ  ةالمجتمع الدولي في مجموع كس نظرةالدول للمعاهدات حتى تع

لفسح المجال أمام الدولة التي ترغب في االنضمام إلى معاهدة، ونظرا لوجود علَّة في 

المضمون الذي جاءت به المعاهدة مما يجعل الدول تتردد في االنضمام إليها ومن ثم 

 لى القدر المعتبر لسيادتهاافظة عيكون لها الخيار في استعمال هذه اآللية من أجل المح

ورغم ذلك تباينت آراء الفقهاء الدوليين ونصوص معاهدات حقوق اإلنسان تحديدا في 

 مسألة إدراج أحكام التحفظ في نصوصها.

لحقوق  الفرع األول: التعريف الفقهي والقضائي للتحفظ على االتفاقيات الدولية    

 اإلنسان

ه ا أقتعقيدا في القانون الدولي، وهذا م يعتبر موضوع التحفظ من أكثر المسائل رَّ

ف ين أطراظر بألنه يطرح العديد من التساؤالت ويثير تباينا كبيرا في وجهات الن ،فقهاءال

 المعاهدة المبرمة خصوصا إذا كان مضمونها يتعارض مع مصالح الدول التي تكون

ول الد عدد ممكن منأطرافا في المعاهدة، ورغم ذلك فإن التحفظ يتضمن استجابة ألكبر 

رة فك حساب تكامل التي تريد االنضمام للمعاهدة حتى ولو كان ذلك في إطار جزئي على

 (Amor, 2004) .مضمون المعاهدة

اء لفقهونظرا للتعقيد في موضوع التحفظ فإن ذلك انعكس على تعريفه حيث نجد من ا

ن ع"تصريح صادر  :من توسع في تعريفه ومنهم الفقيه "شارل روسو" الذي عرفه بأنه

أو  كامهتعلن عن رغبتها في عدم التقيد بأحد أح ،إحدى الدول المشتركة في معاهدة ما

أنه: ب     ويعرفه البعض  (1994)روسو، تعديل مرماه أو جالء ما يكتنفه من غموض". 

 معاهداتى ال"عمل إرادي من جانب واحد تتخذه الدولة بمناسبة اإلقدام على االرتباط بإحد

ا من كامههدفة من ورائه الحد من آثار المعاهدة المعنية في مواجهتها باستبعاد أحمست

يرا خاصا يتجه نحو تضييق نطاق ارتباطها أو إعطاء بعض هذه األحكام تفس

 (1994)سامي عبدالحميد و سالمة حسين، مداها".

اء به ذي جوقد سار في نفس االتجاه الفقيه "دافيد هنتر ميلر" حيث يشمل التعريف ال

ت حفظاكل االعالنات التي تقدم بأي طريقة إلى موضوع المعاهدة، ويرى أن طبيعة الت

أويل أو الت فسيرتتضمن إما اإلضافة أو التقييد أو االستبعاد أو التعديل أو التكييف أو الت

 (2000)محمود متولي، ألحكام في المعاهدة.

دين االعالنات في حين ذهب رأي آخر إلى وضع تعريف ضيق للتحفظ مستبع

 يشمللالتفسيرية في تعريفهم عكس التعريفات الفقهية التي توسعت في تعريف التحفظ 

قييد اد أو تستبعاالعالنات التفسيرية، وقد استبعدت هذه االعالنات لكونها ال يترتب عليها ا

 .أو تعديل ألحكام معينة في معاهدة، وبالتالي ال ينطبق عليها اصطالح التحفظ

ي فما عرفه "هايد" بأنه: "إعالن يصدر عن الدولة التي ستكون طرفا ومن هذا 

ي اف فالمعاهدة وذلك بغرض خلق عالقة مختلفة بين تلك الدولة والدول األخرى األطر

رسمي  عالنالمعاهدة أو الذين سيكونون أطرافا فيها"، وعرفه الفقيه "ويلكوس" بأنه: "إ

ولها قب نل عام، تهدف من ورائه أن تستبعد ميصدر عن الدولة عند قبولها للمعاهدة بشك

 (1994)روسو، لها، ألنها ترغب في االلتزام بها". أحكاما معينة، أو أن تعد

بينما يرى الفقيه "أنزيالتي" على أن كلمة تحفظ هي إعالن فردي إرادي صادر عن 

وهذا  عينةستبعاد سريان أحكام مالدولة أو الدول التي قبلت المعاهدة في مجموعها بقصد ا
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نصوص التعريف يتناول فقط االستبعاد وكل ما يؤدي إليه التحفظ هو استبعاد بعض 

 (2000)محمود متولي، المعاهدة وليس أكثر من ذلك.

( 478) وقد عرفت موسوعة األمم المتحدة التحفظ باالستناد إلى قرار الجمعية رقم

لى علمتعلق بالتحفظات ا 1951، ورأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 1950لعام 

ن منفردة م"خطاب صادر بإرادة : جريمة اإلبادة الجماعية على أنهاتفاقية حظر ومعاقبة 

ثار ن اآلعالدول وبصورة مكتوبة عند التوقيع على اتفاق أو التصديق عليه بهدف التخلي 

ذي لبلد الابلق القانونية الناجمة عن تطبيق أحكام محددة من المعاهدة أو تبديلها فيما يتع

 (1994)سامي عبدالحميد و سالمة حسين، أودع هذه التحفظات".

 1969الفرع الثاني: تعريف التحفظ وفقا التفاقية فيينا لعام     

ف الذي تعريكان لألفكار التي أرستها محكمة العدل الدولية السالفة الذكر أثر في ال

ف هذا التعريلذل 1969جاءت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ف التحفظ من ك عرَّ

صدره ت( بأنه: "إعالن من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته، 2/1خالل المادة )

ه تهدفة با مسدولة ما بين توقع معاهدة أو تصادق عليها أو تقبلها أو تقرها أو تنظم إليه

)تونسي لة".الدوهدة في تطبيقها تلك استبعاد أو تغيير األثر القانوني لبعض أحكام المعا

 (2010عميمر ، و

 من "يعني إعالن فقد عرفت التحفظ في المادة الثانية بأنه: 1986أما اتفاقية فيينا لعام 

ها صديقتجانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن منظمة دولية عند توقيعها أو 

 ل األثرعديتاد أو أو تأكيدها رسميا أو قبولها أو انضمامها إلى معاهدة، وتهدف به استبع

ذه على هذه الدولة أو هالقانوني في أحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها 

 (2020)باية، المنظمة".

ي انفراد الننه: "إعألقة بالتحفظات فقد عرفت التحفظ بأما لجنة القانون الدولي المتع

ليها عصديق ة أو التو منظمة دولية عند توقيع معاهدأو تسميته تصدره دولة أأيا كان نصه 

ي لخالف فا باأو إقرارها رسميا أو قبولها أو انضمامها إليها أو عند تقديم دولة ما شعار

 لقانونيثر امعاهدة وتهدف الدولة أو المنظمة من ذلك اإلعالن إلى استبعاد أو تعديل األ

مة". نظلمألحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك األحكام على هذه الدولة أو ا

 (1995)األمم المتحدة، التحفظات على المعاهدات، 

 لقولاوبغض النظر عن نقاط االشتراك واالختالف بين جميع التعريفات فإنه يمكن 

لخالف الفقهي قد حسم ا 1969( من اتفاقية فيينا لعام 2أن التعريف الذي جاءت به المادة )

 :والقانوني بشأن التحفظ والذي يمكن استنتاج ما يلي

ي فأن التحفظ هو تصرف منفرد من قبل الدولة لتحديد االلتزامات الواردة  -

 االتفاقيات الدولية التي تجيز التحفظ على بعض أحكامها؛

لقائل ابدأ أن يكون التحفظ صريحا وعلنيا، فالتحفظ الضمني ال قيمة له عمال بالم -

 بأن الشرط ال يفترض أبدا؛

األثر  عديلحفظا إذا كان هدفه استبعاد أو تأن اإلعالن الصادر عن الدولة يكون ت -

 يل أوالقانوني لبعض أحكام المعاهدة، وبخالف ذلك فإن أي إعالن ال يسعى إلى تعد

ريفها ند تععاستبعاد لبعض نصوص المعاهدة ال يُعد تحفظا، لذلك لم تُعر اتفاقية فيينا 

 ن؛قديم اإلعالللتحفظ على التسمية أية أهمية وإنما ركزت على الهدف من وراء ت
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انونية الق أن التحفظ على مادة أو فقرة ما موجودة في االتفاقية ال يبطل اآلثار -

ة وال لقانونيثار الألحكام األخرى وإنما تتجرد المادة أو الفقرة المتحفظ عليها من جميع اآل

 تترتب عليه أيه التزامات أو حقوق في مواجهة الطرف المتحفظ؛

لى عمطلقا وإنما محدد بزمن محدد، عند التوقيع  إن وقت إبداء التحفظ ليس -

 .ديق أو القبول أو االنضمام إليهااالتفاقيات الدولية أو عند التص

 نالمطلب الثاني: إشكالية التحفظ على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسا     

ماع جإلى نظرية اقبل ظهور فكرة السيادة في القانون الدولي كان التحفظ يستند إل

(Unanimity Doctrine أي القبول الصريح أو الضمني للتحفظ من كل الدول )

ة دولصبح الاألطراف في المعاهدة، مما يعني أن رفض أي دولة طرف للتحفظ يمنع أن ت

أن  ومنطلق هذه القاعدة العالمية (2019)حوة، ،االتفاقية صاحبة التحفظ طرفا في

 ، في حين أن التحفظ هو عرض جديدالمعاهدة الدولية عقد بين مجموعة من الدول

ها وحدت أجل الحفاظ علىللتفاوض يمكن للدول األطراف في المعاهدة قبوله أو رفضه من 

 (2007)عامر، وتكاملها.

 إلنسانالفرع األول: األساس القانوني للتحفظ في االتفاقيات الدولية لحقوق ا     

لية دة الدوعاهنضمام للموقيع أو االإذا كان للدولة الحق في التحفظ عند التصديق أو الت

لدول اا أن ن هذا التحفظ هو مظهر من مظاهر السيادة واستقالل هذه الدولة، كمأباعتبار 

فظة لمتحالمتحفظة والدول األطراف األخرى متساوية في هذه السيادة، ذلك أن الدولة ا

ى ل األخرلدواإن باقي تتمتع بالحرية في تحديد التزاماتها الدولية الخارجية، وبالمقابل ف

يادة سكرة فضه استنادا لفاألطراف في المعاهدة الدولية لها الحق في قبول التحفظ أو ر

 (2008)سعيد حمودة، الدولة.

 28/05/1951الشهير في  أقرته محكمة العدل الدولية بمناسبة رأيها االستشاري وقد

قية لم التفاجناس، وألن ااأل وقمع جريمة إبادةبشأن التحفظ على االتفاقية الخاصة بمنع 

ظر تتضمن نصوصا تُجيز أو تحظر التحفظ أي أنها سكتت عن بيان حكم التحفظ وبالن

لبت قد طفلتشدد الفقه التقليدي بشأن المسألة باشتراطه إجماع األطراف في االتفاقية 

لصت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية رأيها االستشاري في هذا الشأن، وخ

ضوع محكمة في رأيها إلى جواز التحفظ على االتفاقية بشرط أن ال يتعارض مع موال

 من قبل اجهةاالتفاقية والهدف منها، وفي هذه الحالة تعتبر الدولة المتحفظة طرفا في مو

 فة،)أحمد خليلك في مواجهة من رفض هذا التحفظ.تحفظها من األطراف، وال تعتبر كذ

2016) 

 حفظ أالن التالعدل الدولية لم تأخذ بالقاعدة التقليدية في شأيتضح من هذا أن محكمة 

ه ذت بوهي قاعدة االجماع في حالة سكوت المعاهدة عن بيان حكم التحفظ، وهذا ما أخ

ن تُبدي تحفظا بنصها على أنه: "يجوز للدولة ا 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

ها لنضمام و االأليها أو قبولها أو الموافقة عليها على المعاهدة عند توقيعها أو التصديق ع

 باستثناء الحاالت التالية: 

 إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة؛  -1

 إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ليس من بينها هذا التحفظ؛  -2
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وضوع ا لمإذا كان التحفظ مخالف 2و 1في الحاالت التي ال تشملها الفقرتين   -3

 (1969)إتفاقية فيينا، غرض منها".المعاهدة وال

دة معاهوبناء على ذلك فإن التحفظ على المعاهدة يجوز كأصل عام إذا لم تحضره ال

يل بنص صريح، أو إذا لم يكن من بين التحفظات التي نصت عليها المعاهدة على سب

 (2016)أحمد خليفة، يا لموضوع المعاهدة والغرض منها.الحصر، أو إذا لم يكن مناف

 فظاتالفرع الثاني: موقف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان من مسألة التح     

 شكاالإ تثير التي تجيز التحفظ صراحة الإذا كانت االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 

أو  ارهاحيث يجوز للدولة عند توقيع اتفاقية ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقر

عام لإلنسان وق اي تحفظ كما هو الحال في االتفاقية األوربية لحقاالنضمام إليها أن تُبدي أ

 (،42تها )في ماد 1951جئين لعام (، والمعاهدة المتعلقة بوضع الال57في مادتها ) 1950

قية الدولية واالتفا (38في مادتها ) 1954لجنسية لعام واالتفاقية المتعلقة بوضع عديمي ا

ية واالتفاق (20في مادتها ) 1956عنصري لعام لللقضاء على جميع أشكال التمييز ا

داء (، هذه األخيرة أجازت إب75في مادتها ) 1969األمريكية لحقوق اإلنسان لعام 

دات دون بشأن قانون المعاه 1969التحفظات التي تنسجم مع أحكام اتفاقية فيينا لعام 

 (2020)باية، سواها.

 لحظربحقوق اإلنسان نصت على ا كما أن هناك بعض االتفاقيات الدولية المتعلقة

يق لتصداالصريح لممارسة التحفظ على أحكامها سواٌء عند التوقيع على اتفاقية ما أو 

فاقية لك االتمن ذعليها أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها وهي أيضا ال تثير إشكال، و

 1956 عامة بالرق لالتكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيه

 1960 ليم لعام(، واتفاقية اليونيسكو الخاصة لمحاربة التمييز في مجال التع09في مادتها )

دتها في ما 1996الطفل لعام (، واالتفاقية األوربية لممارسة حقوق 09في مادتها )

 (2019)حوة، (.24)

قية ما تفاعلى ا أما في حالة خلو المعاهدة من أي نص يتعلق بالتحفظ فإن توقيع دولة

ن القانو قهاءفأو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها يثير خالف بين 

ان إلنساالدولي، حيث أن أغلب الفقهاء يعدون التحفظ على االتفاقيات الدولية لحقوق 

يد الحم)سامي عبدخاضعا لنظام التحفظ الوارد على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 

 نه يوجد بعض الفقهاء من يدعمون فكرة خصوصية نظامأكما  (1994سالمة حسين، و

 التحفظات في إطار القانون االتفاقي لحقوق اإلنسان.

ن اإلنسا حقوقفإذا كان القول بأنه ال يجوز التحفظ على االتفاقيات الدولية المعنية ب

فيينا  مسة من اتفاقية( في فقرتها الخا60أمر بديهي وهو ما يُستشف من نص المادة )

لتحفظ عليها االتي ميزت هذه االتفاقيات بطابع عام قد يؤدي  1969لقانون المعاهدات لعام 

حقوق  واعدإلى عرقلة غرض االتفاقية المرجو تحقيقه منها، ولكن ال يمكن أن تعد جميع ق

ات التفاقين اإفاإلنسان آمرة وال جميعها تؤكد حقوقا أساسية خالفا لما يراه البعض، وعليه 

 بيب،ح)صالح الدين ق األساسية لإلنسان الواردة فيهاالتي ال يمس جوهرها أو الحقو

يات تفاقيمكن للدولة ممارسة حق التحفظ عليها، ألن إتاحة التحفظ على هذه اال (2013

 هذه بدون أي قيد من شأنه أن يعرقل التقدم الُمطرد لها وينال فكرة تكامل ووحدة

 (2010نسي و عميمر ، )تواالتفاقيات.
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ية ات الدولونظرا الزدياد التحفظات التي تُبديها الدول واتساعها على االتفاقي    

د ك نجلحقوق اإلنسان، األمر الذي أدى إلى بروز هذه اإلشكالية وبشكل جلي، ومن ذل

( 40حفظت )ت 1969على سبيل المثال أن في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

وب الشعوولة، كما أن العديد من الدول تحفظت على الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان د

أيضا و 1989ة الدولية لحقوق الطفل لعام ، ونفس األمر بالنسبة لالتفاقي1981لعام 

)حوة، .1989 ال التمييز ضد المرأة لعاملالتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشك

2019) 

ذي وط المختلف المحاكم الدولية الحاجة الماسة إلى التحفظ المشروقد أكد اجتهاد 

وفي  ةوهريإجماع دولي في المسائل الج ينحصر في المسائل الثانوية ألنه يمكن من تحقيق

دت أن أك -سالفة الذكر-28/05/1951دل الدولية بتاريخ الفتوى الصادرة عن محكمة الع

حفظا تبدي نتهت إلى تقرير أن الدولة التي تالتحفظ ال يعني بالضرورة إجازة مطلقة، وا

 نأل األطراف دون البعض اآلخر يمكن وتتمسك به على الرغم من اعتراض بعض الدو

 اهدةينظر إليها بوصفها طرفا في االتفاقية، إذا كان التحفظ منسجما مع هدف المع

  (2007، )عامرطرفا في االتفاقية. والغرض منها، وإال فإنه ال يمكن اعتبار الدولة

حقوق للية ومن أجل تقليل التحفظات التي تبديها الدول عند التوقيع على اتفاقية دو

ت عليه ا حثاإلنسان أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها، وهو م

 حددةالجمعية العامة لألمم المتحدة، كما أضافت أنه يجب أن تكون هذه التحفظات م

 صى ما يمكن.وتضييقها في أق

 

لمعاهدة الفرع الثالث: استناد التحفظ إلى أحكام القانون الداخلي يخالف هدف ا     

 وموضوعها أو أن التحفظ عناصره غامضة وغير دقيقة

لفة مخا هناك بعض الدول نجدها تتمسك عند ارتباطها باتفاقيات حقوق اإلنسان بعدم

انونها قا مع تقبل نصوص المعاهدة في حدود تالؤمه نهاأالتفاقية لقانونها الوطني، بحيث ا

 عها علىساتاوالوطني، أي أن النظام الداخلي للدولة هو الذي يثير إشكال تزايد التحفظات 

حفظ الت تلك االتفاقيات، وهذا اإلشكال هو ما جعل األستاذ "فريد ريك سودر" يقول أن

ن حيث مخرى ا مختلفا من دولة إلى أعلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان يجعل تطبيقه

 (Madiot, 1991) الموضوع، ومن حيث األشخاص.

 ياتوقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن التحفظات التي أبدتها الوال

ال تعدو  1966 المتحدة األمريكية على أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام

ا ن منصوصا كاة المعنية لم ترض االلتزام بأحكام العهد إال مأن تكون دليال على أن الدول

 عليه في تشريعها الداخلي.

فالمبدأ العام هو استناد الدولة ألحكام القانون الداخلي لتبرير تحفظها ال يجعله مخالفا 

لهدف وموضوع االتفاقية، وهذا الشرط في حد ذاته يعتبر شرط لدراسة تالؤم التحفظ مع 

ة وموضوعها، ذلك ألنه يسمح للدول األطراف أن تدرك بدقة نطاق التزام هدف االتفاقي

 , HANAFI) .الدولة المتحفظة ودراسة مدى تالؤمه مع هدف المعاهدة وموضوعها

1999)  
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حقوق ية لوالواقع الدولي يكشف أن هناك العديد من التحفظات على االتفاقيات الدول

لتزام قيد االي يُ ستناد ألحكام القانون الوطني الذاإلنسان التي يتم فيها التحفظ بذريعة اال

التحفظ ئر ببالمعاهدة، ومن بين هذه التطبيقات نجد على سبيل المثال ما تقدمت به الجزا

حيث بأة، على نص المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر

فيظة )حري.كام قانون األسرة الجزائمع أحتتمسك بالمادة سالفة الذكر بشرط أال تتعارض 

 (2008و الحبيب، 

 ن والرقابةجراءات التحفظ على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنساإالمبحث الثاني:      

 عليها

ون لتعااإذا كان استخدام التحفظ الدولي يعتبر وسيلة قانونية للتخلص من معوقات 

امها، أحك ة دولية مع تحفظها على بعضالدولي، إذ يسمح للدولة أن تصبح طرفا في اتفاقي

ت تفاقياي االوال شك أن هذه الحالة أفضل من استبعاد الدولة المتحفظة أو عدم مشاركتها ف

 الدولية

حالة  ة منال سيما االتفاقيات المعنية بحقوق اإلنسان، كما تقلص التحفظات الدولي 

عض بأن تصبح طرفا في  ركود فكرة تكامل المعاهدة التي استبعدت عدد من الدول من

 المعاهدات لمجرد أن هناك نصا أو شرطا ال تقبله تلك الدول.

لب )مطالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسانوعليه سنتطرق إلجراءات التحفظ على ا

 ول( وكذا الرقابة عليها)مطلب ثان(.أ

 جراءات التحفظ على اتفاقية حقوق اإلنسانإول: المطلب األ     

 تحفظت حقوق اإلنسان تناول صور الجراءات التحفظ على اتفاقيايقتضي التطرق إل

 جراءات سحبه، ثم نستعرض مسألة االعتراض المقدم عليه.إو

 الفرع األول: صور التحفظ على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان     

بيعته طديد ال يثير التحفظ على المعاهدات الثنائية أية مشاكل خاصة فيما يتعلق بتح

ى آثاره وما ينبغي أن يخضع له من أوضاع وأحكام، والراجح فقها أن التحفظ علو

م لم فظ أالمعاهدات الثنائية من األمور الجائزة سواٌء سمحت به المعاهدة موضوع التح

يتوقف  ن ثمتسمح به، وأنه في جميع األحوال بمثابة إيجاب جديد أو اقتراح بالتعديل، وم

 (1997)ماجد، لى موقف طرف المعاهدة اآلخر منه.لها عمصيره ومصير المعاهدة بأكم

ل مقابوعموما فإن التحفظات في المعاهدات الثنائية تكون قليلة ويمكن للطرف ال

ه في ومن المتفق علي (2010، )تونسي وعميمر ها مما يجعل المعاهدة غير قائمة،رفض

م ض التحفظ وعدهذا المجال كذلك قبول التحفظ صراحة أو ضمنا، وأن السكوت عن رف

)سامي يعتبر بمثابة القبول الضمني له. إبداء أي اعتراض عليه بعد مضي مدة معقولة

 (1994عبدالحميد و سالمة حسين، 

 ناف فيمكطرألانسان متعددة أما فيما يتعلق بالتحفظ على االتفاقيات الدولية لحقوق اإل

 .إبداء التحفظات سواٌء عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام

 أوال: التحفظ عند التوقيع على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان     

من أجل إبعاد عنصر المفاجأة على األطراف اآلخرين في اتفاقيات دولية لحقوق 

اإلنسان في حالة تحفظ دولة ما تريد التوقيع على هذه االتفاقية، ولكي يكون هذا التحفظ 

كة في التوقيع على االتفاقية فإنه يذكر التحفظ في معلوما للدول األطراف األخرى المشتر
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محضر التوقيع أو في وثيقة خاصة، وتزداد أهمية التحفظ خصوصا إذا كان التوقيع يجعل 

االتفاقية نافذة اعتبارا من هذه اللحظة، وعليه يمكن ألي دولة أن تبدي تحفظها على 

ا، ومن أمثلة ذلك التحفظ تحفظ دولة االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان المزمع التوقيع عليه

عند توقيعها على هذه  1989على اتفاقية حقوق الطفل لعام  1990تونس عام 

 (2013)صالح الدين حبيب، االتفاقية.

 ثانيا: التحفظ عند التصديق على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان    

وقد  ننساولية لحقوق اإلالتفاقيات الدقد يقترن تحفظ بعض الدول عند تصديقها على ا

يكون ذلك خصوصا في الدول التي يلعب البرلمان دورا مهما في التصديقات على 

اهدة سة المعدرا االتفاقيات الدولية، ألن السلطة التشريعية ال يُتاح لها عادة االشتراك في

ن يكو في مرحلتي المفاوضة والتوقيع، وعليه فإن قيامها بالتصديق أو االشتراك فيه

 (2007)عامر، حظاتها وتحفظاتها على المعاهدة.ناسبة تُبدي فيها تلك السلطة مالم

ومن األمثلة على ذلك تحفظ السلفادور على االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 

االتفاقية  ة بذاتها، حيث قررت التصديق علىولم يتعلق بمادة معين 1969وحرياته لعام 

ديق لن يتضمن المساس بالقواعد الصريحة الواردة في سالفة الذكر مع التحفظ بأن التص

 ,Madiot)دستور الجمهورية التي يمكن أن تكون نصوص االتفاقية في حالة تنازع معه. 

1991) 

 ثالثا: التحفظ عند االنضمام إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان     

يها ضمام إلالنأنها تجيز ا إذا كان الغالب األعم في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

ا فاقية مى اتمن قبل دولة أو دول أخرى، وقد تبدي الدولة في وثيقة االنضمام التحفظات عل

إبداء ية وإذا كانت هذه األخيرة تُجيزه، ونظرا لدقة موضوع انضمام أي دولة ألي اتفاق

مة ية العاجمعا التحفظاتها عليها فقد أثارت تساؤال من الناحية القانونية، األمر الذي دع

ري من إلى طلب الرأي االستشا 1950نوفمبر  06لألمم المتحدة في قرارها الصادر في 

رن لتي اقتلة امحكمة العدل الدولية، ومن بين النقاط التي ُطلب فيها الرأي هل تعتبر الدو

ه ي هذن البعض اآلخر فتصديقها أو انضمامها لالتفاقية بتحفظ قبله بعض األطراف دو

 (1994)سامي عبدالحميد و سالمة حسين، تفاقية؟اال

دولة ن الأإلى  1951ماي  28شاري الصادر في وقد انتهت المحكمة في رأيها االست

بعض ن الالتي اقترن تصديقها أو انضمامها إلى االتفاقية بتحفظ قبله بعض األطراف دو

اجهة مو ر طرفا فياآلخر تعتبر طرفا في االتفاقية في مواجهة من قبل تحفظها وال تعتب

مع موضوع االتفاقية من رفض ذلك التحفظ، بشرط أن يكون تحفظها غير متعارض 

 (2016)أحمد خليفة، والغرض منها.

 2002ام عن ومن األمثلة التي تم فيها التحفظ عند االنضمام نذكر تحفظ دولة البحري

 (1989رأة، )إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم.1989على اتفاقية 

إلنسان الفرع الثاني: االعتراض على التحفظات في االتفاقيات الدولية لحقوق ا     

 وسحب هذه التحفظات

وق نتطرق لالعتراض على التحفظ ثم لسحب التحفظ على االتفاقيات الدولية لحق

 اإلنسان.

 أوال: االعتراض على التحفظ في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
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 ي رأيهافيها ارة إلى أن محكمة العدل الدولية من بين النقاط التي أجابت علسبقت اإلش

حيث  امقية يقها أو انضمامها إلى اتفااالستشاري سابق الذكر أن الدولة التي اقترن تصد

لى ذهبت إلى أنه ال يتصور أن يكون اعتراض دولة على تحفظ من التحفظات مؤديا إ

دة من معاهللعدد من الدول من نطاق النظام القانوني  االستبعاد الكلي لتلك الدولة، أو

 المعاهدات، وانتهت إلى تقرير:

ل أن الدولة التي تبدي تحفظا وتتمسك به على الرغم من اعتراض بعض الدو -1

ن ذا كاإاألطراف دون البعض اآلخر يمكن أن ينظر إليها بوصفها طرفا في االتفاقية، 

 الدولة عتباردة والغرض منها، وإال فإنه ال يمكن االتحفظ منسجما ومتفقا مع هدف المعاه

 طرفا من االتفاقية؛

ع )أ(: أنه إذا اعترض أحد اطراف المعاهدة على تحفظ يعتبره غير متسق م -2

ي رفا فطهدف المعاهدة والغرض منها فإنه يملك أال يعتبر الدولة التي أبدت التحفظ 

 المعاهدة؛

منها  غرض فظ بوصفه ينسجم مع هدف المعاهدة والأما إذا قبل الطرف التح :)ب(         

 )عامر، هدة؛فإنه يستطيع النظر إلى الدولة التي أبدت ذلك التحفظ بوصفها طرفا في المعا

2007) 

)كما  ا جديدايجابإوبالرجوع إلى اتفاقية فيينا فإن التحفظ على المعاهدات الثنائية يعتبر 

تعديل  ليهاهدة متعددة األطراف فإنه يترتب عسبق ذكره(، أما بالنسبة للتحفظ على المعا

قا لما ن وفالعالقة ما بين الدولة المتحفظة ومن قبل التحفظ من أطراف المعاهدة اآلخري

ن فظة ممساس بالعالقات ما بين غير الدولة المتح منه التحفظ من أحكام، ولكن دونتض

معاهدة ية للباألحكام األصلأطراف المعاهدة اآلخرين إذ تبقى العالقات ما بينهم محكومة 

قة موضوع التحفظ، أما من رفض التحفظ من الدول األطراف قد ال يدخل في أية عال

ذه ثل هتعاقدية مع الدولة المتحفظة تنظمها المعاهدة موضوع التحفظ، وإذا دخل في م

 حالةالعالقة بالرغم من رفضه التحفظ فإن نصوص موضوع التحفظ ال تنطبق في هذه ال

 طراف.يتعلق بالعالقة ما بين الدولة المتحفظة ومن رفض تحفظها من الدول األفيما 

 لدولويشار إلى أن التحفظ وقبوله واالعتراض عليه يكون كتابة وأن يوجه إلى ا

 سحب المتعاقدة والدول األخرى المخولة بأن تصبح طرفا في المعاهدة، ويجب أن يتم

 االعتراض على التحفظ مكتوبا.

 ل أوذي يصدر وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبووالتحفظ ال

لتزام اال الموافقة فيجب إثباته من طرف الدولة المتحفظة رسميا لدى التعبير عن رضاها

ذا إظة أنه مالح نه تم من تاريخ إثباته رسميا، معأبالمعاهدة، ويعتبر التحفظ في هذا الحال 

اجان  يحتالعليه قبل أن يتم إثبات التحفظ رسميا فإنهما صدر قبول التحفظ أو االعتراض 

نون المعاهدات ينا لقا( من اتفاقية ف23( من المادة )01إلى إثبات، وهذا ما أكدته الفقرة )

 (2016)أحمد خليفة، .1969لعام 

ن يكون سبب االعتراض وجيها ومنصبا لمصلحة االتفاقية، وهذا ما جاءت أويجب 

( التفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أما إذا كان االعتراض 23لمادة )( من ا03به الفقرة )

على التحفظات المقدمة كان ألسباب أخرى ال عالقة لها بموضوع االتفاقية وغرضها فإن 
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ر الدولة المتحفظة قد ترى في تلك االعتراضات عمال عدوانيا أو على أقل تقدير عمال غي

 (2013ح الدين حبيب، )صالودّي من جانب الدولة المعترضة.

 ثانيا: سحب التحفظات على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 

د قت بعاألصل في التحفظ أنه إرادي يصدر عن اإلرادة، وعليه فإنه يجوز في أي و 

حالة  و فيذلك العدول عنه، بناًء على نص المعاهدة التي قامت بالتحفظ أو نصوص منها أ

لك ذبول عد قيام الدول األطراف األخرى أو بعضها بإعالن قعدم وجود ذلك النص، أما ب

لقول للية التحفظ فإن التحفظ يأخذ طابعا اتفاقيا قد يدعو نزوال على االعتبارات الشك

 تمسكبضرورة موافقة الدول األطراف على قيام الدولة بسحب تحفظها، غير أن ذلك ال

دي ظ يؤأهمية وهي أن سحب التحف باالعتبارات الشكلية يصدم باعتبارات موضوعية أكثر

ساس أبالعودة لألصل أي التطبيق الكامل ألحكام المعاهدة في مواجهة األطراف على 

بداؤه بق إالمساواة، وعليه فإن األقرب للمنطق هو القول بجواز قيام الدولة بسحب ما س

 ولهاقد أعلنت قبمن تحفظ في أي وقت وبغض النظر عما إذا كانت بعض الدول األطراف 

نه: أ   ( التي تنص على22وأخذت بهذا الرأي المادة ) (2007)عامر، للتحفظ من عدمه،

ن "ما لم تنص المعاهدة على خالف ذلك، فإنه يجوز سحب التحفظ في أي وقت دون أ

 (1969)إتفاقية فيينا، ي كانت قد قبلت التحفظ".يشترط ذلك موافقة الدولة الت

 االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان المطلب الثاني: الرقابة على    

ة مقدمتباينت اآلراء الفقهية حول الجهة التي تختص بالنظر في صحة التحفظات ال

ق ت حقوتفاقيات، فهناك من يرى أن األجهزة الرقابية المنشأة بموجب اتفاقيااالعلى 

حكام أ لىاإلنسان هي الجهة التي تملك حق البت في صحة التحفظات التي تبديها الدول ع

 هذه االتفاقيات، وهناك من يخالف هذا الرأي.

 نسانالفرع األول: الرقابة من طرف األجهزة المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق اإل   

نسان وق اإلجهزة المنشأة بموجب اتفاقيات حقأغلبية اآلراء الفقهية إلى أن األتذهب 

ا بديهالتحفظات التي ت هي الجهة الوحيدة المخولة التي تملك اختصاص النظر في صحة

ان إلنسالدول على أحكام هذه االتفاقيات، حيث أنه وباستقراء نصوص اتفاقيات حقوق ا

ة و متابعها هنجد فيها أجهزة سواٌء لجان أو محاكم تستقل عن إرادة الدول، الهدف من قيام

ة األمثل ومن بء فحص التحفظات التي تقدم إليهاتنفيذ بنود االتفاقية، ويقع على عاتقها ع

جنة األوربية في إنشاء الل 1950على ذلك مساهمة االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام 

ق لحقوللحقوق اإلنسان، والمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، كما أنشأ العهد الدولي 

ي يثاق اإلفريقاللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، كما أنشأ الم 1966المدنية والسياسية لعام 

)صالح . اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 1981وق اإلنسان والشعوب لعام لحق

 (2013الدين حبيب، 

ة والغرض من إنشاء هذه اللجان بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان هو رقابة درج

ي فجان احترام االلتزامات التعاهدية عن طريق التقارير الدورية، حيث تنظر هذه الل

 ماناتبالغات الدول واألفراد في بعض الحاالت حيث تشكل هذه الضتقارير الدول وفي 

 قه.م وتطبيلنظااجزءا من النظام القانوني الذي ترسم المعاهدة معالمه كما تحدد فعالية ذلك 

وال يجوز إبداء تحفظ يقيد من اختصاص أجهزة الرقابة كشرط أساسي إلبداء هذه 

اختصاصات هذه االجهزة، وعدم جواز  التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان وتحديد
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( من االتفاقية األوربية 46التحفظ عليها وتقييدها، ومن أمثلة ذلك ما جاء في المادة )

لحقوق اإلنسان التي تستبعد إمكانية االعتراف الجزئي باختصاص المحكمة األوربية 

قضايا معينة  لحقوق اإلنسان، أي أنه يجوز للدولة أن تقبل اختصاص المحكمة وأن تستبعد

االتفاقية من نطاق هذا في الوقت ذاته، مثل القضايا التي تتعلق بنص معين من 

 (2016)نادية، االختصاص.

ة في قضي 1988وكان للحكم الصادر عن المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان عام 

(BELILOSالسبق في هذا المجال الذي قضى ببطالن التحفظ ) را الذي قامت به سويس

دول رغم أن ال 1950( من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان عام 06) مادةعلى ال

لقيام  ائقااألطراف في االتفاقية سكتت عن التحفظ ولم تعترض عليه إال أن ذلك لم يكن ع

لها وغرضها، مما جعالمحكمة بفحص التحفظ والتأكد من اتفاقه مع موضوع المعاهدة 

 (2016)نادية، تقضي ببطالنه.

 إلنسانفرع الثاني: الرقابة من غير األجهزة المنشئة بموجب اتفاقيات حقوق اال    

لك حق ي تمإضافة للرأي السابق والذي يعتبر الراجح الذي يرى أن الجهة الوحيدة الت

هي  كام اتفاقيات حقوق اإلنسانحأ البت في صحة التحفظات التي تبديها الدول على

 ية أخرىفقه ات، إال أن ذلك ال يعني عدم وجود آراءجهزة المنشأة بموجب هذه االتفاقياأل

ة ي صحتخالف هذا الرأي، ومن بينها االتجاه الذي يرى بأن الجهة المخولة بالنظر ف

لتي ايات االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان هي الدول األطراف ذاتها في هذه االتفاق

كان هذا و، 1969فيينا لعام تختص بذلك وفق القبول واالعتراض المأخوذ به من اتفاقية 

ي تبدي الت الرأي محل جدل واسع في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ذلك أن الدولة

ن تكو اعتراضا على تحفظ ما أبدته دولة أخرى تكون طرفا في اتفاقيات حقوق اإلنسان

اط مع برتملزمة بالوفاء بجميع التزاماتها الناشئة عن هذه االتفاقية حتى لو رفضت اال

الدولة المتحفظة، وهناك من يرى أن اختصاص النظر في مدى صحة التحفظات هي 

 (2013ب، )صالح الدين حبيها إيداع اتفاقيات حقوق اإلنسان.الجهة التي يتم على مستوا

  خاتمة:     
ن رغم اعتراف معظم االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان بإبداء التحفظات ضم

قانون لفيينا  اقيةمر إلى أحكام اتفدد ضوابط دقيقة تحكمها، تاركة األتح أحكامها إال أنها لم

رادة ، التي بدورها تكرس نظاما شخصيا للتحفظات يعتمد على إ1969المعاهدات لعام 

ه على طبيقالدول األطراف في المعاهدة، وهو األمر الذي يراه الكثيرون أنه ال يصلح لت

 نظم أوضاعا موضوعية.معاهدات حقوق اإلنسان باعتبارها ت

م ولضمان مشاركة واسعة من الدول في معاهدات حقوق اإلنسان كان البد من عد

دى التضييق على تلك الدول في مسألة التحفظ، مع وجوب خضوعها للتقييم وتقدير م

 صحتها وفق معايير موضوعية، وهو ما كرسته بصورة متنامية أجهزة الرقابة على

 حقوق اإلنسان.

 ، وهي:حاتاقتريمكننا ذكر أهم االستنتاجات واالومما سبق 

 أوال/ االستنتاجات: 

 لوصوللمر مرتبط بسيادة الدولة، وهو وسيلة تقرب أأن التحفظ كإجراء قانوني  -

 إلى توافق دولي بالنسبة للمعاهدات التي ال تكون محل اتفاق حول بنودها؛
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  تحمل ارتضاء الدول ب أن التحفظ هو إعالن أحادي الجانب من الدول عند إبداء -

ة من معين وهدفه هو استبعاد أو تعديل األثر القانوني ألحكام االلتزامات الدولية 

 اتفاقية دولية لحقوق اإلنسان؛

ل إن العضوية واالنضمام إلى اتفاقية دولية لحقوق اإلنسان من حيث األص -

يع لى جمموافقة عنه يجب على الدولة الراغبة باالنضمام الأوح لجميع الدول، إال مفت

 الشروط التي جاءت بها االتفاقيات حتى يمكن قبول انضمامها؛

 وليةإبداء التحفظ يؤدي إلى انضمام عدد كبير من الدول إلى المعاهدات الد -

 واالقليمية لحقوق اإلنسان؛

 ،ظهور حلول مالئمة في إطار أعمال الرقابة بعدم إنكار هذه األجهزة -

لتحفظات إلى معيار موضوع وهدف وجوب خضوع تقويم مدى صحة ا  -

 المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان؛

 ات:القتراحا /ثانيا

ي اد فإذا كان هدف اتفاقيات حقوق اإلنسان هو حماية الحقوق األساسية لألفر -

لى ظات عمواجهة الدول الخاضعين لواليتها فإنه يجب حث الدول على التقليل من التحف

 هذه االتفاقيات؛

 أنهاحفظات وما يُثار من مسائل بشولية تحكم مدى قانونية التوضع معايير د -

        نساناإل التفاقيات الدولية لحقوقوذلك بوضع اتفاقية دولية تعنى بالتحفظات على ا

 ن؛وجوب تعزيز دور أجهزة الرقابة على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسا  -
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 أحكام الموثق في الفقه اإلسالمي

The Provisions of Notary in Muslim Jurisprudence 
  1*د.شوقي نذير

   chaouki.nadir@gmail.com، )الجزائر(جامعة غرداية1

        

 الملخص         

لتي نونية االقا أساس قيام وإثبات التصرفات هبالغة األهمية باعتبارإّن لعلم التوثيق 

ضاء الق المصداقية أمام جميع الجهات سيما ها األفراد بصفة رسمية، حيث تكسبهايباشر

 في حال النزاع. 

فقه ي الفسنتناول في هذا البحث مجموعة األحكام الخاصة بالموثق ومهنة التوثيق 

نيا قانو في بعض التصرفات القانونية وشرطا في أخرى وإجراءاإلسالمي، باعتباره ركنا 

 في بعضها ووسيلة لإلثبات أيضا.

  ل. وعدكاتب عدل، الالموثق، التوثيق،  :الكلمات المفتاحية        

Abstract: 

The notarial profession is of great importance as a basis for 

establishing and proving legal acts, and takes them credibility in 

front of all official bodies, including the judicial authorities when 

there is conflict. 

In this research, we will discuss a set of provisions for the notary 

and the notarial profession in Islamic jurisprudence, as a pillar in 

some legal acts, as a condition in others, and as a legal procedure in 

some actions. 

           Keywords: Notary, Notarial Profession 

 

 مقدمة         

عّالة لة فللتوثيق أهمية كبيرة في استقرار المعامالت وحفظها وتوثيقها، وهو وسي

 داألفرا نبي اتالمنازع بها األموال، وتقلّ  في يدّ السلطة العمومية تحفظ بها الديون وتصان

 وتحدد الضوابط الشرعية والشروط الالزمة بين المتعاقدين.

ن قومويالتي يقوم بها أشخاص مؤتمنون،  وألّن وظيفة التوثيق من أخطر الوظائف

 بإثبات تصرفات األفراد وإعطائها صفة الرسمية، ألنهم مخّولون بذلك.

مهنة الموثق على مصر العصور وإن اختلفت  أهمية مدى أحد على يخفى ال

 .مسمياته، فالوظيفة والعمل واحد

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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ين قوانبها الولقد شاع أّن الرسمية أو الشكلية ركن أو وسيلة قانونية امتازت 

 ي الفقهيق فالوضعية من دون الشريعة اإلسالمية، فقد جاء هذا البحث لتوضيح أحكام التوث

ول ن أطاإلسالمي، حيث اهتمت الشريعة اإلسالمية بالتوثيق أيضا وليس أدل على ذلك م

عض بيها فآية وردت في القرآن الكريم والمعروفة بآية المداينة، وسميت بذلك لما ذكر 

 قال عز سالمهي أساس نظام التوثيق في اإلالتداين كالكتابة والتوثيق واإلشهاد، و أحكام

ُ ٍل ُمسَ ى أَجَ يا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن ِإلَ ﴿وجل:  ى فَاْكت  . 282. البقرة، اآلية: ﴾بُوهُ...مًّ

ن موما في قوانيتتترجم عو ،وبما أّن للتوثيق ضوابط وشروطا تحكمها شرعا

ق عات وقواعد تسير مهنة التوثيق، فما هي االلتزامات أو المسؤوليات التي تقع على

 مي؟سالالموثق؟ وفيما تتمثل األحكام التي تنبني عليها وظيفة التوثيق في الفقه اإل

ات معلومستقرائي في جمع العلى اإلشكالية استعملت المنهج االومن أجل اإلجابة 

 المقارنة في حال ما إذا أشرت للقانون الجزائري في ذلك. وتتبعها، ومنهج

 ل فيوقد قسمت الدراسة إلى مبحثين؛ أتناول في األول مفهوم التوثيق وأتناو

 . مهام وشروط التوثيق والموثق في الفقه اإلسالميالثاني 

 

 المبحث األول: مفهوم التوثيق        

 تطورل، وكذا اي الفقه اإلسالميمفهوم مهنة التوثيق فأتناول في هذا المبحث 

 .لهاالتشريعي 

 وصلته ببعض العلومالتوثيق في الفقه اإلسالمي تعريف المطلب األول:        

 أوال: التعريف اللغوي للتوثيق       

، الواو والثاء والقاف 1توثيقا، فهو موثِّق، أي أحكمته ءوثِّقت الشيالتوثيق من 

ت وتوثِّق: تثبّ  ،أحكمه" ال: وثِّق فالن األمر توثيقا:، ويق2كلمة تدل على عقد وإحكام

ألمر ، واق بفالن، ائتمنهظ عليها، ووثِ د في التحفّ ى، واستوثق من األموال: شدّ وتقوّ 

ال قوثائق" "ال حكامه واألخذ بالثقة، والجمع، إالوثيق: الثابت المحكم، والوثيقة في األمر

 .3ابن العربي: "وسميت الوثائق من الوثيقة

طوي ومن المعاني والتعاريف المناسبة للتوثيق هي: "اإلحكام في الشيء، وين

ود الشهوتحت هذا المعنى الشدّ والربط، ألّن الموثق يثبت الحقوق ويقويها بالكتابة 

 .4وغيرها"

 لتوثيق ي لصطالحثانيا: التعريف اال        

 عقودإثبات ال ه علم يبحث فيه عن كيفيةبأنّ " :التوثيق الزحيليالدكتور  عرف

 5حتجاج والتمسك به"والتصرفات وغيرها على وجه يصح به اال

ن لشأا واوإّن الموثق هو الذي يقوم بتوثيق العقود والتصرفات التي يعرضها ذو

 6ليقوم بذلك على وجه مخصوص يعتد به شرعا ويحقق الغرض المقصود من التوثيق.

ـ، ه1427محرم  21رخ في: المؤ 06-02من القانون رقم:  03وقد عرفت المادة 

 الموثق بأنّه: "ضابط 7م، المتضمن تنظيم مهنة الموثق2006فيفري  20الموافق لـ: 

 الخاص لحسابه عمومي مكتب تسيير يتولى العمومية السلطة قبل من مفّوض عمومي،

 وكذا ةالرسمي الصبغة القانون فيها يشترط التي العقود تحرير يتولى مسؤوليته، وتحت

 الصبغة" هذه إعطاءها األشخاص يرغب لتيا العقود
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 خرىاألعلوم الصلة التوثيق ب :ثالثا       

مين متقدلعلم التوثيق صلة كبيرة بباقي العلوم، فبفضله بقيت واستمرت أفكار ال

 8والقضاء. هذه الصلة تظهر جلية في الفقه للمتأخرين، ولعلّ 

 

 عالقة التوثيق بعلم الفقه -01

 رفاتمن الفقه كون أحكامه المتعلقة بالمعامالت والتص يستمد التوثيق أصوله

كر يث ذالخاضعة للتوثيق والكتابة، بل إّن التوثيق مرتبط ارتباطا وثيقا بالفقه، ح

لفقه رتبط باتها الغرناطي: "أّن الوثائق هي ثمرة الفقه"، فهو يرى أّن من محاسن الوثيقة أنّ 

في  ر األوللمصدو فرع تستند إليه، فالفقه هو األنّه يعطي للوثيقة قوة بأن يكون لها أصل أ

 .9صياغة الوثائق

 في الفقه اإلسالمي عالقة التوثيق بالقضاء -02

ين عاقديستمد التوثيق أحكامه من القضاء كونه جزء ال يتجزأ منه، فأحكام المت

 اض أني قألالمتعلقة بالوثيقة والمعامالت واألحكام الشخصية، ترتبط بالقضاء فال يمكن 

فقه  على يتولى مهمة القضاء دون أن يكون على علم بالوثائق وعلم التوثيق الذي ينبني

 ثيقةوأحكام الوثيقة، فعند إصدار القاضي حكما في قضية ما فإنها تحرر نصا وتصير 

د لى حإيحتج بها صاحب الحق على خصمه أمام القضاء، فعالقة التوثيق بالقضاء امتدت 

ن ماية لفقهاء جمعوا التوثيق والقضاء في مؤلف واحد، فالغالتداخل لدرجة أّن بعض ا

 10التوثيق إنشاء وثيقة معدة أمام القضاء لإلثبات.

 سالمي : التطور التشريعي لمهنة الموثق ونشأته في الفقه اإلالثانيالمطلب        

 ل نظامشكاختلف وإن  ،الكثير من الحضارات القديمة الكتابة والتوثيقلقد عرفت 

 .11حضارة ألخرىمن يق التوث

ي الذ ولقد كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم العديد من الكتاب والموثقين

ب لخطايشرفون على كتابة الوحي والرسائل والوثائق منهم أبو بكر الصديق وعمر بن ا

ي ن أببوعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمرو بن العاص وسعد 

ن قيس وأبّي بن كعب وعامر بن فهيرة رضوان هللا تعالى عليهم وقاص وثابت ب

، وتعدّ أقدم وثيقة تناقلتها المصادر هي التي سجلها رسول هللا صلى هللا عليه 12أجمعين

 سول هللاراها وسلم وتتعلق ببيع مملوكه العداء بن خالد بن هودة ووثيقة اإلقطاع التي أعط

اء صحابه، وصدقة عمر بن الخطاب على الفقرصلى هللا عليه وسلم لتميم الداري وأ

، ولقد حرص النبي 13والمساكين، وهكذا كانت بداية علم التوثيق في التاريخ اإلسالمي

ه ل فيصلى هللا عليه وسلم على توثيق الكثير من الرسائل وغيرها وشاع التوثيق وعم

  .14الكثير من العلماء ألهميته وكونه مهنة شريفة في التاريخ

ر علم التوثيق في اإلسالم كان بداية من الكتاب والسنة، وقد عمل به إّن مصد

الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعون، ومن جاء بعدهم وبعد مرور الوقت 

وباتساع الدولة اإلسالمية وزيادة عدد المسلمين احتاجوا إلى كثير من الموثقين بكثرة 

القضاة قد اتخذوا الشاهد العدل )الموثق(  الشؤون واألحوال الخاصة بهم، وكان بعض

يشهد عندهم، ويعدل الشهود وعرف ذلك بالعراق ومصر، وكان أول من اتخذ موثقا 

هـ، فقد كان بعض القضاة يسيرون على سيرته ومن ثم 174"المفضل بن فضالة" سنة 
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كثر أصحاب المسائل وزادت مهامهم، فصار القضاة يُشِهدون أصحاب المسائل على 

 15كامهم، ويوثقون بين الناس ويصادق القضاة على توثيقهم.أح

 المبحث الثاني: مهام وشروط التوثيق والموثق في الفقه اإلسالمي         

 لثانياوأتناول في  مهام الموثق في الفقه اإلسالمي،أتناول في المطلب األول 

  شروط مهنة التوثيق والموثق في الفقه اإلسالمي.

 ألول: مهام الموثق في الفقه اإلسالمي المطلب ا        

عقود ر المن المعلوم أّن القاضي يكلف كاتب العدل فضال عن كتابة الوثائق وتحري

لهالل اؤية والشهادة عليها بوظائف أخرى لها صلة بحرفته منها الشهادة، كالشهادة على ر

 16في رأس الشهر، أو الوقوف في إقامة حدّ من الحدود يشهد عليه.

ات لسلطحدثت للموثق العدل وظائف يختص بالقيام بها ويعين فيها من قبل اوقد أ

 العليا في الدولة، ويكون هو المشرف عليها مثل: 

 .توثيق عقد الزواج: حيث يختص فيها الموثق بتسجيل عقود األنكحة 

  توثيق تقدير الفرض: فقد جرى العمل بفاس بتخصيص القاضي فرض النفقة

 اره للنيابة عنه في ذلك.برجل واحد بعينه ويخت

 لمينالشهادة في األوقاف واألحباس: بعد أن أحدثت إدارة خاصة بأوقاف المس 

 وأحباسهم، تّم تعيين عدد من الشهود العدول للقيام عليها.

 قياس ي الالشهادة على بيت المال: فلما كان الموثق على علم بالنواحي الفنية ف

سمة فرائض، فله أن يقوم بعملية القوالمساحة إضافة إلى علمه بالحساب وال

 ب كلفيجمع بين عمله في الكتابة وعمل القاسم في قسمة العقار، وتحديد نصي

 17واحد، فيكون قاسما وموثقا في آن واحد.

ات يحرر الموثق العقود التوثيقية أو الرسمية التي تنصب على تصرفوعموما 

لجميع  نصح، باذال الآثار قانونية قانونية وعلى الوقائع والتصريحات التي تترتب عليها

اهم به ما يسفي العدالة الوقائية ب، ألنّه عنصر فعّال األطراف بطريقة موضوعية وحيادية

 18.في تخفيف النزاعات عن المحاكم

 ائريوقد فصلت التشريعات الحديثة في مهام الموثق عموما ومنها المشرع الجز

مهام  المتضمن تنظيم مهنة الموثق 06-02من القانون  12إلى  9حيث حددت المواد من 

 الموثق كما يلي: 

 تلقي وتحرير العقود،  -

جال تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها قانونا من تسجيل وشهر وإعالن في اآل -

 المحددة قانونا

 حفظ العقود التي تم تحريرها أو تسليمها لإليداع. -

 ه.حفظ األرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للتنظيم المعمول ب  -

 تسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها الموثق أو نسخ عادية منها أو -

 المستخرجات، والعقود التي ال يحتفظ الموثق بأصلها.

مدى بالتأكد من صحة العقود الموثقة، وتقديم نصائح إلى األطراف وإعالمهم  -

 لتزامهم وحقوقهم.ا
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تى تقديم استشارات إذا طلب منه ذلك ح -في حدود صالحياته -يمكن للموثق  -

 ولو لم يؤد ذلك إلى تحرير عقد توثيقي.

طراف األ ة معلومات إال بإذنااللتزام بالسر المهني فال يجوز نشر أو إفشاء أي -

 قتضاءات منصوص عليها في القوانين واألنظمة المعمول بها.أو با

 .في إجراءات تسجيل العقود يتحمل كامل المسؤولية -

 يمنح الموثق للمواطنين األمن القانوني والمادي وأمن معامالتهم. -

 يلتزم بقانونية العقود. -

 .سميةيساهم في إعداد عقود تمهيدية عرفية يتلقاها فيما بعد في شكل عقود ر -

نّه ا، فإعمومي االموثق بصفته ضابطيقوم بها وعالوة على المهام التقليدية التي 

تحصيل الضرائب وتمويل و قتصاد الوطنيتطوير اال قوم بأدوار أخرى تتمثل فيي

 .19نشر الثقافة القانونيةو ثراء النصوص التشريعيةوإ الخزينة

 المطلب الثاني: شروط مهنة التوثيق والموثق في الفقه اإلسالمي         

ب تطلتها أنّ  مهنة كاتب العدل هي فرع من فروع القضاء إالّ  على الرغم من أنّ 

 . 20موثقفهما لبعض األشياء التي ذكرها الفقهاء حول الصفات التي يجب أن يمتلكها ال

ات كان جامعا لصفحيث ذكر في تبصرة الحكام أّما شروط المهنة، فنورد ما و

يل ، قلالموثق: "ينبغي أن يكون فيه من األوصاف ما نذكره وهو أن يكون حسن الكتابة

ا ليّ ية، متحلشرعشرعية، عارفا بما يحتاج إليه من الحساب، والقيم االلحن، عالما باألمور ال

 .21باألمانة، سالكا طرق الديانة"

 أوال: اإلسالم والعدالة         

ن أركز الفقهاء بداية في ذكر شروط الموثق على أن يكون مسلما، فال يجوز 

 22يكون الموثق ذميا، ألنّه ال يقبل قولهم بفسقهم وخروجهم عن الدين.

ن ، وأكما يشترط في الموثق أن يكون عدال وهو اجتنابه كبائر الذنوب وصغارها

كما عرفت  يتقي هللا ويكتب كما علمه هللا، وأن يحترز من األلفاظ المحتملة والمبهمة،

 23مباحة".ئل الصطالحا بأنها: "ملكة في النفس، تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذااالعدالة 

 علم الفرائض والحسابه بعلم الشروط وثانيا: الفق        

ا في الموثق أن يكون عارفا بالكتابة متى يكتب وكيف وأن يكون ملم طيشتر

صول األ باألحكام الشرعية التي تتعلق بالوثيقة المراد تحريرها مثل عدم جواز شهادة

 24والفروع لبعضهم، وأن يعلم أّن الوصية ال تصح لوارث وغيرها.

ذا كان إ الّ إإرشاد المتعاملين إلى التحرز من العقود الفاسدة  الموثق ليس بإمكانو

 ويكون ذلك ،علم الفرائض والحسابوملما إلماما كاف بالفقه وأحكام المعامالت 

ه ثائقستعانة بغيره من الفقهاء لكي تكون وبالمدارسة ومطالعة الكتب الشرعية واال

لذي اي البلد فأن يعرف العرف السائد  عليهيجب كما ومعامالته وفقا لقواعد وأحكام الفقه، 

حررا ه، ميزاول فيه التوثيق، وأن تكون والية الموثق وفقا لوالية القاضي المشرف علي

  25حسب.فللوثائق في حدود تلك البلدة الكائن فيها، وينبغي أن يقتصر على ما كلف به 

 ثالثا: السالمة من اللحن ومعرفة اللغة العربية        

 تب الوثيقة أن يكون له نصيب من اللغة العربية من نحو وصرفمن شروط كا

 وبالغة حتى ال يغيّر من المعنى المراد.
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 رابعا: السالمة البدينة والفطنة      

 را، وثق سليم الحواس معافا )سميعا، بصيماشترط الفقهاء أن يكون ال

 ث فييحد متكلما(، وكذا من شرطه أن يكون يقظا متفطنا للتزوير والتغيير الذي

 26عضه.بالوثائق بهدف إثبات حّق أو إبراء ذّمة مشغولة أو تغيير حكم، كلّه أو 

 واستحب بعضهم فيه صفات أخرى وهي:

 .أن يجتنب المعاصي 

 يه.فزاد أن يكون يقظا، فال يترك فراغا في الوثيقة يمكن أن يستغل أو ي 

  كما استحب بعضهم أن يكون عالما بلغات الخصوم حتى يكتب عنهم

 مباشرة دون مترجم.

 .27وأن يتفادى مصاحبة أراذل الناس 

ط وهناك بعض الشروط التي أصبحت غير واردة في وقتنا الحالي مثل حسن الخ

 لوجود نماذج جاهزة وآالت الكتابة والطباعة.

 الخاتمة:        

، وقد منذ القداهتماما كبيرا موالموثق مهنة التوثيق اهتمت الشريعة اإلسالمية بلقد 

نضع  ا أنان نظام التوثيق العقاري نظاما دقيقا، يلبي حاجات المجتمع آنذاك، ويمكننك

 .تهطوراتنظاما توثيقا مبنيا على أسس الفقه اإلسالمي يلبي حاجات هذا العصر ويراعي 

عطى فالموثق يكمن دوره في حفظ األموال وصيانتها وحفظ األعراض ولذلك ال ت

 ق.ألمين عالم بالوثائ المهنة إالّ 

ؤها إعطا مهنة التوثيق هي األساس بما يتعلق بالمعامالت والعقود ولذلك يجبإّن 

فظ نية وحفي المجتمع لكي تؤدي دورها في نشر الثقافة القانوالالئقة مكانة الو القدر

 األعراض والدماء وتقليل النزاعات بين أفراد المجتمع.

ي فليا إنّه ملمحه كان جومن خالل ما سبق ولو كان بسيطا نزيرا على عواهنه، ف

 الكشف عن نظام أصيل في الشريعة اإلسالمية، ظّن الكثيرون أنّه دخيل.   

 المصادر والمراجع     

 القرآن الكريم -

داب ق بآأبو العباس التلمساني، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئ -

ب دار الكتالموثق وأحكام الوثائق، تحقيق عبد الباهر الدوكالي، بيروت، 

  .2006العلمية، 

بوصبيعات سوسن، محاضرات مقياس أخالقيات ومسؤولية الموثق، جامعة  -

 .2021قسنطينة، 

 وراتجمعة محمود الزريقي، نظام الشهر العقاري في الشريعة االسالمية، منش -

 ، بيروت.دار اآلفاق الجديدة

وم لعلكلية ا رابح صرموم، علم التوثيق في المذهب المالكي تاريخه ومؤلفاته، -

   .ةالحضارة اإلسالمي مجلةاإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 

ندلس واأل عبد اللطيف أحمد الشيخ، التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بإفريقيا -

ة من الفتح اإلسالمي إلى القرن الرابع هجري، مركز جمعة الماجد للثقاف

 .2004دبي،  -والتراث، أبو ظبي
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جلة مأحمد صبح، أحكام التوثيق في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، عالء  -

 .روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا

ه التوثيق القضائي وآداب الموثق في الفق ئفراس منصور علي حجازي، مباد -

 والنظام السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون، دقهلية.

 نعتهصلغرناطي أهميته الفقهية ومعالم لشهب أحمد، كتاب الوثائق المختصرة ا -

 ، تسمسيلت.مجلة المعيارالتوثيقية، 

ر محمد مصطفى الزحيلي، وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، مكتبة دا -

  م.1982، 1البيان، دمشق، ط

 زارةندلس، مجلة دعوة الحق، واألالمشور السعيد، علم التوثيق في المغرب و -

  .، الرباطاألوقاف والشؤون اإلسالمية

 .وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري، دار هومه -

ر، وليد فهمي، شروط وصفات الموثق وفقا للفقه اإلسالمي، اتحاد موثقي مص -

  مقاالت قانونية.

في  وسف الفراج، التوثيق مهنة شريفة، جريدة العرب االقتصادية الدولية،ي -

 .التاريخ اإلسالمي

 امش والمراجع المعتمدةالهو     

                                                             
، 10هـ، ج1414، 03وت، طصادر، بير ، دارلسان العرباإلفريقى،  منظور ابن  1

 .371ص

الفكر،  هارون، دار محمد السالم عبد: ، المحققمعجم مقاييس اللغة فارس، بن أحمد  2

 .85، ص06م، ج1979 -هـ1399

عبد اللطيف أحمد الشيخ، التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بإفريقيا واألندلس من   3

أبو  راث،عة الماجد للثقافة والتالفتح اإلسالمي إلى القرن الرابع هجري، مركز جم

 .21، ص 01م، ج2004دبي،  -ظبي

رابح صرموم، علم التوثيق في المذهب المالكي تاريخه ومؤلفاته، كلية العلوم اإلنسانية  4

 ،12، المجلد مجلة الحضارة اإلسالميةوالحضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 

 .204، ص 2011، 1العدد

، مكتبة دار 1/2ئل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، الجزءمحمد مصطفى الزحيلي، وسا 5

  م.1982، 1البيان، دمشق، ط

، 1عالء أحمد صبح، أحكام التوثيق في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، المجلد 6

 .2019، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مجلة روح القوانين، 88العدد

  م.2006، السنة 14الجريدة الرسمية، العدد 7

 .87ص المرجع السابق،التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي، عبد اللطيف أحمد الشيخ،  8
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 13/01/2023 :القبولتاريخ                               24/06/2022رسال: اإلتاريخ 

 

  تنزيل األحكام على النوازل الفقهيةل االجتهاد في إبراهيم منهج الشيخ بيوض
Imam Ibrāhīm ibnʿUmar Bayyūḍ 

And his approach to ijtihad in Fiqh of Contemporary 

Issues 

1*مصطفى رشوم
  

 (الجزائر)جامعة غرداية -1

 rechoumprof@gmail.com  

 

 الملخص          

لمعاصرة ام بن عمر بيوض من الشخصيات الجزائرية ييعتبر اإلمام الشيخ إبراه         

ل وي في الجزائر قبالبارزة التي ساهمت في اإلصالح الديني واالجتماعي والترب

 التعليموة واالستقالل وبعده، فقد سلك منهجا متميزا في التغيير والتجديد تمثل في الدع

 ه الناستوجيومحاربة الجهل والتخلف والبدع والفساد وتصحيح األفكار والعادات البالية و

لحضارة اجات إلى القيم اإلسالمية وتجسيدها في سلوك الفرد والمجتمع، واالستفادة من منت

فتوى ي الفوتوظيفها في حل مشكالت األمة، واالجتهاد في النوازل الفقهية، فكان مرجعا 

 نبذ واإلصالح، وساهم في التقريب بين أتباع المذهب اإلباضي والمالكي، ودعا إلى

ة لحياالخالف والتعصب المذهبي، ووضع أسسا منهجية للتغيير، واتخذ المسجد ومعهد ا

ضايا قلجة يمه، ووظف القرآن الكريم والسنة النبوية في أسلوبه ومعامكانا لدعوته وتعل

هموا ن ساالواقع، وبفضل ذلك تخرج عليه ثلة من العلماء واألدباء والمفكرين والمصلحي

 ي.في نهضة مجتمعاتهم، وظهر بذلك مجتمعا جديدا يمكن أن يوصف بالمجتمع المسجد

 النوازل، ،جتهادالفتوى، اال معهد الحياة، ،اإلباضي بيوض،: الكلمات المفتاحية        

 التعارض، الترجيح. األدلة

 

          Abstract: 

          Imam Ibrāhīm ibn ʿUmar Bayyūḍ is considered one of the 

modern Algerian famous personalities who contributed to the 

religious, social and educational reform before and after Algeria's 

independence. He took a distinctive approach to change and 

renewal, which included da'wah (Inviting people to moderate Islam) 

and education, fighting ignorance, backwardness, bid'ah (innovation 

in religious matters), corruption, correcting outdated ideas and 

customs. Moreover, guiding people to Islamic values to be 

                                                           
 المؤلف المرسل  *
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embodied in the behavior of the individual and society, though 

benefit from the developments of civilization and employ them in 

solving the problems of the nation, and ijtihad in fiqh of 

Contemporary Issues. So he was a reference in the fatwa and 

reform, he also contributed to the convergence between the 

followers of the Ibadi and Maliki, and called for the renunciation of 

controversy and sectarian intolerance, he made the mosque and Al 

Hayat institute a pla]ce to call, and employed the Quran and the 

Sunna in his style and address the issues of reality, and thanks to 

this, a group of scientists, writers, thinkers, and reformers have 

graduated to contribute to the renaissance of their communities, and 

thus emerged a new society which can be described as the 

Community of the Mosque. 

         Keywords: advisory opinion, Ibadite, El hayat Institute, 

diligence, council, incompatibility, weighting, Baiod 

 

 المقدمة             

الجزائر الحبيبة تزخر كبقية بلدان العالم اإلسالمي بعلماء أجالء ساهموا في  إن 

 تفرق، وحاربوا أسباب التخلّف والالحفاظ على مقومات األمة الدينية واالجتماعية

 والتعصب المذهبي والعرقي، ودافعوا على وحدتها وسالمتها من عوامل االستالب

ع مراجوئر أثناء االحتالل الفرنسي وبعده، الحضاري، فكانوا شموعا تضيء سماء الجزا

حت وا تقيّمة في العقيدة والفقه واإلصالح، استطاع أغلبهم أن ينظموا جهودهم وينضو

لعربية اافة راية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي بدورها ساهمت في نشر الثق

 لبدعاربت الجهل وااإلسالمية، وتصدت لكل عوامل التشويه والتغريب واالندماج، وح

 والتفرقة في المجتمع الجزائري.

الحديث، والذين ساهموا  ولعل من أبرز أعالم اإلصالح في الجزائر في العصر 

ن في النهضة الجزائرية الحديثة، وعملوا ضمن جمعية العلماء المسلمي بحظ وافر

عمار الستعهد االجزائريين، ونشروا العلم واإلصالح الديني واالجتماعي في الجزائر في 

صدا رشهابا ورحمه هللا  فكان نجما ثاقبا،  –وبعد االستقالل اإلمام الشيخ بيوض بن عمر 

لن ئر... ولجزاوكوكبا دريا، تَوقَّد من نور القرآن في تلك المجموعة المباركة من علماء ا

ي الذ نستطيع أن نقدر لهؤالء مكانتهم حق قدرها حتى نعلم المخطط الفرنسي الصليبي

في  بذل أفشلوه رغم إحكام تخطيطه، ورغم ما حشر له من جند، وما أعد له من عدد، وما

 .1سبيله من جهد، وما رصد له من أموال"

وانطالقا من الرغبة الصادقة في إبراز جهود هؤالء األعالم األجالء وتعريفهم  

مه هللا اإلمام الشيخ إبراهيم بن عمر رح التعريف بمكانةلألجيال الصاعدة؛ اخترت 

وبيان منهجه في االجتهاد والفتوى في النوازل الفقهية، في وقت ضيع بعض العلمية، 
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وأصبحوا يبحثون عنها خارج الجزائر عبر الفضائيات  ،الناس مرجعياتهم العلمية

اإلعالمية، ونسوا أن وطنهم يزخر بمرجعيات أصيلة ومعتدلة، منهم من  قضى نحبه 

، ورأيت من المناسب أن أسلط األضواء على هذه الشخصية ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديال

ى الفذة التي كان لها حضورا مؤثرا في الجزائر حيث سطع نجمها في الجنوب وامتد إل

ها إلى خارج الجزائر، فقد كان رائد الحركة العلمية تالشمال والشرق والغرب، وبلغ سي

ج العلماء الربانيين الذين خدموا واإلصالحية في الجنوب الجزائري وكان نموذجا من نماذ

األمة الجزائرية في مجاالت الفقه والعقيدة والتفسير والحديث والفتوى واإلصالح 

 االجتماعي وحتى في المجال السياسي ضد المستعمر الغاشم.

ونظرا لتعدد جوانب شخصيته فإني سأحصر دراستي في الجانب الفقهي من   

إلمام ال " ، واخترت عنوان المقافسيره آليات األحكام، وتخالل فتاويه وأجوبته الفقهية

  .يةجتهاد والفتوى في النوازل الفقهبراهيم بن عمر بيوض ومنهجه في االالشيخ  إ

 اإلشكالية:

 أما اإلشكالية العامة للبحث فتتمثل فيما يلي:

 ئرلجزاظهر نجم الشيخ إبراهيم بيوض رحمه هللا في العصر الحديث، وذاع صيته داخل ا

ي عة فوخارجها، وانشر علمه في اآلفاق، وترك ثروة فقهية قيمة شملت فتاويه المطبو

ي رت فكتابه " اإلمام الشيخ بيوض"، وفي دروس التفسير التي دّونت بعد وفاته، ونش

كتاب" في رحاب القرآن"، فضال عن دروسه في قضايا فقهية خاصة، ومن خالل 

 مجردب، ندرك أن الشيخ بيوض لم يكن يكتفي االطالع على هذا التراث الفقهي الزاخر

ويرجح  دها،حفظ المسائل وآراء العلماء، وينقلها للناس، بل كان يناقش تلك اآلراء وينق

هب لمذاابينها وفق منهج علمي دقيق، ولم يكن منغلقا على مذهبه، بل كان متفتحا على 

ي فتهد ما أنه كان يجاألخرى، وشعاره: أيما وجد الدليل الصحيح القوي فهو مذهبه، ك

عن  لبحثاالمسائل المستجدة في عصره، ويفتي في النوازل الفقهية، كل ذلك يدفعنا إلى 

ته منهج الشيخ بيوض في االجتهاد، ومعرفة قواعده ومقومات الفتوى عنده، ومؤهال

 ه منالعلمية، وإسهاماته في تأصيل الفقه اإلباضي خاصة واإلسالمي عامة، وما قدم

 .لحرج والمشقةي حاجات الناس وترفع عنهم افتاوى تلبّ 

  ويتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة التالية:

 ما هي مكانة الشيخ بيوض العلمية؟ - 1

 ما منهجه في فهم النصوص واستنباط األحكام؟ - 2

 ماهي طريقته في تنزيل األحكام الشرعية على الوقائع المستجدة؟ - 3

ذاهب لى المعوهل كانت له استقاللية في الفتوى وتفتًحا  ما مدى تقيده بآراء مذهبه؟ - 4

 األخرى؟

ل في تنزي وضمنهجية الشيخ بيلبيان األسئلة هذه إلجابة عن االجادة هذه الدراسة  حاولوت

 :ينالتالي طلبينمالمن خالل  القضايا المستجدة.على الفقهية األحكام 

 .مسلك تحقيق المناط عند الشيخ بيوض: األول طلبالم -

 .وعالقتها باالجتهاد المآلي قاعدة مراعاة الخالف: نيالثا طلبالم -

 خاتمة.  -
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 .مسلك تحقيق المناط عند الشيخ بيوض: المطلب األول            

ل تفعيوإن حقيقة الدين تتجلّى في مدى التزام المسلم بأحكامه فكرا وسلوكا، 

ن أة البد لغاياه، ولتحقيق هذه مبادئه في الحياة، وتوجيهه للواقع اإلنساني في شتى مجاالت

 هما: أساسيتينيمّر التطبيق الفعلي ألحكام الدين عبر مرحلتين 

 لشارعاراد عقل الفقهي في تفّهم موتتجلى في اجتهاد ال أوال: مرحلة الفهم واالستنباط:

اعد واستثمار أحكامه من النصوص، وفق آليات مضبوطة ومناهج مرسومة، تتمثل في قو

 مثل: األمر للوجوب ما لم يصرفه صارف إلى المندوب.قه علم أصول الف

 لفهماكانت هذه المرحلة مكملة لمرحلة  ثانيا: مرحلة تنزيل األحكام على النوازل:

لى إيعة واالستنباط، حيث تبلغ بالدين إلى الغاية من نزوله، وهو صيرورة حقائق الشر

ق نظام رشيد متكامل، مثمر وف2نمط عملي شامل، تجري عليه حياة اإلنسان في الواقع،

 لسعادتي الدنيا واألخرة.

وهنا تكمن أهمية االجتهاد في التنزيل، إذ تتعلق به ثمرات التشريع اإلسالمي  

 3كلّه، ومقصد الشارع من إنزال الشريعة، لتدبير الحياة على وجه األرض.

لوقائع كلما تعقدت الحياة، وكثرت ا االجتهاديكما تبرز الحاجة إلى هذا النمط  

والحوادث وتشعبت عناصرها، مما يستدعي ذلك نظرا مستمرا، يوفق تلك الصور 

قا المتجددة إلى هدي الشريعة، بحيث يكون قائما على أصول وقواعد منضبطة، تحقي

ند عزيل للمقاصد التي شّرعت من أجلها األحكام، واتقاء لمزالق التطبيق، وزالت التن

 4القائمين بمهمة االجتهاد.

التنظير المنهجي لالجتهاد التنزيلي فلم يلق من علماء األصول النصيب  أما 

اهج ط منالوافي من التقعيد والتأصيل؛ إذ انصرفت جهودهم أساسا إلى توثيق النص، وضب

إال أنه يبدو أن طبيعة المرحلة كانت تقتضي ذلك؛ ألن 5التأويل واستنباط األحكام منه،

اصة في ه، وخالفهم السديد للنص، وهذا بعد توثيق ثبوتالتنزيل السليم لألحكام يقوم على 

 روايات الحديث المختلفة.

على أّن إسهامات علم األصول في هذا النوع من االجتهاد تظهر أساسا في  

 يرهاة، وغوالمصالح المرسل األدلة المختلف فيها، كاالستحسان، وسدّ الذرائع، والعرف،

ي شاطبفي هذه األصول الشرعية، وقد كانت لل كما تميزت كل مدرسة فقهية بإسهاماتها

لمي إضافات بارزة في هذا المجال في كتابه" الموافقات"؛ حيث حاول صياغة منهج ع

ر رصين، أصبح فيما بعد المرتكز األساس عند الباحثين المعاصرين، مواصلة لمسا

 التأصيل والتقعيد.

 تي اإلفتاء والقضاءأساسا في مهم ومن المالحظ أن االجتهاد التنزيلي يظهر 

باعتبارهما العملية التي يتّم فيها تطبيق األحكام المطلقة على صور مشخصة تتجسد في 

أفعال المكلفين، وبما أّن الشيخ بيوض كان ممن اضطلع بمهمة اإلفتاء، فال شك أنه كان 

م يسير وفق خطة اجتهادية، يروم من خاللها ربط الحادثة المستجدة بما يناسبها من الحك

الشرعي، المحقق للمقصد الذي ُشرع  من أجله؛ لذلك نحاول في هذا المبحث رسم معالم 

فه هذا المنهج االجتهادي، واستجالء قواعده وآلياته عند الشيخ، ومعرفة مدى توظي
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 واعتبار الباعث، والنظر في المآلكتحقيق المناط،  ،لألصول المقررة في هذا المجال

 6وغير ذلك.

 تعريف تحقيق المناط:: األول رعفال           

 لألصوليين مذهبان في تعريف تحقيق المناط. 

ف : تعريفمنهم من عّرفه بالنظر إلى كون المناط متفقا عليه، ومن هذه التعريفات - 1

 7القرافي:" وأما تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع."

 علته وصف بنص أو إجماع فيجتهد في أما تعريف ابن السبكي:" فهو أن يتفق على

 8وجودها في صورة النزاع"

ة العلّ  ومنهم من عّرفة بالمعنى العام، بغّض النظر عن االتفاق أو االختالف في – 2

 كاآلمدي والشاطبي.

عد بصور قال اآلمدي:" أما تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد ال

 9انت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط".معرفتها في نفسها، وسواء ك

ي فنظر وعّرفه الشاطبي بقوله:" ومعناه أن يثبت الحكم بُمدركه الشرعي لكن يبقى ال

 10تعيين محله".

 يان:معن من خالل التعريفات المتقدمة يمكن القول أن تحقيق المناط إذا أطلق يراد به

له: إذا في الفرع. مثا –ستنبطة سواء كانت منصوصة أو م –تحقيق وجود العلّة  األول:

ي ف، فيبحث هي االقتيات واالدخار –عند المالكية  –كانت علّة ربا الفضل في المطعومات 

حق أُل تحقق هذه العلة في ما لم ينص عليه كاألرز مثال، فإذا ثبت وجودها في الفرع

 باألصل )القمح مثال( في الحكم، وهو حرمة التفاضل في األرز.

له: يق مضمون حكم شرعي منصوص عليه أو قاعدة كلية في الجزئيات، مثاتحق الثاني:

يجب فاء، إن الشارع ربط إعطاء الزكاة بأوصاف منها الفقر، فإذا كان الفقير محّل إعط

 في كل شخص بعينه. –وهو المناط  –النظر في تحقيق وصف الفقر 

واقعة ، حيث ال  فكما هو ظاهر فإن تحقيق المناط اجتهاد دائم ومستأنَف في كل 

ا تقدم لهيلم  يُستغنَى فيه بالتقليد؛ ألن كل صورة من صور الحكم نازلة مستأنفة في نفسها

 11نظير، فال بد إذن من االجتهاد في تحقيق مناط الحكم فيها.

إذا كان تحقيق المناط يمثّل العملية اإلجرائية لتطبيق أحكام الشريعة على الوقائع  

لمسلك ذا اّمة اإلفتاء من أهم الوظائف التي يتّم فيها إعمال هغير المنحصرة، فإّن مه

شيخ ن الالتنزيلي؛ ذلك أّن المفتي يبحث عن الحكم الشرعي المناسب للنازلة؛ وإذا كا

را في ظاه بيوض قد تقلّد منصب اإلفتاء، فإن اجتهاده في تحقيق مناطات األحكام، سيكون

يفه من ن يضأعنده؟ وما هو الجديد الذي يمكن  فتاويه، وعليه فما مدى سداد هذا االجتهاد

 خالل هذه التجربة اإلفتائية؟

 تطبيقات على مسلك تحقيق المناط:الفرع الثاني:             

لشيخ وى استكون المادة العلمية التي ينطلق منها البحث في هذه الجزئية هي فتا

عض بلهذا سوف نورد  بيوض، باعتبارها المصدر األساس لتطبيقات هذا المسلك عنده،

 من فتاويه مع محاولة التحليل واالستنتاج.
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 تحقيق المناط العام: –أوال             

وهو الذي عناه الشاطبي بقوله:" أحدهما: ما يرجع إلى األنواع ال إلى  

ثم  12ات"كفاراألشخاص، كتعيين نوع الِمثْل في جزاء الصيد، ونوع الّرقبة في العتق في ال

ط من لمناحا لهذا النوع من المناط بقوله:" وذلك أّن األول نظر في تعيين ايزيد توضي

ى ا عل، فإذا نظر المجتهد في العدالة مثال، ووجد هذا الشخص متصفا بهفحيث المكلّ 

 13حسب ما ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول".

كن أن مه الشاطبي بأنه دائم ال يوهذا النوع من تحقيق المناط هو الذي قصد 

وفي هذا يقول:" فال بد من هذا االجتهاد في كل  14ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف،

ذا هزمان؛ إذ ال يمكن حصول التكليف إال به، فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع 

  15حال".االجتهاد لكان تكليفا بالمُ 

لنوع من االجتهاد، حيث لذلك تتنزل أغلب فتاوى الشيخ بيوض على هذا ا 

م األحكا ا أنيعرض عليه السائل واقعته، ويصفها له طالبا منه تبيين حكم الشرع فيها؛ وبم

 ل الالشرعية إنما وردت على مقتضى العموم واإلطالق، في حين أن الحوادث والنواز

 ّن هذاأبعلم تقع إال معينة مشخصة، فال يمكن أن ينّزل عليها المفتي الحكم إال بعد أن ي

 16المعيّن يشمله ذلك الحكم العام أو المطلق.

وإذا كان تحقيق المناط يتوقف على المعرفة الصحيحة بالنازلة، والتصور  

ي فالواضح لها، نجد الشيخ بيوض يمتنع عن الفتوى عند غموض المسألة لوجود خلل 

أو أن  17الوصف، أو أن األمر يتوقف على محاورة السائل ومقابلته على نحو مباشر،

 اءسطة الكهربالقضية تستلزم التصور الصحيح للموضوع، كما سئل عن حكم الذبح بوا

 يق، واللتحقافأجاب بقوله:" وأما طريقة الذبح بواسطة الكهرباء فإني ال أعرفها على وجه 

 18أتصّورها حتى أفتي فيها".

حقيق المناط على أنه غالبا ما يبيّن الحكم الشرعي العام في المسألة، ويدع أمر ت  

 لرخصإلى المكلف، فقد سأله شباب مجنّدون في الخدمة الوطنية عن أحكام الصالة وا

ن وا أالمتعلقة بها؛ نظرا لما تعتريهم من حاالت االضطرار، فأجابهم بقوله:" اعلم

  عن كل، أيْ حاالتكم، وحاالت من يشبهكم أيها السائلون مختلفة جدا ال يمكن الجواب عنها

ب سه حستفصيال، وإنما الجواب يجب أن يكون عاّما يطبقه كل واحد على نفواحدة منها 

 19ما تقتضيه حالته الخاصة."

 خيص، ال يصح شرعافالشيخ بيوض يرى إصدار فتوى عامة بالتيسير أو التر 

 –ك رر ذلكما ق –ألصل تحقيق المناط؛ ذلك أن اختالف أحوال المكلَّفين  كما أنه مخالف

َ ون صوابي الناسبة، وإال جانَب المفتحكام الشرعية على محالّها المله أثر في تنزيل األ ى أ

نا جب هحقق المقاصد التي شرعت من أجلها؛ لذا وتعن التطبيق الصحيح لألحكام، ولم ت

لعام اط االنظر في حالة كل مكلّف، وهو االجتهاد بتحقيق المناط الخاص؛ أو بيان المن

 لحكمامن  ه، وإجراء ما يناسب ذلك النظر في حالتللحكم الشرعي، وما على المكلَّف إال

 إلى مثل ما ذكره الشيخ بيوض في المثال السابق، وهو اجتهاد بتحقيق المناط راجع

 .20المكلّف، كما أشار إليه الشاطبي في " الموافقات"

 يوض:يخ بالش عندوفيما يلي بيان جملة من التطبيقات الفقهية على تحقيق المناط العام 
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 لمذياع(حكم استعمال األجهزة السمعية البصرية)التلفاز وا ن النوازل الفقهية:م – 1

ال  سان،يرى الشيخ بيوض أّن اآلالت واألجهزة السمعية والبصرية التي يستعملها اإلن

نما فيها إ لحكمايمكن أن تكون بذاتها محال للحكم عليها بالتحليل أو التحريم؛ ذلك أن مناط 

ن مكننا أنا يمالها، وفي هذا يقول:" فإن جميع اآلالت التي بين أيدييرجع إلى طريقة استع

وقلمك تكتب  قَى،ننفع بها وأن نضّر، فَسْيفُك تقتل به مشركا فتسعَد، أو تقتل به مسلما فتش

ن آالت نا ملبه حقا، أو تكتب به باطال، وهكذا كّل ما ال يعدّ وال يحصى مما سخره هللا 

ض وقد قال هللا لنا: " هو الذي خلق لكم ما في األروأدوات وأجهزة وغير ذلك، 

 وليس الوسائل. 21،(، فاالستعمال هو موضوع الُحكم ومناطه"29جميعا")البقرة:

يالحظ من خالل هذا النص المنهج العام الذي اعتمده الشيخ بيوض في التعامل  

و هما ، إنمع جنس اآلالت مهما استجدّت؛ حيث إن مناط الحكم في اآللة ليس هو ذاتها

 لها في نسانطريقة استعمالها، لذا فإّن الحكم فيها بالحّل أو الحرمة مرتبط بتوظيف اإل

 الخير أو الشّر، وفي النفع أو الضّر.

وإن هذا المنهج قد مّكنه من مواكبة الجديد في ميدان االختراعات، وقدرة  

از كم اقتناء جهاستيعابها بأحكام الشريعة اإلسالمية، حيث ورد إليه سؤال حول ح

فأجاب بما يأتي: " إن  22التلفزيون واستعماله، باعتباره آلة حديثة في ذلك الوقت،

فع التلفزيون كغيره من كثير من مخترعات العصر الحاضر، له حسنات وسيئات، ومنا

قة طري ومضاّر، فال يمكن مطلقا أن يفتى فيه بحكم عام شامل...إنما األمر يرجع إلى

 23استعماله".

قل الباحث فخار عن الشيخ بيوض حرمة استعمال التلفاز والراديو، ألنهما ون 

مة بحر ينشران المفاسد والرذائل فقال:" وتفصيال لهذا الحكم، نجد الشيخ بيوض يحكم

ى ر إلمشاهدة التلفزيون واالستماع للراديو نظرا لتحقق مناطه، حيث يقول:" فالناظ

ش للفح قطعا وكبيرة نصا وإجماعا، واالستماعالعورات المكشوفة، وإعمال الجنس حرام 

 24الصريح المكشوف حرام كذلك".

 افعهلى منألنه ربما رجح مفاسده عوالمالحظ أن الشيخ رحمه هللا شدد في حكم التلفاز؛ 

 عةلذريايلة، ولعل ذلك من باب سد ولكن  في الواقع ليست كل برامجه سيئة وتنشر الرذ

خاصة ومه، يختارون منه المفيد، فال يجرأ أحد إلى تحريولكن لو يحسن الناس استعماله و

 لنفعابرامجها، وفيها الكثير من  في هذا العصر مع تعدد القنوات الفضائية، وتنوع

 كالتعليم، والطب، والزراعة، والصناعة، وحتى األفالم الهادفة.

كما سئل عن حكم بيع هذه األجهزة وإصالحها، فأجاب بأنها " أداة كسائر  

وإنما  دوات تستعمل للخير وللشّر ... ال حرج على صانعها، وبائعها، وُمصِلحها،األ

لها في ستعمكما يُؤَجر م الحرج على مستعملها فيما ال يجوز أن تستعمل فيه من شّر وظلم،

 25حّق وخير."

وعند التأمل في فتوى الشيخ بيوض نجده ال يطلق حكما عاما على هذا الجهاز،  

مجال ه، وا وال محرما بإطالق، بل إن ُحكَمه مرتبط بطريقة استعمالفهو ليس عنده مباح

تعارض ذا يتوظيفه، وقد أدرك بأنه من الخطأ إطالق الفتوى بحكم عام في المسألة، ألن ه

 26مع أصل تحقيق المناط.
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 حكم ارتكاب الحرام للضرورة. - 2

ذ إ لمحظورات"قاعدة:" الضرورات تبيح اومن القواعد المقررة في الفقه اإلسالمي 

نظر ى الالحكم بإباحة تناول المحظور منوط بحصول الضرورة بالنسبة للمكلّف، لكن يبق

لّه ى محواالجتهاد في تحقق هذا المناط في الصور النازلة حتى ينّزل حكم القاعدة عل

أو  ّرم،المناسب، حيث يمكن أن يدّعي المكلَّف وقوعه في الضرورة تذرًعا الرتكاب مح

ا عرضهعاة، واختبارها بلهذا يجب على المفتي النظر في الضرورة الُمدَّ  ترك واجب؛

 27على المعنى الشرعي للضرورة.

اء ادع ُظ الشيخ بيوض إمكانيةوتطبيقا لهذا المعنى في مجال التعامل بالربا، يالحِ 

مة المقتِرض بفائدة اضطراره لذلك، فحينئذ يجب أن" تعرض  صورة الضرورة المزعو

ليس ورة، يه يحققها، ويقدّرها بقدرها ، فليست كل حاجة إلى االقتراض ضروعلى عالم فق

 28من الضرورة في شيء الحاجة إلى المال للتوسع في األعمال".

 أكل كما ورد إليه سؤال من طالب جامعي مسلم يدرس في فرنسا، حيث استفتاه عن حكم

 تسمح وأّن منحته الذبائحهم، ويقول إنه مضطر لألكل في مطبخ الجامعة لرخص ثمنه، 

؛ فأجابه الشيخ بقوله:" اعلم أّن هذا العذر ليس من الضرورات التي تبيح 29له بالطبخ وحده

كهة الفاوالمحظورات، فيمكنك أن تستغني بالسمك وبالبيض وباللبن ومشتقاته، مع الخبز 

 30والثمار، فتعيش موفور الصحة كامل القوة في البدن والعقل."

حقق في غير مت –وهو الضرورة  –وض إلى أن مناط القاعدة الفقهية فقد انتبه الشيخ بي

جد يال  هذه الحالة، ذلك أن من ضوابط الضرورة الشرعية: تعيّن ارتكاب المحظور، حيث

في حين أن 31المضطر وسيلة أخرى من الوسائل المشروعة، ليدفع بها الضرر عن نفسه،

م أكله، وي لك ال ؛ لذطعم من الحالل وهو كثير جداذلك الطالب يمكن له أن يترك ما حّرِ

 ينطبق عليه حكم القاعدة وهو اإلباحة نظرا لعدم تحقق المناط.

ن أن للضرورة ضوابطها وأحكامها الشرعية، وينبغي على المفتي أن يكو والحاصل:

ة هو ضرور من التمييز بين ما –عند النظر في الصور الجزئية  –عالما بها، حتى يتمّكن 

 32و حاجة أو توسعة أو غير ذلك.حقا، وما ه

 حكم الرشوة لدفع الضرر المحقق. – 3

 كانن ومتي تتعدد صورها في كل زماتُعَدُّ مسألة الرشوة من المسائل غير الشرعية ال

وبين  ينهاحيث يتطلّب من المفتي االجتهاد في تحقيق مناطها في تلك الصور، والتمييز ب

ن ميتمّكن ن لِ ض عن حكم دفع المسلم ماالً ِلذي سلطااألسماء المشابهة، وقد سئل الشيخ بيو

اس وال النل أمأخذ حقه، فأجاب بأّن حرمة الرشوة متعلقة بما إذا أريد بها التوّصل إلى أك

ام لى الحكها إببالباطل، مستدال بقوله تعالى:" وال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 

 33(188نتم تعلمون" )البقرة:أثم وتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلل

ّرف تُعَ  ومحاولة لضبط مناط حكم الرشوة، نبيّن مفهومها االصطالحي عند الفقهاء، حيث

فإذا لم يتمكن المرء من الوصول إلى  34بأنها:" ما يعطى إلبطال حّق، أو إلحقاق باطل".

 35حقّه إال بدفع ماٍل، فهل يعتبر مرتشيا تلحقه اللعنة؟

نه من عدم أنه ال إثم على الُمعِطي في هذه الحالة، بشرط تيَقِّ  يذهب الشيخ بيوض إلى

ل إلى أخذ حقه إال بدفع المال، وفي هذا يقول:" وأما إذا كان لرجل على آخر حّق  التوصُّ
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يقينّي ال يرتاب فيه، وامتنع من أدائه، حتى ُرفع األمر إلى ذي سلطان، وتيقَّن صاحب 

توّصل إلى أخذه إال بمال يدفعه لمن بيده األمر، فإنه يجوز الحق أنه ال يَُحكم له بحقه، وال ي

إثم في ذلك إن شاء هللا، وأما  والله أن يعطيه ما يتوّصل به إلى أخذ حقه، وال حرج عليه 

ض إلى ربه".  36القابض فأمره مفوَّ

ل ل، بفالمالحظ في هذه الصورة أن الُمعطي لم يكن يقصد من الدفع التوّصل إلى باط

 فال ورة،خذ حّق له فائت بظلم، لذا كان مناط الرشوة غير متحقق في هذه الصالمقصود أ

، 37تةسيطبّق  فيها الحكم على الُمعطي، وممن ذهب إلى هذا القول من اإلباضية أبو 

 38وامحمد بن يوسف اطفيّش.

هور أما حكم آخذها فلم يصّرح به الشيخ بيوض، وفّوض أمره إلى هللا، لكن ذهب جم

 .39ألنه ال يجوز له أخذها وقوع اإلثم على القابض،العلماء إلى 

 . االصطناعيمن النوازل الفقهية: حكم االنتفاع بأنواع الخّل  – 4 

مثل  سئل الشيخ بيوض عن حكم أنواع حديثة من الخّل تصنع من مواد نباتية مختلفة،

 التمر والتفاح والرمان، هل تعدّ خمرا؟

يره ر كثمر هو اإلسكار الُمذهب للعقل، وما أسكأجاب الشيخ بأّن مناط الحرمة في الخ

، فإذا زال وصف اإلسكار عن الخّل فإنه حالل طاهر مهما كان نوعه، ولو 40فقليله حرام

، " فإّن العبرة إنما هي بكون السائل 41كان أصله خمرا فتخللت، أو عولجت فصارت خالا 

 .42خالا ال إسكار فيه مطلقا، ال بقليله وال كثيره"

ليه ، وعرى الشيخ بيوض أّن مناط الحلية في الخّل هو زوال وصف اإلسكار مطلقاإذن، ي

ذا خّل، فإن الفما على المجتهد أو المكلَّف إال التثبت من ذلك المناط في أّي نوع جديد م

 43تحقق َحكم بالجواز.

 من النوازل الفقهية: حكم تعاطي الدخان. – 5

وله قباعتباره من الخبائث المحّرمة في يذهب الشيخ بيوض إلى حرمة تناول الدخان 

لضرر بصحة (، ولما تحقق ِعْلميا إلحاقه ا157تعالى:" ويحّرم عليهم الخبائث")األعراف:

 44اإلنسان، وحرمة اإلضرار بالنفس من القواعد الشرعية الكلية.

رد ووإذا كان الدخان قضية مستجدة، لم يرد في خصوصه نّص صريح في الحّرمة، كما 

اول ة، وحالميتة والخنزير والخمر وغير ذلك؛ فقد اجتهد الشيخ بيوض في المسألفي شأن 

ن بيا تطبيق النصوص العامة والقواعد الكلية عليها، عن طريق تحقيق المناط، ويمكن

 المسالك التي اعتمدها في التحقيق في هذه المسألة فيما يلي:

دليل  مد علىرة األعراف، فقد اعتأما اعتباره الدخان من الخبائث المحرمة في آية سو –أ 

 الدخان  تضعالحيث يرى أّن " الفطرة السليمة التي فطر هللا الناس عليها  الفطرة والحّس؛

قا به مطل قتربتإال في صّف الخبائث التي حّرمها هللا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وال 

 45إلى صّف الطيبات".

 آليةلفطرة، وإذا كان مناط التحريم في اوهكذا نجد وصف الخبث ثابت في الدخان با

 أّن ؛ إالالسابقة هو قيام وصف الخبث في الشيء، فثبت إذن دخول الدخان تحت حكم اآلية

ثبات إمكن يدليل الفطرة في هذه القضية خفّي نوعا ما، لذلك يمكن أن يُتنازع فيه، لكن 

 دخول الدخان تحت عموم اآلية بطريق آخر، وهو الحّس.
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د ثبت مة، فقُسلِّم أّن كل ما ثبت ضررهُ بوجه من الوجوه فهو من الخبائث المحرّ إذا  –ب 

يق ي طرحسيا إضرار الدخان باإلنسان، كما أكدت ذلك التقارير الطبية، ويعدّ هذا )أ

ع أجم الحس( من أقوى الطرق التي اعتمدها الشيخ في تحقيق المناط، حيث يقول:" وقد

ن حة البدبص ضرّ لفطرة فيه من العلماء المختصين على أنه مُ عقالء العالم كله، وَساِلمو ا

وبعد أن ذكر ما يُنَشر في  46والعقل والقلب، ومن أعظم أسباب سرطان الرئة وغيرها".

هذه  ى كلوسائل اإلعالم العالمية حول أضرار التدخين، اعتبر أّن المرء ليس بحاجة إل

دى م به لألّن ذلك أمر محسوس ُمَسلّ  ؛-وإن كانت تزيده يقينا واطمئنانا  –المعلومات 

 47عموم الناس.

واء لقد ثبت عند الشيخ بيوض بعد هذا البحث إضرار الدخان بالنفس بطريق الحس، س

ليه عبّق أكان ذلك عن طريق المالحظة المباشرة، أم عن طريق الحقائق العلمية؛ لهذا ط

ر حرمة اإلضرار نظرا لتحقق منا  48طها.النصوص والقواعد التي تقّرِ

رين المبذ استدل الشيخ على حرمة الدخان أيضا بقوله تعالى:" وال تبذر تبذيرا، إن –ج 

ير المنهي (، حيث اعتبر التدخين من التبذ27 – 26كانوا إخوان الشياطين...")اإلسراء: 

الواحد  ي اليومين فعنه في اآلية، " ذلك أننا نعلم علم اليقين أّن ما ينفقه المدمن على التدخ

ره ع ضركثر من ثمن الخبز اليومي ألسرة متوسطة، مع قلّة جدواه بالنسبة للخبز، ومأ

 49البالغ، وكفى بهذه حجة على دخول صاحبه في زمرة المبذرين".

ه وتضييع موالهالمدمن على عادة التدخين أللقد تحقق بالمشاهدة المباشرة في الواقع تبذير 

لهذا ينبّه  لمال،من المفاسد التي تخرم كلية حفظ المن يَعُول من أهله وأوالده، ويعتبر هذا 

 اليني الشيخ القرضاوي إلى" أّن التدخين نوعا من الضرر يجب أال يغفل، وهو ضرر يق

 في دنيا والي الفشك فيه، وهو الضرر المالّي، وأعني به إنفاق المال فيما ال ينفع بحال، ال 

ين، وال سيما مع غالء أثمانه، وإسراف بعض ما  نفق فيهيقد  هّواته فيه، حتى إّن أحدهم الدِّ

 50يكفي إلعاشة أسرة كاملة".

 وخالصة القول: 

 –لمثال من خالل هذا ا –إّن طرق تحقيق المناط التي اتخذها الشيخ بيوض في التنزيل 

 خير فيا األثالثة هي: الفطرة، والحّس، والعلم بواقع الحال، على أنه يمكن أن يندرج هذ

 ن العلم بالواقع يتّم عن طريق الحّس.دليل الحّس؛ أل

ال ي مثكما أنه يمكن أن يضاف إليها طريق آخر وهو : العلم بطبيعة الشيء، ويتمثل ف

قته مفاروالخّل السالف الذكر، حيث يتوقف التيقّن بزوال وصف اإلسكار عن ذلك السائل 

 51.خمربيعية للللخمر، بالوقوف على طبيعة تكوينه الكيماوي، ومغايرته للتركيبة الط

 ثانيا : تحقيق المناط الخاص:

قع لى ما وإسبة وعبّر عنه الشاطبي بقوله:" فتحقيق المناط الخاص نظٌر في كّل ُمكلَّف بالن

الحظوظ ى، وتعّرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوعليه من الدالئل التكليفية، بحيث يُ 

تلك  مقيّدة بقيود التحرز منالعاجلة، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلّف 

 52المداخل".

يتضح حسب عبارة الشاطبي أن هذا النوع من التحقيق أعلى من األول وأدّق؛  

ينظر في فعل المكلّف مع استحضار ظروفه وأحواله، وكذا خصوصيات  المفتيذلك أّن 
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به من فعله، حيث إّن بمراعاته لهذه الحيثيات في االجتهاد، يجري على كل مكلّف ما يناس

 الحكم، بناء على أّن ذلك هو مقصود الشارع من التكليف.

 مد فيه المفتي على طاقته العقليةعلى أّن هذا النوع الخاص من التحقيق ال يعت 

من  نوع وملكته الفقهية فحسب، بل البد أن يكون على درجة من التقوى واإلخالص؛ ألنه

 -قيم بن الكما يقول ا –م في الشريعة الفهم الرباني الذي له أسبابه وشروطه، وصحة الفه

، والهدى  اطل،:"نور يقذفه هللا في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحّق والب

سّر ي الوالضالل، والغّي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحّري الحق، وتَْقوى الرّب ف

ذين ءامنوا إن تتقوا هللا يجعل وقد قال هللا تعالى في محكم تنزيله:" يا أيها ال53والعالنية".

 (.29لكم فرقانا" )األنفال:

 ا يلي:ض بمويمكن أن نمثّل لهذا النوع من النظر في تحقيق المناط الخاص عند الشيخ بيو

 ما يلزم في رّد المظالم ألصحابها. - 

سئل الشيخ بيوض عن كيفية ردِّ المظالم لمن أراد التوبة منها، فأجاب بأن  

 م خاصة،أحكا أنواع منها: مظالم البدن، ومظالم الِعرض، ومظالم المال، وكّل لهاالمظالم 

 54كما تختلف باختالف أحوال المكلفين، والظروف التي تحتفُّ بالواقعة.

ظر في الن وقد بيّن بعض تلك األحوال، وما يجب على المكلّف إزاءها، والتي يراعى فيها

ما " لم مئل في األخير إلى أّن بعض صور المظاالمآالت، وغير ذلك، على أنه أرشد السا

ا حسبهبال يتأتّى فيه حكم عام، وإنما يحكم فيه في القضايا الجزئية، العارضة، كل 

 55الختالف صورها".

قيق ه تحمما يجب في والحوادثويالحظ أّن التوبة وما يعرض فيها على المفتي من الصور 

راض وأغ إضافة إلى العلم بأحوال القلوب المناط الخاص، مع مراعاة المقاصد والمآالت

 56الناس.

 .يوعالقتها باالجتهاد المآل قاعدة مراعاة الخالف: الثاني مطلبال           

 بعدهوشمل ما كان قبل وقوع الفعل إن لمراعاة الخالف معنيين: أحدهما عام ي

د بع خالفواآلخر خاص يتناول ما كان بعد الوقوع، ومعناه" ترجيح المجتهد دليل الم

 57وقوع الحادثة، وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه".

الح قاعدة مراعاة الخالف تمثل مسلكا من مسالك اعتبار المآل، الذي يتوّخى المص

لواقعة لة االشرعية؛ حيث يالحظ المجتهد أن االستمرار على الحكم الراجح عنده في المسأ

يف لتكلمع مالحظة أّن الشارع قصد في ا أو مفّوت لمصالح في المآل، ،مؤد إلى مفاسد

ده جتهاا؛ لهذا فإنه يعدل عن في العاجل واآلجل بأحكام الشريعة تحقيق مصالح العباد

 األصلي إلى اجتهاد غيره لما فيه من تحقيق للمصلحة الراجحة.

د إال بع لفعلامُل المجتهد بهذه القاعدة هو مقتضى االجتهاد المآلي؛ حيث ال يحكم على وعَ 

 58النظر إلى ما يؤول إليه في الواقع، مع إعمال ميزان المصالح والمفاسد.

 ين:ويمكن بيان إعمال الشيخ بيوض لقاعدة مراعاة الخالف من خالل هاتين المسألت

    في حكم الزواج بالمعتدة من وفاة زوجها قبل الدخول بها. – 1

ج بين فتى وفتاة بالطرق ّم عقد زواُسئل الشيخ عن حكم مسألة صورتها كما يأتي:" تَ 

الشرعية، ودفع المهر، ثم مات الزوج قبل الدخول، ثم إن أًخا للزوج المتوفَّى خطب 
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أرملته هذه وعقد عليها، ودخل بها قبل تمام العدة أربعة أشهر وعشرا، اعتمادا على فتوى 

ها بعض علماء المالكية بتونس، بعد أن أخبرتمونا بأن جميع النصوص التي اطلعتم علي

 59طبعا تمنع من ذلك، فما الحكم في هذا الزواج؟"

سألة مما، فإن أن هذا النكاح صحيح، فال يفّرق بينه –وهللا أعلم  –فأجاب قائال:" الجواب 

 60وجوب العدة على المتوفى عنها غير المدخول بها مسألة فرعية فقهية خالفية".

 عتدتخول أنها ها قبل الدفيالحظ أّن مذهب الشيخ بيوض في مسألة المتوفى عنها زوج

" بعد أن :ائل وبالتالي ال يجوز إبرام عقد جديد إال بعد تمام العدة، وهذا يفيده قول الس

عض ف بأخبرتمونا بأن جميع النصوص..."، إال أنه في هذه المسألة الواقعة اعتبر خال

 لى آراءعتح فوهذا دليل على تسامح الشيخ والت ،من غير اإلباضية العلماء في هذه المسألة

حيث  سألة،وقد نقل حكاية الشيخ اطفيش قول ابن عباس في المالمخالفين مراعاة للخالف، 

. فمراعاة لهذا الخالف 61قال في "التيسير": " وقال ابن عباس: ال عدة لغير المدخول بها"

ح هذا العقد، نظرا لما يترتب على إبقاء الرابطة الزوجية من مصلحة هي  ن معظم أصحَّ

 ة فسخ العقد، وحّل عقدة الزواج.مصلح

 الفرقة فيه وفي هذا يقول الشاطبي:" فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخالف فال تقع

انب جإذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من األمور التي ترجح 

ئه إلى فضان إالتصحيح، وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتّب الحكم بالنقض واإلبطال م

 62مفسدة توازي مفسدة )مقتضى( النهي أو تزيد".

 الظهار في حالة استثنائية. حكم – 2

ن سئل الشيخ بيوض عن رجل ظاهر من زوجته بأن قال لها:" أنت علّي كأختي"، وكا

أفتوه علم فير عادية حتى اعتقد بأنه أصيب بالسحر، فاستفتى بعض أهل الغوقتئذ في حالة 

، لكنه ل ذلكظهارا ، وأنه يجوز أن يعود إلى امرأته من غير أن يكفّر، ففعبأّن ذلك ليس 

 63ارتاب في األمر، فما الحل الشرعي لهذه الواقعة؟

 سحورنه م يخرجه عن ذلك توّهمه أوجاء جواب الشيخ ابتداء بأّن هذا يُعدّ ظهارا، وال

 وبالتالي، فالكفارة واجبة عليه قبل المسيس.

 ها تحرمية أنامرأته بناء على أنه ليس ظهارا ، فالمعتمد عند اإلباضأما ما يتعلق بمّسه 

، وبه 65لكن ذهب جمهور المذاهب إلى أنها ال تحرم عليه، لكنه عصى وأثمَ  64عليه أبدا،

لم  ليومأفتى الشيخ بيوض في هذه المسألة، وفي هذا يقول:" ولما كان صاحب المسألة ا

لتخفيف ضي اض أهل العلم، صارت له بذلك شبهة تقتيقع فيما وقع فيه إال بعد أن أفتاه بع

ي مدينة فهل الأأعلم علماء  -عنه والترخيص له، ولذلك فإني أفتيه بما اختاره اإلمام مالك  

 هللا غفريست، وذلك أنه يعتزل زوجته ويكّف عنها، ثم يؤدي الكفارة الواجبة، ثم -عصره

 66فتحّل له زوجته بعد ذلك".

أنه  به، إالمذه ِطْبقًا لما عليه الفتوى في لشيخ بيوض أنها تحرم عليهي عند افالحكم األصل

باعتباره  ، فأفتاه بقولهم67راعى خالف جمهور العلماء في هذه المسألة، ومنهم اإلمام مالك

قعه في ألو الرأي األنسب لمقصد التيسير والتخفيف عن السائل، ولو أفتاه بمذهبه األصلي

 ه في عمل الرجل بفتوى بعض العلماء اقتضى الترخيص لالحرج والمشقة، كما رأى أنّ 

 68الحكم.
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ب : يظهر من خالل هذين المثالين نظرة الشيخ المتفتحة على المذاهومجمل القول

في  ينهااإلسالمية والتي تتميز بروح التسامح، وعدم الضيق ذْرًعا بالخالف الواقع ب

حكام تقاء األا النشرع هللا، وميدانا رحبً الفروع الفقهية، بل يعتبر ذلك موردا ثريّا لتطبيق 

صد المالئمة لكل ظرف وواقعة، واختيار ما كان أحسن من حيث العدْل، وأنسب لمقا

 69الشريعة.

 خاتمة            

يوض يم بوفي ختام هذه الدراسة العلمية في التراث العلمي لإلمام الشيخ إبراه

م األعال جتهاد والفتوى باعتباره أحدمنهجه في اال بعد التعرف على :نقول رحمه هللا،

  الية:الت البارزين والمراجع العلمية في الجزائر في العصر الحديث خلصنا إلى النتائج

ي فتضلع من مقومات شخصيته العلمية أنه عالم مجتهد موسوعي، حافظ لكتاب هللا، م - 1

فقه ط بحاته، ومحيفهمه وإدراك معانيه وأحكامه، واسع االطالع بالحديث النبوي ومصطل

 مرجع منية كالسيرة النبوية وتاريخ السلف الصالح، وقد أدرك العلماء مكانة الشيخ العلم

شؤون ة المراجع الجزائر وقدرت الجهات الرسمية هذه المنزلة الرفيعة، فطلبت منه وزار

 فقونها مالدينية بالبحث في بعض النوازل الفقهية، فاجتهد فيها، وأبدى رأيه وموقفه 

عصر ه للعد الشرعية ومقاصد الشريعة، فأخذت فتواه لّما ظهر لها سداده ومالءمتاالقو

م إحرابفاعتمدتها في استصدار فتوى عامة قامت بنشرها، ومن أمثلتها فتوى المتعلقة 

أهل  يقاتمالحجاج الجزائريين المسافرين إلى البقاع المقدسة عبر الطائرة ميقاتهم هو 

 جدة، تخفيفا عليهم.

 لنصوصيعتمد الشيخ بيوض في استنباط األحكام الشرعية للقضايا المستجدة على ا -2 

ي اإلباض مذهبالثابتة في القرآن والسنة وفتاوى الصحابة والتابعين، وعلى أقوال فقهاء ال

لحرج فع اوالمذاهب األخرى، ويراعي في فتاويه مقاصد الشريعة القائمة على التيسير ور

 والمشقة عن الناس.

 بل ذهبهال لمو لم يكن يتعصب لرأيه لقد سلك الشيخ رحمه هللا في فتاويه منهجا معتدال - 3

 من غير قهاءكان هدفه األسمى الوصول إلى الحق أينما وجده، لذلك نجده يستدل بأقوال الف

ادم ، ويناقش أدلتهم ثم يرجح الرأي الذي يراه صوابا ال يصمراعاة للخالف مذهبه

 حقق، ما دام يشريعة اإلسالمية، ولو خالف مذهبهض مع مقاصد الالنصوص، وال يتعار

 المصلحة الشرعية.

لى عفتحا يمتاز الشيخ بيوض رحمه هللا في فتاويه بالواقعية في التشخيص، فكان من - 4

 قضايا اإلنسان والمجتمع، مظهرا جرأته وشجاعته في عرض القضايا الحساسة رغم

م وال حكاجتمع المزابي، ويميل أحيانا إلى تعليل األصعوبة طرحها في مجتمع محافظ كالم

 يقف عند النص، بل يحاول أن يغوص في أعماقها ليدرك أسرار التشريع اإلسالمي

  ومقاصده، حتى يقدم حلوال للمشكالت الحديثة.

عمال إثل في األصولي المتم التزم  الشيخ بيوض في فتاويه واجتهاداته الفقهية المنهج –5

ول اس وقكالكتاب والسنة واالجماع والقي ت األلفاظ واألدلة االجتهادية:قواعد دالال

 الصحابي والمصالح المرسلة.
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 لفاظص، وعدم الجمود على ظاهر األمنح الشيخ للعقل مساحة كافية في فهم النصو – 6

ن ه، موتتجلى هذه السمة المنهجية في الغوص في روح النص، واستنباط مقاصده وأبعاد

 د الشارع فيه.أجل فقه مرا

تكامل وال ةت االجتهادييتميز منهج الفتوى عند الشيخ بيوض بخاصية التنوع في اآلليا – 7

ه قاصد، وعدم االقصاء لمنهج دون آخر، ذلك أن مقاربة فهم مراد الشارع ومفي الطرق

ضافر تنزيلها في الواقع ال تقوم على آلية وحيدة، بل يستلزم في ذلك توفي النص، 

ي ، فسيؤدغيره وتنوع المسالك، فإذا قام منهج االستنباط على بُعد واحد مع إلغاءالوسائل، 

د مرا وتفسير النصوص على غير ،ال محالة إلى الخلل في الفهم ، والزيغ في التأويل

 الشارع فيها، ويظهر أثر ذلك في الفتوى.

 يعة علىلشراكام إن تحقيق المناط من أهم المسالك التي يظهر فيها التنزيل السليم ألح -8

ا م هذمحالّها المناسبة، وفق منهج علمي يضمن سداد التطبيق وصحة اإلجراء، وما دا

ة فتائيإلبة ااء أساسا، فلقد أسهمت التجرالنوع من االجتهاد يظهر في مجال اإلفتاء والقض

 على للشيخ بيوض في إبراز الجانب التطبيقي إلعمال هذا المسلك في تنزيل األحكام

 ع والنوازل الفقهية.الوقائ

 فقه المقاصد تتمثل في أمرين هما:إن أهم األسس التي يقوم عليها االجتهاد التنزيلي  – 9

ل أصو وفقه الواقع، فقد لوحظ محورية هذين األساسين في كل التطبيقات الفقهية على

 راكاإلدوقواعد هذا المنهج عند الشيخ بيوض؛ فبالمعرفة العميقة بمقاصد األحكام، وب

 ملحكابين المطابقة بين النازلة و الصحيح لواقع الحوادث يتمكن المجتهد أو المفتي من

 الشرعي المناسب لها.

 تميّز منهج االجتهاد التنزيلي عند الشيخ بيوض بخاصيتين هما: –10 

ك في ى ذلالمقاصدية: فقد كانت المقاصد علما وفقها راسخا في فكره الفقهي، وقد تجلّ  -

 فتاويه.

 عرافهم.أهم وواقعية: وهي خاصية تظهر في مراعاته ألحوال المكلَّفين، واعتبار عاداتال -

و أ، تنباطيد إلى مخالفة اجتهاده االسالمجته يلجئاالجتهاد التنزيلي قد  إن منهج – 12

لمقاصد ليقا األخذ بخالف أقوال مذهبه الفقهي، أو بالمرجوح منها، مراعاة للمصلحة، وتحق

 ف".لخالقد ظهر هذا عند الشيخ بيوض من خالل إعمال قاعدة " مراعاة او ،عند التطبيق

 :التوصيات

 دواعتمي وفي األخير نوصي شباب الجزائر أال يجهل علماءه ومراجعه العلمية، حتى ال -

 . وىأدعياء الفت تصدر من بعض من فتاوى شاذة الفضائيات على ما تقذفهفتاويهم  في

يال األج ومكانتهم العلمية واالجتماعية سيساهم في ربط إن التعريف بأعالم الجزائر -

لط الصاعدة برموزهم الوطنية ومراجعهم العلمية، واالعتزاز بهم، فال غرو أن نس

يم في تقد ساهمياألضواء عليهم بالبحث في تراثنا الفقهي اإلسالمي، وتقديمهم للناشئة لعله 

 الحلول المناسبة لعالج مشكالتنا المعاصرة.

 قائمة المصادر والمراجع           

ر عطا، لقاداابن العربي أبو بكر محمد بن عبد هللا، أحكام القرآن، تح، محمد عبد  .1

 م.2000 – ـه1424لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 3ط
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لمنير، ه(، شرح الكوكب ا972) أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار، .2

 م.1993/ـه1413د، مكتبة العبيكان، الرياض، الزحيلي، نزيه حما تح، محمد

تاب ك(، 4)ق ابن بركة أبو محمد عبد هللا بن محمد السليمي البهلوي العماني .3

ة، ثقافالجامع، حققه وعلق عليه، عيسى يحي الباروني، نشر وزارة التراث القومي وال

 م.2007/ـه1428سلطنة عمان، ط، 

از، عامر تح، أنور الب جموع الفتاوى،( مـه728) ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، .4

 م2005ه/1426، دار الوفاء، المنصورة، مصر، 3الجزار، ط

، ه(، فتح الباري شرح صحيح البخاري852ابن حجر أحمد بن علي العسقالني) .5

 م.1979دار المعرفة، بيروت، 

 ابن خلفون أبو يعقوب يوسف المزاتي، أجوبة ابن خلفون، تح، عمر خليفة .6

 م.1974ه/1394دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، ، 1النامي، ط

حمد دل أابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، تح، عا .7

لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1عبد الموجود؛ علي محمد عوض، ط

 م.2000ه/1420

 تاريخ، مؤسسة ال1ه(، التحرير والتنوير، ط1393ابن عاشور محمد الطاهر) .8

 م.2000ه/1420العربي، بيروت، لبنان، 

األحكام  ه(، القواعد الكبرى: قواعد660ابن عبد السالم عز الدين عبد العزيز،) .9

مشق، ، دار القلم، د1في مصالح األنام،تح، نزيه كمال حماد، عثمان جمعة ضمرية، ط

 م.2000ه/1421

 بن عبد تح، عبد هللاه(، المغني، 620ابن قدامة موفق الدين عبد هللا بن أحمد ) .10

، دار عالم الكتب، الرياض، 3المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، ط

  م.1997ه/1417

فؤاد  ه(، سنن ابن ماجه، تح، محمد273ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن يزيد) .11

 عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، د.ت.

ظ، لحافاح: محمد مطيع ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر، ت .12

 م. 1983 –ه  1403، دار الفكر، دمشق، 1ط،

 –ه 1416، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1أبو زيد بكر بن عبد هللا، فقه النوازل، ط .13

 م.1996

ه( حاشية 1088أبو ستة محمد بن عمرو بن محمد  القصبي السدويكشي،) .14

( ه570) يم الوارجالنيالترتيب على الجامع الصحيح، ترتيب أبو يعقوب يوسف بن إبراه

لبعث، اه( تحقيق وإخراج، إبراهيم طالي، دار 175لمسند الربيع بن حبيب الفراهيدي،)

 م.1995ه/1415قسنطينة، الجزائر، 

ه(، نهاية السول في شرح منهاج 772اإلسنوي، عبد الرحيم بن الحسن ) .15

 م. 1982بيروت،  األصول للبيضاوي، عالم الكتب،

ه(، شامل األصل والفرع، طبعه وصححه، أبو 1332اطفيش امحمد بن يوسف) .16

 م.1948إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائري، المطبعة السلفية، القاهرة، 
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شاد اطفيش امحمد بن يوسف: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، نشر مكتبة اإلر .17

 م.1985هـ/1405، 3بجدة, ط

 ن محمداطفيش امحمد بن يوسف، تيسير التفسير، تحقيق وإخراج، إبراهيم ب .18

 م.1997ه/1417طالي، المطبعة العربية، غرداية، 

، دار ، دار الفتح، بيروت2اطفيش امحمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل،ط .19

 م.1972ه/1392التراث العربي، ليبيا؛ مكتبة اإلرشاد، جدة، 

 قومياطفيش أمحمد بن يوسف، هميان الزاد إلى دار المعاد، وزارة التراث ال .20

 م.1991ه/1424، 14م. ج1986ه/1406، 5لطنة عمان، جوالثقافة، س

الل ه( غاية المرام في تخريج أحاديث الح1420األلباني محمد ناصر الدين،) .21

 .ه1405، المكتب اإلسالمي، بيروت، 3والحرام، ط 

ي يء فاأللباني ناصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس .22

 م.1996ه/1417لرياض، ، مكتبة المعارف، ا1األمة، ط

ر تفسياإلمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، في رحاب القرآن ،)مهرجان ختم ال .23

 .1989والتأبين(، إعداد، محمد ناصر، نشر التراث ، العطف، غرداية، 

دار  ،1ه(، اإلحكام في أصول األحكام، ط631اآلمدي أبو الحسن علي بن محمد) .24

 م.2003ه/1424الصميعي، الرياض، 

، مكتبة الجيل 1مصطفى بن صالح، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ط باجو .25

 م.2005ه/ 1426سلطنة عمان،  –الواعد، مسقط 

سقط م، مكتبة الجيل الواعد، 1باجو مصطفى، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ط .26

 م.2005ه/ 1426سلطنة ُعمان،  –

لرشد، ا، مكتبة 1الباحسين، يعقوب عبد الوهاب، قاعدة اليقين اليزول بالشك، ط .27

 ه.1421الرياض، 

ه(، الجامع الصحيح، تحقيق، مصطفى ديب 256البخاري محمد بن إسماعيل ) .28

 م.1987ه/ 1407اليمامة، بيروت،  –، دار ابن كثير 3البغا، ط

خاري، الب البغا مصطفى ديب، أثر األدلة المختلف فيها في اإلسالمي، دار اإلمام .29

 دمشق، د.ت. 

، مؤسسة 1ن احمد: موسوعة القواعد الفقهية، طالبورنو، محمد صدقي ب .30

 .12/443م، 2003 –ه 1424الرسالة، بيروت، لبنان 

وني ه(، شعب اإليمان، تح، محمد السعيد بسي458البيهقي، أحمد بن الحسين ) .31

 ه.1410، دار الكتب العلمية، بيروت، 1زغلول، ط

يق: داد وتحقأنواعها وشروطها، إع بيوض إبراهيم بن عمر، البدعة، مفهومها، .32

لجزائر، ا – إبراهيم بن علي بولرواح، بحث التخرج، قسم الشريعة ، معهد الحياة، القرارة

 م.1996 –ه 1417

بيوض إبراهيم بن عمر، روح الشريعة اإلسالمية وواقع التشريع اليوم في العالم  .33

اإلسالمي، الملتقى السابع للتعرف بالفكر اإلسالمي، تيزي وزو، جمادى الثانية 
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، مطبعة البعث  2م، منشورات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، مج1973ه/1393

 م.  1975ه/1395الجزائر، –، قسنطينة 

بيوض إبراهيم، أوجه الكسب الحرام، إعداد وتخريج: قاسم العنق، بحث  .34

 م.1998 –ه 1419التخرج، معهد الحياة، القرارة، غرداية، 

ية، الرؤية البصرية وحساب المراصد الفلك بيوض إبراهيم، ثبوت الهالل بين .35

 .م1992 –ه 1413تحرير عمر إسماعيل آل الحكيم، مطبعة األلوان الحديثة، مسقط، 

بيوض إبراهيم، رسالة الصوم، واإلفطار بخبر التلفون، مخطوط ، د نا،  .36

 م، مكتبة الشيخ بيوض، القرارة، الجزائر.1932

ن ير ب، ترتيب وتقديم، وتخريج، بك بيوض إبراهيم، فتاوى اإلمام الشيخ بيوض .37

 م1988محمد الشيخ بالحاج، المطبعة العربية، غرداية، 

بيوض إبراهيم، في رحاب القرآن، تحرير عيسى بن محمد الشيخ بلحاج،  .38

 م. 1995 -ه1416المطبعة العربية، غرداية ، نشر جمعية التراث ، القرارة، الجزائر، 

 لترمذي، تح، أحمد محمد شاكره( سنن ا279الترمذي محمد بن عيسى ) .39

 د.ت. وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

الح الثميني، عبد العزيز، الورد البسام في رياض األحكام، تح: محمد بن ص .40

 ه.1345الثميني، المطبعة التونسية، تونس، 

، 93 جحيش بشير بن مولود، في االجتهاد التنزيلي، سلسلة كتاب األمة، عدد: .41

 م.2003 –ه 1424رة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، قطر، وزا 1ط،

لي يحي ه(، كتاب النكاح، تعليق، ع5الجناوني أبو زكرياء يحي بن أبي الخير)ق .42

 م.1976ه/1396معّمر، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 

ق ه(، قواعد اإلسالم، صححه وعلّ 750الجيطالي أبو طاهر إسماعيل ين موسى) .43

 م.1976، المطبعة العربية، غرداية، 1ن بن عمر بكلي، طعليه، عبد الرحم

الجيطالي اسماعيل بن موسى، قواعد اإلسالم، صححه وعلق عليه : عبد  .44

 م. 1976، المطبعة العربية، غرداية، 1الرحمن بن عمر بكلي، ط

 ه(، مواهب الجليل لشرح مختصر954الحطاب أبو عبد هللا محمد الرعيني،) .45

 م.2003ه/1423يرات، دار عالم الكتب، الرياض، تح، زكرياء عم الخليل،

مي، الحفناوي، التعارض والترجيح عند األصوليين وأثرهما في الفقه اإلسال .46

 م.1987 –ه 1408، دار الوفاء، المنصورة، مصر، 2ط

حقيق، ش، تالخراساني أبو غانم بِشر، المدونة الكبرى بتعاليق الشيخ امحمد اطفي .47

- ه1428نشر وزراة التراث والثقافة، سلطنة عمان،  ، 1الدكتور مصطفى باجو، ط،

2007 

يال ، األج1المعامالت، الكتاب الرابع، ط الخليلي أحمد بن حمد، الفتاوى، .48

 م.2004 –ه 1424للتسويق، مسقط، سلطنة ُعمان، 

ة، ، مطبعة البعث، قسنطين1دبوز محمد علي، أعالم اإلصالح في الجزائر، ط .49

 م.1976 –ه 1396الجزائر ، 
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ن، لريسوني أحمد، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، منشورات جريدة الزما .50

 م.1999الرباط، 

سورية،  -، دار الفكر، دمشق1الزحيلي وهبة، أصول الفقه اإلسالمي،ط، .51

 م. 1985ه/1405

 ، دار القلم، دمشق، سورية،2الزحيلي وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط .52

 م.  1985ه/1405

 -ه1405، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4ة الضرورة ، طالزحيلي وهبة، نظري .53

 م.1985

دمشق،  ، دار القلم،2ه(، شرح القواعد الفقهية، ط1357الزرقا أحمد بن محمد ) .54

 م.1989ه/1409

الزرقا مصطفى بن أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم دمشق،  .55

 م2004ه/1425ط،

م ه(، جوابات اإلما1332السالمي أبو محمد عبد هللا بن حميد نور الدين) .56

دية، سلطنة ب، مكتبة اإلمام السالمي، 2السالمي، تنسيق ومراجعة، عبد الستار أبو غدة، ط
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 28/11/2022 :القبولتاريخ                     01/09/2022رسال: اإلتاريخ 
 

ـي  رع  م الش  ك  الح    .اتاد  ب  لع  داء األ ة  ــ  ناد  ــت   لالس 

The Islamic rule for borrowing to perform worship 

acts. 

معطاهللكريمة د/ ط 
*1

 ، أ.د.عمر مونــــة
2 

 جامعة غرداية ،ي التاريخ والحضارة اإلسالميةمخبر الجنوب الجزائري للبحث ف 1
 maatallah.karima@univ-ghardaia.dz)الجزائر(، 

2مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ والحضارة اإلسالمية، جامعة غرداية 
dr.omar.mouna@gmail.com )الجزائر(،   

  :الملخص       
 إْذ أن  ثمةلالستدانة ألداء العبادات،  الكشف عن الحكم الشرعي  باهتم البحث 

 باينتتولقد عبادات تستلزم تبعات مالي ة قد يتعذر على المكل ف توفيرها إال باالستدانة؛ 
ي فأن  األصل  اعتبار على لكراهة والتحريمبين الوجوب والندب وا آراء الفقهاء في ذلك

رائن بحسب الق األحكام التكليفية األخرى  تعتريهالمباح قد بيد أن   ،االستدانة اإلباحة
 .التي تلتصق به األحوالالمالبسات و و 

ف خالأنه االستدانة للعبادات أقل  ما يقال في  أن   إلىفي األخير البحث خلص لي 
ْين اثقإمشقة على الدائن بو  ا  عسر دانة أن  في االست ذلك ؛األولى  ائلهوغو ل كاهله بالد 

 ال يقصد إلى إعنات الن اس ، فالشرعورفع الحرج والعبادات تبنى على قاعدة التيسير
ات لعبادداء ااالستدانة أل إباحة القصد من، كما أن ه إذا كان وتكليفهم ما ال يطيقون 

 أيضا هاففي ؛-وجل   عز  -وبين هللا  هليه بيناالحتياط لها وبراءة ذمة المكل ف مما وجب ع
 ف مشاحة بخالوحقوق العباد أشد  كونها مبنية على الللغير،  وحق   دْين الشغل الذمة ب

 حقوق هللا تعالى فمبنيَّة على المسامحة.
. :الكلمات المفتاحية   االستدانة؛ العبادة، الحكم الشرعي 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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         Abstract: 

borrowing to perform  acts of worship, and the opinions of the 

jurists varied in it between obligatory, admonition and prohibition, 

given that the origin of borrowing is permissibility and the 

permissible thing may be attracted by other mandated rulings 

according to the evidence and the conditions that adhere to it. 

 Let us conclude that the least that can be said in the ruling on 

borrowing for worship is contrary to the first; Because in borrowing 

and debt there is hardship and a burden for the creditor with its 

misdeeds and incursions, and worship is built on the basis of 

hardship brings facilitation. The Sharia does not mean to charge 

people with what they cannot bear. Moreover, if the intention is to 

allow borrowing to perform acts of worship as a precaution for it 

and to absolve the one who is obligated from what is obligatory 

between him and God-the Mighty and Sublime - then the borrowing 

fills the dhimma with a debt and the right of others, and the rights of 

the servants are more firmly established. In contrast to the rights of 

God Almighty, which is based on forgiveness. Thus precaution in 

debt was more important than the one of performing worship.  

Keywords: borrowing; Worship; the islamic rule 

 .مقدمة         
 له وصحبهوآ ه الكريم،ولبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رس   

 ؛ وبعد:ينيه إلى يوم الد  ، ومن اهتدى بهـدجمعينأ
وقد  معامالتالعبادات و الهما:  قسمين رئيسيين الشريعة اإلسالميةام مت أحك  تظ  انْ 
تنظيم  حول ر  تتمحو  المعامالتف امه،أحك   ب  ت   ر  ه وت  قسم قواعد وضوابط تنظم كان لكل

 هاباعتبار  تنظيم العالقة بين العبد وربهببادات العبينما تعلق جزء ، العبد وغيره بين ةعالقال
هي جوهرة الغاية  التي ،حقق معنى العبوديةوت   بخالقهم العبادالرابطة الوثيقة التي تربط 

نس  إ الَّ ل ي ْعب د ون   ﴿ قال هللا تعالى: ،خلق اإلنسانمن  نَّ و اال  ْلج 
ُ۬
ل ْقت  ا  م ا خ  [ 56]الذاريات:  ﴾و 

ى يتسنى حت ؛اوبيان أحكام الشرع فيه اوفروعه اى تحرير مسائلهعل الفقهاء لذلك عكف
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 الغاية وتتحقق-الىانه وتع  بح  س  -هللا يرضالذي ي   الوجه الصحيحعلى  هاأداؤ  مكلفلل
 .منها والقصد

اس وتأدية حقوق بعضهم بعضا مبنية على المشاحة لما كانت معامالت الن  و 
اتب على المسامحة؛ كان لزاما أن تتضح مر  والممكاسة، وحقوق هللا الكريم المنان مبنية

ة تداناالسالعالقة بين القسمين حال تداخلهما؛ ومن أهم  المسائل التي تطرأ ساعتئذ مسألة 
 تلعبادالمن أدائه باعتبارها مسألة مهمة تنطوي عليها براءة ذمة المكلف  ،ألداء العبادات
حثية ولقد جاءت هذه الورقة الب ا،لكن بشغل ذمته بحق آدمي ٍّ يطالبه به ،المترتبة عليه
و ما هلها؛ فتلخصت إشكالية الدراسة فيما يأتي:  بيان الحكم الشرعيعلى  لتسليط الضوء

  ؟لعباداتأداء اقصد  تدانةلالس   كم الشرعي  الح  
 وبيان لمفهوم مقدمة: فيعلى اإلشكالية المطروحة انتظم البحث  إلجابةول

 ى آراءلألحكام الشرعية المتعلقة بالمسألة بناء  عل رضع ثم   لعبادات،داء ااالستدانة أل
 في تاربأهم النتائج والرأي المخ البحث ختم ثم   ،الفقهاء في االستدانة لمختلف العبادات

 .المسألة
 تتبعبين المنهج االستقرائي القائم على  تجمعمنهجية  على وقد اعتمدنا في ذلك

 .هات  ناقشليل اآلراء وم  ائم على تحْ ليلي الق  آراء الفقهاء واستدالالتهم، والمنهج التح
 .لعباداتداء امفهوم االستدانة أل: -أوال       

ْين :عباداتالمقصود باالستدانة ألداء ال و عن طريق طلب قرض أ شغل الذمة بالد 
هرة الظا ألجل أداء عبادة من العبادات ،الشراء بالتقسيط أو باألجل أو أي صيغة مداينة

ء عقيقة أو ما هدي أو الحج أو العمرة أو شراء أضحية أوكها ماال  أداؤ ب يتطل   التي
 .ونحو ذلكللطهارة 
 .لعباداتداء األآراء الفقهاء في االستدانة :-ثانيا       

 إن المسألة محل الدراسة تعتورها عدة جهات في النظر التحليلي لها؛ وهي: 
المباح قد  ءوالشي ،عباداتومنها االستدانة لل األصل في االستدانة اإلباحة -

 .بحسب القرائن والمالبسات تتجاذبه األحكام التكليفية األخرى 
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 هابوالحج وما تعلق من الفرائض والواجبات كالصالة والزكاة  قد تكون  العبادةو  -
 لةأو من العبادات البدي ،أو من المستحبات كالعقيقة ،أو من السنن المؤكدة كاألضحية

  .والصيام للعاجز عن الكفارة ونحو ذلك ،كالتيمم لفاقد الماء
 بدلالأن ينتقل إلى  له يصح ال، فالقادر على االستدانة غير عاجز هل يعتبر -

 عليها دون استدانة ؟ حال قدرته يةأم مقصود التكليف بتلك المستتبعات المال
 .الوفاءوالقدرة على  االستدانة درجة القدرة على -

 كانتف، الحظ كان لها أثر في تشكيل مناط الحكمات وتلك المعتبار اال كل هذه
  اآلتي:  التفصيل على لعباداتداء اآراء الفقهاء في حكم االستدانة أل

م كال إذا قارنهامحرمة  لعباداتداء ااالستدانة أل تكون  التحريم: .1 ْين فعل محر  د 
ادات ير العبأو كانت سببا  للمعصية كتأخ ،االستدانة من البنوك الربوية ومن تلك ؛بالربا

ي فه لكم الماء عمن يسل  اد  ث ع  حْ ومن ذلك مثال  ب   ،التي ال يجوز فيها التأخير عن وقتها
 الك لتأخير الصالة حتى خروج وقتهفيؤدي ذ ؛يشتري ماء  للطهارة وهو قادر على الوفاء

فهم الشافعية  عند حجالتيمم، أو تأخير الصيام فيمن عجز عن الهدي في ال فرضه ألن  
جده و ضه أو قر  الواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله وإن وجد من ي   أنَّ  يرون 

وز ال يجوقبل يوم نحر ولو مسافرا  ف ،بأكثر من ثمن المثل صوم ثالثة أيام فورا  بعد إحرام
وقته حتى يصير قضاء حرام تأخير منها عنه ألن ها تصير قضاء، وتأخير الشيء عن 

 االستدانة أو كانت، (372، ص.02، ج.1997، البكري  ؛301.ت، ص.المعبري، د)كالصالة 
في ذلك ضرر  و في حاجة شديدة؛ ألن  أهله في فقر مدقع سببا  في جعل الشخص أو أ 

 .ةالضرر منتف في الشريعة اإلسالمي  و  ،لنفسه وألهله
كانت نية المستدين عدم الوفاء بما  إذا أيضا   لعباداتداء اكما تحرم االستدانة أل

يون  ،استدانه ، أو تيقن من نفسه أو غلب على ظنه أو علم من نفسه التماطل في أداء الد 
فلم  من يستدين منه ، أو دل س علىبأن لم يكن له مصدر مالي للوفاء أنه ال يستطيع الوفاء

والدائن لم يسلط المدين على  األصل حرمة مال المسلم ؛ ألن  أو فقر بحاله من غنى ي خبره
، 2009)السويلم،  شرط األداء؛ فإذا لم ينو األداء كان آخذا  لمال أخيه بالحرامماله إال  ب
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ام ن وْا ﴿:تعالى يقول هللا، وفي ذلك كله أكل لألموال بالباطل، (45ص. ين  ء  لذ 
ُ۬
ا ا  ال  ت اك ل وَْٰٓا ي  َٰٓأ يُّه 

ل ك م ل   أ ْمو      [29]النساء: ﴾ب ْين ك م ب اْلب  ط 
ل ال أن يستدين ألجو حألرم على المسلم إذا كان في هذه اي حكله؛  بناء  على ذلكف

هندية جاء في الفتاوى الالتكليف،  عنه سقطفإذا كان غير مستطيع ماليا  فقد ، أداء عبادة
 رض منذفكانا ال يعتبران أن  الحج  -رحمهما هللا-الصفار وأبا بكر اإلسكافأن  أبا القاسم 

ال يتوصل للحج إال   كان ؛ ألن  الحاجه326عشرين سنة حين خرجت القرامطة سنة 
عصية بالرشوة للقرامطة وغيرهم فتكون الطاعة سببا  للمعصية والطاعة إذا صارت سببا  للم

 .(283، ص.01ه، ج.1310)جماعة من العلماء، ترتفع الطاعة 
من الفرائض أو العبادة  إذا كانت االستدانة للعبادات واجبة تكون  :الوجوب .2

سفر ر عليه األداء لعارض كالففرط فيها أو تعذ   هاعلى المسلم أداؤ  ب  الواجبات وقد وج  
 ا  حكم االستطاعة المالية هتحققت في لم ي فرط ولم يتعذر عليه األداء؛ ولكن وأ، ونحوه

ه كن هذولم ت ،درة على الوفاءق  وكانت له ال ،فهد من ي سل  ج  بأن و   على االستدانةبق درته 
        :ومن تطبيقات ذلك أهله في حاجة وضيق في العيش،االستدانة سببا  في جعله و 

حتى ذهب ماله  ولم يؤدها من وجبت عليه الزكاة :-االستدانة ألداء زكاة المال .أ
ثم وجبت الزكاة في ماله الذي  أو من خرج من بلده مسافر ،ألدائها ثم أراد أن يستقرض

فه وتتحقق عنده من ي سل   يجدولكن بشرط أن  ،يجب عليه أن يستدين فإن ه ،خلفه في بلده
جب ي والقادر ،على أداء الزكاة اقادر  في هذه الحالة يعتبر هإمكانية الوفاء والقضاء؛ ألن  

رت لو استق ": جاء في المجموع ،(204، ص.1990أبو يحي، )إخراج الزكاة في الحال عليه
ْين هللا أحق  يقترض؛ ألن  د   قال شاذان بن إبراهيم ...عليه زكاة ثم  مرض وال مال له

كاة بالقض ف ع الز  فااء قال فإن اقترض ود  النووي، ) باالتفاق" رتمك ن فهو معذو ء إذا ونوى الو 
وما قال شاذان أولى "النووي : همعلقا  على ما ساقميري الد   وقال ،(337، ص.05ج. ،د.ت

 نعي  ت...مما قاله العب ادي؛ ألن ه عصى بتأخير الزكاة، فإذا وجد من يقرضه ورضي بذمته
في المسافر الذي - الخرشيوقال  ،(258، ص.03ج. ،2004، الد ميري ) ذلك طريقا  للتوبة"
تدعه الضرورة  لم عما معه وما غاب عنه إنإخراج المسافر  إن  محل  : "-تجب عليه الزكاة

فإن كان محتاجا  لما يوصله في عوده  ،إلى عدم اإلخراج في ذلك الموضع الذي هو فيه



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

. 359 - 338 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

343 

 

لك ر اإلخراج عن ذويؤخ   ،إن ه ال ي خرجه حينئذ ال عما معه وال عما غاب عنهإلى وطنه ف
أن يجد من ي سل فه في الموضع الذي هو فيه فإن ه يلزمه  جميعه حتى يرجع إلى وطنه؛ إال  

ئل، (227، ص.02ج. ،الخرشي، د.ت) أن يخرج الزكاة من غير تأخير لوطنه" اإلمام  وس 
رجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو عن ال مالك بن أنس رحمه هللا

ال أرى بأسا  أن ي زكي "ممن ي دير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز، فقال: 
بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصر، فقيل له وإن كان ماله خلفه بمصر وهو 

فإن كان يحتاج  :، فقيل لهحيث هو ليؤد  فقال: فيتسلف و  حيث هو فه زكاتهيجد من ي سل  
  .(46، ص.02، د.ت، ج.سحنون ) ذلك فقال: فليؤخر حتى يقدم بلدهوليس معه قوت 

صدقة تجب بالفطر من رمضان على كل  زكاة الفطر: االستدانة لزكاة الفطر .ب
وإغناء  نته، جبرا  لنقص في صومه،و يخرجها عن نفسه، وعم ن تلزمه مؤ مسلم حر قادر 

-335، ص.23، ج.1992الشؤون اإلسالمية، )وزارة األوقاف و  يوم العيدالسؤال للفقراء عن 
بأن يكون  (271، ص.02)ابن نجيم، د.ت، ج. عند الحنفيةفيها  وتتحقق القدرة، (336
 مالكا  للنصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال فاضال  عن حوائجه موسرا   مل  سْ الم  

 (366، ص.02ج.، 1992)الحطاب،  ةالمالكي، أم ا األصلية من مأكل وملبس ومسكن
 (142، ص01، ج.2000)ابن النجار،  والحنابلة (105.، ص06)النووي، د.ت، ج. والشافعية
م فل مهمالكا  لمقدار صاع فاضال  عن قوته وقوت من تلزمه نفقته للعيد ويو  موسرا   أن يكون 

 يشترطوا النصاب.
يملك قوته وقوت من تلزمه  أن  المعسر الذي إلى وقد ذهب المالكية في المشهور 

لفطر اوكان في استطاعته أن يستدين لزكاة  نفقته لليلة العيد ويومه ولم يفضل عنه ما ذكر
ل  ف ه  ويرجو قضاؤه فإن ه في هذه الحالة يجب عليه أن يستدين له حقق ا، لتبأن و جد من ي س 

هل سكما أن  أمرها  القدرة عليها باالستدانة حكما  وزكاة الفطر تجب على من قدر عليها
ْين كبير ؛ 109، ص02)سحنون، د.ت، ج.، وهذا خالفا لجمهور الفقهاءيسير فال يلزم منها د 

 .(33، ص.03؛ ج.228، ص.02؛ الخرشي، د.ت، ج.366، ص02، ج.1992الحطاب، 
  مع االستطاعة الماليةاألصل في الحج أن ه ال يجب إال  لحج: داء ااالستدانة أل .ج

عنده ما  وكان فهيجد من ي سل   المسلم الذي في عند الفقهاء تتحقق عرفا   وهذه االستطاعة قد
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ْين يقينا   وفي نيته يبيعها أو مال غائب أو مال حاضر  عروض بأن كان لهيقضي به الد 
فقد جاء في األم ؛ ألن ه مستطيع، نه فهنا يجب عليه االستدانة للحجالوفاء بما استدا

بيل: "ومن لم يكن في ماله س  للشافعي ، عة يحج  بها من غير أن يستقرض فهو ال يجد الس 
"ولكن إن كان ذا ع ر ضٍّ كثيرٍّ فعليه أن يبيع بعض ع ر    ضه أو االستدانة فيه حتى يحجَّ

: "أن ه ال يجب الحج  وجاء في شرح مختصر خليل، (127، ص.02ج.، 1990الشافعي، )
يْ  ن ف م حله إذا لم يكن عنده ما يقضيه باالستطاعة بدْين أو بقبول عطي ة، أو سؤال، أم ا الد 

، 02ج.الخرشي، د.ت، )وجب عليه الحج  به"  يمكنه الوصول إليه لب عده، وإال   به أو كان وال
نة إذا كان له ما يفي به أي يجب باالستدا "؛وجب عليه الحج  به إال  "، فقوله (285ص.

ْين،  أن  المسلم إذا لين والحنابلة أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية في أرجح القو  وذهبالد 
أي يلزمه  ؛، وسعه أن يستقرض ويحجولم يحج حتى أتلف مالهحال استطاعته أفرط 

يؤاخذه  ي رجى أال  قبل أن ي قضى دينه  ففإن مات  ولو غير قادر على وفائه، ويجب عليه
رأيهم أن   لو قدر، وهذا القول بناء  على وال يكون آثما  إذا كان في نيته القضاء هللا بذلك

ه، 1310جماعة من العلماء، ) فور حال االستطاعة فتأخيره معصيةوجوب الحج على ال
؛ 155، ص.2002الحصكفي، ؛ 457ص.، 02ج. ،1966 ابن عابدين،، 284، ص.01ج.

، 1990، أبو يحي)وبناء  على هذا الرأي ذهب الدكتور ، (17، ص.03، ج.1985الزحيلي، 
أنه يعتبر  ن كان فيه شغل لذمة المستدين إال  ب، وإأن  هذا القول صائ (210-209ص.

ْين هللا ببمثابة عقوبة لتفريط شخص الذي وجب عليه الحج ولم يحج، ومن ثم شغل ذمته  د 
: "أن  امرأة من -رضي هللا عنه- أال هو الحج الذي يجب قضاؤه، لما رواه ابن عباس

، فلم تحج ج  رت أن تح  ذ  إن  أمي ن  فقالت: -صلى هللا عليه وسلم-جاءت إلى النبي ة  ن  يْ ه  ج  
ْين  ت لو كان على أم  يْ رأ أ  ، ي عنهاج  حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم ح    أكنت ك د 

ية   المترتبة  لكن العقوبة؛ (447، ص.2002)البخاري،  اء"ف  بالو   قُّ  أح  فالل   ،وا هللا  ض  ؟ اقْ ق اض 
ْين ال تتعلق وجوب وهي هنا لوجود طرف آخر في المداينة  ين وحدهبالمستد شغل ذمته بالدَّ

إذا لم يستطع المستدين أن ي سدد فهو أيضا  يكون له نصيب من هذه العقوبة  ؛وهو الدائن
وفي ذلك إلحاق ضرر به خاصة إذا كان الدائن ال  ال ذنب له فيها له ما أخذ منه وهو

-، يقول النبيصبالن   باإلضافة إلى حرمة مال المسلم يعلم بحال المدين من فقر أو غنى
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، 2006)مسلم، ى المسلم حرام دم ه وعرضه وماله""كل المسلم عل :-صلى هللا عليه وسلم
ال تجب االستدانة سواء   فالمرجح أن ه إذا كان المسلم ال يستطيع الوفاء لذا ،(1193ص.

     كان مفرطا  أو غيره فتحمله اإلثم وحده أخف من إلحاق الضرر بالغير.
اختلف الفقهاء في حكمها بين الوجوب والسنية  :ألضحيةء اشرااالستدانة ل .د

، 1968)ابن قدامة، الحنابلةو  ،(250، ص.04ج. ،1995)القليوبي وعميرة،  فذهب الشافعية
سنة  هاإلى أن   وأبي يوسف ومحم د بن الحسن ورواية عن اإلمام مالك ،(435، ص.09ج.

أبي  فة وزفر ورواية أخرى عن، وذهب اإلمام أبو حني(829، ص.1995)ابن رشد، مؤكدة
)ابن رشد،  اإلمام مالكو  ،(62، ص.05ج. ،1986)الكاساني، يوسف ومحم د بن الحسن

در لم قاالمسأن يكون  أدائها ، واتفق الفقهاء أن  من شرطواجبة إلى أن ها ،(829، ص.1995
ْرقاني،  في قول للمالكية نسب البن رشدو ، بامتالكه لثمنها على شرائها ، 03.، ج2002)الزُّ

ن حاضرة ولم يتمكن مفه وله جهة وفاء بأن كانت له أموال من ي سل  أن  من و جد  (57ص.
حققة ألن  القدرة مت ؛يجب عليه أن يستدين لألضحية فإن هبيعها أو كانت له أموال غائبة 

 حيةوهذا بناء  على القول بوجوب األض ،حكما  بقدرته على االستدانة وقدرته على الوفاء
 .(38ه، ص.1439؛ الغنام، 316-315، ص.1990و يحي، أب)

الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من اإلبل والبقر والغنم وقد  االستدانة لشراء الهدي: .ه
على تفصيل في  الخلل الواقع في الحج أو العمرةبعض أو لجبر  ،يجب للمتمتع والقارن 
 ،(332-331، ص.42، ج.2004)وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  ذلك ينظر في مظانه
لزمه االستدانة لشرائه إذا كان تيه الهدي في الحج لأن  من وجب عإلى وقد ذهب المالكية 

وفي ذلك ما جاء عن  ،ببلده وو جد من يسل فه وينظره بالقضاء من بالمال الذي في بلده ئاملي
عسرا  ثم وجد "قلت أرأيت المتمتع إذا لم يصم حتى  مضت أيام العشر وكان ماإلمام مالك: 

إن كان موسرا  ببلده وال  قال مالك: يتسل ف ؛ أله أن يصوم أم يتسل ف؟،يوم الن حر من يسل فه
قبل و جوب االستدانة يكون  فجعل علي ش وفصل ،(150، ص.02، د.ت، ج.سحنون ) "يصوم

 كصوم أيسر قبله: "ال أكثر حيث قال كمال يوم من صيامه أن يشرع في الصيام أو قبل
م؛ ألن ه صار  شروعه فيه أو بعده وقبل كمال يومٍّ  أي قبل فال يجزئه فيلزمه الرجوع للد 

 أو وجد من عليه الهدي مسل فا  لمالٍّ  ،واجده ويجب عليه تكميل صوم اليوم الذي أيسر فيه
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، 1984)عليش،  يهدي به وينظره بالقضاء من مالٍّ له ببلده؛ ألن ه صار موسرا  حكما "
 .(372، ص.02ج.

)عليش، عندهم ذهب المالكية في المشهور نة لشراء ماء الطهارة: االستدا .و
 )النووي، د.ت،وقول للشافعية  (189، ص.01؛ الخرشي، د.ت، ج.148، ص.01، ج.1984

( أن ه 100، ص.2004ابن مفلح، ) والحنابلة ،(45، ص.2002؛ النووي، 293، ص.02ج.
ْين بأن كان مليئا  موسرا   يلزم للقادر على وفاء فه ل  من يس له جهة وفاء كمال غائب ووجدالد 

كما  أن يستدين لشراء ماء لكي يتطهر؛ ألن ه بهذه االستطاعة في حكم الواجد للماء حقيقة
 بين رآخ ولوالشافعية في ق وفرق الحنفية ،أن  من ة االستدانة ال تعظم فيه غالبا  لزهد الثمن

اء ه الشر إذا كان له مال  غائب  وأمكن أن ه القرض والشراء نسيئة فذهبوا االستدانة عن طريق
ألن   ؛بثمن مؤجل وجب عليه الشراء بخالف ما إذا وجد من ي قرضه، فإن ه ال يجب عليه

؛ ابن 171، ص.01)ابن نجيم، د.ت، ج. ال مطالبة قبل حلوله بخالف القرضاألجل الزم و 
 .(255، ص.01النووي، د.ت، ج. ؛251، ص.01، ج.1966عابدين، 

لصالة امن لم يجد ما يستره في : لشراء ما يستر العورة في الصالة االستدانة  .ز
 فهفحكمه حكم عادم الماء في تحصيله فإن استطاع التحصيل باالستدانة بأن وجد من يسل  

ت، )ابن نجيم، د. قول عند الحنفية وكان لدية ما يوفى به دينه فهو في حكم الواجد وهو
وقول عند  ،(245، ص.01ي، د.ت، ج.)الخرشمذهب المالكية و (، 290، ص.01ج.

 .(45، ص.2002)النووي، الشافعية
اع في إذا وجب على الشخص كفارة مالية ككفارة الجماالستدانة ألداء الكفارات:  .ح

 ة بأنعلى االستدان وكان المسلم قادرا   نهار رمضان وكفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرها
دل إال الب ال إلىه االنتقيلزمه االستدانة وال يجزئ ن فإن هيوفي به ما استدا كان له مال غائب
 الحنابلةوالقادر على االستدانة غير عاجز حكما  وهو ما ذهب إليه إذا تحقق العجز، 
جاء في المدونة في كفارة ما و  ،(243، ص.06؛ ج.379، ص.05)البهوتي، د.ت، ج.

ين كف ر كفارة اليمأن ي: أرأيت من كان ماله غائبا  عنه أيجزئه الموسر بالصيام: "قلت
  .(123، ص.03ج. د.ت، ،سحنون ) "سل فولكن يتبالصيام؟ قال: ال 
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د من ي سل  بعض ذهب  دب:ـــالن .3  ي ة علىفه وكان له القدرة والنالفقهاء أن  من و ج 
 و غيرسواء كانت العبادات من الواجبات أ الوفاء فإن ه يستحب له االستدانة وال تجب عليه

 في: ومن ذلك الواجبات
 هافأخر  ل الما زكاةأن ه من و جبت عليه  ذهب الحنفيةاالستدانة ألداء زكاة المال:  .أ

، وأراد أن يستقرض ألداء  حتى مرض، يؤد ى سر ا  من الورثة، وإن لم يكن عنده مال 
ى الزكاة واجتهد لقضاء دينه  قدر يالزكاة؛ فإن كان في أكبر رأيه أن ه إذا استقرض وأد 

ْين على ذلك كان األف ضل له أن يستقرض فإن استقرض وأد ى ولم يقدر على قضاء الد 
ْينه في اآلخرة  ه1310)جماعة من العلماء،  حتى مات يرجى أن يْقضي هللا تعالى د 

والقول بأن األفضل أن  ،(156، ص.02.؛ ابن الهمام، د.ت، ج256ص. ،182ص. ،01ج.
عن المسافر يجب  -حمه هللار -وسئل اإلمام مالك بن أنس ، االستحبابيقتضي يستدين 

لده عليه الزكاة وهو في سفر أيقسمها في سفره  في غير بلده، وإن كان ماله وراءه في ب
دم قال: نعم، قيل له إن ه قد يحتاج في سفره وال قوت معه، فقال: أرى أن يؤخر حتى يق

و هعم ال: نم زكاته فقإلى بلده، قيل له فإن وجد من ي سل فه حتى يقدم بالده أترى أن يقس
 .(46، ص.02، د.ت، ج.سحنون )"أحب إلي  

 ةتدانالمالكية أن ه يستحب االس ابن رشد من ذهب :االستدانة ألداء زكاة الفطر .ب
؛ 102، ص.02، ج.1984عليش، ) فطر لمن يرجو قضاء  وال تجب عليهألداء زكاة ال
 .(505، ص.01الدسوقي، ج.

أن  من و جب عليه  أخرى  في حالة ذهب المالكيةاالستدانة لشراء الهدي:  .ج
لم  ولم يكن عنده مال لشرائه ولم تتحقق فيه القدرة على االستدانة بأنالهدي في الحج 

الصيام  في فه أو وجد ولكن ليس له مال غائب أو حاضر يقضي به فشرعيجد من يسل  
 أن ومن اليسر وقبل إكمال اليوم الثالث، من صيامه يومين إكمال يوما  أو ثم  أيسر بعد

يستحب له أن يرجع ويستدين  تتحقق فيه القدرة على االستدانة فإن ه في هذه الحالة
 ؛ الخرشي372، ص.02، ج.1984عليش، ) ويشتري الهدي؛ ألنه في حكم الواجد للهدي

قت ألن  الوجوب كما أشرنا يتحقق إذا كان تحق   ؛وال يجب عليه، (379، ص.02د.ت، ج.
 في الصيام وقبل إتمام يوما  من صيامه. القدرة على االستدانة قبل الشروع
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اء در على وفتستحب االستدانة لشراء األضحية للقا االستدانة لشراء األضحية: .د
ينه تي كون األضحية من السنن ال عندهم في المشهور عند المالكية  أو غير القادر د 

ال  قيرا  يؤمر الناس بها ويندبون إليها وال يرخص لهم في تركها حتى وإن كان الرجل ف
، 01، ج.1988)ابن رشد الجد،  شيء له إال  ثمن الشاة فليضح، وإن لم يجد فليستسلف

أن  من كان له وفاء فاستدان ( 305، ص.26، ج.1995)ابن تيمية،  وذهب ،(435ص.
ن   ن هو المستحبما يضحي به ف حس  س  ية أن ه يكره ترك األضح الحنابلة، وذهب ، والح 

م ي به ا للقادر عليها، ومن ع د  ى مع القدرة على الوفاءما يضح  تي، )البهو  قترض وضح 
 حتى مع عدم القدرة على الوفاء فيه االستدانةوالقول باستحباب (، 21، ص.03د.ت، ج.

ْين وقضائالسنن التي يندب إليها  فإن كانت األضحية من ؛مقال ه من فإن  رد الد 
 الواجبات.

، 01، ج.1994)العدوي،  ي قول لهمالمالكية فذهب  االستدانة لشراء العقيقة: .ه
 أن ه يستحب (381، ص.01، ج.2019جاد هللا، ابن ) ابن تيمية واختار، (592ص.

ْين ونص  ،ايقدر فال ي خاطب به فإن لم لشراء العقيقة،االستدانة  للقادر على وفاء الد 
 حيائهعنده ما يع ق  فاستقرض رجوت أن يخلف هللا عليه إل اإلمام أحمد أن ه إن لم يكن
، 09ابن قدامة، ج.صدق أحمد إحياء السنن وات باعها أفضل) :السنة، وقال ابن المنذر

على  تكون للقادر فعلى األقلاالستدانة لشراء العقيقة  استحباببإذا قلنا  ( لكن460ص.
اك هنره ألن  العبادة هنا مستحبة والوفاء واجب فمع تعذ الوفاء وليس لمن ال يرجو وفاء؛

عن قول معقبا   ما جاء عن البهوتي وفي ذلك ،احرامومال المسلم  دائن يضيع ماله
فسه قترض؛ ألن ه إضرار بنفال ي ل الشيخ محل ه لمن له وفاء  وإال  قاأحمد: " اإلمام

 . (25، ص.03ج.البهوتي، د.ت، )وغريمه" 
ستدانه فإن  ااء ما على وفإذا لم يكن قادرا   المكل ف ذهب الفقهاء أن   :-ةــــالكراه .4

تكليف للنفس ذلك شغل لذمته وقد كانت بريئة و  ؛ ألن  فيال تباح لهللعبادات  االستدانة
﴾﴿ :يقول -عز  وجل  -فوق طاقتها وهللا  ا  ه  ْسع  َّ  ن ْفسا  ا الَّ و 

ُ۬
 [286]البقرة:  ال  ي ك ل  ف  للُ۬ا 

غلب على  إذا ي ن الكراهةوتتع التحريم،ي حتمل الكراهة كما يحتمل  هنا عدم اإلباحةو 
وليس له مال حاضر  بأن كان له مال غائب ن من ذلكولم يتيق   الوفاء ظن المستدين
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 في الوفاء أو شك بين اليقين فهنا ي حتمل هالك المال الغائب قبل حلول األجل، للوفاء
كبضع سنوات الحتمال ضعف ال تيقن من الوفاء وكان األجل طوي، أو بة الظنوغل

كلما ضعف ظنه في القدرة ه حيث إن أيضا؛ فهنا تكره له االستدانة طول المدةاليقين ب
الحتمال أن يموت ويترك دينا  لم يترك له وفاء  فيكون  على الوفاء اشتدت الكراهة

ْين كما  ،(49، ص.2009السويلم، ) أشد عرضة للوعيد في اآلخرة وخصومة صاحب الد 
واجبة حتى وإن كان المسلم قادرا  الحتمال الغير ه االستدانة أيضا  في العبادات تكر 

في تضييق العيش  ا  أو كانت االستدانة سبب تعذر الوفاء وهو قائم حتى مع المالءة،
 :ومن تطبيقات ذلك عليه أو على من يعولهم،

 156، ص.02)ابن الهمام، د.ت، ج. ذهب الحنفية االستدانة ألداء زكاة المال: .أ
أن  من وجبت عليه الزكاة وأخرها ثم  (256، ص.01ه، ج.1310جماعة من العلماء، 

 در علىفإن كان في ظنه أن ه ال يق وأراد أن يستدين، أراد أن يؤديها ولم يكن عنده مال
ْين أشد   ية الشافعوذهب  وفاء ما استدان فاألفضل له أن ال يستدين؛ ألن  خصومة الد 

وي  مال له فينبغي أن ينفي القول الثاني لهم أن  من استقرت عليه زكاة ثم مرض وال
، 05ج. د.ت، )النووي،الزكاة إن قدر وال يقترض سواء  قدر على االستدانة أو لم يقدر

 .(337ص.
اتفق الفقهاء أن  المسلم الذي ليس عنده ما يقضي منه  :االستدانة ألداء الحج .ب

ل  و  ﴿  لو استدان فإن  الحج ال يجب عليه؛ ألن ه غير مستطيع ماليا  لقوله تعالى:  ىلل   ع 
﴾
ب يالا  ْست ط اع  إ ل ْيه  س  ْلب ْيت  م ن  ا ِ۪

ُ۬
جُّ ا  لنَّاس  ح 

ُ۬
ح له واختلفوا هل تبا ،[98]آل عمران:  ا 

 (457، ص.02، ج.1966)ابن عابدين،  فذهب الحنفية ؟الاالستدانة في هذه الحالة أو 
 1990 ،)الشافعي في قول لهم والشافعية( 195، ص.02، ج.1984عليش، ) والمالكية

د هللا بن أبي أْوف ى لما جاء عن عب بعدم إباحة االستدانة للحج( 290-289، ص.02ج.
أن ه قال: سألته عن الرجل لم يحج، أيستقرض؟ -صلى هللا عليه وسلم-صاحب النبي

وجاء في  ،(21، ص.07، ج.1991؛ البيهقي، 109ه، ص.1400 الشافعي)قال:)ال( 
ير أن من لم يكن في ماله سعة يحج بها من غ أن  " :في شرح الحديثاألم للشافعي 

 عن اإلمام، و (290، ص.02ج.، 1990الشافعي، ) "يستقرض، فهو ال يجد السبيل
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وبعض الن اس وذلك يحتمل الكراهة والتحريم... أن  القول الراجح عدم إباحته" :الحطاب
يشغل  يسمع أن  الحج واجب فيذهب ويتسل ف وال جهة وفاء له وهو فعل قبيح؛ ألن ه

ذمته وكانت بريئة...والقبيح هو الفعل المنهي عنه شرعا  سواء  كان حراما  أو 
مكروها ...والمنع ظاهر  إذا لم يعلم من يقترض منه بأن ه ال جهة وفاءٍّ له، أم ا إذا أعلمه 
بذلك ورضي بإقراضه فالظاهر عدم المنع ولكنه خالف األولى؛ ألن ه يشغل ذم ته 

وبمعنى قريبا  من هذا  ،(506، ص.02ج.، 1992الحطاب، )     علم"وكانت بريئة وهللا أ 
ساق ابن عابدين في حاشيته أن  القول بوجوب االستدانة لألداء الحج للمفرط مع عدم 

 ،ألن  تحمل حقوق هللا تعالى أخف  من ثقل العباد ؛قدرته على الوفاء هو قول ضعيف
الفقراء فقد ذهب الحنفية عدم وجوب  نت الزكاة التي يتعلق بها حقاأن ه إذا ك وأشار

، 02، ج.1966)ابن عابدين، ادر على الوفاء ففي الحج  أولى االستدانة فيها لغير الق
  (.458-457ص.

.ت، د)السرخسي،  الحنفية جمهور الفقهاء من ذهباالستدانة ألداء زكاة الفطر:  .ج
والمالكية ، (169، ص.02، ج.1990)الشافعي،  والشافعية وما بعدها( 101، ص.03ج.

أن ه ال يجب على المسلم أن  (367، ص.02، ج.1992)الحطاب،  في قول ثاني لهم
 وال ،ألن  شرط وجوبها اليسار ؛يستدين لزكاة الفطر ولو كان قادرا  على االستدانة

فيبقى  ؛في إلزامه ضرر عظيم يلحقه إذا تعذر وجود القضاءو  وجوب مع اإلعسار
ْين في ذمته  ْين بضياع أ ،وعيد الشديد في اآلخرةفيلحقه الالد    .موالهويلحق صاحب الد 

 05ه، ج.1310)جماعة من العلماء،  ذهب الحنفية :االستدانة لشراء األضحية .د
ا كان إذوالمالكية في القول الثاني لهم أن ه  (203، ص.08؛ ابن نجيم، د.ت، ج.307ص.

 فجاء ،ال ي باح له االستدانة على شراء األضحية باالستدانة المسلم معسرا  ولكنه قادر
: "أن  من ليس معه شيء ال يتسل ف خالفا  لما عند ابن رشد في شرح مختصر خليل

 ى"وألن ها واجبة بالسن ة فهي أقو بخالف زكاة الفطر فيتسل ف لها؛ ألن  أمرها سهل 
فنلحظ هنا أن ه فرق بين األضحية وزكاة الفطر على  ،(33، ص.03ج.الخرشي، د.ت، )

 .ا بخالف غيرهر السنية والوجوب فالواجب قد تلزم فيه االستدانة للقادر عليهاعتبا
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 02.)النووي، د.ت، جفي قول لهم الشافعية ذهب االستدانة لشراء ماء الطهارة: .ه
، 01د.ت، ج. )المرداوي، والحنابلة (275، ص01، ج.1984؛ الرملي؛ 255ص.
ء  سوا اء الماء للطهارة ال تلزماالستدانة لشر  أن   عندهم في الصحيح المشهور (271ص.

ن كاحتى وإن  ه ال يضمن الوفاءكان الشخص قادرا  على االستدانة أو غير قادر؛ ألن  
ي  فللثمن في بلده؛  مالك ا كموفي ذلك ضرر  في ذمته نيجوز أن يتلف ماله فيبقى الد 

 .وصوله لماله أن ه ال يأمن مطالبته به قبل
 لكولم يكن ما الهدي من وجب عليه أن  نابلة الح ذهب االستدانة لشراء الهدي: .و

 ووجد ةلشرائه حتى وإن كان قادرا  على االستدان االستدانة له أو عنده ثمنه فال تلزمه
ل النتقااحين الوجوب جاز له  عبادة مؤقتة ذات بدلٍّ فإذا ع دم المبدل؛ ألن ها فهمن يسل  

 328، ص.02ج.، 1988 ابن تيمية،) إلى بدله كالطهارة فلم يجب عليه االقتراض
 ويفهم من عدم الوجوب كراهة االستدانة عند الحنابلة، (453، ص.02البهوتي، د.ت، ج.

 دلية فمن لم يجد ينتقل إلى البدل.على اعتبار أن  العبادة ب
 وفدية ككفارة اليمين والظهار والجماع في رمضان  :االستدانة للكفارات والفدية .ز

 لوفاءاا االستدانة سواء كان من وجبت عليه قادرا  على أذى الحج والعمرة فال يلزم فيه
ا  ان عتقكسواء   على التخيير أو الترتيب عبادات أيضا  ذات بدل ألن ها أو لم يكن قادرا ؛

 يلزمه تحصيل ينتقل للبدل فإن عجز فال عوة أو إطعاما أو صياما فإن لم يستطأو كس
 1993السرخسي، )الحنفية  لفقهاء منا ما ي فهم مما نص عليه المال باالستدانة وهو

 1999)الماوردي،  والشافعية( 631، ص.04، ج.2006؛ القدوري، 156.، ص08ج.

 فهنا نلحظ أن  الفقهاء من الحنفية والشافعية اعتبروا القادر على ؛(288، ص.01ج.
 االستدانة عاجزا  فعليه أن ينتقل للبدل.

السنن المستحبة فإن لم يجد المسلم  تعتبر العقيقة منلعقيقة: شراء ااالستدانة ل .ح
ظاهر المصنف " من المالكية: حاشية العدوي  يفف، االستدانة تستحب  فال  ماال  ألدائها

وجد من يسل فه ويرجو  تعلق الندب باألب ولو كان ال مال له وللولد مال ولعل ه حيث
ا بمضي  سقوطهاطب بها ولو أيسر بعد مضي زمنها، وكذا الظاهر لم يخ وفاء  وإال  
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 ازمنها ولو موسرا ...واستظهر الشيخ في شرحه أن ه إذا لم يكن له مال  ال يتسل ف له
 .(592، ص.01ج.، 1994العدوي، )ألن ها ليست أوكد من الضحي ة" 

ن ذهب بعض الفقهاء أن  االستدانة للعبادات مباحة وجائزة سواء  كااإلباحة:  .5
داء ألدانة مثال  رواية عند المالكية في االست المستدين قادرا  على الوفاء أو ال ومن ذلك

ْين إذا لم يكن له جهة و ال فاء حج  فقد جاء في مواهب الجليل أن  الحج ال يجب بالد 
ْينٍّ ال وفاء له عنده ؟لكن هل ي باح له ذلك وى ور  ،قال في الشامل: ال باستعطاء ود 

 .(506، ص.02ج. 1992)الحطاب،  "إباحته
 .أي المختارالر : -ثالثا        

 حتى ي  الشرع حكمال في اواختالف اتباينلحظ ي المسألة الفقهاء فيإن  المتأمل آلراء 
عدة  بهااذالمسألة يتج سبب الخالف هو كون  أن   يظهركما  بين فقهاء المذهب الواحد،

 :أصول أهمها
اء لذا كان لزاما  على المفرط في أد تفريغ الذمة بيقينب لعباداتاالحتياط ل - 

أو  لعبادةا تسقط عنهفال  عاجز القادر عليها غير ع دَّ و  ،عبادة أن يؤديها ولو باالستدانةال
 .االنتقال إلى بدلها

غلت ذمته عالقة بين دائن االستدانة - ْين ش   لهتنازل عن ماله وعط   مدينو  ،بالد 
 .على شرط األداء

 :آراء الفقهاء تنو عتوبين األمرين 
داء أباح االستدانة أل ؛بيقينعلى الوفاء  قادر كان إذا  المستدينفمن رأى أن   -

ْين ة بالد  غل الذم  ا؛ ألن  شعلى وجه الوجوب أو االستحباب على نحو ما فصلنا ،العبادة
ه ؛ن من إفراغها بالقدرة على الوفاءق  قد تي ء أدابه ذمتأن يحتاط لدينه ويبرئ  عليه فيتوج 
  .فهو في حكم القادر العبادة

جه و إم ا على  بح االستدانةالمستدين غير قادرا  على الوفاء لم ي   ومن رأى أن   -
ْين  ألن  في ذلك شغال  ؛ الكراهة أو التحريم ْين أشد  للذمة بالد   .ل وأثقوخصومة الد 

و أسواء  كان المستدين قادرا   مطلقا االستدانة مباحةورأى البعض اآلخر أن   -
 .مفرطا   المكل ف إذا كان خاصة   عبادةباالحتياط لل األخذوجوب  امرجح   غير قادر
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ْين -  .وغوائله وهناك من رأى المنع مطلقا  لما في ذلك من خصومة الد 
خالف  أقل  ما يقال فيه أنه ستدانة ألداء العباداتأنَّ اال -وهللا أعلم-يترج ح  والذي
 :لما يأتي ؛األولى

خلة المحتاج  األصل في االستدانة أن ها شرعت من باب الرفق والتيسير لسد .1
سد  ا لوطريق اه المال فيجد في االستدانة مخرج  ز و اإلنسان قد يعف؛ الملحة بطريق مشروع

ليف س مخاطبا بالتكذات المستتبعات المالية فلي لعباداتا يستطيع أداءمن ال و ، حاجاته
 كما أن   ،وعدم قدرته لعجزه ب على نفسه شيئا  أسقطه هللا عنهوجي فكأنه باالستدانة

 لجأ اره لمالوال إعس؛ إذ ه المال ويلجأ لالستدانة هو معسر  مالي ا  وز سان الذي يعاإلن
 ر إالَّ في زمن آخ حتى وإن كان قادرا  على الوفاءو  ؟ حكما   اه قادر  لالستدانة؛ فكيف نعد  

والشريعة تعتبر اإلعسار المالي عذرا  يجلب التخفيف  أنه في زمن استدانته معسر،
 ات التي تتطلب ماال  يكون باإلسقاط غالبا .والتخفيف في العباد

وهي قاعدة استندت إلى على قاعدة "المشقة تجلب التيسير"  العبادات تبنىن  إ .2
: "إن  األدلة على رفع الحرج في هذه األمة بلغت مبلغ عنها الشاطبي يقول كثيرة أدلة

شرعية إذا  من أحكامبالعبادات  فما تعلق؛ (520، ص.01ج.، 1997الشاطبي، ) "القطع
تخففها عنه بما فالشريعة ماله  وأنشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه 

يقصد إلى إعنات الن اس وتكليفهم ما ال  إحراج، فالشرع اليقع تحت قدرته دون عسر أو 
يطيقون بل يراعي طاقاتهم وقدراتهم وينتقل بهم في حال العجز إلى الحد الذي تتحقق فيه 

ا  ﴿ :قال تعالى نتفي فيه العجز،القدرة وي ه  ْسع  َّ  ن ْفسا  ا الَّ و 
ُ۬
 [286]البقرة:  ﴾ال  ي ك ل  ف  للُ۬ا 

بثقل  تكليف فيه مشقة وعسر ؛ه المالز و لمن يع أو حتى إباحتها ،ووجوب االستدانة لها
ْين ومشائنه وغوائله في كيفية سداده وذل في النهار بسوء  فهو هم بالليل ؛كاهله بالد 

حتى وإن  ده أو يترك له وفاء،اآلخرة لمن لم يسد   يخشى الوعيد وعذابو  ،بة صاحبهمطال
كان الشخص مفرطا  في أداء العبادة أو تعذر عليه األداء لعارض؛ ألن  في استدانته قد 

برء ذمته مم ا وجب عليه بينه وبين هللا سبحانه وتعالى وينجو من اإلثم في الدنيا ت  
حقوق العباد أشد  كونها مبنية و دْين وحق للغير، البل تنشغل ذمته بواآلخرة، ولكن في المقا

مبنية على المسامحة  ألنها ؛أخف فهي على المشاحة والمقاضاة بخالف حقوق هللا تعالى
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ن  الدائن راضي بذمة المدين حتى وإن كان ال يقدر على الوفاء : إفإن قيل ،والعفو
، ه ال يسلم من المنة، وغيها ما الإن :فنقول  هو في غنى   يخفى من الضرر المعنوي 
والمقصود باليقين  متيقن من الوفاءرطا  ولكنه قادر على االستدانة و لم يكن مف فإنها، عن

أمكن  ؛يكفي للوفاء بحيث لو توفي المدين قبل حلول األجل حاضر مال   لهأن يكون 
ْينالوفاء من تركته وأن يتيقن بقا  (48، ص.2009السويلم، ) ء هذا المال إلى حين أجل الد 

ضع فت عزيمته على الوفاء   من مليءحتى مع المالءة فكمْ  عدم الوفاء قائم   :نقول
ترك وفاء فمات قبل الوفاء أو  ،هلك ماله وتعرض لإلفالسأو  ،فتماطل وترك القضاء

ْين خصومة وكما أشرنا إن   ،نه فأخذوا المال وتركوا قضاءهفتنكر الورثة لديْ   أشد   الد 
أنه قال: كنا يوما  جلوسا  عند رسول هللا  -رضي هللا عنه-محم د بن جحش  ص، فعنبالن  
ته ثم قال:  -صـلى هللا عليه وسلم- ْبه  فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحت ه  على ج 

يد؟" فسكتنا وف ز ْعنا، فلما كان من الغد، سألته: يا رسول  "سبحان هللا ماذا نز ل  من التَّْشد 
؟ فقال: "والذي نفسي بيده لو أن  رجال  ق تل في سبيل هللا، ثم  اذهللا، ما ه التشديد الذي ن ز  ل 

ل الجنة حتى ي قضى دْين ه "  ، وعليه دْين، ما دخ  ، ثم ق ت ل  ، ثم أحيي  ، ثم ق ت ل   النسائي)أ حيي 
أسباب العافية الدينية فعلى المسلم أن يؤثر السالمة وأن يسعى في (، 631ص. ،2001

أمرا  فيه يسر  المرء فال يجوز أن يتكلف لالستدانة ملحةليس في حاجة  وهو ،دنيويةوال
ْين  االحتياط فكان  ،وجل   ورحمة من هللا عز    أولى من االحتياط من أداء العبادةفي الد 

أن ه  -رحمه هللا- المالكي ابن الحاجومن ذلك ما نقل عن ، والحال أنه غير قادر عليها
ينتمي إليه من حجة الفريضة بمال يأخذه قرضا  من بعض أهل  كان يمنع  بعض من

ذ ه من مال  بلده مع رغبة صاحب المال في ذلك وت ل هُّفه عليه وصبره إلى أن  يأخ 
ه   الـم قتر ض في بلدهم بعد رجوعهم إليها، وهو مع ذلك أيضا  راغب في أن ال يأخذ عْرض 

بوجهين: أحدهما عمارة الذمة بشيء ال لو رضي الـم قترض؛ وعلل الشيخ رحمه هللا ذلك 
يدري هل يفي به أم ال إن كان  قرضا ؟، والثاني الـمنة فيه؛...فقيل له: أن  صاحب المال 

من عليه...فقال...تقع المنة على أهله وأقاربه في بلده، فإن لم يقع ذلك منهم ال يمن بل ي  
لم  من الـمنة ما فيه بشيءقد يقع من أهل البلد فيقولون: فالن أحجج فالنا وفي ذلك 

؛ فإن كان هذا (209-208، ص.04ج.ابن الحاج، د.ت، )"يجب عليه، ولم ي ندب إليه
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 المسلم أال   علىف السنية والمستحبة القول في الواجب من العبادات فاألولى منه العبادات
جه إذا كان اإلتيان بها على و  هألن   ؛اليستدين لها سواء كان قادرا  على الوفاء أو 

ْين  ،ها تسقط باإلعسارفإن   االستحباب ال الثابتة التي  من الواجبات فقضاؤه ووفاؤهأم ا الد 
 .سقطت

ريم القول بخالف األولى ال يلغي ما يتعي ن على االستدانة من كراهة أو تحعلى أن  
 البحث. صلب على نحو ما بي ناه وفصلناه في

 .الخاتمة   
 إلى جملة من النتائج أجملها فيما يأتي: في ختام هذه الورقة البحثية نخلص

ْين عن طريق طلب داء االمقصود باالستدانة أل .1 لعبادات هو شغل الذمة بالد 
ت العباداقرض أو الشراء بالتقسيط أو باألجل أو أي صيغة مداينة ألجل أداء عبادة من 

و أدي يد أو هها ماال  كأداء الحج أو العمرة أو شراء أضحية العالظاهرة التي يتطلب أداؤ 
 عقيقة أو ماء للطهارة أو كفارة أو فدية ونحو ذلك.

 ينتباينت آراء الفقهاء كثيرا  في الحكم الشرعي لالستدانة لمختلف العبادات ب .2
 ءشيبناء  على أن  األصل في االستدانة اإلباحة وال ريمالوجوب والندب والكراهة والتح

 .هالتي تلتصق ب بحسب القرائن واألحوال المباح قد تتجاذبه األحكام التكليفية األخرى 
 انعهم لعبادة أوداء امن أكثر العلل التي اعتمدها الفقهاء في إباحة االستدانة أل .3

 ر علىالقاد في حكما   فالقائلون باإلباحة يرون انتفاء العجز ؛هاؤ انتف تحقق العجز أوهو 
 .  بخالف غير القادر األداء االستدانة ولذا يترتب عليه

ات الواجبإذا كانت العبادة من  في رأي للفقهاء االستدانة للعبادات واجبةتكون  .4
ليه عذر ، أو لم ي فرط ولم يتعا ففرط فيها أو تعذر عليه األداءهوقد وجب على المسلم أداؤ 

 .وفاءعلى ال بقدرته االستطاعة المالية حكما ؛ مع تحققاألداء؛ 
العبادات من الواجبات أو  انتسواء ك االستدانة استحباب لفقهاءا يرى بعض .5

 المستحبات، مادام قادرا على الوفاء مع لحظ عدم قدرته فال يتعي ن الوجوب. 
أو  ،ضعفت قدرة المستدين على الوفاءكلما االستدانة للعبادات  تتعي ن كراهة .6

واجبة حتى وإن الغير كما تكره أيضا  في العبادات  ،كانت سببا  في تضييق العيش عليه
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ه ألن   ؛الحتمال تعذر الوفاء وهو قائم حتى مع المالءةعلى االستدانة قادرا   كان المسلم
  يجب عليه القضاء والوفاء. في المقابل

ْين بالربا االستدانة للعبادات تتعين حرمة .7 م كالد  فعل ل دتأو أ إذا قارنها فعل محر 
ه في حاجة أو أهل المستدين أو كانت سببا  في جعلتأخير العبادات عن وقتها، محرم ك
يون، أو تي أو كانت نيته، شديدة  قن منعدم الوفاء أو علم من نفسه التماطل في أداء الد 

أو دلس على  وعدمه أو شك بين الوفاء نفسه أو غلب على ظنه أنه ال يستطيع الوفاء
 .أو فقر؛ ألن  األصل حرمة مال المسلم من غنى منه فلم يخبره بحاله استدان من

جب بتبرئة الذمة بأداء ما و الحتياط ا لدراسة يعتورها نظران:إن المسألة محل ا .8
لى ع ولما كان حق العباد مبني ا، باالستدانة وتعلق حق الغير لذمةا، شغل من العبادات
يْ في ا فكان االحتياط فمبناها المسامحة والمكارمة؛ بخالف حقوق هللا تعالىالمشاحاة   نلد 

ب ى المسلم أن يؤثر السالمة وأن يسعى في أسباعلو أداء العبادة، أولى من االحتياط ب
لذي على النحو ايسر ورحمة له من هللا فيه  أمريتكلف ة الدينية والدنيوية، فال العافي

 .فصلناه في الرأي المختار، وهللا تعالى أعلم
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 31/01/2023 :القبولتاريخ                    01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 ظاهرة الفساد في التصور اإلسالمي وآليات مكافحتها

The phenomenon of corruption in the Islamic 

perception and the mechanisms of its elimination 
 1*صدراتي كلتوم

 (جزائرال)جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر1
 mascara.dz-kaltoum.sedrati@univ 

        

  :الملخص       
ميع بلدان إن ظاهرة الفساد ال تضبطها حدود زمانية أو مكانية فهي متفشية في ج       

ة ظاهرالعالم وبدرجات متفاوتة، والبلدان العربية بشكل أخص تعاني من شيوع هذه ال

وهذا  مها،ل سلبي على أركان تنميتها ومسار تقدبتجلياتها ومظاهرها المختلفة أثرت بشك

 على أسباب هذه الظاهرة ة البحث والتقصي للتشخيص والوقوفضرور استدعىالوضع 

مدة من لمستبغية اقتراح حلول، ولعل النموذج المثالي في مكافحتها تبني تلك األساليب ا

د أن يشه وأن التاريخأحكام وتعاليم الدين اإلسالمي الصالح لكل زمان ومكان. ال سيما 

 .بحذافيرهاالحضارة اإلسالمية كانت في أوجها عندما طبقت الشريعة 
    .اإلسالمالتصور؛  ؛مكافحة الفساد: الكلمات المفتاحية       

         Abstract: 
          Corruption is not determined by time or place. It's worldwide 

spread in different degrees. The Arabic countries especially suffer 

from the widespread of this phenomenon with its various forms 

which negativity impacted their growth and development. This 

situation necessitated search and scrutiny to find out the reasons of 

this serious problem and, therefore, suggest solutions to fight it. 

Perhaps, the ideal sample (model)  to fight corruption is the 

adoption of the teachings and doctrines of Islam which is valid for 

any time and place.  Especially that the Islamic civilisation was at 

its summit when it applied Islam perfectly 

         Keywords: Anti-corrption ;perception; Islam; mechanisms to 

combat 

 مقدمة:     

تشكل ظاهرة الفساد أحد أكثر الظواهر التي تعاني منها المجتمعات والحكومات في     

المستدامة وذلك  يق تنميتهاالدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتقف عائقا في تحق

                                                           
 المرسلالمؤلف   *
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التي تصاحب هذه الظاهرة من صور لالنحراف عن المعايير االجتماعية  للتبعات

واالقتصادية والسياسية ال سيما عن القيم األخالقية، فالقضية التي تؤرق بال المجتمعات 

هو حجم هذه الظاهرة وانتشارها في مختلف المجاالت، وقد شكلت هذه األخيرة عامل 

ي لسقوط األنظمة وقيام الثورات أين تشكل الثورات التي جاء بها الربيع العربي في أساس

 .حدهاأبالدنا العربية 

دة من لرشياوفي هذا الصدد تبرز الحاجة المتزايدة لتجسيد مظاهر الحكم واإلدارة       

 هاة منجهة والذي أصبح مطلبا في أغلب خطابات المؤسسات الدولية والحكومات المتطور

حص فوالمتخلفة، وتجسيده من خالل القدرة على تنفيذ السياسات على نحو يؤدي إلى 

لسلطة ين انوعية الخدمات ونجاعة النصوص القانونية باإلضافة إلى االحترام المتبادل ب

  1والمؤسسات والمواطنين.

لك جل ذعلى هذا األساس تضع الدول مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وتسن أل     

ن واء موتنصب فرق للمراقبة والتدخل، وتسعى إلشاعة أج لمانعة والرادعة،القوانين ا

ء الشفافية في مختلف القطاعات علها تحصر هذه الظاهرة في نطاق ضيق دون القضا

قوية يه وتفذلك هدف يبقى مرهون باإلنسان وكيفية تنشئته وغرس قيم أخالقية  ألنعليها؛ 

رنا في رة قج الذي جاء به اإلسالم كان سباقا منذ أربعة عشالوازع الديني لديه. فالمنه

 تبيان طرق ووسائل وأساليب مكافحة الفساد وصوره في المجتمع، وردعه من خالل

ره تقراالتعاليم الشرعية الواضحة التي هذبت النفوس، كما وضع حدود وأحكام تضمن اس

حذر لها تي القرآن الكريم ك. فهناك ما يقارب خمسين أية فاالنحرافاتوأمنه من مختلف 

 من الفساد بشكل عام بجميع صوره وأشكاله وأنواعه.

لسلبية ها اوتبرز أهمية الموضوع في استفحال ظاهرة الفساد وبالنظر إلى تأثيرات       

مشكالت أخرى سياسية  النتشارفهي تعتبر سببا رئيسيا  على مختلف المجاالت،

خطط الح وعائقا أمام الحكم الراشد وسياسيات اإلصواجتماعية وأمنية واقتصادية، وتعد 

من  قانطالاالتنمية، وهو ما يحتم ضرورة التحرك للبحث عن سبل الوقاية منها ومكافحتها 

م تي تتشخيص حيثيات الظاهرة من جوانب عدة، أين تشكل هذه الدراسة أحد الجوانب ال

هرة وف على إشكالية ظافيها تشخيص ظاهرة الفساد من منظور إسالمي وفيها تم الوق

 الفساد في التصور اإلسالمي وآليات مكافحتها .    

 من هذا المنطلق تبتغي هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية :      

 ؟  ما هي المدلوالت والمعاني التي جاء بها مصطلح الفساد في القرآن الكريم .1

 ؟   السنة النبوية الشريفة ما هي المدلوالت التي ورد بها مصطلح الفساد في  .2

 ذلك ؟  ا فيما هو المنهاج الذي تبنته الشريعة اإلسالمية في مكافحة الفساد وآلياته .3

ة ت الكميعطياووفقا لطبيعة الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في جمع الم

ت ذا وفرةعلى بعض الدراسات والبحوث األكاديمية والكتب والدوريات المت باالستناد

طار إد في لنا جمع المادة العلمية عن موضوع الفسا يتسنىالعالقة بموضوع الدراسة حتى 

راء استقوالتصور اإلسالمي، وفي ضوء هذا المنهج تمت العودة إلى مصدر القرآن الكريم 

 عنا.بعض اآليات واالعتماد على بعض التفسيرات واالستنباطات ما يتصل منها بموضو

ضوع اد عليه في جمع بعض األحاديث النبوية الصحيحة والمتعلقة بموكما تم االستن

 الدراسة واستقرائها في ضوء شروحها من قبل بعض الباحثين. 



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.376 - 360 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

362 

 

  أوال/ مفهوم الفساد:        

 ُسودا فهو فَاسد،فَسادا فَ  يفسدُ،يفُسدُ وفَُسد الفساد نقيض الصالح، فَسد، :لغةأ(         

تى حء إليه ا أسادابروا وقطعوا األرحام، واستفسد السلطان قائده إذتفاسد القوم: تو وفَسيد،

ذا هوالمفسدة خالف المصلحة، واالستفساد خالف االستصالح، وقالوا  استعصى عليه،

 2األمر مفسدة  لكذا أي فيه فساد.

أي  مفسدة للمرء ***إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل: " قال أبو العتاهية

متتبع الستخدامات العرب لهذه اللفظة يجد أنها تطلق على التلف والعطب، وال .3"مفسدة

فسد واللبن أي انتن وعطب، واالضطراب والخلل والجدب والقحط، يقال فسد اللحم أو 

ا بطل، وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة، وفسدت األمور اضطربت وأدركه العقل،

ثالثي ف س د وهو أصل يدل على الفساد من ال":وقال الراغب األصفهاني .الخلل

ه يضادوالخروج، فالفساد خروج الشيء عن االعتدال قليال كان الخروج عنه أو كثيرا، 

 .4"الصالح، ويستعمل ذلك في النفـس والبدن واألشياء الخارجة عن االستقامة

ظاهرة  على كون الفساد: يتفق علماء االجتماع المعنى االصطالحي للفسادب(         

نون يستخدمونه للداللة بصورة عامة على مجموع األعمال المخالفة للقااعية واجتم

وفي هذا الصدد  .والعرف، بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة

مة، ة عايقصد به "السلوك الذي ينحرف على المعايير والقواعد التي تنظم ممارسة وظيف

 التهاون في أو جماعي غير مستحق، أوأداء دور جماعي للحصول على نفع شخصي  أو

وهذا التعريف يركز  5؛االلتزام بمعايير األداء السليم للواجبات، أو تسهيل ذلك لآلخرين

 خرىعلى الدور االجتماعي وأهميته في توجيه السلوك الفاسد، واستبعد األدوار األ

  .اإلدارية والسياسية واالقتصادية

 لقرآن الكريم الفساد في ا مدلولثانيا/         

ة باإلساءة تكرر لفظ الفساد ومشتقاته في القرآن الكريم خمسين مرة كلها مقرون        

، لشركوالتدمير والتخريب واإلتالف في األرض، وأشارت اآليات إلى جملة المفاسد كا

هب  ونوإتالف الزرع والثمار، وإهالك النسل والتدابر، وقطع األرحام ونقض عهد هللا

 .6والحيف في الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم األموال،

ولقد ورد أكثر ألفاظ الفساد في القرآن الكريم متعلقا بذكر الموضع، وهو األرض، قال     

ومرة حدد بالبر  .56األعراف اآلية  )َواَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها:(هللا تعالى

 اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهْم َظَهرَ ( والبحر، في قوله تعالى

ومرة بالقرى وهي البلدان واإلقليم  41الروم األية )بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَْرِجعُونَ 

ةَ أَْهِلَها قَالَْت ِإنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُوا َقْريَةً أَ  (تعالى: هللاوالمدن، يقول  ْفَسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّ

ِلَك يَْفَعلُونَ  ، لَِّذيَن َطغَْوا فِي اْلباَِلدِ ا(ومرة بالبالد لقوله تعالى، 34اآلية  النمل)أَِذلَّةً َوَكذََٰ

ما نلحظه في اآليات أن هناك شبه تالزم في  ،12-11لفجر اآلية ا)فأَْكثَُروا فِيَها اْلفََسادَ 

وإذا قمنا بعملية إحصائية بسيطة  .7القرآن الكريم بين مصطلح الفساد وكلمة األرض

 39فسنجد أن الكتاب الحكيم استخدم كلمة الفساد وتصريفاتها متالزمة باألرض في حدود 

وهذا يدل على عموم وسعة . آن الكريمموضعا لكلمة الفساد في القر 50موضعا، من أصل 

فظاهرة الفساد التي يشير إليها القرآن الكريم ليست ظاهرة  ما يشمله موضوع الفساد،
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فردية أو شخصية، أو محدودة بمجتمع معين أو حاجة معينة، بل هـي ظاهرة تعم المجتمع 

 .8اإلنساني بأكمله

يَن َكفَُروا َوَصدُّوا الَّذِ  (ة، كقوله تعالى:وأحيانا ترد ألفاظ الفساد ومشتقاته مطلقة غير مقيد

ِ ِزْدَناُهْم َعذَابًا فَْوَق اْلعَذَاِب بَِما َكانُ   .889ة النحل اآلي)ونَ ْفِسدُ وا يُ َعن َسبِيِل َّللاَّ

من فوفي مواضع أخرى ورد لفظ الفساد في وصف كثير من األمم واألقوام واألشخاص، 

ُدنَّ فِي َلتُْفسِ  ي اْلِكتَابِ َضْينَا إِلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيَل فِ َوقَ ( بنو إسرائيل قال جل وعال هؤالء

ا َكبِيًرا تَْيِن َوَلتَْعلُنَّ ُعلُوًّ َويَْسعَْوَن فِي  (، وقال تعالى أيضا40اإلسراء اآلية ) اْْلَْرِض َمرَّ

ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ    64المائدة اآلية)اْْلَْرِض فََساًدا  َوَّللاَّ

ْ  إِنَّ قَالُوا يَا ذَا اْلقَْرَنْينِ ) يأجوج ومأجوج يقول سبحانه وتعالى: وفي قصة وَج ُجوَج َوَمأْجُ  يَأ

 94الكهف اآلية (ُمْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض 

َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض قَالُوا إِنََّما َنْحُن )المنافقون: قال رب العزة  -

ِكن الَّ يَْشعُُرونَ  ،ُمْصِلُحونَ  كما وصف هللا تعالى  .12البقرة اآلية (أاََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولََٰ

كثيرا من أقوام األنبياء عليهم السالم بالمفسدين، مثل قوم لوط وشعيب عليهما السالم، 

 .10وفرعون وقارون

وبعد التّعرف على األوضاع التي ورد فيها لفظ الفساد ومشتقاته، نتطرق إلى معاني 

ومدلوالت الفساد من خالل آيات القرآن الكريم، فالقرآن اشتمل مصطلح الفساد بمعنى 

أوسع مما هو وراد في التعريف اللغوي أو االصطالحي، ليشمل الفساد العضوي 

والقرآن الكريم ال يستخدم  إلخ، ...داري والماليوالسلوكي، والحكمي واألمني، واإل

مصطلح الفساد في المعنى االصطالحي أو اللغوي فقط، بل يمتد ذلك ليشمل ما يقال على 

ألسنة الظالمين والطغاة في وصفهم لرسالة األنبياء والمرسلين، كوصف أتباع فرعون 

ِمن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسىَٰ َقاَل اْلَمََلُ و)لدعوة موسى عليه الصالة والسالم بقولهم:

ا َوقَْوَمهُ ِليُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك، قَاَل َسنُقَت ُِل أَْبنَاَءُهْم َونَْستَْحيِي نَِساَءُهْم َوإِنَّ 

وتارة يطلق مصطلح الفساد على تهديد الحياة اآلمنة  127األعراف اآلية (فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ 

 ):تعالىوترويع اآلمنين بقطع الطريق عليهم، وإزهاق أرواحهم ونهب أموالهم، قال هللا 

َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْْلَْرِض فََساًدا أَن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُ  وا إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ

ْن  وتارة نجده  33المائدة اآلية (...ِخاَلٍف أَْو يُنفَْوا ِمَن اْْلَْرِض أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم م ِ

يطلق على سفك الدماء وانتهاك األعراض، وذلك حين أورد ّللّا تعالى ذلك في التنديد بفعل 

ْنهُ )فرعون وقوله ْم يُذَب ُِح إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل فِي اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعًا يَْستَْضِعُف َطائِفَةً م ِ

، كما جاء هذا 0411القصص اآلية (أَْبنَاَءُهْم َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

المصطلح للداللة على اإلسراف بمفهومه العام، أي اإلفساد في األرض، واإلفساد مرادف 

الَِّذيَن يُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َواَل  ينَ َواَل تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفِ  )لإلسراف، قال ّللّا تعالى:

كما تجده في مواضع يدل على سفكك الدماء وإهالك  .152-151الشعراء اآلية (يُْصِلُحونَ 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل َوإِ  )الحرث والنسل، والتخريب والتدمير وهذا لقوله تعالى

َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك  فِي اْْلَْرِض َخِليفَةً، قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الد ِ

ُس لَكَ  ل كما تم استعمال لفظ الفساد للداللة على سرقة الما 30،12البقرة اآلية (...َونُقَد ِ

ا ِجئَْنا ِلنُْفِسَد فِي اْْلَْرِض َوَما ُكنَّا  )العام، لقوله تعالى: ِ َلقَْد َعِلْمتُم مَّ قَالُوا تَاَّللَّ

وجاء مصطلح الفساد للتعبير عن التجبر والتعظم في األرض  73يوسف اآلية ( َساِرقِينَ 
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اُر اْْلِخَرةُ نَْجعَ  :)والعمل بالمعاصي، قال ّللّا تعالى ا فِي تِْلَك الدَّ لَُها ِللَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّ

وجاء مصطلح الفساد بمعنى  .83القصص اآلية( اْْلَْرِض َواَل فََساًدا  َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقينَ 

القطيعة، أي قطع ما أمر ّللّا تعالى بوصله، مثل قطيعة األرحام والتدابر بين المسلمين، 

ئَِك ُهُم َويَْقَطعُوَن َما ...)قال تعالى: ُ بِِه أَن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض، أُولََٰ أََمَر َّللاَّ

فََهْل َعَسْيتُْم ِإن تََولَّْيتُْم أَن تُْفِسُدوا فِي  )وقال ّللّا تعالى أيضا: 25الرعد اآلية (اْلَخاِسُرونَ 

عُوا أَْرَحاَمُكمْ  مدلوالت الفساد في  والطغيان يعتبر أحد؛ 22محمد اآلية( اْْلَْرِض َوتُقَط ِ

-11الفجر اآلية (َفأَْكثَُروا فِيَها اْلفََسادَ ، الَِّذيَن َطغَْوا فِي اْلباَِلدِ ):القرآن الكريم لقوله تعالى

12 13. 

وا َوَصدُّوا َكفَرُ  ينَ الَّذِ  )واستعمل مصطلح الفساد مرادفا للكفر والشرك باّلّل تعالى لقوله:    

ِ ِزْدنَاُهْم َعذَابًا فَْوَق اْلعَذَاِب بَِما َكانُ  إن الكفر باّلّل ؛88ة النحل اآلي(ونَ ْفِسدُ وا يُ َعن َسبِيِل َّللاَّ

فيهن،  ض ومنواتخاذ الشركاء من دون ّللّا يفسد السماوات واألرتعالى والبعد عن الدنيا 

، بَْل أَتَْيَناهُ  ْرُض َوَمنُت َواْْلَ اَواَولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْهَواَءُهْم لَفََسَدِت السَّمَ )لقوله تعالى: م فِيِهنَّ

ْعِرُضونَ   لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ  :)لىعاتوقال  ،71المؤمنون اآلية (بِِذْكِرِهْم فَُهْم َعن ِذْكِرِهم مُّ

ا ِ اْلعَْرِش َعمَّ ِ َرب  ُ لَفََسَدتَا، فَُسْبَحاَن َّللاَّ وجاء مصطلح .14 22ةاألنبياء اآلي(فُوَن يَِص  إِالَّ َّللاَّ

َسبَْت ْحِر بَِما كَ َواْلبَ  بَر ِ َظَهَر اْلفََساُد فِي الْ  )الفساد بمعنى الجدب والقحط، ومنه قوله تعالى:

ويقصد بالقحط   41وم اآليةالر (نَ ِجعُوالنَّاِس ِليُِذيقَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَرْ أَْيِدي 

ب بسب والثمار الزرعهنا نقصان البركة في أعمال العباد كي يتوبوا، وقيل نقصان في 

 15المعاصي.

قوله كما ورد مصطلح الفساد في القرآن الكريم كمقابل لمصطلح اإلصالح، مثل      

ِ قَِريٌب  َواَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا، )تعالى: إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ

َن اْلُمْحِسنِينَ   (يَن يُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َواَل يُْصِلُحونَ الَّذِ )وقوله تعالى: 56األعراف اآلية (م ِ

َوقَاَل ُموَسىَٰ ِْلَِخيِه َهاُروَن اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي  ...)وقوله تعالى: ؛152الشعراء اآلية 

 142.16األعراف اآلية (َوأَْصِلْح َواَل تَتَّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ 

كريم، ن الدلوالت كثيرة وواسعة في القرآعطفا على ما سبق يمكن القول أن للفساد م    

 وتظهر في عدة صور، وتتخلص في جميع المعاصي التي من شأنها إصابة الهالك في

 خالصاألرض ما ظهر منها وما بطن، وسنحاول من خالل اآليات القرآنية السابقة است

 17بعض النقاط المهمة حول الفساد وهي: 

  سبة على أحسن وجه وأقومه، وكذلك بالنإن ّللّا سبحانه وتعالى قد خلق الكون

 لإلنسان، والذي خلقه المولى عز وجل في أحسن تقويم وعلى أفضل صورة، لذا

ح يجمع المفسرون على أن األصل في خلق اإلنسان والكون بكل عناصره هو الصال

 امة،هوالنظام والجمال، وهو التفسير الذي استخلص منه األصوليون قاعدة فقهية 

 في اإلنسان السالمة والبراءة، واألصل في األشياء اإلباحة.وهي األصل 

 ما خالفدائ إن اإلنسان هو الذي يقوم بإفساد األرض بارتكاب أفعال الفساد التي تأتي 

 األصل.

 .إن الفساد دائما ميل عن القصد والطريق، وانحراف عنهما 
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  اقبةأمر بمعإن القرآن الكريم ينبه إلى أهمية الصالح والتحسين لألرض، ولهذا 

 المفسدين.

 ن د وأإن ّللّا تعالى يوجب على أولي األمر وجماعة المسلمين أن يقاوموا الفسا

 .يحاربوه

  :ثالثا/ مدلول مصطلح الفساد في السنة النبوية       

كي واألمني يستعمل القرآن مصطلح الفساد بمعنى واسع يشمل الفساد العقدي والسلو       

لفساد لول اتعرضنا األحاديث التي جاء فيها مصطلح الفساد لبيان مدما اس وإذاوالمالي، 

ما يدل كآن، ومعناه، لوجدنا أن مصطلح الفساد جاء ليدل على المعاني التي دل عليها القر

 أيضا:

في الجسد  أال وإن))عليه وسلم وهذا لقوله صلى هللا :18تلف الشيء وذهاب نفعهأ(        

وفي  ؛19((له وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلبصلحت صلح الجسد ك مضغة إذا

ه أسفل إنما األعمال كالوعاء إذا طاب ))يقول عليه أفضل الصالة والتسليم موضع أخر

إن اإلسالم بدأ ))عليه وسلم وقوله صلى هللا((20فسد أعاله طاب أعاله وإذا فسد أسفله

ين الذ ))ل؟ قارباء يا رسول ّللاّ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل من الغ

أول ما يحاسب عليه العبد ))عليه وسلم صلى هللاه أيضا وقول 21((يصلحون ما أفسد الناس

  .22((سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله يوم القيامة الصالة، فإن صلحت صلح منه

سنتي عند ب المستمسك))عليه وسلم صلى هللا : كقولهل إلى غير صالحتغير الحاب(        

 . 23((فساد أمتي له أجر شهيد

على والديه  شر الناس ثالثة متكبر))عليه وسلم صلى هللا قال فساد ذات البين:ج(        

عن أبي و يحقرهما ورجل يسعى في فساد بين الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا..."

ن درجة مأفضل أال أخبركم ب ))عليه وسلم  عنه قال رسول ّللّا صلى هللاالدرداء رضي ّللاّ 

 .24(( قةلحالاالصيام والصدقة، قالوا بلى: قال: صالح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي 

د ي امتداتلف هالشريفة ال تخ النبويةومن خالل ما سبق نجد أن معاني الفساد في السنة     

ن عجه له وخرولما ورد في القرآن الكريم، ومن مدلوالته: تلف الشيء وذهابه، واختال

قات المألوف والبطالن، وتغير الحال إلى خالف الصالح، كما جاء بمعنى قطع العال

 .وتخريب الصالت بين األرحام

 :في مكافحة الفساد وآلياتهارابعا/ الشريعة اإلسالمية        

مية سالنظم اإلس ال( العقيدة والعبادة ودورها في الوقاية من الفساد: العقيدة اإلسالمية أسا1

ضبط سه وجميعا، وتهدف إلى تحقيق السمو الروحي للفرد وربطه باهلل تعالى، وتنمية نف

تهم القاغرائزه، من أجل إقامة العدل بين الناس، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وتنظيم ع

ة للعقيد كان وقيامها على أساس التعاون والمحبة، وهذه المعاني ال يمكن أن تثمر إال إذا

ن جزء نسافس الفرد، حتى تنبعث فيه الرقابة اإللهية على الكون كله، واإلحظ وافر في ن

 المتناعواح التي تواجه سلوكه وتصرفاته ونواياه إلى فعل الصال الرقابةمنه فيتأثر بهذه 

  25عن الفساد.

للعقيدة تأثير كبير على اإلنسان، فهي تؤثر على طباعه وسلوكه وتفكيره، والعقيدة 

فالشعور برقابة هللا عزوجل . 26 واالنضباطلسعادة للبشرية واالستقامة اإلسالمية تحقق ا
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في التصرفات من شأنه أن يعلي الحس بالمسؤولية وتستمر مراقبة اإلنسان لذاته ويحاسبها 

 حاسب.تقبل أن 

لعقيدة يا عن ارا حوأما العبادة فقد جعلها هللا تعالى غاية الوجود اإلنساني، كما جعلها تعبي

لذي لب اقر في قلب المسلم، وتنقلها من حيز الفكر المجرد حتى تستقر في القالتي تست

ورها ا ونيحس ويشعر، وإلى مجال العمل الصالح، فيجعلها بذلك قوة دافعة ، لها حرارته

.  الصالح لعملوأثرها في الحياة، ومن هنا كان االقتران في القرآن الكريم بين اإليمان وا

 الروحيةوسية موقعه الحقيقي في هذا الوجود، وترقي الجوانب النفوالعبادة تذكر اإلنسان ب

. فهي تشمل جميع نواحي 27عنده، وهي غير منفصلة عن أي جانب من جوانب الحياة

كل  ه منالحياة، وبوسع المسلم أن يمارسها في كل وقت، مما يجعله يقظ الضمير، وتحمي

جات د حاؤون الدنيا أيضا، مثل سالشرور، والعبادة بمفهومها الشامل تتحقق بالعمل لش

ى جباته عللوا الناس، ومد يد العون إليهم ابتغاء مرضاة هللا عزوجل، من هنا فأداء المسلم

 28، فهو في عبادة مستمرة.يها بالصورة التي يرضى هللا عنها، ويخلص فأكمل وجه

مر عناه األمع م: يتأصل الوازع الديني من االعتقاد السليم، الذي ج( تقوية الوازع الديني2

 اي ))لم ه وسباإليمان الوارد في حديث أبي عمرة الثقفي أنه سأل رسول هللا صلى هللا علي

أمنت  قل المالصالة والس عليهقوال ال أسأل أحد غيرك فقال  اإلسالمرسول هللا قل لي في 

مة ألن االستقامة درجة تتطلب اإليمان والعمل الصالح وهي استقا29، ((باهلل ثم استقم 

 ه عليهايتوجو، فإن األعمال التي يأتي بها المكلف والتصرفات وإذا صلح االعتقاد األعمال

 الشريعة في جلب مقاصدالخطاب الشرعي تحتاج إلى تعهد الحراسة حتى تسير وفق 

  30.الصالح ودرء الفساد

ني لديزع ا، بحيث يتقوى الوامية تربية أفراد المجتمع المسلممن أهداف العقيدة اإلسال

هذه بعتنى االداخلية أو الذاتية في نفس المؤمن، فاإلسالم  بالرقابةبينهم، ويسمى ذلك 

 مله، الل يعالرقابة عناية فائقة، حتى أنه جعلها أساسا للرقابة عند كل مسلم وفي كل عم

السنة آن ويخص الحاكم دون المحكوم أو األمير دون المأمور، وإنما يحاول بأساسية القر

هذا  القيقرارة كل إنسان وازعا داخليا نطلق عليه الوازع الديني أو األخ أن يربي في

عيار المف، عية وال تعطي له وزنا أو اعتباراالوازع ال تعرفه على اإلطالق النظم الوض

تي نية، الاأل الذي تقاس به األعمال في تلك النظم هو المعيار المادي، وهو معيار المنفعة

صية عمل ما، فالمحرك الوحيد هو المنفعة والمصلحة الشختعود على الفرد من جراء 

  31فقط.

فالقلب أو الضمير مثل ما هو شائع هو المنطلق لألفعال واألقوال المشروعة وغير     

المشروعة، لذلك حرص اإلسالم على المحافظة على سالمة الفطرة في اإلنسان، وتالفي 

فع الفساد بتطهير القلب، والمداومة على الخلل المنافي لالستقامة والصواب، ومقاومة دوا

بواعث االنحراف والضالل  تزكيته ودعمه بنور الحق وتبديد الظلمة التي تغشاه ومواجهة

أما بالنسبة للعبادات فلها هي األخرى دور كبير في بناء المجتمع الصالح،  32.والفساد

ها بالخضوع والتذلل هلل وسميت العبادات بهذا االسم ألنها من التكاليف التي ينبغي تأديت

علن وحسن فالصالة تربي في صاحبها حس المراقبة هلل تعالى في السر وال 33.جل وعال

ورقابة ذاتية، فالصالة  إيماني، فالمصلي يقوم بواجبه بوازع التصرف في القول والعمل

نكر تقتضي أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، وهي تنهى عن الفحشاء والم
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في كل فعل. وتعود الصالة على حصر الذهن في المفيد النافع أخذا من طلب الخشية في 

، وهذا من شأنه أن يوجه عقول األفراد كر والقرآن وعدم الغفلة والنسيانالصالة بتدبر الذ

 إلى األهداف المفيدة التي تعود عليهم.

هو ، فلفرددى الالوازع الديني  لتقوية تجدر اإلشارة إلى أهمية التنشئة الدينية كعامل مهم

وت لى صإلف المرء أن يستمع يفعل بالنفوس ما ال يفعله وازع القوة والسلطان، فإذا أ

ر شرو ، وأنه مراقب من ربه ويخشى عقابه، فقد أمن المجتمع واستراح بكثير منضميره

   34.ع السلطانوازبخالف االعتماد على 

ا ضعتهوتشريعات الوقائية لمنع الفساد التي : إن من أهم ال( حسن اختيار العاملين3

باقا سولقد كان اإلسالم  ضوابط وسياسات االختيار للوظيفة،هي  اإلسالميةالشريعة 

كز تي يرألن الموظف العام هو من أهم األركان ال ،لوضع الضوابط التي تحد من الفساد

.  35روطالشلمواصفات وعليها اإلسالم في منع الفساد، لذا ينبغي أن تتوفر فيه جملة من ا

لم وسه ولقد كانت أسس التعيين وتقليد الوظائف العامة في عهد الرسول صلى هللا علي

ة لى عنصر الكفاي، عبارة عن أسس موضوعية تستند إوعهد الخلفاء الراشدين بعده

. وعليه كان خلفاء وحكام الدولة 36، واألمانة واألخالق من جهة أخرىوالمقدرة من جهة

لفساد امنع يركزون على اختيار الموظف الذي تتوافر فيه الموصفات المطلوبة ل اإلسالمية

أو  إهماله ه أووالحد منه، وكانوا يعتبرون أن الوالي أو القائد هو أحد أسباب الفساد بضعف

 عدم تطبيقه للنظم التي تحد من االنحراف. 

  37:وأساس التوظيف للوظيفة العامة في اإلسالم هي    

 يفة من علم فني أو إداري أو مهنيلى أداء العمل وتتطلبه الوظالمقدرة ع. 

 تزم م ملااللتزام التعبدي والسلوك الخلقي لشاغل الوظيفة، ذلك أن المجتمع المسل

لسلوك ي ارز ذلك فبالقواعد واألسس الفكرية التي يقوم عليها اإلسالم، والبد أن يب

 .اليومي للفرد

بيل لى سيعة اإلسالمية لمن يتولى الوظيفية نذكر عومن بين الشروط التي أقرتها الشر

 المثال ال الحصر:

نه  ع: ويستدل على ذلك بما حدث ألبي ذر الغفاري رضي هللاأ( صالحية الفرد للوظيفة

 ي؟ قالرسول هللا أال تستعملن قلت يا:))في الحديث الصحيح أن  أبا ذر قالفقد ورد 

زي خامة فضرب على منكبي، ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القي

فيجب على ولي األمر أن يولي كل  38((وندامة، إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

في  بمعنى وضع الرجل المناسب ؛عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل

 المكان المناسب ألن االستحقاق هو بمثابة أداء للواجب .

بل تعني  يها،ب( القوة : والقوة المقصودة هنا ليست القوة البدنية وإن كانت قد تشتمل عل

ة ثال مهمميه، توفر القدرات التي تجعل الفرد متمكنا من أداء الفعل أو المهمة الموكلة إل

 بقينحكام الشرعية، واإلطالع على اجتهاد الساالقضاء تتطلب معرفة القوانين واأل

خص تر ذلك من األمور التي ومقدرته على استنباط األحكام استنادا عليها، إلى غي

قتال ى الفالقوة المطلوبة هي الشجاعة والقدرة عل القضاء، أما إذا كانت المهمة حربا

    39.ون الحرب وأساليبها والخبرة فيهاومعرفة فن
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نة في ألماا، وقد تعدد ذكر ع إلى خشية هللا وترك خشية الناسألمانة ترج: وامانةج( األ

نها في شغل الوظائف ومالقرآن الكريم في عدة مواضع مما يدل على أهميتها وخاصة 

َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَ  )قوله تعالى ِس أَن تُم بَْيَن النَّاإِذَا َحَكمْ َها وَ ىَٰ أَْهلِ إِنَّ َّللاَّ

ا يَِعُظُكم بِهِ  َ ِنِعمَّ َ  تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ َّللاَّ  58 سورة النساء اآلية(ا ِميعًا بَِصيرً اَن سَ كَ  إِنَّ َّللاَّ

نه  عوورد عن النبي عدة أحاديث تدل على عظم األمانة ومنها عن أبي هريرة رضي هللا

كيف  ل، قا مانة فانتظر الساعةعت األإذا ضي ))قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال

 .40((إذا أسند األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رسول هللا قال إضاعتها يا

ر ، وخيمإلسالاي اإلسالم مبدأ أساسي في : االختبار قبل االختيار فد( االختبار والمقابلة

رضي  جبل مثال على ذلك المقابلة التي أجرها الرسول عليه الصالة والسالم مع معاذ بن

ب أجا ، بعدمامنيقاضيا على ال اختيارههللا عنه، والتي انتهت بموافقة الرسول على 

.وكذلك انتهج الخلفاء من بعده 41التي رضي بها رسولنا صلى هللا عليه وسلم اإلجابات

هم مانتأنهجه صلى هللا عليه وسلم في اختيار الوالة والعاملين فكانوا يختبرون مدى 

 وابطم قبل أن يسندوا إليهم المناصب والمسؤوليات هذه هي أهم ضونزاهتهم وكفاءته

ناك ن هأ، إال إلسالمي فيما يتعلق بهذا الموضوعاالختيار للوظيفة العامة في الفقه ا

.إلخ من لبعض المواقف، الرفق واإلحسان والرجولة واالنتماء .. كاإلسالمضوابط أخرى 

 الضوابط المتعددة. 

بة على لرقاضع اإلسالم مجموعة من القواعد األصولية التي تحكم ا: لقد و( نظام الحسبة3

سوق من ة الاألسواق لتكون مرشدا ومعيارا لتقويم سلوك التجار، وللتأكد من طهارة ونظاف

ضع و. كما ستغالل وكل ما يسبب ضرر للمجتمعاالحتكار والجشع والغش والتدليس واال

 42ظام الحسبة.نظاما يضمن تنفيذ تلك القواعد أطلق عليه ن

 43.هوالحسبة يقصد بها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعل

، لمنكراي عن األمر بالمعروف والنهودليلها في القرآن الكريم تلك اآليات التي تدعو إلى 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَ ))كقوله عزوجل  نُكْم أُمَّ يَْنَهْوَن َعِن وَ ِف َمْعُروالْ ُروَن بِ أْمُ َوْلتَُكن م ِ

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  اْلُمنَكرِ  الَِّذيَن إِن  ))قوله تبارك تعالىو 104آل عمران األية سورة ((َوأُولََٰ

َكاةَ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِي اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ كَّ ِ وَ َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر  اْلَمْعُروفِ ُروا بِ أَمَ وَ مَّ  َّلِلَّ

 41سورة الحج اْلية  ((َعاقِبَةُ اْْلُُمورِ 

، هللا رضي أما من السنة النبوية فالحديث المشهور الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري

ِ َصلهى ّللاه  إِْن لَْم ، فَ ا, فَْليُغَيِّْرهُ بِيَِدهِ ُكْم ُمْنَكر  أَى ِمنْ رَ  َمنْ  )) َعلَْيِه َوَسلهَم يَقُولَسِمْعُت َرُسوَل ّللاه

. ولقد كانت الحسبة في ((44إِليَمانِ اْضعَُف  أَ يَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع َفبِقَْلبِِه، َوذَِلكَ 

، وفالمعربالنهي عن المنكر واألمر بداية عهد الدولة اإلسالمية بمفهومها البسيط وهو 

هيئة  تطورتراشدون من بعده، ولم ويشرف عليها مباشرة النبي عليه السالم ثم الخلفاء ال

 .ام بهاهتمتن متعددة حالت دون االالحسبة في العهد األموي لما استبان لها من مشاكل وف

لك ، وذلكن في العهد العباسي عرفت هيئة الحسبة تطورا في الجانب النظري أو العملي

سالمي اإل مجتمعلشدة الحاجة إليها في تنظيم وترتيب أمور الناس؛ نتيجة لما طرأ على ال

هذا ومن دخول عناصر عديدة، وتأثره بما دخله من عادات وصناعات وتجارات مختلفة، 

 .رقعة الخالفة اإلسالمية التساعنظرا 
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 الفساد ه منفالحسبة في النظام اإلسالمي أضحت قاعدة من قواعد بناء المجتمع ووقايت    

 د فيهتختفي فيه الرذائل وتسو، وأساس من أسس تكوين مجتمع فاضل نظيف واالنحرافات

 45.الفضائل، فهو وسيلة من وسائل مقاومة الشر وحماية المحارم

د "...قوهللا في األحكام السلطانية بأنهاالماوردي رحمه  : يعرفها( والية المظالم4

ة قود "، وكلم46المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة 

ن لم أ. ويرى الدكتور ظافر القاسمي أن األصل في المظاال المتظالمينهنا تعني إيص

ان؛ مرلعايتولى الخليفة الفصل فيها، ولكن اتساع رقعة المملكة اإلسالمية، واستبحار 

ظالم الم ، أدت إلى أن يعهد في العصر العباسي بالنظر إلىوتعدد مهام الخليفة وتنوعت

يما فمال في تعدي الوالة على الرعية، وجور الع إلى شخص أخر. ومهمته الرقابية النظر

ابة ، والرقمال يجبونه من األموال من الرعية بالزيادة المستحق عليهم إما ألنفسهم أو لبيت

قص على كتاب الدواوين فيما يستوفون ويوفون به، والنظر في تظلم العاملين من ن

دات قاف ومراعاة العباأجورهم أو تأخرها عنهم، ثم رد العضوب واإلشراف على األو

م كاذ أحالظاهرة، وأخيرا النظر فيما عجز عنه والة الحسبة في المصالح العامة وتنفي

دارة ل اإل. وعليه فدوره الرقابي هو الرقابة على أعماالقضاء لضعف القضاة عن التنفيذ

 ير .أختدون العامة في جميع مستوياتها وكانت له السلطة والمهابة لتنفيذ أحكامه فورا و

الهم أمو إن إيجاد ديوان حقيقي للمظالم يتلقى شكاوي المواطنين الذين استنزف الفساد

 وأعمارهم وجهودهم يحميهم ويرد الحقوق ألصحابها دون خوف من مسؤول مهما عال

ن ن بيمنصبه مما يقلل من احتماالت الفساد الحكومي ونشر األمن واآلمان واالطمئنا

ما  تحدثل المتقدمة والحكومات إلى ضرورة سد الفراغ، فاساألفراد. ولهذا تنبهت الدو

 هاز الذيليكون هو الج –التسمية من دولة ألخرى  مع تفاوت في –مى بديوان المظالم يس

م لم هم ثيضطلع بمهمة االنفتاح على األفراد الذين انتقصت السلطة التنفيذية من حقوق

كوى الش لجهاز من كونه مرجعا لتلقييجدوا من يفزعون إليه. وتطور األمر فتحول هذا ا

وفقا  يلهاإلى جهاز لرصد أنماط الخلل والعيب في ممارسات الجهاز اإلداري واقتراح تعد

ة عام لما يراه محققا لألنصاف وروح القانون، ومن ثم إلى مؤسسة تعنى بوضع معايير

ئمة لمالف واأساسية للممارسة الصحيحة لإلدارة متوخية في ذلك توافر العدالة واإلنصا

اضي في الممارسة اإلدارية بوصفها متطلبات ضرورية تضاف إلى المتطلب األصيل الق

    47 .اإلداريبتوافر المشروعية في القرار 

: إن التشريعات العقابية تمثل في جوهرها الرعاية الواجبة ( تطبيق نظام العقوبات5

سير حياة األفراد وانتظامها  لصيانة نظم المجتمعات اإلنسانية والحماية الالزمة لحسن

. المنهج ا يكفل لهؤالء األمان والطمأنينةبم 48واالنحرافوالدفاع عنها ضد الخلل 

اإلسالمي يسهم إسهاما بالغا في حماية الفضيلة ونشرها وتمكينها في المجتمع ومحاربة 

 ترازيوالتعالرذيلة وإبعادها عنه، وقد اتخذ أسلوب العقوبة من خالل التأديب بالحدود 

. وتتسم  49لتحقيق ذلك، فقد أقر اإلسالم بالعقوبة على كل ما يمس الفضيلة ويعتدي عليها

قضية الجريمة والعقاب في الشريعة اإلسالمية بوضع متميز بين سائر التقنيات الجنائية 

المقارنة، حيث عالجها الشارع الحكيم في إطار النظام القانوني الشامل المتكامل الذي 

. فالتجريم والعقاب في النظام نب الحياة، ويصلح لكل زمان ومكانوايغطي كل ج

اإلسالمي يتوجه مباشرة إلى صيانة وحماية المصالح المعتبرة في اإلسالم وهي الدين 
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والنسل والنفس المال والعقل، وأي اعتداء على مصلحة من تلك المصالح يعتبر جريمة 

. والحدود  50سب جسامة الفعل اإلجرامييعاقب فاعلها ويختلف بالطبع مقدار العقاب ح

 . وتعزيرالشرعية بمعنى العقوبات وما معنى الحدود من قصاص 

ن مالعقوبات الشرعية هي زواجر وجوابر في آن واحد، فهي زواجر تمنع الناس     

وابر هي جو، ثانية الرتكابهاارتكاب الجرائم، فإن هم ارتكبوها وقعت عليهم فال يعودون 

. بينما التعزير هو العقوبات 51 اآلخرةفيذها على الجاني في الدنيا يقيه عذاب بمعنى أن تن

قاضي و الأها لولي األمر التي لم يرد نص من الشارع الحكيم ببيان مقدارها وترك تقدير

 52. كما أن التعزيرات للمعاصي والجرائم التي ليس فيها حد تشتمل: المجتهد

  ،والنفي(.التعزيرات البدنية ) القتل، الحبس 

 .)التعزيرات المالية )اإلتالف، الغرامة، المصادرة ، والتغيير والتمليك 

  شهير(.والت ) اإلعالم، الوعظ، التوبيخ، والهجر، التهديد، العزل النفسيةالتعزيرات 

، (لردةا، الحرابة، القذف، البغي، أما جرائم الحد هي ) الزنا، السرقة، شرب الخمر 

و أ، مداالنفس أو أطرافها سواء كانت عجرائم االعتداء على  والقصاص والدية تكون في

ر نتشاا. وعليه فتطبيق العقوبات كما ورد في اإلسالم يكفل الحماية للمجتمع من خطأ

ي وع فالفوضى واالضطرابات والفساد، لتحقيق العدل والمساواة وردع للمجرم من الوق

 الجريمة وزجر له من العودة إليها.
  خاتمة:        

ء موضوع ياللقد سبقت تعاليم الدين اإلسالمي القانون الوضعي بقرون من خالل إ         

عمل لاهرة واالظ ، وحدد األساليب واآلليات الكفيلة بالوقاية من هذهالفساد األهمية البالغة

ة ، وذلك من خالل تهذيب النفس، والعمل على تقويعلى مكافحتها حتى قبل وقوعها

ان واإليم لصحيحلذي له األثر البالغ في تزكية النفس ألن منشأه االعتقاد اا الدينيالوازع 

ي تكفل يمانباهلل عزوجل ألن ذلك من شأنه أن يخلق في الفرد رقابة  ذات وازع أخالقي وإ

 نبغييله عدم الوقوع في الخطأ. كما شددت تعاليم ديننا الحكيم على ضوابط وقواعد 

 علقةولي مناصب معينة حيث حددت شروط ومواصفات متمراعاتها في اختيار األفراد لت

 .بالكفاءة والمهارة واألحقية

طبقت  ندماورقيها ع ازدهارهاإن التاريخ يشهد على أن الحضارة اإلسالمية بلغت أوج     

 لتصدي، وحتى نتمكن من اي القرآن والسنة النبوية الشريفةلما جاء ف استنادالشرع 

ى ره حتوالعمل على تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي بحذافيلظاهرة الفساد يجب الرجوع 

 .نضمن عدم الرجوع أو حتى تكرار ارتكاب نفس الجرائم

 :التوصيات

  عاتاطلقلضمان السير الحسن والسليم ل مركزيمستوى الالعلى إنشاء هيئات رقابية. 

 ة.صارمة وعدم التهاون في تطبيقها للحد من هذه الظاهر وتشريعات سن قوانين 

 .اتخاذ إجراءات أكثر شفافية وبعيدة عن البيروقراطية 

  الدين اإلسالمي والسنة النبوية في مناحيأحكام ضرورة الرجوع إلى تطبيق 

 المعامالت االقتصادية .
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  ثل متطبيق بعض اإلجراءات المستمدة من الشريعة اإلسالمية والتراث اإلسالمي

 قاعدة من أين لك هذا؟

 

 

 

 الهوامش :
                                                           

بحوث  عيشور نادية، العقالنية الرشيدة في ضوء فلسفة الشراكة المجتمعية المعاصرة، 1

، النامي عالماتيجية التغيير في الالملتقى الدولي حول الحكم الرشيد وإستر وأورق عمل

 251، ص2007أفريل  9-8جامعة فرحات عباس سطيف ، 

 2341، ص ب سالقاهرة،، المجلد الخامس، دار المعارف، لسان العربابن منظور،  2

ة، ية قرآنيرؤ-الفساد مفهومه وأسبابه وسبل القضاء عليه عبد هللا محمد الجيوس،"  3

ز ية، مركألمناالمؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم 

 .4،ص 2003الدراسات والبحوث، الرياض، 

، لبنان، بيروت ،3، دار المعرفة، طالمفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهاني 4

 . 381ص ،2001

اقع اإلجراءات األمنية المتخذة للحد من جرائم يم الخثران، "وهعبد الكريم بن سعد إبرا 5

ية الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العرب

ية لعربامعة نايف جا ، قسم العلوم الشرطية،ودية"، رسالة ماجستير غير منشورةالسع

 .22،ص 2003، الرياض، للعلوم األمنية

، تجريم الفساد في اتفاقية األمم المتحدة دراسة رسيعبد هللا بن سعود الفا أحمد بن 6

، غير منشورة، تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي ماجستيررنة ". رسالة مقا

 .09، ص2008جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 

عبد الرزاق مقري، الحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد، دار الخلدونية، الجزائر،  7

 .66،ص 2005

المؤتمر العربي  منهج الشريعة في مكافحة الفساد،الباقي عبد الكبير عبد الواحد،  عبد 8

 . 04ص ،2003الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

، مفهوم الفساد واإلفساد في ضوء آيات القرآن الكريمعبد الرحمان جميل قصاص،  9

ية،  ألمناكاديمية نايف العربية للعلوم المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أ

 08،ص. 2003الرياض، 

محمد أحمد الصالح، "التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية"، المؤتمر  10

مركز  العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،

 .05ص 2003الدراسات والبحوث، الرياض، 

ترابي، "مفهوم الفساد في ضوء نصوص القرآن والسنة النبوية"، البشير على حمد ال 11

كز ية ، مرألمناالمؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم 

 . 10، ص 2003الدراسات والبحوث، الرياض، 
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 .11 عبد الرحمان جميل قصاص، مرجع سبق ذكره، ص 12

السوسي، "الفساد وأسبابه دراسة قرآنية عبد السالم حمدان، ضيائي نعمان  13

 2007،غزة ،02،العدد  15، المجلد مجلة الجامعة اإلسالميةموضوعية"، 

  www . iugaza.edu.ps .12/26/2018تاريخ اإلطالع.180ص

 09عبد الرحمان جميل قصاص، مرجع سبق ذكره، ص.  14

 .11محمد أحمد الصالح، مرجع سبق ذكره، ص 15

 .175، ضيائي نعمان السوسي، مرجع سابق ، صعبد السالم حمدان 16

، جامعة استراتيجيات مكافحة الفساد: مالها وما عليهاعامر خضير حميد الكبيسي،  17

 .17 ،ص2006نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،

 .15البشير على حمد الترابي، مرجع سبق ذكره، ص 18

ي والمالي وسبل مواجهتها جنائيا الفساد اإلدارعبد هللا سالم علي حمودة الكتبي،  19

  .45 ،ص 2011، الباحث اإلماراتي، الشارقة، دراسة مقارنة

، مكتبة التربية العربية لدول الخليج،  صحيح ابن ماجة، األلباني محمد ناصر الدين 20

 . 409هـ ، ص1408، بيروت ،  2ج

د عبد الباقي، ، تحقيق محمد فؤاسنن النسائيجمعة اإلمام أحمد بن شعيب النسائي،  21

 .355،حديث رقم  83، ص 1دار الفكر، بيروت، ب ت، ج 

 .234نفس المرجع ، ص 22

 .46عبد هللا سالم علي حمودة الكتبي، مرجع سابق ،ص 23

يوسف بلمهدي، مفهوم الفساد وأنواعه في الشريعة اإلسالمية، تاريخ اإلطالع  24

 https://repository.nauss.edu.sa/bitstream 8، ص 12/26/2018

طاع العام في االقتصاد ، "وسائل مكافحة الفساد االقتصادي في القالعلي صالح 25

،  1، العدد 12، جامعة دمشق ، المجلد مجلة العلوم االقتصادية والقانونية، اإلسالمي"

 .430-129ص  ،، ص2005دمشق ،

 ،السعودية الحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية، د بن عبد هللاالعريفي سع 26

 .184، ص2002، الرياض، 2مكتبة الرشد، ط

، ، جدة1،طأثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة ،عثمان بن جمعة ضميرية 27

 .48، ص 2000

"منهج الشريعة اإلسالمية في حماية المجتمع من الفساد المالي  بن ناصر عبد هللا، 28

خصص ماجستير غير منشورة ،ت واإلدراي دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، رسالة

 .72، ص2008الفروع الفقهية ، جامعة نايف العلوم األمنية ، الرياض ،

، تحقيق محمد أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، ابن عاشور محمد الطاهر 29

 .214، ص2001، األردن ،، دار النفائس1الطاهر الميساوي، ط

، المعهد 1، طمحمد الطاهر بن عاشور نظرية المقاصد عند اإلمام، الحسني إسماعيل 30

 . 396، ص 1995، الو م األمريكية ،العالمي للفكر اإلسالمي
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 ،1، طالرقابة اإلدراية في اإلسالم المبدأ والتطبيق دراسة مقارنة، حسنين علي محمد 31

 . 94، ص1985، لتوزيع ، القاهرةدار الثقافة للنشر وا

 ،سة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالميةاتجاهات السيامحمد بن المدني بوساق،  32

 .118، ص2002 الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية،1ط

، دار النفائس للنشر 1،طمكانة العبادات في ضوء القرآن والسنة، أحمد سالم ملحم 33

 .11، ص2004،األردن ،والتوزيع، عمان

ص  ،، ص1983، بيروت، دار الشروق، 1، طمن توجيهات اإلسالم، شلتوت محمود 34

354،355. 

، أكاديمية 1، طسياسة اإلسالم في الوقاية والمنع من الفسادأحمد معاوية أحمد سيد،  35

 .227-226، ص ص 2003،الرياض،نايف للعلوم األمنية

، دار 1، طتنظيم العمل اإلداري في النظام اإلسالمي، األغبش محمد عبد الرحمن 36

 .68، ص1992، الرياض ،النشر الدولي

دار الخريجي للنشر والتوزيع،  ،7ط اإلدارة في اإلسالم،أبو سن إبراهيم، أحمد  37

 .57، ص2006، الرياض

 .2351بغير ضرورة، حديث رقم ، باب كراهة اإلمارة كتاب اإلمارة، صحيح مسلم 38

، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 1،طالقيادة التربوية في اإلسالم  ،اهيم مفيدة محمدإبر 39

 .176، ص1997ن، عما

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث ، ماعيل بن عثمان بن محمد الكورانيأحمد بن اس 40

 ص، 1971، ضبطه محمد بن رياض األحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، البخاري

  .)باب األمانة( 59، رقم الحديث 348

 .56بن ناصر عبد هللا ، مرجع سبق ذكره، ص 41

الحسبة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق دراسة ، دصبحي عبد المنعم محم 42

 .19، ص1994، دار رياض الصالحين، الفيوم، مصر ،1،طمقارنة

عصام ، تحقيق الدينية واآلياتاألحكام السلطانية أبو الحسن علي المارودي،  43

 .  363، ص1996، ، المكتب اإلسالمي، بيروت1ط الحرستاني ومحمد الزغلي،

، باب كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد ب اإليمانكتا، رواه مسلم 44

    .78، رقم الحديث المعروف والنهي عن المنكر واجبانوينقص وأن األمر ب

، دار الرشد، 1،طالحسبة والنيابة العامة دراسة مقارنة، سعد بن عبد هللا العريفي 45

 .23، ص1987، الرياض

 .126جع سبق ذكره ، صدي، مررأبو الحسن علي الماو 46

،  مجلة دراسات وأبحاث، "الفساد ومكافحته من منظور إسالمي"، عبد الحق حميش 47

 .129، ص2003،، زيان عاشور الجلفة ، الجزائر14العدد 

التشريعات العقابية ومكافحة الجريمة خصائصها وأصولها ، مودعبد الحميد مح 48

، ة، مكتبة وهب1ارنة موازنة،ط، دراسة مقوتفسيرها مع وسائل مكافحة الجريمة

 . 3،ص1993القاهرة، 
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الفساد األخالقي في المجتمع  أسبابه أثاره عالجه في ضوء التركي ناصر بن عبد هللا،  49

 .328، ص2002،مطبوعات وزارة الشؤون اإلسالمية، الرياض ،1،ط اإلسالم

ارة العامة ، ، معهد اإلد جريمة الرشوة في النظام السعودينور أسامة محمد عجب،  50

 .13، ص1997الرياض، 

 ، 1، طالقصاص والحدود والتعزير أحكام الجرائم في اإلسالمالرافعي مصطفى،  51

 .15، ص1996الدار اإلفريقية العربية ، بيروت ، 

، القاهرة ،، دار الفكر العربيالجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، بو زهرة محمدأ 52

 .151ص ،2006

 

 :جعالمصادر والمرا

والتوزيع،  ، دار مجدالوي للنشر1،طالقيادة التربوية في اإلسالم  إبراهيم مفيدة محمد،

 .1997عمان، 

 طاهرل، تحقيق محمد ا أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، ابن عاشور محمد الطاهر

 .2001، األردن ،، دار النفائس1الميساوي ، ط

 .، ب سلقاهرةالمعارف، ا ، المجلد الخامس، دارلسان العرببن منظور، ا

تاني الحرس ، تحقيق عصام الدينية واآلياتاألحكام السلطانية دي، رواأبو الحسن علي الم

 .  1996، ، المكتب اإلسالمي، بيروت1ط ،

 .0062،  ، القاهرة ، دار الفكر الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، أبو زهرة محمد
 .2006،  للنشر، الرياض دار الخريجي ،7ط إلسالم،اإلدارة في اأبو سن إبراهيم، أحمد 

يث الكوثر الجاري إلى رياض أحاد، بن عثمان بن محمد الكوراني ماعيلإسأحمد بن 

 .1971، ، ضبطه محمد بن رياض األحمد، دار الكتب العلمية، بيروتالبخاري

رنة اسة مقاة در، تجريم الفساد في اتفاقية األمم المتحدحمد بن عبد هللا بن سعود الفارسيأ

 ، جامعة نايفغير منشورة، تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي ماجستير". رسالة 

 .2008للعلوم األمنية، الرياض، 

نشر ر النفائس لل، دا1ط ،مكانة العبادات في ضوء القرآن والسنة، أحمد سالم ملحم

 .2004األردن ، ،والتوزيع ، عمان

كاديمية نايف ، أ 1، طم في الوقاية والمنع من الفسادسياسة اإلسالأحمد معاوية أحمد سيد، 

 .2003للعلوم األمنية ،الرياض،

ر النشر ، دا1، ط تنظيم العمل اإلداري في النظام اإلسالمي، ألغبش محمد عبد الرحمنا

 .1992، الرياض ،الدولي

،  2ج خليج،، مكتبة التربية العربية لدول الصحيح ابن ماجة، أللباني محمد ناصر الدينا

  .هـ 1408بيروت ، 

ة"، والسنة النبويلبشير على حمد الترابي، "مفهوم الفساد في ضوء نصوص القرآن ا

 . 2003، مركز الدراسات ، الرياض، لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف المؤتمر العربي
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وء ضه في الفساد األخالقي في المجتمع  أسبابه أثاره عالجلتركي ناصر بن عبد هللا، ا

 .2002الشؤون اإلسالمية، الرياض ،، مطبوعات وزارة 1،ط سالماإل

عهد ، الم1، ط نظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور، لحسني إسماعيلا

  .1995العالمي للفكر اإلسالمي ، الو م األمريكية ،

 . 2001، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، لراغب األصفهاني،المفردات في غريب القرآنا

تبة ، مك يةلسعوداالحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية لعريفي سعد بن عبد هللا ، ا

 . 2002، الرياض، 2الرشد ، ط

 ماليبن ناصر عبد هللا،"منهج الشريعة اإلسالمية في حماية المجتمع من الفساد ال

تخصص واإلدراي دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، رسالة ماجستير غير منشورة ،

 .2008الفروع الفقهية ، جامعة نايف العلوم األمنية ، الرياض ،

ار داقي، ، تحقيق محمد فؤاد عبد البسنن النسائيجمعة اإلمام أحمد بن شعيب النسائي، 

 .355،حديث رقم 1الفكر، بيروت، ب ت، ج 

،دار 1ط، رنةالرقابة اإلدراية في اإلسالم المبدأ والتطبيق دراسة مقاحسنين علي محمد ، 

 .1985الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

زيد مان ي، باب كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإلي كتاب اإليمانرواه مسلم ، 

    .78وينقص وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، رقم الحديث 

 .1987، ، الرياضشد، دار الر1ط ،الحسبة والنيابة العامة ، عد بن عبد هللا العريفيس

 .1983، دار الشروق ، بيروت ، 1، ط من توجيهات اإلسالمشلتوت محمود ، 

ة مجل، طاع العام في االقتصاد اإلسالمي"، "وسائل مكافحة الفساد في القالعليصالح 

 .0520، دمشق ،1، العدد 21المجلد ،، جامعة دمشق العلوم االقتصادية والقانونية

، 1،طارنةالحسبة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق دراسة مق، صبحي عبد المنعم محمد 

 .1994اض الصالحين، الفيوم، مصر ، دار ري

 .3512بغير ضرورة، حديث رقم ، باب كراهة اإلمارة كتاب اإلمارةصحيح مسلم ،  

يف عة نا، جاممكافحة الفساد: مالها وما عليها استراتيجياتعامر خضير حميد الكبيسي، 

 .2006 ألمنية، الرياض،للعلوم ا

عربي ر الالمؤتم منهج الشريعة في مكافحة الفساد،عبد الباقي عبد الكبير عبد الواحد، 

 . 2003الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف ، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

 لعددا،  مجلة دراسات وأبحاث، "الفساد ومكافحته من منظور إسالمي"، عبد الحق حميش

 .2003، زيان عاشور الجلفة ، الجزائر ،14

، مفهوم الفساد واإلفساد في ضوء آيات القرآن الكريمعبد الرحمان جميل قصاص، 

 .2003المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف،  الرياض، 

 2005،زائرالخلدونية، الج لصالح وآليات مكافحة الفساد، دارعبد الرزاق مقري، الحكم ا

. 

"، وعيةعبد السالم حمدان، ضيائي نعمان السوسي، "الفساد وأسبابه دراسة قرآنية موض

  .12/26/2120اإلطالع  2007غزة ، ،02العدد ،15، المجلداإلسالمية مجلة الجامعة
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جرائم  د منيم الخثران، "واقع اإلجراءات األمنية المتخذة للحهعبد الكريم بن سعد إبرا

ية"، ودلسعاالعاملين في أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العربية الفساد من وجهة نظر 

 . 2003، الرياض، جامعة نايف ، قسم العلوم الشرطية،رسالة ماجستير غير منشورة

دراسة  نائياالفساد اإلداري والمالي وسبل مواجهتها جعبد هللا سالم علي حمودة الكتبي، 

  . 2011، الباحث اإلماراتي، الشارقة، مقارنة

ة، نيرؤية قرآ-الفساد مفهومه وأسبابه وسبل القضاء عليه عبد هللا محمد الجيوس،" 

، مركز منيةالمؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم األ

 .2003الدراسات والبحوث، الرياض، 

  .2000، جدة ،1،طأثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة ضميرية،عثمان بن جمعة 

ي لعربمحمد أحمد الصالح، "التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية"، المؤتمر ا

 .2003الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف ، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

، 1ط ،ميةاتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمحمد بن المدني بوساق، 

 . 2002 ، الرياض نايف للعلوم األمنية،أكاديمية 

دار ، ال1، طالقصاص والحدود والتعزير أحكام الجرائم في اإلسالم، مصطفى الرافعي

 .1996اإلفريقية العربية ، بيروت ، 

مة ، ، معهد اإلدارة العا جريمة الرشوة في النظام السعودينور أسامة محمد عجب، 

 .1997الرياض، 
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 20/04/2022 :القبولتاريخ                          01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 لالتجار بالبشرالمثير للجدل  الوجه :األرحام استئجار

Surrogacy: The Controversial Industry across Borders 
  1*توز مليكة

 linafarahassil@gmail.com ،(الجزائر) 1جامعة الجزائر  1

 .مخبر حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني  

 لملخص: ا     

جال الطب مطل علينا القرن الواحد والعشرين حامال في جعبته ثورة تكنولوجية في أ     

 ين الفاقت حدود ما يستوعبه العقل البشري السيما في عالج العقم لدى األزواج الذ

لتلقيح اقنية بمولود باعتماد تمل من جديد للظفر ون من اإلنجاب، فقد بعث لديهم األتمكني

ي فت تتم لى حد ما مادامإوالتي كانت مقبولة صطناعي بنوعيه الداخلي ثم الخارجي، اال

ئجار تقنية است عن التلقيح االصطناعي الخارجيإلى أن تمخضت إطار الزواج الشرعي، 

كن عة يمأين يصبح الطفل سل، مساعدة اجتباها الكثير من الجدل ةكوسيلة طبي األرحام،

ع ام، مامتهنت تجارة األرح عيادات تخصيب بتوفيرهاالحصول عليها عند الطلب، تتكفل 

لى ما إن عقاستغالل لحاجة األم البديلة إلى دخل يسد رمقها وحاجة األزواج الذين يعانو

 .تحقيق حلمهم بإنجاب مولود

ها وبين لاختالف بين القوانين الوضعية المقارنة بشأنها بين مساند  ودونلمس وج     

االت إشك مجرم لكون عملية اإلنجاب تتحول إلى معامالت تجارية، ولما قد ينجر عنها من

ها اعاتقانونية، فكثير من أطراف عقود تأجير األرحام انتهى بها المطاف إلى طرح نز

 على المحاكم.

ء ، اآلبابديلةاالصطناعي الخارجي، عقد إجارة الرحم، األم ال تلقيحال: الكلمات المفتاحية

 البيولوجيين.

 

Abstract:  

Marriage in its legal and legal framework is considered the 

legitimate means of the process of procreation, protecting society 

from mixing lineages, but some couples do not succeed in obtaining 

a child, and since treatment of infertility is a legitimate matter 

according to Sharia and law, scholars developed the means of 

treatment, which were acceptable until the technique of surrogacy 

resulted in it. Where the child becomes a commodity that can be 

obtained on demand, fertility clinics take care of this. 

                                                             
 المؤلف المرسل  *

mailto:linafarahassil@gmail.com
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We find a difference between the comparative man-made laws, 

between a supporter and a criminal, because the process of 

procreation turns into commercial transactions, and because of the 

legal problems that may result from it. Many of the parties to 

surrogacy contracts ended up putting their disputes before the 

courts. 

Keywords:   

External IVF; Surrogacy Contract; Surrogacy; Biological Fathers. 

 مقدمة:              

وام المنصرمة تطورات مذهلة في حقل العلوم الطبية أثارت عرفت األع

رق شكوكا حول مدى مشروعيتها، فمن ظواهر هذا العصر أطفال األنابيب كإحدى ط

لبي بها السجان العالج للعقم للحفاظ على النسل، والتي كما كان لها إيجابيات تم اعتماد

ت بويضات ومعها ظهرمن خالل توليد ظواهر أخرى وهي بنوك الحيوان المني وال

 للوجود ظاهرة استئجار األرحام.

د لصعيايعد استئجار األرحام من مواضيع الساعة التي اجتباها جدل حاد على 

ايد ه تزنأاسد أسرية وأخالقية ونفسية، إال الدولي، فبالرغم من أنها قضية ذات مف

ج يثة لعاللحدجية ااإلقبال عليها كأحد الحلول التي أوجدتها التطورات الطبية والبيولو

 مشكل العقم وعدم اإلنجاب في صورة التلقيح الخارجي.

 لنازلة بينتباين القوانين الوضعية في اآلراء إزاء هذه ا وفي هذا الصدد نلمس

 انهام بديلة جريمة يعاقب على إتيمبيح ومعارض، فالمعارض اعتبر االستعانة بأ

و من لعض هذه العملية من استغالل وبالتالي جرم هذا الفعل مستندا على ما ينجم عن

 جرامأعضاء جسد المرأة أال وهو الرحم، ولما فيها كذلك من تشجيع لعصابات اإل

 المنظم على احتراف بيع األطفال واألجنة بعد إنتاجهم وفقا لهذا الشكل.

ألم حيث تجري في ردهات وأروقة المستشفيات أو العيادات الخاصة تجارة ا

 وجه ما قد يترتب عنها من إشكاالت قانونية جمة تعصف علىالبديلة بغض النظر ع

ا من الدول إذا تم التخلي عنه، وهو ما جعل كثير بالطفل الرضيع محل اإليجار السيما

نفتها في صبل  التي كانت تبيحها تتراجع عن السماح بها واعتبرتها تجارية استغاللية

 خانة جريمة االتجار بالبشر.

 فتح وكاالت إجازة بعض الدول لها وعدم تجريمهاترتب عن  وفي المقابل

مارس ت ديات تجارية الكترونية بمقابل ماتسويق لهذه العمليات تنشط من خالل إعالن

 عاياعبر مختلف شبكات التواصل االجتماعي تستهدف تقديم خدمات حتى بالنسبة لر

 الدول التي تحظر هذه العمليات وتجرمها.

إبراز أن المرأة الغربية صارت تتاجر برحمها تكمن أهمية هذه الدراسة في 

بمقابل وهي الممارسات التي تسللت لعالمنا العربي واإلسالمي مما أدى إلى بروز 



ISSN: 2335-1039 القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد للدراسات 

.392 - 377 ص         2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

379 

 

مشاكل كبيرة أثارت اختالفا بين الفقهاء والعلماء ورجال القانون، لذا سنقوم بتسليط 

ت بعد وضع الضوء على موقف القوانين الوضعية وكذا توضيح تأثير هذه الممارسا

 الطفل بإبراز اإلشكاالت القانونية التي تلحق إباحتها.

اإلطار  :عالجنا هذا الموضوع من خالل مبحثين: تناول المبحث األول

ي القانون للوضع الثانيالمبحث خصص ثم  المفاهيمي لتوضيح استئجار األرحام،

 لعمليات استئجار األرحام.

 لتالية: وبناء على ما سبق يمكن طرح اإلشكالية ا

 في القوانين الوضعية؟ ما مدى مشروعية عمليات استئجار األرحام

 

 األرحام:إلطار المفاهيمي لتوضيح استئجار لمبحث األول: اا          

حيث بنتناول من خالل هذا المبحث استعراض عام لمفهوم استئجار األرحام، 

 . تجار بالبشرنعرج على استئجار األرحام وصوره ثم نوضح عالقته بجريمة اال

 استئجار األرحام وصوره:المطلب األول:        

 عالم فيي الاعتبرت والدة الطفلة " لويز براون " في بريطانيا كأول طفلة أنابيب ف

 لنساءإنجازا علميا غير مسبوق أحدث ثورة في عالج العقم لدى ماليين ا 25/07/1978

ذ ث اخيضين أو ضعف عند الرجل، بحيحول العالم الذي يكون سببه ضيق أو انسداد المب

ا من ا منويبيضة ناضجة من األم " لزلي براون" و حيوان» الدكتوران" استبتواو وادوارد 

    1يا.الزوج وتم اإلخصاب ونقل اللقيحة المخصبة في رحم األم التي حملت حمال طبيع

 ب قدان البأن العالج، لكن ما لم يحسب حسابه ومن هنا انتشرت هذه الطريقة م

القية ا أخفتح على مصراعيه أمام ارتكاب خروقات في المنظومة التناسلية نتج عنها قضاي

ما سيما في ظل انتشار بنوك المني والبويضات ووقانونية أحدثت فوضى واضطراب ال

مار ستثحد أوجه االأألرحام التي تحولت فيما بعد إلى أعقب هذه الممارسات من تأجير ل

ا روسيثم انتقلت لدول أخرى كاتايلند وأوكرانيا وجورجيا و ند،في عديد الدول كاله

 الواليات المتحدة األمريكية.و

حمل جر لأمرأة برحمها الصالح للحمل مقابل إن تجارة الرحم براد بها تطوع ا

رأة مولود لزوجين بعد أن يتم تخصيب بويضة الزوجة من مني زوجها لتتحمل هذه الم

  2جاب.على أن تلتزم بتسليم المولود لوالديه بعد اإلن المستأجرة وهن ومشقة الحمل

 يطلق كذلك على عمليات استئجار الرحم مسميات عدة: الرحم الظئر، الرحم

لة حام ير، بينما يطلق علىالمستعار، شتل الجنين، أجنة بالوكالة، الحمل لحساب الغ

م ألاالة، األم بالوكاضنة، مؤجرات البطون، األم البديلة، األم المضيفة أو الح الجنين

  3م المستعارة.بالنيابة، األ

ان لحيواصطناعي كانت في عالم إلى أن بداية تقنيات التلقيح اال والبد أن نشير

 الدةوبحيث تم إخضاع أبقار عادية لتجارب علمية ثم تم نقلها لإلنسان كللت بنجاح 

  4الطفلة.
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 1985م رحم المستأجرة عاثم استمرت الحقا التجارب لتتم والدة أول طفلة من ال

أبت تسليمها  أالف وخمسمائة جنيه إسترليني، إال أنها 6جر أللسيدة " كيم كوتون " مقابل 

طفل إلى من استأجر رحمها لتنتقل القضية إلى أسوار المحاكم التي قضت بتسليم ال

  5للزوجين الذين دفعا النفقة.

من  ات تسوق لهذا النوعوفيما بعد انتشرت وكاالت تأجير األرحام، وكذا شرك

اإلنجاب كستوركس األمريكية، ومركز نيويورك للعقم، ناهيك عن تأسيس جمعية 

ي " ابرللكبنة تدعى " جيوفانا إلوس أنجلس األمريكية، كما قامت  األمهات البديالت في

 بعد بحمل بويضة مخصبة من أمها " ماثيو كابرللي " فأنجبت طفلة سلمتها لوالدتها

 6الوضع.

 صور على النحو الذي سيبين أدناه: 5ى أن استئجار األرحام يتخذ عل

ن خذ حيوان منوي من الزوج وبويضة مأصورة األولى: نتصورها حينما يتم ال

عن  ارجةزوجته ويتم تلقيحها في مختبر ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى أجنبية خ

  7العالقة الزوجية لعدم قدرة الزوجة على الحمل.

ا في خذ حيوان مني الزوج وبويضة زوجته وتلقيحهأة الثانية: تكون بعد الصور

  8طبق لتعاد بعد نموها إلى رحم زوجة ثانية للزوج متبرعة بذلك.

 الصورة الثالثة: تتم بأخذ بويضة من متبرعة وحيوان مني من الزوج لكون

وغالبا  رحمها،الزوجة غير قادرة على إنتاج البويضات والحمل )عاقر( أو لعدم صالحية 

 9ما تكون هي نفسها المؤجرة لرحمها.

و عند ا أيمالصورة الرابعة: يلجأ الزوجان إلى هذه الحالة حينما يكون كالهما عق

 اضاا أمرو إذا كان الحمل يسبب لهعندما تكون به عيوب خلقية أ إزالة رحم المرأة، أو

 التخلص باب م والرشاقة أو منبينما يوجد من النساء من تستعمله بداعي الحفاظ على القوا

 من األم الحمل والوضع.

 وهنا يتوجه الزوجان إلى بنوك المني والبويضات لشراء جنين مجمد، بحيث

امرأة  تقوميتكون من تبرع امرأة أجنبية ببويضة وتبرع رجل أجنبي بحيواناته المنوية، و

اس أس للزوجين على عد الوضعأجنبية أخرى بالتبرع برحمها، وبعد الوضع يسلم الطفل ب

 10بنهما. إنه أ

 الصورة الخامسة: يمكن أن نكون بصددها عند تلقيح بويضة زوجة بمني رجل

 11غريب ليس بزوجها ثم تزرع في رحم امرأة أجنبية لوجود خلل في رحم الزوجة.

  

 ر:عالقة استئجار األرحام بجريمة االتجار بالبشالمطلب الثاني:              

اها جير الرحم من جانب بعض الدول وفقا للصور التي استعرضنإن إباحة تأ

 جنةأعاله قد فتح المجال أمام عصابات اإلجرام المنظم الحتراف تجارة بيع األ

 .لبشرواألطفال حديثي الوالدة، لذا صار تأجير األرحام حيلة جديدة لالتجار با

ة بالعبودية، تجار بالبشر هو جريمة دولية بشعة، بدأت في عصور سابقإن اال

لكن سرعان ما تطورت في العصور الحديثة بفضل الشبكة العنكبوتية التي سهلت 

تنفيذها مقابل إفالت مرتكبيها من العقاب، لتتخذ أشكاال عديدة من ضمنها االتجار 
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باألعضاء البشرية التي يصنف ضمنها استئجار األرحام مادامت تخص عضوا من 

 ة.أعضاء الجسم أال وهو رحم المرأ

 تجار باألشخاص وبخاصة النساءا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االوفق

ة طنية سنالو واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

ة معاقبوبروتوكول منع وقمع الثالثة، )، ورد تعريف االتجار بالبشر بالمادة 2000

كافحة ة لمفال المكمل التفاقية األمم المتحداالتجار باألشخاص وخاصة النساء واألط

لى عوالتي تنص (، 25/12/2003، دخل حيز النفاذ في 2000الجريمة المنظمة لعام 

 " ألغراض هذا البروتوكول: ما يلي:

يلهم نقلهم أو تنقاالتجار باألشخاص" تجنيد أشخاص أو  يقصد بتعبير " (أ)

ير ذلك و غتعمالها أو اسأ أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة

طة لسلاو استغالل من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أ

 زاياو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مأ

 يل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل،لن

 و سائر أشكالويشمل االستغالل، كحد أدنى استغالل دعارة الغير أ

اق أو االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو االسترق

 و االستعباد أو نزع األعضاء.الممارسات الشبيهة بالرق، أ

ال تكون موافقة ضحية االتجار باألشخاص على االستغالل المقصود  (ب)

ت التي حاالالمبين في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة محل اعتبار في ال

 .)أ( يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية

غرض لو إيواؤه أو استقباله يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أ)جــ( 

ن االستغالل " اتجارا باألشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي م

 الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة.

 " شخص دون الثامنة عشرة من العمر. د بتعبير "طفل" أي)د( يقص

ن أن استئجار األرحام يمكن أب نص هذه المادةنستشف من خالل  وبالتالي

جار ندرجه ضمن جريمة االتجار بالبشر بحكم أن من العناصر التي يتضمنها استئ

 الرحم هي من مظاهر االتجار بالبشر:

 .ى نقل الجنين من بلد ألخركونه عابر لحدود الدولة وقد ينطوي عل -1

م أساسه استغالل حالة الضعف والحاجة: وهو موجود باستئجار األرحا -2

بحيث يتم استغالل حالة الضعف وظروف األم البديلة وكذا حاجة 

 الزوجين العاجزين عن اإلنجاب.

أموال ضخمة من قبل عيادات ومراكز  مينطوي على تحقيق حج -3

 .التخصيب أو وكاالت تأجير األرحام
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ن رحام الذين يستغلود برضا وموافقة ضحايا استئجار األنه ال يعتإ -4

 لحاجة وضعف فيهم.

ر في البشمكافحة االتجار بولقد اكدت روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية ل

 12رحام من مظاهر االتجار بالبشر.ن استئجار األأتونس ب

ومي لحقوق وفي السياق نفسه طالب الدكتور صالح سالم عضو المجلس الق

ل ن مسالة نقأرحام معتبرا بإصدار تشريع جديد ينظم تأجير األاالنسان بمصر 

 13 ن.األعضاء التزال تثير جدال حتى اآلوزراعة 

يابان ثرياء الأي " ميتسوتوكي شيجيتا " نجل أحد خضع اليابان 2014في عام 

ت مهايات كأللتحقيق لوجود شبهة في االتجار بالبشر لكونه استعان بعدة تايالند

و ال طفال وه 13جنة له، والذي صار أبا لـ أألف دوالر لحمل  500ديالت مقابل ب

ن هذه ه مدانته فتمت تبرئتإن الشرطة عجزت عن إيجاد دليل أعاما، غير  28يتعدى 

 2018بوة لهؤالء األطفال من خالل محكمة بانكوك عام ألالتهمة، ثم منح حقوق ا

 14هم. لكونه اثبت قدرته على رعايت

ن عتقريرا تفصيليا  2015نمارك عام اخالقيات في الدولقد نشر مجلس األ

 15الظاهرة التي صنفها في خانة االتجار البشر. 

لند تاي لتي كانت تعمل بآسيا فيفي كمبوديا انتقلت عيادات تأجير األرحام ا

 يمجرالهند، بعد فرض حظر عليها، لذلك قامت السلطات الكمبودية بتوبنجالديش و

لعديد من ، وقامت بعد ذلك بإلقاء القبض على ا2016استئجار األرحام بداية من عام 

بنفس  لقبضالمتهمين بممارسة هذا النشاط المحظور بتهمة االتجار بالبشر، بحيث تم ا

اغبين الر العام على ممرضة استرالية تدير عيادة لعمليات تأجير األرحام كوسيط بين

يين مبوداء الحوامل، وتم الحكم عليها رفقة شريكيها الكفي تأجير األرحام و النس

وديين " ليو تشيانج " وأربعة كمبهرا، ناهيك عن اعتقال مواطن صينيش 18بالسجن 

بلغ مدفع إلدارة وكالة تأجير األرحام بشكل غير قانوني، بحيث كان الصيني يتعهد ب

 16صين.أالف لكل سيدة تحمل بطفل يتم إرساله ألشخاص مقيمين بال 10

ير غمرأة حامل في مداهمة للشرطة لوكالة ا 33عتقال ا 2018كذلك تم عام 

له عبر ل نقجأو شراء أو تبادل أحد األشخاص من قانونية لتأجير األرحام اتهمن ببيع أ

 الحدود.

 كمبوديات في أوائل الثالثينات من العمر في 3ضبطت  2019وفي العام 

ل تا حوامكان مبودية بتهمة تأجير األرحام، اثنتينالفيتنام ليتم تسليمهن للسلطات الك

 17بينما أنجبت الثالثة فعال. 

وفي مصر أيضا بدأت تنتشر هذه الظاهرة حيث أبدت سيدة مصرية على 

 شاكلمشبكة االنترنيت عن رغبتها في تأجير رحمها لمن تريد اإلنجاب وتعاني من 

 81ية خالل فترة الحمل.دوالر ونفقة شهر 2500صحية مقابل الحصول على مبلغ 
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رحام في ن اسبانيا تسجل أطفال يولدون عن طريق تأجير األأونوضح 

 19لى االتجار بالبشر.إن تؤدي هذه العملية أأوكرانيا تخوفا من 

 األرحام:الوضع القانوني لعمليات استئجار المبحث الثاني:          

 لذينامية لألطفال تباينت مواقف القوانين الوضعية في حكم التجارة العال

وقا سيات يولدون عن طريق تقنية استئجار األرحام، ففي الوقت الذي تشهد هذه العمل

رائجا في دول معينة، فهي مجرمة في دول أخرى، وسنستعرض موقف بعض 

الت شكاالقوانين الوضعية الغربية ثم العربية في هذا األمر بداية، ثم نتطرق لإل

 جار األرحام.القانونية التي يثيرها استئ

 األرحام بين الشرعية والتجريم: استئجارالمطلب األول:       

ى ا كفرنسا، ودول وافقت علنميز في هذا الشأن بين دول تحضره في قوانينه

ند خرى بداية ثم تراجعت عن موقفها كالهأصراحة كروسيا، في حين أباحته  إجرائه

 وفيما يلي البيان التفصيلي لها: وتايلند، 

 رأي بعض القوانين الغربية في استئجار األرحام:أوال:        

باحته أو إزائه بعض القوانين الوضعية الغربية من حيث إنوضح أدناه ما تضمنته     

 :تجريمه

 كييات كنتافوالاختلفت الواليات الخمسين للواليات المتحدة االمريكية في حكمه،     

 انامشروعة، بينما في واليات اندي لةأنسيس تعتبره مسواركو نيويورك، نيفادا

تراما ة احلويزيانا وفلوريدا يحضر نشاط األم البديلة ونشاط مكاتب الوساط نيوجرسي

من  نظاملشخصية المرأة ومعاملتها كإنسانة ال كوعاء لإلنجاب، ولما يحمله هذا ال

  20مخاطر جسيمة على صحتها.

لجسد ا والخاص باحترام 1994يو يول 29ولقد جرم القانون الفرنسي الصادر في     

قة، ن لم يتطرق ألطراف العالرحام، في حيالبشري فكرة الوساطة في استجار األ

منه وكذا  4ن العقد المبرم ال يعتد به قانونا، ونستخلص ذلك من فحوى المادة أعلى 

فرض عقوبات، كما عاقب  12، وفي فقرتها 227من المادة  4و 3الفقرتين 

 21. 14ة الوسطاء بموجب فقرتها األشخاص المعنوي

انون قام بموجب رححظر عملية استئجار األ لىإبينما اتجه المشرع البريطاني     

ة ، ورتب عقوبة الحبس مد1985ن كانت مباحة بموجب قانون أ، بعد 16/07/1992

ت التي لى جانب حظر كافة اإلعالناإأشهر إذا كان الدافع تجاريا،  4 ال تزيد عن

ار القضاء البريطاني رخصة اعتبث عن مؤجرات البطون، ومع ذلك منح تدعو للبح

 22بنا عاديا.ابن المولود في هذه األحوال اال

السائل ظ ول مركز لحفأشا نأذ إاط الحمل لحساب الغير بإسبانيا، كما ازدهر نش     

وذلك راجع الى كون  1991مركزا عام  24لى إ، ليصل عددها 1978المنوي 

بالجزاء  باح هذه التقنية ضمنيا، حيث اكتفىأ 1991لعام  35سباني رقم نون اإلالقا

 23وهو البطالن المطلق لهذه العقود.المدني 

لكن يعد القانون األلماني من نماذج القوانين التي تتشدد على منع التعامل بهذه      

ل عديلت 27/11/1989الوسيلة خاصة إذا كانت اتخذت الشكل التجاري، فصدر قانون 
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له صلة بهذا الشكل  حكام قانون التبني تضمن نصوصا تعاقب كل من تكونأبعض 

مة لمن وضعت الطفل مونه تثبت قانونا األأو على وجه التبرع، على أسواء بمقابل 

 24جبارها على التخلي عنه.إحد وال يحق أل

ذ إا رحام في تنامي بروسينجاب عن طريق استئجار األوال تزال ظاهرة اإل      

نجاب ي اإلقانونيا لألسر التي تعاني العقم ومشاكل فأصبحت تقليدا اجتماعيا وملجأ 

تمتع سنة ت 35الى  20بحيث سمح القانون الروسي لكل امرأة يتراوح سنها ما بين 

 لطبياقتها الخطية إلجراء التدخل على فحوصات طبية شريطة مواف بصحة جيدة بناء

 25جة.وموافقة خطية لزوجها إذا كانت متزو

 رأي بعض القوانين العربية في استئجار األرحام:ثانيا:          

المشرع الليبي بتقنين موضوع التلقيح االصطناعي ضمن منظومته  نفردا

تصف االمعدل لقانون العقوبات، حيث  1972لعام  175التشريعية بموجب القانون رقم 

لكن ، 62رمكر 403نص المادة بالشدة وعده من الجرائم المعاقب على اتيانها من خالل 

ن المتضم 16سرعان ما تراجع عن موقفه الرافض مطلقا وذلك بمقتضى القانون رقم 

في إطار  ، التي حصر بموجبها التلقيح االصطناعي17قانون المسؤولية الطبية في مادته 

 27ه. من 35حكامها بما احتوته المادة أالزوجية فقط، وفرض عقوبة مخالفة العالقة 

م ألة التلقيح االصطناعي باستعمال اجانبه القانون الجزائري حظر صراح ومن

 28سابنختالط األالسرة، تفاديا مكرر من قانون األ 45حكام المادة أالبديلة بموجب 

ى ا علستعانة برحم مستأجر ومتابعة فاعلها جزائيا تخريجواستلزم الحكم ببطالن اال

ة ليؤكد قانون الصح ،29وبات الجزائريمن قانون العق 321و 320مضمون المادتين 

ين المادت حكامأرحام بناء على م البديلة وتأجير األحرمة استخدام األ 2018الصادر عام 

  30منه. 435و 434وقنن عقوبات صارمة بموجب نص المادتين  374و 371

من  135نه بالرجوع للقواعد العامة بالقانون المصري نجد المادة أوالمالحظ 

اآلداب ولعام المدني التي تحكم ببطالن العقود التي يكون محلها مخالفا للنظام االقانون 

مليات ز إجراء ععلى عدم جوا 45العامة، بينما نصت الئحة اآلداب العامة في مادتها 

 تأجيرباد منه ضمنا عدم العمل ال في إطار عالقة شرعية، ما يستفإخصاب المساعد اإل

ن جنة مالم تكلحفظ الخاليا الجنسية واأل اء بنوكرحام، ولكن يحظر بمصر إنشاأل

  31ألعراض عالجية قاصرة على الزوجين.

دم نما يستقى عإذ ال توجد نصوص خاصة تحكمه، وإمر ذاته بدولة الكويت واأل

ته حوال الشخصية الكويتي في مادمن حكم ثبوت النسب وفق قانون األ جوازه ضمنيا

ديث حيخطف طفال  قانون الجزاء الكويتي عقاب منمن  183ومما جاء بالمادة ، 32 168

دته و والأ ر والدهو الحاقه زورا بغيأو استبداله بغيره أو من يقوم بإخفائه أالعهد بالوالدة 

 33سنوات. 10بالحبس لمدة ال تتجاوز 

ة راحة على بطالن عمليوهو حال القانون السوداني، فلم ينص هذا األخير ص

ام اني لعه بتفحص القواعد العامة في قانون المعامالت السودنأال إرحام، استئجار األ

 .7843نجده يجعل من مثل هذه العقود باطلة غير مشروعة يستشف ذلك من مادته  1984
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لفية لى خرحام عالوحيدة التي تجيز تصرف تأجير األوتعد إيران الدولة اإلسالمية 

صفان نة أذ أجريت بمديإه، بدور فتوى صادرة من علي الخامني تم الحاقها بقانون أباحها

لف أ 15 – 5 اوحت األجرة فيها ما بينرحام ترعملية تنفيذا لعقود تأجير األ 100أكثر من 

 35مريكي.أدوالر 

 باحت ثم شددت:أدول ثالثا:           

ذ كانت إرحام، ة بلدان العالم في مجال تأجير األصدار 2002احتلت الهند في عام 

م رحااأل أجيرالهندي لتطبيق اتفاقات ت تثماراتها، لكن اشترط القانونتعتبره أحد أوجه اس

عني تما رحام، بينولى سياسة بلدهما تجاه تأجير األلألجانب تقديم شهادتين: توضح األ

درها ود تصن شهادة الميالد للمولأالمولود على جنسية بلدهما، كما  الثانية ضمان حصول

  36 الحكومة الهندية تحمل اسم الوالدين البيولوجيين ال المفوضة بتأجير رحمها.

ط ر النشاومع تصاعد المخاوف من المتاجرة بالبشر واستغالل النساء جاء حظ

ة وزار ادية قررتن المخاوف األخالقية تفوق الفوائد االقتصأ، وعلى اعتبار 2012عام 

ة، ووفقا رحام التجارية الدوليعدم دستورية صناعة األ 2015ة عام سرة ورعاية األالصح

جنة بغرض زرعها في أمهات وزارة البحوث الصحية استيراد األ له حظرت

 37مستأجرات.

ى لح علرحام توسعا الفت لالنتباه، اصطوفي تايلندا عرفت خدمات تأجير األ

ر حيث قردة النظر فيها من جانب الحكومة، بنه تم إعاأال إتسميتها بسياحة الخصوبة، 

لمدة عام  من قبل وزارة الصحة العامة عقوبة السجن 2015القانون التايلندي الصادر عام

 38م البديلة.سنوات لأل 10الرحام لغرض تجاري، ولألطباء المساعدين على تأجير ا

 م:ار األرحااإلشكاالت القانونية التي يثيرها استئجالمطلب الثاني:           

مل الوحيد ره يحل مشكلة لزوجين يرون فيه األرحام في ظاهن تأجير األإ

لى حفاظ عم البديلة بالن تلتزم األأفي باطنه يسبب مشكالت عدة، ويجب لإلنجاب، لكنه 

ن بوافي حين يلتزم األ 39سالمة الجنين طوال فترة الحمل، وبتسليمه بعد الوضع،

لمتفق اادي الوضع وبالوفاء بالمقابل الم ىفقات العالج حتالمستأجران لها بتحمل كافة ن

  40عليه بعد إتمام المهمة وأخيرا بتسلم المولود.

د م رصنه على الرغم من رضا عدة أطراف عن تنفيذ اتفاقها بحذافيره، تأونجد ب

 الية:ا التن حضرها في بعض القضايسوار المحاكم يمكأالمقابل العديد من القضايا داخل ب

 اإليجابي باإلصرار على التمسك بالمولود: النزاعأوال:        

قت وم البديلة عن تسليم المولد لذويه حسب ما اتفق عليه في قد تتراجع األ

 د: يتمسكون بضرورة تنفيذها اللتزامها بالتسليم، ومن القضايا في هذا الشأن نج

قررت عت توأمين ونها وضأنماركية فشل الحمل ليتبين الحقا مراة بديلة دإدعاء إ .1

ير سرة غأهم النصب واالحتيال على أكثر من االحتفاظ بهما، وتمت مواجهتها بت

 قبرصقادرة على االنجاب دفعت لها المال للحصول على طفل من المتوقع والدته ب

 في مركز متخصص، كما واجهت تهم تأجير رحمها مقابل مال.
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 ولياملى والديها "إالمولودة  مستعارة تسليم الطفلة مأرفض "ماري بيث وايتهد"  .2

تهريبها لحسابهما والف دوالر مقابل حملها آ 10ستيرن" و"اليزابيث" واستالم مبلغ 

سرة ألاحكمة لى مإبوان منية مكثقة عثر عليها، فتوجه األألى فلوريدا، وبعد تحقيقات إ

بنيوجرسي فحكم القاضي لصالحهما ورفض طلب ماري في استعادة الوصاية 

ن في على الطفلة ذات الخمس أشهر، ووعدها بالسماح لها بزيارتها مرتيالمؤقتة 

  41األسبوع.

 زمة التخلي عن طفل الرحم المؤجر وأزمة نسبه:أثانيا:      

 فمن القضايا التي طرحت بهذا الصدد ما يلي: 

قص مريكيان باستئجار أمريكية متزوجة ثم ولد طفل معاق مصاب بنأقيام زوجان  .1

الهما كفض فر ا،باء بقائه طوال حياته مختال عقليلدماغ، ولقد أكد األطحاد في حجم ا

لى ن صدر حكم بإثبات البنوة لزوج صاحبة البويضة بناء عألى إعتراف به، اال

الم است ل للحكم وقرر عدمتحاليل طبية واختبارات جينيات، ومع رفض الزوج االمتثا

 ن توفي.ألى إيتام ودعه بدار األأالطفل و

ن محملت م البديلة بالبويضة الملقحة، فمانيا فشلت عملية استمرار حمل األلأوفي  .2

زوجها دون علم من قاموا باستئجار رحمها ورزقت بطفلة تسلمت أبويها حسب 

 جراءإد مرور عام على والدتها بمناسبة االتفاق، ولم يشك أحد في نسبها إال بع

لفصل الى إمة البديلة، وذهبت المحكم بنة فعلية لألانها أتحاليل دم لها، قتم اكتشاف 

  42حقية صاحبة الرحم بها. أبعدم 

لية استئجار زوجين استراليين لرحم تايلندية فوضعت توأمين، فرفضا تحمل مسؤو .3

أحدهما بحجة تشخيص مرضه بمتالزمة داون التي يصاحبها ضعف في القدرات 

تلبي يدة وتتمتع بصحة جالذهنية والنمو البدني، وقبال اصطحاب شقيقته التوأم التي 

   43متطلباتهما.

ة سميت رحام لدرجار األاستئجباحة مطلقة إباحت أن هناك دوال أوكما سبق بيانه 

ى تقييد هذه ، في حين حبذت دول أخربلد " سياحة االنجاب الصناعي" حبمصطل

دول  لىإيلة من الدول التي تقيد هذه الوس، فكان يتم لجوء األزواج التطبيقات المستحدثة

ال شكميخلق  ن هذاأال إلى بلدانهم واالعتراف باألمر الواقع، إمجاورة تبيحها ثم العودة 

ار في اسبانيا التي تحضر استئجالحاق نسبه كما حدث قانونيا حول تسجيل الطفل و

 رحام والتي رفضت عام طلبات تسجيل أطفال يولدون عن طريق تلك التقنية فياأل

رفض  رضنافذا إلى اتجار بالبشر، فإفا من تحول هذه العمليات حها تخوأوكرانيا التي تبي

ن ية وبدوجنس يصير الطفل المولود بال لحاق نسبه بهاإلدها وم البديلة كذلك تسجيله بباأل

 سرة ترعاه فيخشى على مصيره ألنها انجبته تنفيذا للعقد.أنسب و

م أو مانيلأب ين ألانيا حينما رفض طلب قبول طفلمر نفسه بألمكما حدث تقريبا األ

ن من ب حتى يتمكند من جانبها منح تأشيرة خروج لألهندية مستأجرة، كما رفضت اله

  44ليه.إنقل الطفلين وإلحاق نسبهما 
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حصول على رحام لللى استئجار األإوالمتحولين الجنسيين لجوء المثليين ثالثا:      

 طفل:

 ا منهرحام مستثنيأجير األيان الصهيوني على قانون تبرلمان الك 2018صدر عام 

تأجير  ة منالمثليين الجنسيين الذين نظموا احتجاجات عديدة لمنحهم بدورهم حق االستفاد

 45االرحام.

ريق طقرارا يتيح لهم إنجاب األطفال عن  11/07/2021لقضاء أصدر في ان أال إ

مة كولزم الحأحرنوت" العبرية، وبذلك االحمل البديل حسب ما ذكرته صحيفة"يدعوت 

ون ت على قانأشهر إلجراء تعديال 6مهلها مدة أذ إرحام لصالح المثليين بشرعنة تأجير األ

ألباء احتى باء من جنس واحد وة مصطلح الوالد المفترض ليشمل األمومة البديلة بإضافاأل

  46العزاب.

لتبني امية مع وجود مراكز توفر للمثليين والمتحولين الجنسيين هذه الخدمة كأكادي

 AAAA(.47(نجاب المحامين المساعدة على اإلو

     

 خاتمة:          

ن العديد من الدول سعت لتقنين ألى القول بإخر هذه المداخلة آنصل في 

اعي صطنتلقيح االالممارسات الطبية الحديثة على جسم االنسان قدر اإلمكان السيما ال

 بعض حبذا فالوانين متباينة بشأنهم البديلة جاءت القفرزه من تقنية األأالخارجي لكن ما 

ف ى خال، وعلليات قانونية لضبطها نحو غايات المجتمع ومعتقداتهآالتقييد منها بوضع 

 عة.مشروباحة المطلقة مادام وجد التراضي والمصلحة الخر نحو اإلذلك اتجه البعض اآل

م سالة األبم علقغا قانونيا فيما يتغلب الدول العربية تشهد فراأن أوالالفت لالنتباه 

من صرف ضدراج حكم التإته القواعد العامة، قد يفسر عدم البديلة واكتفائها بما تضمن

ا من و حتى ضمن قانون العقوبات كونها تعتبر الشريعة اإلسالمية مصدرأاص قانون خ

كذا لوجود شبهة الزنا ومصادر القانون، والتي كان موقفها واضحا وحاسما بالرفض 

 نساب.اختالط األ

ل يشكاإلنسانية و حترام الواجب للكرامةرحام تتنافى مع اإلووسيلة تأجير األ

ول ذ تحإلما له من حرمة يحميها القانون  حظر المساس بجسم االنسان أاعتداء على مبد

 لى سلعة تباع وتشترى.إلى وعاء بدون قيمة والطفل إالمرأة 

 تية:ن نورد التوصيات اآلألذلك يمكن 

كذا فة، وعالم المختللى هذه الوسيلة عبر وسائل اإلإر اللجوء توعية الناس بمخاط .1

األطباء بالعقوبات  من خالل إصدارات متنوعة ضمن كتب ومجالت، وتوعية

 .ءحتى تنظيم ملتقيات وورشات لألطباو أجرائها إالمترتبة عن 

قد فضرورة متابعة ومراقبة وزارة الصحة لمراكز االخصاب والتلقيح الصناعي  .2

 الخفاء تقنية االم البديلة.تجري في 

 جنة المجمدة.لة بنوك األسأعداد دراسات متخصصة حول مإ .3
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 تفعيل االتفاقات الخاصة بحقوق الطفل. .4

ل ضرورة سن قوانين خاصة بتنظيم عمليات التلقيح االصطناعي بالنسبة للدو .5

 .1972العربية مثلما قام به المشرع الليبي لعام الموجب القانون رقم 

 امش: الهو      

نين شوقي زكرياء الصالحي، التلقيح االصطناعي بين الشريعة االسالمية والقوا .1

 .5، ص2001الوضعية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ة خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لإلنجاب الصناعي واالستنساخ والحماي .2

سالمية اإل عات الوطنية والشريعةالقانونية للجنين بين االتفاقيات الدولية والتشري

 .102، ص2014، االسكندرية مصر، 2. دار الفكر 1)دراسة مقارنة( ط

الكتب  ، دار1رحام بين الطب والشريعة اإلسالمية، طمزة، إجارة األمحمد محمود ح .3

 .94، ص 2007العلمية، بيروت، لبنان، 

ين مية والقوانشوقي زكرياء الصالحي، التلقيح االصطناعي بين الشريعة االسال .4

 .96، ص2001الوضعية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

سة ، المؤس1حمد حسن عائشة، األحكام المتصلة بالحمل في الفقه اإلسالمي، طأ .5

 . 142، ص2008الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

م ، دار نشر العل1ك األجنة، طشوقي زكرياء الصالحي، الرحم المستأجرة وبنو .6

 .19، ص 2005يمان. مصر، واإل

، 2 ، ج1عمر سليمان األشقر واخرون، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ط  .7

 . 812هـ، ص 1421دار النفائس، األردن، 

ر ، الدار السعودية للنش1محمد علي البار، أخالقيات التلقيح االصطناعي، ط .8

 . 96هـ، ص  1407والتوزيع، جدة، 

جامعة  رحام، دراسة تأصيلية مقارنة،استئجار األ، مشبب بن عبد هللا البكريعلي  .9

 .56-55نايف العربية للعلوم األمنية، ص 

الكتب  ، دار1رحام بين الطب والشريعة اإلسالمية، طمحمد محمود حمزة، إجارة األ .10

 .166، ص 2007العلمية، بيروت، لبنان، 

   .282 إلسالمي، صد هند الخولي، تأجير األرحام في الفقه ا .11

هبة الزغيالت، مسؤولة تونسية تفجر مفاجأة.. أسرة تجبر ابنتها على الحمل دون  .12

 :، متاح على الرابط18/07/2021، تاريخ االطالع عليه  12/02/2020زواج، 
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%/

-8A%D8%A7%D8%B1

85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%8%D8%A7%D9%84%D9%
-5%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1
-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9

%D8%A3%D8%B3%D8% 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
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تأجير »يُطالب بتشريع جديد لـ « قومي حقوق اإلنسان»عضو بـ ، وائل علي  .13

المصري  موقع، 23/07/2021االطالع عليه تاريخ  ،01/11/2017، «األرحام

 : متاح على الرابط ،اليوم
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1212907 

ً وأب لـ  28، ياباني.. عمره نباءموقع األ  .14 ريخ ، تا21/02/2018طفال،  13عاما

 ، متاح على الرابط: 23/07/2021االطالع عليه 
-2018-02-https://www.alanba.com.kw/ar/last/813583/21

-D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%

-D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%

-D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%
-%D9%84%D9%80-D9%88%D8%A3%D8%A8%

D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7% 

، موقع 19/02/2019رحام لإليجار...جدل أخالقي في الدانمارك، ناصر، أالسهلي  .15

 ، متاح على الرابط: 30/07/2021العربي الجديد ، تاريخ االطالع عليه 
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7

-D9%85%

D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B%

-AF%D8%A7%D9%84D8%AC%D8%%-1

-D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%
-D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%

-D9%81%D9%8A%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%% 

، 07/07/2018:)تأجير األرحام(.. حيلة جديدة لإلتجار بالبشر، موقع دنيا الوطن .16

  على الرابط:، متاح 23/07/2021تاريخ االطالع عليه 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/07/1156639.html 

، 18/07/2019كمبوديات بتهمة "تأجير األرحام"،  3ضبط موقع العين اإلخبارية:  .17

  ،30/07/2021تاريخ االطالع عليه 
-renting-via-trafficking-arrested-ain.com/article/cambodians-https://al

wombs 

، موقع بوابة االهرامات، تاريخ االطالع 25/01/2019يجار، حسن فتحي: رحم لإل .18

          الرابط:، متاح على 30/07/2021عليه 
https://gate.ahram.org.eg/News/1805804.aspx 

في  : إسبانيا ترفض تسجيل األطفال المولودين من أمهات بديالتEuronewsموقع  .19

 :، متاح على الرابط02/08/2021تاريخ االطالع عليه  21/02/2019أوكرانيا، 
-babies-registering-stop-to-https://arabic.euronews.com/2019/02/21/spain

mothers-ukrainian-surrogate-to-born 

م ، دار نشر العل1وقي زكرياء الصالحي، الرحم المستأجرة وبنوك األجنة، طش .20

 .34، ص 2005وااليمان. مصر، 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1212907
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/07/1156639.html
https://al-ain.com/article/cambodians-arrested-trafficking-via-renting-wombs
https://al-ain.com/article/cambodians-arrested-trafficking-via-renting-wombs
https://gate.ahram.org.eg/News/1805804.aspx
https://arabic.euronews.com/2019/02/21/spain-to-stop-registering-babies-born-to-surrogate-ukrainian-mothers
https://arabic.euronews.com/2019/02/21/spain-to-stop-registering-babies-born-to-surrogate-ukrainian-mothers
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ن، لمقاررحام في ضوء القانون اللبناني والقانون ااأل جارةإبراهيم، إزهرة حسين  .21

، لسياسيةالوم رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون االعمال، كلية الحقوق والع

 . 37و 36، ص2017لبنان. لبنان،  جامعة

كر ر الف: دا1باحة، طمحمود عبد الدائم، عقد إجارة األرحام بين الحظر واإل حسني .22

 .184ص  ،2006 ،الجامعي، اإلسكندرية، مصر

ة جامعيجار الرحم )دراسة مقارنة( بدون طبعة، دار الهيام إسماعيل السمحاوي، إ .23

 .209 ص ،2013 اإلسكندرية،الجديدة، 

 اسةرحام )درف الشريعة اإلسالمية من تأجير األعبد السميع إبراهيم، موق حسني .24

 .232 ، ص2006 ،مقارنة( مكتبة نانسي للنشر، مصر

رن، لمقارحام في ضوء القانون اللبناني والقانون ازهرة حسين إبراهيم، إجارة األ .25

، لسياسيةاوم لرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون االعمال، كلية الحقوق والع

 .33 ، ص2017جامعة لبنان. لبنان،

نون القاإقروفة زوبيدة، التلقيح االصطناعي )دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي و .26

 .97ص  ،2010مليلة، الجزائر، الهدى، عينالوضعي( دار 

ر.  (. المتضمن قانون المسؤولية الطبية الليبي، ج1986. )18/86القانون رقم  .27

 .28عدد

ة صادر 24ج ر ج ج:  سرة(. المتضمن قانون األ1984جوان,  9. )11-84مر األ .28

، ج 2005فيفري  27المؤرخ في  02-05معدل ومتمم باألمر  1984جوان  12في 

 .2005فيفري  27صادرة في  15ر ج ج: 

لمتمم (. المتضمن قانون العقوبات، المعدل وا1966جوان,  8. )156-66مر رقم األ .29

 .11/06/1966صادرة بتاريخ  49 بعدة أوامر، ج ر ج ج عدد

ئرية، ج (. المتعلق بالصحة للجمهورية الجزا2018جويلية,  2. )11-18القانون رقم  .30

 .2018يوليو  29مؤرخة في  55، السنة 46ر العدد 

 ، دار2 ، طراء الفقهاءقيح الصناعي بين أقوال األطباء وآحمد، التلأحمد محمد لطفي أ .31

 .25 ، ص2011ر،الفكر الجامعي، اإلسكندرية مص

أثرها، الوالدة و ،51(. قانون رقم 1984قانون األحوال الشخصية لدولة الكويت. )  .32

 ثبوت النسب، احكام عامة.

حجز وال قانون الجزاء الكويتي. )بال تاريخ(. الجرائم الواقعة على النفس، الخطف .33

 واالتجار بالرقيق.

 جامعة، دار البدون طبعة الرحم )دراسة مقارنة(يجار هيام إسماعيل السمحاوي، إ  .34

 .240، ص 2013، ةالجديدة، اإلسكندري

 جارةونية والشرعية لعقود إالمشاكل القان ،رائد الصيوانيو عقيل فاضل الدهان .35

 .18، ص ب س ن مجلة كلية القانون، جامعة البصرة العراق،، الرحم

، رحاماأل تأجيرقانونية هندية لتسهيل  تإجراءا :األوسطموقع الشرق  .36

 ، متاح على الرابط:26/08/2021تاريخ االطالع  ،25/06/2010
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https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=57537
5#.YUjaLLgzbIU 

-project، موقع 25/02/2016رحام عبر الحدود،دونا ديكينسون: نهاية تأجير األ .37

syndicate  متاح على الرابط: 26/08/2021تاريخ االطالع 
https://www.project-syndicate.org/commentary/crackdown-on-

international-surrogacy-trade-by-donna-dickenson-2016-
02/arabic?barrier=accesspaylog 

، 20/05/2015رحام في تايلند، : حملة على تأجير األموقع سكاي نيوز عربية .38

                  الرابط:متاح على  ،28/08/2021تاريخ االطالع 

https://www.skynewsarabia.com  

سة ، درام البديلة بين الشريعة اإلسالمية والقانونأحكام األلحميد عثمان، عبد ا .39

 .128ص مصر تحليلية. دار النهضة العربية، 

 .130ص  سابق،المرجع العبد الحميد عثمان،  .40

انية تتعلق بإمكهل الرحم قابل للتأجير، قضية عاطفية في المحكمة ، يمانعكور إ .41

 .12ص ، 1987نقال عن جريدة التايم، الراي األردنية  الوالدة بالنيابة،

 .148ص  ،المرجع السابق، حسن عائشةحمد أ  .42

، 20/05/2015رحام في تايلند، تأجير األ: حملة على موقع سكاي نيوز عربية .43

              ، متاح على الرابط:28/08/2021تاريخ االطالع 

ynewsarabia.comhttps://www.sk 

، موقع 19/02/2019السهلي ناصر: ارحام لإليجار...جدل أخالقي في الدانمارك،  .44

 ، متاح على الرابط:30/07/2021العربي الجديد ، تاريخ االطالع 

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9
-7%D8%B1D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A%-%85

-D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%
-D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%

-D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%
-D9%81%D9%8A%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%% 

.. محكمة إسرائيلية تسمح لألزواج للمثليين رحام "سعيد عموري:" استئجار األ .45

، متاح على 14/08/2021ـ، تاريخ االطالع AA، موقع 11/07/2021باإلنجاب، 

 الرابط:
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8

A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%%
-D8%B1

-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85%
-D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%

https://www.project-syndicate.org/commentary/crackdown-on-international-surrogacy-trade-by-donna-dickenson-2016-02/arabic?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/crackdown-on-international-surrogacy-trade-by-donna-dickenson-2016-02/arabic?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/crackdown-on-international-surrogacy-trade-by-donna-dickenson-2016-02/arabic?barrier=accesspaylog
https://www.skynewsarabia.com/
https://www.skynewsarabia.com/
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
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 11/11/2022 :القبولريخ ات                  08/09/2022 رسال:اإل تاريخ

 

 يوبياإث حالة: الدولية العالقات على وتأثيرها المشتركة، السطحية المياه

 .ومصر

Shared surface waters and their impact on international 

relations: the case of Ethiopia and Egypt. 

 1*أحمد إيدابير

 لحاج موسى أخموك ، تامنغستجامعة ا-1
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 الملخص:        

ايا منر  ممرب بعيرد العديرد مرب الق رموضرو  الميراا السرطحية المكر ر ة يطرر          

لعوامر  احول العالقات بيب الدول ، إذ تع برر ذر ا المروارل الما يرة المكر ر ة مرب أذر  

 ال ي تسببت في توترات بيب الدول ، وال ي تطورت إلرى زااارات واررااات مسر حة 

ما إن تخ فري أاراضر ا فري بعرم المنراحت ، ح رى ت  رر مرب جديرد ، واليرو  وز ي رة 

ارل المخ صة في المروت ا ى المس وى البيئي العالمي ، لقت بعم المن مات ل  حوال

يرة الخطرر، بسربت تراجرن منسروه ذر ا ا خيرر  جررار ال غيررات المناخ الما ية زاقوس

ول ر ا  .ال ي ل  تعد ت دل بإزقراض بعم ا زوا  الحية فقط ، ب  ح رى تواجرد اإلزسران 

لدول ، الما ية المك ر ة ا ى العالقات بيب تحاول ذ ا الورقة لراسة أثر المسطحات ا

ت و تس يط ال رور ا رى المحراوالت الدوليرة لوضرن قروازيب تن يميرة تحرد مرب النااارا

 رى تقدي  النراا  بريب مصرر و إثيوبيرا ا رى سرد الن  رة  نمروذج احول ا،  ما تحاول 

 ذلك.

لقررازون ا ؛النرراا  برريب الرردول ؛المكرر ر ة  لميرراا السررطحيةا الكلمااات الماتاحيااة:        

 زاا  مصر وإثيوبيا.؛مكرو  سد الن  ة  ؛المن   ل مسطحات الما ية المك ر ة

 

         Summary: 
         The issue of shared surface water is one of the old issues 

that have an impact on relations between states, as these shared 

water resources are considered one of the most important factors 

that caused tensions between states, which developed into 

conflicts and armed conflicts. Today, as a result of the causes of 

global environmental change, some organizations specialized in 

water resources have warned of the danger of drought, due to 

                                                             
 المؤلف المرسل  *



ISSN: 2325-0798  للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد 

.  408 -  2023السنة  01: عددال 12: مجلدال  393 ص  

 

394 

 

the decline in the level of water resources as a result of climate 

changes, which threaten not only extinction, but even human 

life. That is why this paper attempts to study the impact of 

shared water resources on relations between countries, and to 

shed light on   international attempts to put in place regulatory 

laws that limit the conflict around them. It also attempts to 

present the conflict between Egypt and Ethiopia as an example. 

        Key words : shared surface waters ;interstate conflict;the  

law regulating shared surface waters;alnahda Dam project;Egypt  

and Ethiopia conflict. 

 

 مقدمة:        

يخ  رررو  و رررت ا رض فررري الم موارررة الكمسرررية ارررب  يررررا مرررب ال وا رررت         

  ير اساسيا وشرحا مرب شرروح البقرار ا خرى،  ب وفرا ا ى مال  حيوية  تعد اامال أ

 ل ت مح  إذ ما  جميرن ح ومرات العرابحيث أابحت ذ ا المال  الحيوية من  وقت قري

نسروب ا سوار ح ومات العال  الم قد  أو ح ومات العال  الثالرث، وذلرك ز ررا ل راجرن م

 زرردرت اجرررار خطررر اللق زرراقوس  إلررى الطبيعرري، ا مررر الرر ب ألى بالعديررد مررب الرردول

ل المرروار وتنرراقم منسرروب ا المح رري والعررالمي، ويع قررد العديررد مررب الخبرررار فرري م ررال

 كوا ي، و ير المن    ل ا.س عمال العالما ية ان ذلك راجن لال

ت ذرر ا المررال  الحيويررة ذرري الميرراا، الميرراا الصررالحة ل كررره ، وبررالر   مررب أن  و رر

ب يررون  1.4ا رض ي روفر ا ررى  ميرات  بيررر  مررب الميراا ا ررى سررطح ، تقردر بحرروالي 

وم ر م يرون  ي ر 35 ي وم ر م عت، إال أن زسربة  الميراا الصرالحة ل كرره، ال ت عردى 

 فقط مب زسبة المياا الموجول  ا ى سطح ا رض. %2.5زسب   م عت ، وذو ما 

 رلذرا مربث  أن ذ ا النسبة الق ي ة جدا ال ري تمثر  الميراا الصرالحة ل كرره، تخ  رو موا

د ز ر مياذا جوفية مخازة في باحب ا رضمنطقة إلى أخرى ، ففي حيب ز د أن ذناك 

 جرو  ا رض، ت مثر  فريأن ذناك مياذا سطحية تخ  و تماما اب ت ك المخاوزة في 

اا ة والميرمياا ا ولية وا ز ار والبحيرات و يرذا، والفررق ا ذر  بريب الميراا السرطحي

ياسررية الباحنيررة ال وفيررة، أن ذرر ا ا خيررر  ال تع ررر  بررالحواجا السررطحية والحرردول الس

 حردول ل ا ا ساسرية أز را ارابر  ل دول، أما المياا السطحية خاارة المكر ر ة فرإن سرم 

سررير تكر رك في ررا  لول ريب أو أ ثررر ، وذرو ا مررر الر ب جعرر  من را مررال  لسرمة ل ف قردو

 العديد مب ال وترات والناااات بيب الدول.

 ةا ز مررسرر قرار لسزسرران ول ميررن ا لسررطحية  ازررت وال ترراال تكرر   اامرر فالميرراا ا

 اإلي ولوجية المخ  فة، ل لك تعد اامال أساسيا مب اوام  بقار اإلزسان.

 اإلجابة ا ى اإلش الية ال الية:الورقة زحاول  وفي ذ ا

 إلى أب مدى ت سبت المياا السطحية المك ر ة في حدوث الناااات الدولية؟
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أن زق رررره مرررب مف رررو  الميررراا السرررطحية ولسجابرررة ا رررى ذررر ا ال سرررا ل زحررراول       

  باتت ت سبت في توترات وزاااات بيب الدول،  مرا زحراول الوقرو  يوالمك ر ة، و

ميرراا سرر خدامات التن رري  اتفاقيررات الدوليررة ال عاوزيررة المبرمررة فرري سرربي  ا ررى بعررم اال

حية حالررة زرراا  حديثررة بسرربت الميرراا السررطا ررى السررطحية العررابر  ل حرردول ثرر  ال ر يررا 

 مب خالل المحاور ال الية: المك ر ة

 وأذمي  ا مف و  المياا السطحية المك ر ة المحور األول:

  ر ةس خدا  المياا السطحية المكالدولية المن مة ال فاقياتتاال المحور الثاني:

 بيب مصر وإثيوبيا ذواجس ال يمنة في حوض الني المحور الثالث:

 

 ماهوم المياه السطحية المشتركة وأهميتهاالمحور األول :        

 المياه السطحية المشتركة:تعريف  -1       

البحيرات و حدولدولية المك ر ة العابر  ل با ز ار ال البا ما يرتبط ذ ا المف و         

 ال ي تم د ابر حدول لول يب أو أ ثر.

فصر  أو تويكير مف رو  ا ز رار الدوليرة المكر ر ة العرابر  ل حردول، إلرى ا ز رار ال ري 

الن رر  ت  ام أقالي  لول يب أو أ ثر، وتباشر    لولة سريالت ا ا رى ال رار الخرا  مرب

مرر ب را إق يم ا، ول ن ا ت قيد بأن ترااي مصالح الدول ا خررى ال ري يال ب ي رب في 

اارة ز فرا  المكر رك بميراا الن رر   رراض الاربصرفة خاارة فيمرا ي ع رت باالالن ر، و

 والصنااة، وبالمالحة الن رية الدولية.

 رر الني رلررايب، النير ، الفررات ز رو مثال ا ى ا ز ار الدوليرة يمثر  ز رر: الردازوه، ا

 1 وزغو أمث ة اب ا ز ار الدولية المك ر ة.ال

ل سال ،  ولقد برمت أولى اإلشارات إلى مف و  الن ر الدولي في معاذد  باريس        

، حيررث أورلت تعريفررا لرر  ا ررى أسرراس أزرر  ذلررك 30/05/1814وال رري اقرردت ب رراريخ 

عيراريب المالن ر ال ب يفص  أو يخ رق أقالي  لول يب أو أ ثر" ، مرت ا  في ذلك ا رى 

 ال غرافي والسياسي.

ا  ، وال ب  ران بمثابرة ح رر ا سراس فري وضرع  ا ح ر1815إال أن مؤتمر فيينا اا  

 العامة القاب ة ل  طبيت ا ى    ا ز ار الدولية.

 المالحيرة الدولية في ا  راض  يرتفاقية اس خدا  الم ارب الما ية اوقد ارفت        

لميراا ، مف رو  الم ررى المرا ي بأزر  شرب ة مرب ا1997ا  الصالر  اب ا م  الم حد  لع

 داالطبيعيررة ببع ر ا الرربعم  رال واحررالسرطحية وال وفيرة، ال رري تكر   بح رر  االق  را 

 وت دفت اال  اوه زقطة واول مك ر ة،.

جراارا وقد حدلت زفس المال  مف و  الم رى الما ي الدولي بأز  أب م رى ما ي تقن أ

فري  ن مف رو  لولرة الم ررى المرا ي، ذري الدولرة ال ري يوجردفي لول مخ  فة، وب لك فإ

 2إق يم ا جار مب م رى ما ي لولي، أو مس ول  ل مياا ال وفية اابر  الحدول.

فالمالحظ مب ذ ا ال عريو ، أن المياا المك ر ة تكم  المياا السطحية وال وفية        

ف رو  الميراا الدوليرة، وذلرك ا ى حد السوار، بحيث أز  ألخ  المياا ال وفية أي ا فري م
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ل رري ت ماشررى مررن ال طررورات الع ميررة ال رري تؤ ررد وجررول ارر ة مررابيب الميرراا السررطحية 

 وال وفية، ف ال اب أن ذنالك م امب مياا جوفية لولية مك ر ة بيب أ ثر مب لولة.

 األهمية اإلستراتيجية للمياه السطحية المشتركة:  -02

ل ري وا ات راذك ر ة في أذمية المياا بحد ا ذمية اإلس راتي ية ل مياا السطحية الم ت مب

فري  يعر  بإشر الية الميراا ذ ما  لولي، أو مااأضحت تمث  مال  حيوية ش  ت محور 

 العالقات الدولية.

ت ملالت أذميررة الميرراا خصواررا منرر  بدايررة القرررن العكررريب، بحيررث أارربحالقررد       

يررة يرراا اامرر  ت رراذه برريب الرردول، ا مررر الرر ب جعرر  من ررا سرر عة حيوتمثرر  مصررالر الم

ح  ررت ال الكررعوه، برر  ا ررى وجولذررا، ولرر لك ق صررااإسرر راتي ية ر يسررية، تررؤثر ا ررى 

طرور المياا حبقا  ذمي  را ا ولويرة فري سر   مصرالح مع ر  الردول، الر ب تراامب مرن ت

 3مناحي الحيا .

ة مليررال الحاجررات البكرررياالحيررا ، والحاارر  فرري جميررن م رراالت ومررن ال طررور        

 لمكر ركسر غالل امب الناااات بريب الردول بكنرأن اال ل مياا، ألى ذلك إلى وقو  العديد

ة لم ارب المياا الدولية المخصصة لغايات أخرى  يرر مالحيرة،  را  راض الارااير

  قاادوالصنااية وال  ارية،  الت أن ت سبت في زاااات اس رية لولية، فقد  ازت ال

 رى االوحيد  ال ي تح   ت ك الم رارب الما يرة، ذري االقرات حسرب ال روار ال ري تمنرن 

 4الدول ال ي يمر في أراضي ا م رى ز ر لولي إلحاق ال رر بالدول ا خرى.

ب  ررا يررؤلفالحررديث اررب ا ز ررار الدوليررة واشرر راك العديررد مررب الرردول فرري مياذ       

ذر ا ح مرال وقرو  اردامات وزااارات بريب الردول حرول ابال رور  إلى الحديث ارب 

 س غالل ا.االمياا وحول تقسيم ا و يفية 

تسرريطر  فمع ر  لول المنبررن وال رري تنبررن مررب أراضري ا الميرراا الع بررة، تحرراول أن        

ب ا ى أ بر قردر مم رب مرب الميراا الع برة، وتبحرث بكر ى الطررق ارب  يفيرة تم ن را مر

 اا وتخاين ررا إن اسر طاات ذلررك، وذررو ا مرر الرر ب مرربتحوير   ميررات  بيررر  مرب الميرر

 شأز  أن يسبت أضرارا لدول المصت، أو الدول ال ي يمر ب ا الم رى الما ي.

ف رر ا ال صررر  قررد يصرريب ا بررنقم حررال فرري  ميررات الميرراا الع بررة الصررالحة ل كررره 

ب ا مروالارااة والصنااة واالس  الك المنالي والخدمات ا خرى، وقد يق   ذ ا أي 

 5م وسط زصيت الفرل مب المياا الع بة في ذ ا الدول.

ات ومررب برريب المعاذررد ال رري اررنفت الميرراا  عامرر  زرراا  برريب الرردول، مع ررد لراسرر      

 يراا إلرىال نمية وا مب ال ب ي رأس " بي ر   يك"، إذ قرا  ب صرنيو النااارات حرول الم

 س ة أانا ، أرجن أسباب ا إلى:

 ما ية_ إرال  مراقبة الموارل ال

 _ إرال  جع  المياا  سال  اس رب

 _ اس عمال المياا ل حقيت أ راض سياسية

 _ اإلرذاه

 _ المياا   د  اس رب

 _ المياا   د  ل  نمية السوسيو إق صالية
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وبررر لك ت  سررررت الميرررراا ارررفة المررررال  اإلسرررر راتي ية  رررون أز ررررا مررررب المسررررا          

حرررا  خسررار  ل طررر  ا خرررر اإلسرر راتي ية ال رري يكرر   في ررا أب م سرررت  حررد ا 

بالمنطت الصفرب ) ما ي سب  حر  يخسرا بال رور  الطرر  ا خرر ، ال سريما فري 

 الحاالت ال ي ي  ر في ا ال نافس الم عدل ا حرا  ا ى منابن المياا.

ب سرر راتي ي ل ميراا ذرري الحرديث اررومرب ج رة أخرررى ال ري ت  ررمب البعرد ال يرو ا      

 ىمررا جعرر  مررب الميرراا مررورلا ذامررا يح ررمسرر قب ، وذرر ا ح يرراحي المررا ي ل ررمان الاال

 6بمر ا ذا  في إلرا ات الدول ال يواس راتي ية.

  أسباب نشوب النزاعات حول المياه السطحية المشتركة:  -03    

ظ رور  اإلشار  إلى أن ذناك العديد مب العوام  وا سباه ال ري تسرااد ا رى ت در    

 وزكوه الناااات حول المياا، وأذ  ا سباه ز  ر من ا:

 الما يرة سر ناا  المروارلانمو الديمو رافي يرؤلب إلرى ميرال  ال ناجار السكاني:اال -أ(

اردل سر ان الموجول  ا ى سرطح ال رر  ا رضرية، وحسرت بعرم الدراسرات فقرد ب ر  

م يررار زسررمة، ا مررر الرر ب جعرر  بعررم المن مررات  08زحررو  2020ا رض فرري سررنة 

، ذلرك الدولية، ترى أن مك  ة القرن الحالب والعكريب س  ون الميراا، وليسرت الطاقرة

  رتفرااة ة الميراا فري س سر ة حسرابية ز ي رأن ميال  النمو الديمو رافي تالال مع ا أمم

يراا إلرى اذ  ذ ا الايال  فري جرر الردول المكر ر ة فري المس  الك المياا، وقد تسامعدل 

 ارااات وزاااات فيما بين ا.

ن ، فرإ2001وفقا ل قرير الفريت الدولي لدراسرة تغيرر المنرا   التغيرات المناخية: -ب(

رتفرا  الحررار  ارتفرا  لمرد  حوي رة، وسريؤلب حرار   و ت ا رض س سر مر فري اال

 م وسرطفريقيرا ال نوبيرة، وب ردان الآسريا الوسرطى، وإح ياحات الميراا فري اإلى تخفيم 

ب وفري المنرراحت ال افرة فرري ال نروه، وبسرربت ال غيرررات فري المنررا  سريخ في ال ثيررر مرر

 7 ا بد. أزوا  النباتات والحيوازات ، و  لك بعم أزوا  أزماح الحيا  اإلزسازية إلى

ميراا ا رى    مرب وفرر  ال  اإلفريقيرة محر  الدراسرة، فع رى الرراروبالعول  إلى القر      

ب رردان المسرر وى القررارب، إال أن ذنرراك ارتفررا  م اايررد لمكرر  ة زرردر  الميرراا فرري بعررم ال

ل فري م را اإلفريقية، ويرجن ذلك ز ي ة لعدل مب المكا   ال ي ت حدى القار  اإلفريقيرة

 الموارل الما ية.

 8يم ب تصنيو ذ ا المكا   إلى انفيب ر يسييب :       

لمرروارل  ع قررة بررالموارل الما يررة: وت ع ررت بق ررايا توميررن وحمايررة وإلار  االمكررا   الم

 الما ية الم احة.

الل المكا   الم ع قة بالط ت: ف ي ت ع رت بمسر وى ت بيرة ذر ا المطالرت ا رى أسراس ار

مررب  ومسرر دا ، وا ررى العمررو  تواجرر  أفريقيررا العديررد مررب المكررا   المرتبطررة بررالموارل

 حيث:

 العابر  ل حدول _ تعدل أحواض ا ز ار

 _ارتفا  معدل ال بايب الم ازي والامازي ل طول ا مطار

 _تاايد اوام  زدر  المياا

 _اد   فاية ا ليات المؤسسية والمالية
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 _اد   فاية البيازات والقدر  البكرية

 _اس ناا  الموارل الما ية بفع  اإلزسان

 

حية ساااتخدام الميااااه الساااطالثااااني: االتااقياااات الدولياااة المن ماااة ال المحاااور        

 المشتركة

ية ا السرطحسر خدا  الميراال ي قدمت أحرا قازوزية، ل ن ي  اتفاقيات المقصول ب ا ت ك اال

 العابر  ل حدول، وخااة ا ز ار الدولية.

ت املالل، وفمك  ة ا ز ار الدولية جرارت بعرد أن تعردلت العالقرات بريب الردو         

لرك أن ذتفاقيات لوليرة لغررض تن ري  العالقرة بين را، وأابح لااما ا ي ا ال وا  إلى ا

 سرر خدام ا فرريا ز ررار الدوليررة،  رران حررول مكررا   ااإلشرر ال فرري البدايررة حررول م ررال 

الم مخ رررة ارررب   المالحرررة ، ثررر  تطرررور فيمرررا بعرررد ليكرررم  ا  رررراض  يرررر المالحيرررة

 9ت الارااية والصنااية خااة.ق صالية في الم االال طورات اال

عكررريب، فمرن ال قرد  الع مري وال طرور الصرنااي الر ب شر دا العرال  فري القررن ال        

لعررال  والر ب اراحب  الايرال  فري النمرو الرديمو رافي، ممرا ألى إلرى ال غيرر فري ز رر  ا

ت دامالألز ار الدوليرة، ممرا اسر داى بال ررور  إلرى تقنريب قواارد قازوزيرة ترن   اسر خ

 ا ز ار الدولية في  ير ا  راض المالحية.

ارول إقررار المعاذردات لون الووقد حاولت الدول مب خالل اقد المؤتمرات و        

ة اتفاقير ذ مرا  مرب خرالل وضرنأن من مة ا م  الم حرد  بردأت اال تفاقية إحار، إالإلى ا

م  ررامال  ، إذ وضررعت مكرررواا1997، ح ررى ترر  إقرارذررا اررا  1970برردأت ا منرر  اررا  

 رول قردي  حجر  تمخ صا بحماية المياا الدولية، تر  ت   را ال  رول الدوليرة اإلق يميرة مرب أ

ان  تفاقيررة شررام ة لألز ررار الدوليررة فرري إحررار ال عرراون برردال مرربزاجحررة مررب أجرر  وضررن ا

 10ت ون االز ار الدولية سببا في قيا  الناااات.

وسرو   ة المكر ر ة،لم ارب الما يرتفاقيات الخااة ب ن ي  اوفيما ي ي بعم اال       

بصرف  ا  ،1997تفاقية ا م  الم حد  الخااة بالم ارب الما ية لسنة زق صر فقط ا ى ا

فري  الم مثر وذج اتفاقي إق يمي اإللار  العالمية الوحيد  في ذ ا الم ال،   لك زقد  زمو

، لدوليررةايرررات ل والبحتفاقيررة اإلق يميررة حررول حمايررة الم ررارب الما يررة العررابر  ل حرردواال

،  ررر لك زقرررد  بروتو رررول تعررراوزي والم مثررر  فررري 1992تفاقيرررة ذ سرررن ي المعروفرررة با

، ، المعردل حرول الم رارب الما يرة المكر ر ة فري افريقيرا ال نوبيررةSADCبروتو رول 

 باا بارذا ت ربة تعاوزية فراية.

 :1997تااقية األمم المتحدة حول المجاري المائية  لعام ا-1       

 يرة الدوليرة سر خدا  الم رارب المابكرأن ا 1997ة ا م  الم حرد  لعرا  تفاقيتمث  ا        

ميردان في ا  راض  ير المالحية، إس اما  ذامرا فري تعايرا سريال  القرازون فري ذر ا ال

  مب مياليب العالقات الدولية.

ه الثررازي مررال  فرري سرربعة أبررواه: البرراه ا ول مقدمررة، والبررا 37تفاقيررة ت رر  اال        

مبالئ اامة، أما الباه الثالث فيكم  ال دابير المامن اتخاذذا، والرابن يخرم الحمايرة 
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والصون واإللار ، أما الباه الخامس فيعنى با حوال ال رار  وحراالت الطروارئ، تر  

 11يأتي في الباه السالس أح ا  م نواة، وأخيرا ا ح ا  الخ امية في الباه السابن.

ة مرب ب سرن، ز  رت ارب قرابرة ثالثري1997لما ية لم حد  حول الم ارب اتفاقية ا م  اا

مرن  ،الدراسات حرول الموضرو  مرب قبر  ل نرة القرازون الردولي ال ابعرة لألمر  الم حرد  

ل  المرؤر  فري -25)2669مدخالت مب لول ا ا ار في قرار ال معيرة العامرة رقر  

ازون الردولي، لراسرة القرون ، ال ب أوات في  بأن تباشر ل نة القاز1970ليسمبر  08

 سررر خدا  الم رررارب الما يرررة الدوليرررة فررري ا  رررراض  يرررر المالحيرررة، بقصررردالم ع ررت با

 تطويرا ال دري ي وتدوين .

 51/206، والقرررررار 1994المررررؤر  فرررري ليسررررمبر  49/52 رررر لك القررررراريب          

ة السرر، ال رر يب از  ررت في مررا إلررى أن تنعقررد ال  نررة الس1996ليسررمبر  17المررؤر  فرري 

ا رار بواف ا فريقا اامال جامعرا مف وحرا ل ردول ا ا رار فري ا مر  الم حرد ، أو ا 

لما يرة اس خدا  الم ارب ادال اتفاقية إحارية بكأن قازون افي الو االت الم خصصة إل

 12الدولية في ا  راض  ير المالحية.

 104، مررن 1997مرراب  21تفاقيررة فرري ال معيررة العامررة لألمرر  الم حررد  االأقرررت         

، لولررة 26 نررا  لولررة مؤيررد  و ثالثررة لول معارضررة ) بورزرردب، الصرريب، تر يررا ، وام

 تفاقيررة خمسررة وثالثررون تصررديت ل رري ترردخ  حيررا ال نفيرر ، ل ررب إلررى  ايررةوت ط ررت اال

 لولة فقط. 24،  ازت قد االقت ا ى المعاذد  2011زوفمبر 

ل نفير ، اة ل ي تدخ  حيا مصالق 11ز ما  وت ط ت وتبقى االتفاقية مف وحة لال        

ل صرررديت والقبرررول العررردل المط ررروه مررب وثرررا ت ا 2014مرراب  19  مررر  فررري بعررد أن ا

ة فري تفاقيرالاثيب ا ا، فقد بردأ تراريخ زفراذ تفاقية، والبال  خمسة وثالوالموافقة ا ى اال

 خامس والثالثريب  مرا تق ري، أب بعد تسعيب يوما مب تاريخ الصك ال2014أوت  17

 13تفاقية.االب لك 

وخاارة  ومب بيب ما يم ب ذ را ذنا أن مب بريب أح را  معاذرد  ا مر  الم حرد          

ي ز  ينبغأالمال  الثامنة ، وال ي تحث ا ى واجت ال عاون بيب الدول، بحيث جار في ا، 

لسرالمة ا ى لول الم ارب الدوليرة الما يرة ال عراون ا رى أسراس السريال  الم سراوية، وا

 ب الم ررىمرز فرا  ا مثر  للة وحسب النيرة، مرب أجر  تحقيرت االوالفا د  الم بااإلق يمية 

 الما ي الدولي، وتوفير الحماية ال افية ل .

ار آليرات ولدى تحديد حريقة ذ ا ال عاون لدول الم رى الما ي أن تن ر في إزكر        

ال ررردابير تخررراذ اا ضرررروريا، ل يسرررير ال عررراون بكرررأن اأو ل ررران مكررر ر ة حسررربما ترررر

واإلجرررارات ذات الصرر ة فرري ضررور الخبررر  الم  سرربة مررب خررالل ال عرراون فرري إحررار 

   14ا ليات وال  ان المك ر ة القا مة في مخ  و المناحت.

 :1992حول المياه  UNECEإتااقية هلسنكي -2        

ت سرر خدا  الم رارب الما يررة العرابر  ل حرردول والبحيرررااا مردت اتفاقيررة حمايرة وا        

وبر أ  ر 06، ولخ ت حيرا ال نفير  فري 1992مارس  17الدولية في ذ سن ي بفن ندا في 

 ا رار فري ل نرة ا مر  تفاقية مف وحرة فقرط ل ردول ا، وفي ذلك الوقت  ازت اال1996
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ق صرالب اإلق يميرة المنكرأ  مرب قبر  لية  وروبا، ومن مات ال  ام  االق صاالم حد  اال

 ذ ا الدول.

معردل ال 1/3ج مرا  ا حررا  فري االتفاقيرة القررار ، اا مرد ا2003ر وفي زروفمب       

 ا مرر  تفاقيررة مررب أجرر  السررما  ل ميررن الرردول ا ا ررار فرريمررب اال 26و 25ل مررالتيب 

فيفررب  60تفاقيرة ، ولخ رت ت رك ال عرديالت حيرا ال نفير  فري الم حد  باالز ما  إلرى اال

 2012زرروفمبر  30وباإلضررافة إلررى ذلررك ، اا مررد اج مررا  ا حرررا  فرري  ،15. 2013

  نررة تفاقيررة مررب جازرت الب رردان  يررر ا ا رار فرري ال  إلرى االاز ررمبكررأن ا 3/5القررار 

ج مررا  ا حرررا  ،   ررراض روبررا، وبموجررت ذلررك القرررار ، أوضررح اق صررالية  واال

اقيرة مرب تفلالز ما  إلرى اال ب أن أب ح ت يقد  في المس قب ، أ25مب المال   3الفقر  

وبررا ق صررالية  ورم حررد  ال ت م ررن بع رروية ال  نررة االجازررت لول أا ررار فرري ا مرر  ال

 ج ما  ا حرا .جازت ايع بر في ح   المقبول مب 

يرا ح 26و25وت وقو ذ ا الموافقرة فقرط ا رى لخرول ال عرديالت ا رى المرالتيب         

 28ي تفاقيررة فررمررات ال رري  ازررت أحرافررا فرري االالمن النفرراذ بالنسرربة إلررى جميررن الرردول و

 16. 2003زوفمبر 

مة ل مياا ة الس يتفاقية إلى تعايا ال دابير ل حماية واإللار  اإلي ولوجيوت د  اال        

طر  السرطحية، ول ميرراا ال وفيرة العررابر  ل حرردول، ف ري تقررو  ا ررى واجرت منررن ، والسرري

ايات ا ة، وترداالمناو رة ل بيئر ا ثرار ال بيرر  ا ى، والحد مب ا ثار العابر  ل حدول، مثر 

عررابر  سر خدا  المعقررول والعرالل ل ميراا الاالج ماايرة واالق صرالية، وواجررت ضرمان اال

 17س خدا  وإلار  ت ك المياا. في ا ل حدول، وواجت ال عاون

 راض  يررفي ا  رس خدا  الم ارب الما ية الدولية ن اتفاقية قازووا ى  رار ا        

عبررر انرر ، ولي العرفري وت، إلررى القرازون الررد1992تفاقيرة الميرراا لعرا  الحيرة، تسرر ند االم

أوجرر   خ الفررات الطفيفررة بين مرراان م سررق ان وم رابط رران، وتكرر   االتفاقي رروذاترران اال

 ت ام  مفيد  بين ما.

لم رررارب سررر خدا  ال عررراوزي وإلار  وحمايرررة اف رررال االتفاقي ررران تحثررران ا رررى اال         

 روث يرة مرب تالدولية،  ما تنصان ا ى حماية الن   اإلي ولوجية الما يرة، والوقا الما ية

والمال   ،1992ذ سن ي  22المياا، أما فيما ي ع ت ب سوية المناماات فقد زصت المال  

 ، تقريبا ا ى زفس ا ح ا .1997تفاقية ا م  الم حد  لعا  ا مب 33

 الثة ر ا ا أساسية:، ا ى ث1992تفاقية ذ سن ي وترت ا ا       

 منن ال أثيرات العابر  ل حدول والسيطر  ا ي ا والحد من ا: -أ       

حة يط ت مب ا حررا  ان ت خر  تردابير لمنرن أب ترأثير ارابر ل حردول ا رى البيئرة وار

  .ق صالية والسيطر  ا ي  والحد منال رو  االج مااية، واالالبكر وسالم   ، و

وث منن ال  رتقييمات ا ثر البيئي و يرا مب وسا   ال قيي  ووتكم  ذ ا ال دابير إجرار 

مررب مصرردرا والحررد منرر ، وترررخيم ام يررات تصررريو الميرراا المسرر عم ة ورارردذا، 

وال المغ يرة، والمر ات البيئيرة ل حرد مرب مردخالت المروالووضن وتنفير  أف ر  الممارسر

 الخطر  ا تية مب الارااة والمصالر المن كر  ا خرى.

 س خدا  المعقول والمنصو:مان االض -ه      



ISSN: 2325-0798  للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد 

.  408 -  2023السنة  01: عددال 12: مجلدال  393 ص  

 

401 

 

لرررة سررر خدا  الميررراا العرررابر  ل حررردول بطريقرررة معقوي رررت ا رررى ا حررررا  أن ت رررمب ا

صررفا سر خدا  أحررد الم رارب الما يرة يعررد مقبروال ومنومنصرفة، ويع مرد تحديررد إن  ران ا

 ا ى خصا م الحوض المحدل ، والس ان ال يب يع مدون ا ى مياذ ، واالس خدامات

امر  ، والعوح م ة، وتأثير ذ ا االس خدامات ، وتوافر االسر خدامات البدي رةلقا مة والما

أن  مسر داما ، أب أزر  ي رت سر خدا  الميراارى، وفي    الحاالت ي ت أن ي رون اخا 

 18ح ياجات ا جيال القالمة.يرااي ا

 تفاقات وال يئات المك ر ة:ال عاون مب خالل اال -جـ          

  حررا  ا تفاقية أن تبررة في الممارسة الع مية، تق  ي االالسابقل اامات ول  سيد اال

بر  عرراذيئررات مكرر ر ة ل  عرراون بكررأن إلار  مياذ ررا ال اتفاقررات اررابر  ل حرردول، وتنكرر 

 تفاقيررة ال عرراون ا ررى مسرر وى أحررواض ا ز ررار وت  ررول حرردول وحماي  ررا، وتكرر ن اال

 19لم ا  ال الية : ال يئات المك ر ة مث  ل ان ا ز ار أو البحيرات، با

ارررب امات الحاليرررة والمع امرررة ل ميررراا، والسررر خداإتاحرررة منبرررر ل برررالل المع ومرررات و _

 مصالر ال  وث وال رو  البيئية ل مياا.

 _ وضن برامج مك ر ة ل راد

ر تقييمررات مكرر ر ة أو منسررقة ل رررو  مياذ ررا المكرر ر ة ولفعاليررة ال رردابي _ إجرررار

 الم خ   لمعال ة ال أثيرات العابر  ل حدول.

 _ البث في حدول ازبعاثات الصر  الصحي ، ووضن أذدا  مكر ر ة ل رول  الميراا ،

 ووضن خطط ام  منسقة ل حد مب  ميات ال  وث، ووضن ال دابير الالممة.

ازوزي قر، بحيرث أز را ال تمثر  إحرار امر  1992تفاقية ذ سن ي ا مب قو  وذنا ت        

  فحست، ب  أي ا مقروزة بإحار امر  مؤسسراتي وببرزرامج يم رب مرب مواار ة ال قرد

 اار  ابرريب المعاذرد  والواقرن ت وفي تبالل الخبرات، وال عاون الم برالل، والعالقرة بر

 لنكرراحات لرردا  الفرقررار و يرررج مااررات الفرقررار، ال رري تواارر  تطرروير ا لوات واا

 20الفرقار.

الس تااقررات اررابر  ل حردول بكررأن أز ررار شرروتفف قرد سرراذمت االتفاقيررة فري وضررن ا       

 تفاقيرررات المبرمرررة بررريبولريرررب والرررايب وسرررافا، ف رررال اررب االوالرردازوه، ولينيسررر ر 

ا روسرييا، و اماخس ان ويس وزيا وروسوروسيا، وبيالروسيا وأو رازيا، وإبيالروسيا 

موذجا مياا زتفاقية اللمياا العابر  ل حدول،  ما ش  ت اتفاقيات اديد  بكأن او يرذا، وا

 لمخ  و ذ ا االتفاقيات.

يرة ب الما س خدا  الم اروب لك يم ب القول أن اتفاقية ذ سن ي الخااة بحماية وا      

 بررا، قرد أتاحرت وف حرت منUNECE 1992العابر  ل حدول، والبحيرات الدولية لعرا  

 حرردول، لح وميررا لوليررا لمناقكررة المسررا   الم ع قررة بال عرراون فرري م ررال الميرراا العررابر  

 21وتقاس  الخبرات وبنار الثقة وإي ال ف   مك رك لن ا  ال عاون.
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المعدل حاول المجااري المائياة المشاتركة فاي إفريقياا  SADCبروتوكول  -01

 :2000الجنوبية 

  ، SADC، تبنرررت الم موارررة اإلفريقيرررة ال نوبيرررة ل  نميرررة ) 2000منررر  سرررنة        

لار  إلتفاقيرة إحرار مرجعيرة م رارب الميراا المكر ر ة الر ب يعرد االبروتو ول المعدل ل

 ا حواض العابر  ل حدول في المنطقة.

، وابررر لول ررا ا ا ررار ) أزغرروال، 1980منرر  تأسيسرر ا سررنة  SADCوت ررد         

بوتسرررروازا، ال وزغررررو الديموقراحيررررة، لياوتررررو، مد كررررقر ، مرررراالوب، موريسرررريوس، 

 ، يمبرابوبممومامبيت، زاميبيا، جنوه إفريقيا، السيك ، سواميالزد ، تناازيا، مامبيرا، 

 يمي.ق صالية، وال  ام  اإلق إلى تعايا ال نمية االج مااية واال

م رررارب الما يرررة حرررول ال SADCزفرررس ذررر ا ا ذررردا  بنررري ا ي رررا بروتو رررول        

نطقرة مس خدا  الح ي  والمنست لمروارل ز ر  الم رارب الما يرة فري المك ر ة،  ج  اال

SADC امرة ، ف و يقد  ممر  م  ازسة مب القوااد ا ساسرية واإلجرا يرة مداومرة بإق

فررات الفع رري  ح ررا  البروتو ررول، أمررا الخال المؤسسررات المناسرربة ال رررورية ل  نفيرر 

 SADC .22مة  فيعول ح  ا إلى مح

سريير ، ز احرا  بيررا فري ت SADCولقد أظ رت المقاربرة اإلق يميرة لم موارة          

 ة المفاوضات بكأن إلار  أحواض ا ز ار، وت  تبنري جميرن أحرواض ا ز رار المكر ر

ال م ثرررااخررر  منطقررة الصرررالك إحررارا تعاوزيرررا ا، الواقعررة بال امررر  ل 13الثالثررة اكرررر  

  ر ة.لبروتو ول ال مااة اإلزما ية ل  نوه اإلفريقي، بكأن الم ارب الما ية المك

 

 هواجس الهيمنة في حوض النيل بين مصر وإثيوبياالمحور الثالث:        

 يرراتتفاقي قرازوزي، ولر لك سررنقو ا رى أذر  االالمكرر  ة تراريخذر ا أار  يع برر         

يب مصرر برال اريخية المبرمة في حوض الني  وال ي  ازت سببا في الناا  القا   بسبب  

 والسولان، وإثيوبيا.

 :حوض النيلحول تااقيات التاريخية المبرمة االأهم  -01

 ،1923س قالل ارب بريطازيرا ارا  بعد حصول مصر ا ى اال  :1929تااقية عام ا: أ

ل ري باا بارذرا المسرؤولة ارب المنراحت ا تفاوضت من ومار  المس عمرات البريطازية)

ي فرا النير  تفاقية ثنا ية ل حديد حقوق مصر في ميراابن من ا الني  ، وت  ال وا  إلى ين

موسرر  تفاقيررة، تحديررد حررت مصررر مررب الميرراا فرري اال، إذ ترر  بنررار ا ررى ذرر ا 1929اررا  

سرر خدا  حرت الررنقم الفي ررو، فري أب مكررارين ا ررس اال فرا ، وأاطررت ل ررا الحرت فرري 

  فري س قالل بعد  حقلان ) ال ب ل  ي ب قد حص  ا ى االم رى الن ر، وت  منح السو

 23م يارات م ر م عت.04مياا الني  بنحو 

 ازيقرا، تفاقيرة فري لنردن بريب بريطازيرا، زيابرة ارب تنأبرمرت ذر ا اال :1934تااقية ا: ب

ا ل ميراسر غالا ي ي ع د في ا الطررفيب بالسرما  بوب  ي ا زيابة اب روزدا وبورزدب، وال

 سي في .الن ر لون أن يؤثر ا ى  مي المياا ال ي ت دفت مب منابع  إلى الم رى الر ي

بريب  1959ز فا  ال ام  بمياا النير  المعقرول  ارا  تفاقية االاوذي  :1959تااقية ا: جـ

جمرة انر  بين مرا، وقرد مصر والسولان، بكأن إزكار السرد العرالي، وتوميرن المنرافن النا
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م يرار م رر م عرت سرنويا،  48تفاقية ا ى حقوق تاريخية لمصر مقدارذا اال أ دت ذ ا

 24م يار م ر م عت سنويا. 04ول سولان 

والر ب أزكر   وذو ابار  اب ت مرن لردول حروض النير  ،: 1983: تجمع األندوجو د

ق رررا  مصرررب وتأييررد سررولازي، وذدفرر  ال عرراون وال نسرريت ا، بنررار ا ررى 1983اررا  

حوض الني  العكرر  آزر اك، ازطالقرا مرب خطرة امر  الجروس ارا  وال كاور بيب لول 

 .إلق يمي، وال ي أ دت ا ى أن ا ز ار اإلفريقية ذي البنية ا ساسية ل  عاون ا1980

ج ماارا لرومرار الررب لرردول حروض النير  فرري ا: اقررد 1999: مباادرة حاوض النيال ه

زغررو ، أو نرردا، ال وتناازيررا، وقررد ت ررمنت المبررالر   ررال مررب مصررر، السررولان، اثيوبيررا

 .الديموقراحية، بورازدب، تناازيا، روزدا، اري يريا،  ينيا

ا ز رمامابعرد  2014تفاقية سارية في ارا  أابحت ذ ا اال: 2010تيبين: إتااقية عو

، أا نررت 2010فرري اررا    تفاقيررة  ان يبررياوبم رررل توقيررن  مع رر  لول الحرروض ل ررا،

، م يرار م رر م عرت 14سرعة  ر  من را  أربعة سدول ارغير  إثيوبيا اام ا ا ى إزكار

 تفاقية ان يبي.امرق ل وليد ال  ربار، تحت  طار ا ى الني  ا 

 أزمة سد النهضة : نشوب -02

اسررية زرردال  أممرة لب وماار  ال ري ألت إلرى ، الكررر2010مراب  14تفاقيرة ان يبرري اتعرد 

 25بيب مصر وإثيوبيا والسولان، وتعول مد  تك ي  ا ممة إلى خمس مراح : 

: حيث جررى تكر ي  ل نرة فنيرة ثالثيرة  2013-2011لمرح ة ا ولى مابيب ا -

 .فاوضاتام ية بنار السد أثنار الم الي  ا، واش رحت إثيوبيا أن تس مروتحديد مد  و

ن تفرررض : اسرر طاات إثيوبيررا خالل ررا أ2015-2014المرح ررة الثازيررة مررابيب  -

ال وازرت الفنيرة، وذلرك مرب تحصرر زطراق ال فراوض فري وسد الن  رة  حقيقرة واقعرة، 

وان جرتحال اإلفريقري فري مراالبو فري ا ى المبالئ العامة خالل قمة اال خالل الحصول

مررارس  23، ثرر  توقيررن إاررالن المبررالئ بكررأن سررد الن  ررة فرري الخرحررو ، فرري 2014

2015. 

وبيرا ام يرة ال فراوض : حيث حصرت إثي2019-2016المرح ة الثالثة مابيب  -

ي د الن  ررة، بعيرردا اررب ال وازررت القازوزيررة والسياسررية ال ررتكررغي  سرروفرري ق ررية م رر  

 ت مب الحقوق الما ية ل   مب السولان ومصر، وذ ا ألى إلى فك  ا.

ت ، إلى يومنرا ذر ا، حيرث لخ ر2019المرح ة الرابعة: بدأت من  أواخر اا   -

قعرت وتفاق ز ا ي ا ى الخط، ور   ال وا  إلى مسول  الواليات الم حد  ا مري ية ا

ر  ي  مصر، إال ان اثيوبيا ازسحبت ورف رت ال رغوح ا مري يرة ا ي را. ل   رأ مصرا

 والسولان إلى م  س ا مب الدولي ال ب أحال الم و إلى اإلتحال اإلفريقي.

 المرح ررة الخامسررة: وت مثرر  فرري برردأ ال ولررة الخامسررة ل مفاوضررات الثالثيررة -

 .2020جوان  260برااية االتحال االفريقي من  

، بعررد إاررالن إيثيوبيررا اررب بنررار 2010وت رردر اإلشررار  إلررى أن فرري زفررس العررا           

في ظ  حالرة ، مباشر  و2011السدول، ت  ام  مسح جغرافي لموقن السد قب  أحداث 

، أا نررت إثيوبيررا 2011زكررغال با حررداث الداخ يررة ال رري ااقبررت السرريولة السياسررية واال
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ل السرولازية اسرم   سرد م ر مرب الحردو ي رو 40-30تدشيب سد شرمال إثيوبيرا ا رى بعرد 

 .2011فري  أ"إ س"، في 

وت    ي  مب "إ س" إلى سد ا لفية العس  المكرو  اوبعدذا أا نت اب تغيير          

، وبعرد أقر  مرب اسربوايب مرب تغييرر اسر  2011أفرير   03وضن ح رر ا سراس يرو  

م  رررس الرررومرار ا رررب ، أ2011أفريررر   15المكررررو  إلرررى ا لفيرررة ، وبال حديرررد فررري 

لثالرث اسر  اإلثيروبي الع ري ، وبر لك ي رون اال س  ال ديد " سد الن  ةاإلثيوبي اب اال

 26. 2012م يار م ر م عت في  74يوما، واابحت سعة تخاين   45خالل 

 انأممررات برريب مصررر وإثيوبيررا والسررولألى ذرر ا ا مررر إلررى تصررااد خالفررات و         

  ي  ا.س داار ا ممة وتغانا إلى أثر ا ممات الداخ ية في ومب ال رورب اإلشار  ذ

يقررة أن السرر طة فرري مصررر وإثيوبيررا فقررد رافررت تصررااد الخررال  حررول سررد الن  ررة حق

ب مرالسرولان، ظ ررت مسر نافة بأممات را السياسرية وال حرديات ال ري ارف  را ، و ران و

راضرية  جدية، و أز اآثار مأمق الن   أن  ابت القدر  ا ى المبالر  والقيا  بخطوات 

 لداخ يرةافكر  ا فري إلار  ا وضرا  بأن ت رك ا ممة وجع  ا بابا إلل ار ال ماذير ارب 

وأن فررري إم از رررا الررر ح   فررري مواج رررات الغ رررت ال مررراذيرب بإلارررار وجرررول ت ديرررد 

 27وجولب، مب جرار أممة سد الن  ة.

 مسارات التااوض: -03

المفاوضرات فري ثالثرة محطرات  مرا لف ر   يرو تطرورت المواقرو يم رب إي رام مسرار 

 .2020إلى سنة  2013من  سنة   28لخص ا الباحث "ابدا موسى"

ب المحطة ا ولى: محطة الخرحو  ، وال ي اقدت بمبالر  مب السولان، الر  -

اا   ة بين ما إلى ذروت الاى إلى جمن أحرا  ا ممة بعد واول المواج ة اإلاالمي

 ، وار  ذر ا المسرار ذروتر  ب وقيرن إارالن2019م دت أامال ا إلى أواخر ا، و2013

مررب بعرردا  ، وخاضررت2015ل مبررالئ برريب ا حرررا  الثالثررة فرري الخرحررو  فرري مررارس 

ز سرررار ا ررى ارررخر  الق رررايا ز  رررت جميعرررا بررال عثر واالاا حرررا  الثالثرررة جرروالت 

 الخالفية.

وجر  ال حديررد  المحطرة الثازيرة: محطرة واشرنطب، حيرث اسر دات مصرر ا رى -

لرد لار  شخصري مرب الرر يس لوزاع نة حسرب النوايرا، وبموافقرة ومالوساحة ا مري ية 

ب مسررارا تفاوضريا براايرة أمري يررة، وبرالر   مرر 2020، ازفر ح فرري أوا ر  ارا  ترامرت

  إلرى تقد  المفاوضات ال ي ألارذا ومير الخاازة ا مري ي" س يفب، منوشب" بال وا

 ترر  بمكررار ة البنررك الرردولي، فررإن الطررر  اإلثيرروبي  ررالرمق ررر  ترروافقي، جرررت ب ور

 المفاوضررات وقرررر اررد  ال وقيررن بينمررا بررالر الطررر  المصرررب إلررى ال وقيررن بررا حر 

 ا ولى.

حرال المحطة الثالثة : محطرة اإلتحرال اإلفريقري، بحيرث ترولى المفاوضرات اإلت -

برول  ، حيرث تر  قاإلفريقي، من مراقبرة مرب م  رس ا مرب ال رابن لمن مرة ا مر  الم حرد

 مق ر  مصر مب حر  ر يس االتحال االفريقي ال نوه إفريقري "سريري  رامرافوما"،

ن باس  افة المفاوضرات تحرت شرعار " ح رول إفريقيرة ل مكر الت اإلفريقيرة" ، ا رى أ

 29يعال ارض المواقو في حين ا ا ى م  س ا مب.
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ثيوبي، كرو  الن  ة اإلات حول مففي ظ  حالة ال عثر ال ي ارف  ا المفاوض         

لواقرن، اق سا  مياا الني  مب ج ة، وأما  ال عنت اإلثيوبي وسياس   فري فررض ا مرر او

 مقاب  ال عو السياسي ل   مب مصر والسولان.

 مر الر ب فالمالحظ أن البقار ا ى ال فاوض الدب وماسي بات مب لون ز ا ج، ا         

ة العسر رية، خاارة وأن ال ازرت المصررب يايد مب مخاو  تصااد البدا   الصرااي

 ل  يس بعد ذ ا الطر  في العديد مب المناسبات وال صريحات الح ومية.

ااري ال طرورات واموما بات مب ال رورب تعدي  واريا ة حردول قازوزيرة جديرد  تر

تخ  ررو  ق صررالية الحاليررة،  ز رراج ماايررة الديمو رافيررة واالوال غيرررات السياسررية، اال

 30تماما ا ى ما  ازت ا ي  مط ن القرن الواحد والعكريب 

  

   خاتمة:         

لعالقرات إن تأثير المياا السطحية المك ر ة اليو  برات واضرحا ا رى مسر وى ا          

و أبرريب الرردول ، سرروار ا ررى المسرر وى  ال رروارب أو ا ررى مسرر وى العالقررات اإلق يميررة 

اه المسرر وى الرردولي العررالمي ، ذلررك أن أسررباه زرردر  الميرراا اليررو  تعرردت ا سرربا ررى 

مرو الت النال ق يدية الم مث رة فري ميرال  الط رت ا رى مرال  الميراا، بفعر  الايرال  فري معرد

ن اإلزسرا الديمغرافي، إلى اوام  جديد  مرتبطة بال غيرات المناخية وال ي ي سبت في را

ى ال  نولوجيررا الصررنااية وال رري ازع سررت سرر با ا رر بكرر   أو برر خر، بفعرر  ال طررور فرري

 ا مب البيئي العالمي.

فاقررا فبفعرر  ثررور  ال طررور ال  نولرروجي ، ف حررت ل رردول خااررة الصررنااية من ررا آ        

ريقررة سر نااف ا بط ب مال مررب اجديرد  ت ط رت المايررد مرب المرروارل الطبيعيرة ، ا مررر الر

 ح براس الحررارب خيرر للير اإلي ولوجية ا ى سطح ا رض، فاال ت دل الن   أابحت

مال مرب  ا ى ذلك، إذ أابح معدل ذطرول ا مطرار الطبيعري ارعت ال نبرؤ ، وذرو مرا

 مخاو  الدول في حاج  ا في تحقيت ا مب الما ي واس دام  .

،  حردولابر  لذ ا ال خو  وال وجس لفن بال ثير مب لول ا حواض الدوليرة العر        

 اا، ذر اسر باقية ل حي ولرة لون الوقرو  فري مكر  ة أممرة زردر  الميرال ف ير في مكارين ا

ابر  سر خدا  الم رارب الدوليرة العرر يراه ال روابط الدوليرة الم امرة ال ا مرر وفري ظر 

وى ل حدول ، تسبت في العديد مب الناااات والصدامات بيب الدول خااة ا رى المسر 

 اإلق يمي.

إال دوليرة وال ك ت اره تعاوزية وت ام ية في إحرار ال  رول اإلق يميرةر   أن ذنا        

ال إاررال  ال ف يررر فرري قوااررد قازوزيررة لوليررة م امررة، تررن   أو أزرر  بررات مررب ال رررورب

 السياسررات الصررنااية ل رردول المصررنعة وال رري تع مررد بالدرجررة ا ولررى ا ررى المرروارل

ت ت مب لما ية المك ر ة ب ليات اس خدا  المسطحاالطبيعية، ث  أخرى ت ع ت ب رشيد ا

إال  س دام  ا ، وبالر   مب أن ذناك بعم المحاوالت ال ديرة فري سربي  تحقيرت ذلرك،ا

ي إحرار فرأز ا ل  تص  بعد لمس وى ال وابط اإللاامية ال ي ت رمن ا القروازيب الدوليرة 

 القازون الدولي العا .
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 قائمة الهوامش:   

                                                             
س غالل مياا ا ز ار الدولية بيب لقاضي، الن ا  القازوزي الدولي الا ي جبار  ريدب ا1

 50،  ،2013، 1،2 ، العدل 41الم  د )، م  ة الخ يج العربيالدول الم  اور ، 
لمايد مب ال فااي  أز ر: الوثا ت الرسمية  ل  معية العامة لألم  الم حد ، قازون  2

، A/49/100)، الوثيقة )10، الم حت 49اس خدا  الم ارب الما ية الدولية، الدور  

 الفص  الثالث.
ال ال يوسياسية، م  ة ح ي   ريت، الصرا  ا ى المياا في الكرق ا وسط: ا بع 3

 175،   ،2020بدون ب د زكر و العدل،  ج مااية،  اإلزسازية واالي الع والباحث ف
ة م خدساة بالم ارب الما ية الدولية المل يت ابرب ليوان الطا ي، ا ح ا  الخا 4

ن   راض  ير مالحية، رسالة منكور ، مقدمة لني  ش ال  الماجيس ير في القازو

 02،   2011الحقوق، جامعة الكرق ا وسط، العا ،   ية 
، لار ا ميب، مصر ، 1محمد االق ابور، مس قب  الح ار  اإلزسازية، ح 5

2001 ،  ،295. 
 176،177الصرا  ا ى المياا في الكرق ا وسط، المرجن السابت،  ، ، 6
سمير أميب وآخرون، الصرا  حول المياا اإلرث المك رك لسزسازية، تر) سعد  7

 18، ،2005، م  بة مدبولي، القاذر ، 1الطوي  ، ح
8 Vision Africaine de l eau pour 2025 :Explotation equitable et 

durable de leau aux fins de developpement socio-èconomique : 

https://www.afdb.org/african water vision 2025,pdf,p,p41,42 
 02زفس المرجن .   9

س خدا  الم ارب الما ية الدولية في ا  راض اس يفب سيما فرب، إتفاقية قازون  10

 ،  ،2010 ير المالحية، م  بة السمعي البصرب ل قازون الدولي، ا م  الم حد ، 

02 :http// :legal.un.org/avl/pdf   02/2021/ 20تاريخ االحال 
مب جدول  144لمايد مب ال فااي  راجن: الدور  الحالية والخمسون، البند  11

دولية لما ية الس خدا  الم ارب ااتفاقية قازون اال معية العامة لألم  الم حد ،  ا امال،

 في ا  راض  ير المالحية، ا م  الم حد ، ا ى الرابط: 

httpsM//documments.dds-ny-un-

org/doc/undoc/gen/n97/772/91/pdf.   20/02/2021تاريخ االحال 
تفاقية  ا م  الم حد  ل م ارب اية و أحمد س مان، ا قطار العرب س مان محمد 12

 .651،  ، 2015 بدون ب د زكر،،433،العدل م  ة المس قب  العربيالما ية الدولية، 
تفاقية قازون اى الموقن ال الي: حال  ا تفاقية يم ب االحال  ا ى بنول االلال 13

س خدا  الم ارب الما ية الدولية في ا  راض  ير المالحية، ا ى الرابط: ا

https://documments.dds.ny.un.org/doc  : 21/02/2021تاريخ االحال 
 زفس المرجن السابت. 14

https://www.afdb.org/african
https://documments.dds.ny.un.org/doc
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س خدا  الم ارب اتفاقية حماية واتفاقية المياا، المرفت ا ول، اأز ر إلى للي  تنفي  15

لية، بصيغ  ا المعدلة، ا ى الرابط: الما ية العابر  ل حدول والبحيرات الدو

https://unece.org/filedmin/dam/env/water/pdf convention 

text.ara.pdf.   21/02/2021تاريخ االحال 
وآخرون، اإللار  الم  ام ة ل موارل الما ية في   ريس وفر براشي ، لازيال فالنسويال 16

أحواض ا ز ار والبحيرات وحبقات المياا ال وفية العابر  ل حدول، تر) مر ا 

p  www.gw ى الرابط: ، ا25وا مب الما ي العربي ،    الدراسات الما ية

fourum.org   21/02/2021تاريخ االحال 
ة مري ، الثرو  الما ية الع بة وأثرذا ا ى الناااات الدولية، أحروحة مقدمة م ي  17

 ياللي لني  ش ال  الد  وراا في الع و ،   ية الحقوق والع و  السياسية، جامعة ال

 99،   2019اليابس، سيدب ب عباس، 
ا ية س خدا  الم ارب الماتفاقية حماية واق صالية  وروبا، ل نة ا م  الم حد  اال 18

العابر  ل حدول والبحيرات الدولية، منكورات ا م  الم حد ، جنيو، سويسرا، جازفي 

تاريخ  http://www.unece.org، ا ى الرابط: 04،  2019

 22/02/2021االحال :
 زفس المرجن السابت. 19
 .27ذ را،    ريس وفر براشي ، لازيال فالنسويال، مرجن سبت  20
 ،  المرجن السابت، ،الثرو  الما ية الع بة وأثرذا ا ى الناااات الدولية 21

97،98 
 زفس المرجن. 22
أحمد محمد أبو ميد، ال فة ا خرى: الر ية اإلثيوبية ل صرا  ا ى مياا الني ،  23

 17،  2014مارس  بدون ب د زكر،،07، العدلم  ة سياسات اربية
سمر مخيمر، خالد ح امب، أممة المياا في المنطقة العربية، الحقا ت والبدا    24

 95،  ، 1996المم نة، اال  المعرفة، ال ويت، 
ا تفاقية ان يبي تب  ن الحقوق ال اريخية لدول ي المصت، مر اإبراذي  الكمرب،  25

، ا ى الرابط: 2021أوت،  10س كارية، الرياض ل مع ومات والدراسات اال

https://www.olriyad.com/1900654 : 22/02/2021تاريخ االحال 
، العدل 01، م  د ا بارات ال نمية والسياسةااباس شرقي، سد الن  ة اإلثيوبي،  26

01 ،2013، ،21 
وض أ  ال فاس عال  مسار ا -مة سد الن  ة بيب مصر وإثيوبياابدا موسى، أم 27

 05زحدار زحو مواج ة؟، تقيي  حالة، المر ا العربي لألبحاث ولراسة السياسات، اال

 https://www.dohainstitute.org.pdf، ا ى الرابط: 03،  ، 2019زوفمبر 

 22/02/2021تاريخ اإلحال :
لألبحاث ولراسة السياسات، ت ر ا موسى، باحث في المر ا العربي  ابدا 28

ذ مامات  البحثية في ق ايا حقوق اإلزسان وال حول الديموقراحي في مصر، ا

https://unece.org/filedmin/dam/env/water/pdf%20convention%20.text.ara.pdf
https://unece.org/filedmin/dam/env/water/pdf%20convention%20.text.ara.pdf
http://www.gw/
http://www.gw/
http://www.unece.org/
https://www.olriyad.com/1900654
https://www.dohainstitute.org.pdf/
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لمايد مب ال فااي  أز ر: والمنطقة العربية.

11322/https://www.jadaliyya.com/Author  تاريخ

 23/02/2021االحال :
ابدا موسى ، أممة سد الن  ة، ما ال ب يعرق  المسار ال فاوضي؟، المر ا  29

، ا ى الرابط: 2020أ  وبر  13العربي لألبحاث ولراسة السياسات،

.studies https://www.dohainstitute.org/political  : تاريخ اإلحال

23/02/2021 
محمد ا ميب بب اول ، ابد القالر ال  ي، البدا   السولازية المصرية ت اا أممة   30

بدون ،01، العدل14مياا الني  وبنار سد الن  ة اإلثيوبي، م  ة آفاق ا مية، الم  د 

 .703، ،2022مارس  17 ب د زكر،

https://www.jadaliyya.com/Author/11322
https://www.dohainstitute.org/political
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 : الملخص      

يدة، متزاات الالعقود األخيرة ثورة تنموية في دول عديدة بغية تحقيق االحتياج شهدت      

نمية تدون المساس بحقوق ومقدرات األجيال المستقبلية، وهذا بتحقيق  لكن بالمقابل

 , هدف2030مستدامة تراعي ذلك، وفي سبيل تحقيقها وتحقيق رؤية عالمية بحلول 

 2020نة ة لسالبحث لتحليل وتقييم جهود الجزائر في هذا الشأن وفقا لتقرير األمم المتحد

 .الوربيةتها المغاربية واومقارنتها مع نظيرا

 مقارنة تأخرةمبالرغم من ريادة الجزائر مغاربيا في العديد من المؤشرات، إال أنها تبقى  

ي عية التجتماباألوربية، إذ أن هذه الفوارق تعود إلى المشاكل السياسية االقتصادية واال

ية( فاهجيد ور تعاني منها، وكذلك إلى ضعف االستثمار في المورد البشري )صحة، تعليم

 .   ا جديدةلوجيبتكار وإيجاد تكنبصفته المرتكز لتحقيق الديناميكية التي تؤدي إلى خلق اال

  .المستدامةية أبعاد التنم -تقرير األمم المتحدة -التنمية المستدامة: الكلمات المفتاحية

 .JEL.:.Q57.، Q56 ،.Q01 تصنيفات

       Abstract: 

       Recent decades have witnessed revolutionary developments in 

many countries to achieve the growing needs of the current 

population; without prejudice to the rights of future generations, and 

this is by achieving sustainable development that takes into account 

that. In order to achieve 2030 agenda for sustainable development, 

the goal of this paper is to analyze and evaluate the effort of the 

Algerian government in this regard based on the United Nation 

(UN) report 2020 and compare it with Maghreb and European 

countries. Although Algeria is the Maghreb leader in many 

indicators, its ranking always remains behind the European 
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countries. This due to the political, economic, and social problems, 

as well as to the lack of investment in human resources (health, 

education and welfare) which is considered as the basis for creating 

innovation and new technologies. 

        Keywords: Sustainable development - United Nations report - 

Dimensions of sustainable development. 

JEL Classification Codes  75Q, Q56, Q01 :  
  

 مقدمة:           

   ية تنمويعتبر نموذج التنمية المستدامة أحدث وأبرز ما توصلت إليه النماذج ال

 أنتحرص على النمو االقتصادي على حساب متغيرات أخرى كالبيئة و التي غالبا ما

ل لتي تشكا سيةق بين العنصر االجتماعي واالقتصادي وكذا البيئي يمثل األبعاد الرئييوفالت

 .1نميةهذا النوع من الت

لخلق سياسات اإلصالح  دول في ركب التنمية المستدامة من خاللسارت عديد الو        

  استقرار اقتصادي اجتماعي وبيئي لها.

ات مؤتمرالجزائر كغيرها من الدول بذلت جهودا لتطبيق برامج ال :إشكالية الدراسة1.1

 ض من خالل وضعالتي عقدت من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومنها مؤتمر األر

 مجموعة من الخطط ألجل إرساء مبادئ التنمية المستدامة.

 فإنه يمكن طرح اإلشكالية التالية: لك ذخالل ومن  

      دامةالرئيسية للتنمية المست ما مدى نجاعة إصالحات الجزائر في تحقيق األهداف -

 منها: وتندرج عدة تساؤالت  الصادر من األمم المتحدة؟ 2020في ضوء تقرير 

 المستدامة؟التنمية لتحقيقها من خالل  الدول ما هي األهداف التي تسعى  

  المجال؟ما هي أهم اإلصالحات التي انتهجتها الجزائر في هذا 

  ناجحة؟هل اإلصالحات التي انتهجتها الجزائر  2020لتقرير طبقا  

 تي:ة كاآللإلجابة عن اإلشكالية تم صياغة الفرضية الرئيسي فرضيات الدراسة: 2.1

  امةلمستداال تملك الجزائر المقومات األساسية لتحقيق األهداف الرئيسية للتنمية 

 .2020وفق تقرير التنمية المستدامة لسنة  متأخرةخاصة وأنها تحتل مراتب 

 مجموعة من الفرضيات الفرعية وهي: نعتمدأو نفي الفرضية الرئيسية  وإلثبات

 5عند مستوى تغيرات المدروسة الم كل بينقوي  يوجد ارتباط معنوي%. 

 جزائرالالتنمية المستدامة في  في تحقيقالرئيسية  عواملالتحتية من ال البنية. 

 هذه الدراسة في النقاط التالية: ميةيمكن حصر أه أهمية الدراسة: 3.1

 ة؛متحدالتعرف على األهداف المساهمة في التنمية المستدامة وفق تقارير األمم ال 

 ؛محل الدراسة لجزائرخصوصا ابين الدول األوروبية والمغاربية  دراسة مقارنة 

 لتنمية المستدامةا الجزائر في تحقيق أهداف نجاعة إصالحاتمدى  معرفة،  

 2020في ضوء تقرير للتنمية المستدامة  تقييم إصالحات الجزائر في المجال ، 
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 تغيراتالملتعريف  على المنهج الوصفي التحليلي االعتمادتم  المنهجية المتبعة: 4.1

 . ACPطريقة التحليل إلى المركبات األساسية  باستخدامالمنهج اإلحصائي و

 

 مفهومها وابعادها . التنمية المستدامة2

  تعريف التنمية المستدامة: 1.2

عتمد على العلوم االجتماعية، وأخرى ي بعضهاف، يمكن أن تعتبر كنموذج معبر

لثقافي ا ،يا يتعدى االقتصاد ليشمل الجانب االجتماعقتصادية، ذلك أن التنمية مجالهاال

 .أيضا والسياسي

" الذي تم 21برنامج األمم المتحدة المسمى " أعمال القرن  ألول مرة في هاوتجسد مفهوم

ات األجيال تلبية احتياجلعلى أنها "تهدف  هاأين تم تعريف 1992 البرازيل إقراره في قمة

  2.تقبل "الحالية دون المساس بأجيال المس

      ت لتفاوا لتفليلفي دفع التنمية قدما  هاأما من وجهة نظر الدول النامية، يكمن جوهر

 ذات أساليب الحياة واالستهالك، وتحسين البيئة ما يسهم في حل مشكالت البيئة في

 . 3االهتمام العالمي المشترك

 لبيئيةالقتصادية، اا األهداف التنمية المستدامة تكامل تشترط العملية الناحية ومن

 التجزئة ىعل القضاء تتطلبها فإن ولذلك واألجيال األقاليم ،القطاعات عبر واالجتماعية

 صنع اتعملي جميع في تُدمج أن يجب واالقتصادية واالجتماعية البيئية الجوانب أن أي

  4.القرار
ئة لبياة، تشمل العلوم التي تهتم اهتماما أصيال باستدامة كل من علوم الزراع وعليه

  5علوم أخرى.وعلم االجتماع  االقتصاد،

 بيئةضي وجود منهج متعدد الجوانب إلدارة االقتصاد والتتق هاهناك إجماع على أنو

 . 6واالهتمامات البشرية، والقدرة المؤسساتية

صاد ة واالقتخلق نموذج للتقدم يدمج المجتمع البيئلتسعى  أبعاد التنمية المستدامة: 2.2

  :7على أبعاد أهمها باالعتماد

  :اليوم توفير نفس الفرص لجميع المجتمعات البشريةبضمان المساواة االجتماعية 

مات والتعليم، الخد )العملوفي المستقبل، وتمكينها من تحسين نوعية حياتها 

 االجتماعية، السكن الجيد، وجميع الحريات اإلنسانية(.والصحية، 

  :لبرية نواع احيوية وتنوع وتكاثر األواية البيئة ضمان حمبالحفاظ على سالمة البيئة

 والبحرية والنظم اإليكولوجية الطبيعية.

  :تلبية لالية والم الطبيعية ،اإلدارة المثلى للموارد البشريةبتحسين الكفاءة االقتصادية

ارية ويتحقق من خالل المسؤولية المشتركة لألعمال التج المجتمعات،احتياجات 

 ماد السياسات الحكومية المناسبة.والمستهلكين، واعت

 (19-كوفيد )في ظل 2020فق تقرير . األهداف الرئيسية للتنمية المستدامة و3

، وتُعرف باسم األهداف العالمية المستدامةأهداف التنمية  2015اعتمدت الدول عام 

حلول تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار بوباعتبارها دعوة إلنهاء الفقر وحماية الكوكب 

أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما  -أهدافها السبعة عشر متكاملة حيث أن  2030عام 

خرى، ويجب أن توازن بين االستدامة االجتماعية أسيؤثر على النتائج في مجاالت 
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 اتإن اإلبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية في المجتمع .واالقتصادية والبيئية

 (2020، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية) أهداف كتل ضروري لتحقيق

والتي برزت أهميتها خالل تقرير  األهداف التي تسعى لتحقيقهاويمكن التعرف على تلك 

بحيث يمكن التطرق إلى ترميزها وتلخيص  19-التي شهدت تبعات كوفيد ،2020

 مضمونها من خالل الجدول الموالي.

 2020في ضوء تقرير األهداف الرئيسية للتنمية المستدامة  :1ل الجدو           

 المضمون الهدف الترميز

 

SGD1 

 

 القضاء على الفقر

م ابتعد  العالم عن مسار القضاء على الفقر بحلول عا

، تسببت بارتفاع معدالته  كوقيد، إذ أن تبعات  2030

مليون شخص إلى  71اذ زاد الفقر المدقع بأكثر من 
 .2020في عام 

 

SGD2 

 

القضاء التام على 

 الجوع

 22،4انعدام األمن الغذائي آخذ في االرتفاع ) تسجيل  

ع تفمن السكان المتأثرون بانعدام األمن الغذائي لير %

لكن تبعات الجائحة  (2019في سنة  % 25،9إلى 
 شكلت تهديدا إضافيا.

 

SGD3 

دة يالصحة الج

 والرفاهية

عّطل خدمات  19-ن كوفيداستمر التقدم في الصحة لك 

ين الرعاية )يمكن وقوع اآلالف من الوفيات اإلضافية ب

 (2021في عام  5األطفال دون سن 

 

SGD4 

 
 التعليم الجيد

ر التقدم  للتعليم  المنصف بطيئا، لكن إجراءات الحج
 الناجمة عن كوفيد تسببت في غلق المدارس، ما نسبته

ك الدول من الطالب خارج المدرسة، وال تمل 90%

 المتخلفة تعليما 

 

SGD5 

 لم يتم التوصل إلى المساواة الكاملة بين الجنسين  لمساواة بين الجنسين
اإلغالق التي سببه كوفيد ساهم في ارتفاع مخاطر 

 العنف ضد النساء والفتيات .

 

SGD6 

المياه النظيفة 

 والصرف الصحي

مليار  4،2مليار شخص يفتقرون لمياه الشرب،  2،2) 

(، بعد 2017تقرون للصرف الصحي في سنة يف

ماليير يفتقرون لمرافق الغسل  3الجائحة تم تسجيل 
 في المنزل. 

 

SGD7 

 

طاقة نظيفة وبأسعار 

 ميسورة

مليون شخص يفتقر إلى  789)حيث تم تسجيل  

 (.2018الكهرباء خالل سنة 

 

SGD8 

العمل الالئق والنمو 
 االقتصادي

من الناتج   %2ل النمو االقتصادي  تباطء  سج
 1،5( وسجل 2018-2010المحلي اإلجمالي للفرد )

، وواجه أسوء ركود انخفض 2019مع بداية  %

 .%4،2الناتج المحلي  للفرد بنسبة 
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SGD9 

بناء البنية التحتية 

وتعزيز التصنيع 
الشامل والمستدام 

وتشجيع االبتكار.

  

نمو الصناعات التحويلية أخذ في التراجع بسبب  

وم  والتوترات، صناعة الطيران مثال )انخفضت الرس
 2020بين يناير إلى ماي  %51أعداد المسافرين ب 

 (.2019مقارنة بالفترة نفسها من 

 

SGD10 

الحد من أوجه عدم 

داخل  المساواة

 البلدان وفيما بينها

بلدا من  38في بعض البلدان انخفض مؤشر جيني في 

الجائحة،  (، وزاد بعد2017-2010بلدًا ) 84أصل 

حيث تأثرت الشريحة األكثر ضعفا )كبار السن، 
 المعاقون، األطفال، النساء، المهاجرون والالجئون(

 مقارنة بغيرها.

 

SGD11 

المدن والمجتمعات 

 الذكية

ارتفعت نسبة السكان في المناطق الحضرية الذين  

 .2018في عام  %24يعيشون في احياء فقيرة 

 

SGD12 

يواصل العالم استخدام الموارد الطبيعية بشكل غير  ج واإلنتا االستهالك
مستدام ومع إجراءات الحجر انخفض اإلنتاج العالمي 

 .2020خالل األشهر األولى من 

 

SGD13 

 
 

اإلجراءات المتعلقة 

 بتغيير المناخ

ثاني أشد السنين احترازا منذ ان بدأ  2010عام  

 تسجيل درجات الحرارة، من المتوقع ارتفاع درجة

بحلول  درجة 3،2المية بما يصل إلى الحرارة الع
، لكن يمكن أن تؤدي الجائحة إلى انخفاض 2100

في انبعاثات غازات االحتباس الحراري  %6بنسبة 

 .2020لعام 
 

 

SGD14 

المحافظة على 

المحيطات والبحار 

والموارد البحرية 
 واستخدامها 

من المتوقع أن ترتفع حموضة المحيطات بنسبة  

، مما سيؤثر  على 2100بحلول  %150إلى  100%

نصف الحياة البحرية جميعها، لكن الجائحة  بمثابة 
 فرصة للتخفيض في النشاط البشري.

 

SGD15 

االستخدام المستدام 

 للنظام البيئي

 31حيث أكثر من  2020لم يحقق العالم غايات عام 

 ألف نوع مهدد باالنقراض.

 

 

SGD16 

السالم والعدل 

 ت القويةوالمؤسسا

مدني في نزاعات مسلحة رغم حماية  100يقتل  

 القانون الدولي. 

 

SGD17 

تعزيز وسائل التنفيذ 

وتنشيط الشراكة 

 العالمية

مليار دوالر عام  147،4بلغت المساعدة اإلنمائية 

 .2018، ولم بتغيير مقارنة بعام 2019

 مة لعاممستدادة، أهداف التنمية الالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على تقرير األمم المتح
 ، الموجود على الموقع التالي:2020



ISSN: 2335-1039 نية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانو 

.423 -409 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

414 

 

HTTPS://UNSTATS.UN.ORG/SDGS/REPORT/2020/THE-
SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-REPORT-

2020_ARABIC.PDF/ VOIRE LE 14/02/2021 

 شهدو بمراحل الجزائري االقتصاد مر . جهود الجزائر في مجال التنمية المستدامة:4

 لتنميةا لتحقيق اقتصادية وإصالحات تدابير اتخاذ تمواالستقالل  منذ اقتصادية أزمات

 خالل من جديدة تنموية سياسة ووضع مؤسساتها هيكلة في بدأت االستقالل فبعد المستدامة

        مجموعة واعتماد التنموي العمل في الشعب مشاركة على القائم االشتراكي النهج

 :8أبرزها لمتابعة التنموية الخطط من

المخطط  (1973-1970) الرباعي األول المخطط ؛(1969-1967) المخطط الثالثي-  

 ي(؛ الخماس1980-1980) المخطط الخماسي األول ؛(1977-1974) الرباعي الثاني

 .(1989-1985) الثاني

 واألزمات المركزي القرار صنع اعتمدت على لكنها بنجاح التنمية خطط وتميزت

 هدتفش 1986 عام أسعاره وانهيار 1980 عام الوقود على أثرت الدولية االقتصادية

 ذلك طلبتو هلتمويل الوقود االقتصاد يعتمد حيث التنمية، سياسات تدهور بداية الجزائر

           للتخلي الطريق مهد مما المؤسسات، هيكلة إعادة من 1993عام  FMI دعم

 :نوضحها والتي التنمية برامج من سلسلة بعدها وشهدت االشتراكية عن

 مليارات 7 ب إنعاش خطة نفذت :2004-2001 االقتصادي االنعاش دعم برنامج -

ً  وأنشأت النمو لتعزيز دوالر  وإصالح 2000 عام يراداتاإل لتنظيم صندوقا

 االقتصادي. التحرير بهدف والصحة للتعليم اإلنفاق وتحويل الضرائب

 

 2004-2001االقتصادي  االنتعاش دعم برنامج: 2 الجدول  -

 البعد االجتماعي البعد االقتصادي الفترة البرنامج

 االنتعاش 

 .االقتصادي

2001-

2004 

 الصغيرة المشاريع تطوير

 .راعيالز القطاع تطوير

 التعليمية المرافق تطوير

 المعيشة. وتحسين

 المراجع. من مجموعة إلى استناداً  الباحثين من إعداد: المصدر

 

 والجنوب العليا الهضاب في التنمية برامج :االقتصادي النمو لدعم التكميلي البرنامج-

 يف حاسما االقتصادي، وقد كانت عامال للنمو التكميلي الدعم وبرنامج 2005-2009

 البلد. في التنمية العمل تعزيز على وساعدت تلك البرامج النمو، إنعاش

 

 2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي : 3 الجدول

 البعد االجتماعي البعد االقتصادي الفترة البرنامج

التكميلي لدعم 

 االقتصاديالنمو 

2005-

2009 

 التنمية دعم

 وتطوير االقتصادية

 .التحتية البنية

 في والحق الفقر على القضاء

 الهياكل وتطوير التعليم، العمل

 العامة. للخدمات األساسية

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Arabic.pdf/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Arabic.pdf/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Arabic.pdf/
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 الهضاب تنمية 

والمناطق  العليا

  والجنوب

2005-

2009 

 القطاع تنمية

 وتطوير الصناعي

 الفالحين. مشاريع

 ودعم العدالة قطاع ودعم تنمية

 المحلية. التنمية مخططات

 المراجع. من مجموعة إلى استناداً  الباحثين من إعداد :المصدر

 

 آلية وضعو وحدة، مليوني بناء على ينص :2014-2010الخماسي  برنامجال -

 .المنخفض الدخل ذوي للمرضى الصحية الرعاية تغطية نطاق لتوسيع مؤسسية

 

 البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي : 4 الجدول

 البعد االجتماعي البعد االقتصادي الفترة البرنامج

البرنامج 

 الخماسي

2010-

2014 

  الريفية التنمية دعم

 .PMEو  والصناعية،

 ودمج العلمي البحث دعم

 الجامعات. خريجي

 المراجع. من مجموعة إلى استناداً  الباحثين من إعداد :المصدر

 يةالتنم لتحقيق عامة استثمارات إطالق ،2000 منذ المتحسن المالي الوضع أتاح

 ولوجياالتكن المواطنين وعصرنة حياة ولتحسين تنموية برامج شكل وهذا في ستدامةالم

 .البالد في جديدة واجتماعية اقتصادية ديناميكية وخلقت

 التطبيقيةمنهجية الدراسة . 4

ي الت بيةارالمغوالجزائر مع نظيراتها االوربية التنمية المستدامة في  واقعمقارنة  تهدف   

 من ياموريتانوتونس  ،والمغرب البرتغال السويد والنرويج، إيطاليا، انياإسب ،: فرنساتشمل

ة ألساسياطريقة التحليل إلى المركبات  باستخدامعلى المنهج اإلحصائي  االعتمادخالل 

ACP  2020لتقرير التنمية المستدامة الصادر في سنة. 

 2020ترتيب الجزائر وفقا لتقرير التنمية المستدامة لسنة  1.4

          ف وفق تصنيف التنمية المستدامة ال بد من الكش المغاربيةدول العرفة مكانة مل

 .2020عن التصنيف العالمي الذي تحتله هذه الدول حسب التقرير الصادر في سنة 

 2020سنة لوفق تقرير التنمية المستدامة  المعنيةدول ال: يبين تصنيف 5 جدولال

بانيااس فرنسا السويد الدانمارك الدول  موريتانيا المغرب تونس الجزائر إيطاليا البرتغال 

 134 72 63 53 30 26 21 4 2 1 التصنيف

 53,3 69,1 70,0 71,1 75,8 76,4 77,8 81,5 85,0 85,2 الدليل

 2020من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات تقرير التنمية المستدامة  المصدر:
ONLINE: HTTPS://BIT.LY/2FS4QUL (ACCESSED ON 18 MARCH 2020). 

 

بلدا  162تب األولى، من بين االمر ونويبين الجدول أن الدانمارك، السويد وفرنسا يحتل

تليها ، %77.8بنتيجة  21تحتل إسبانيا المرتبة و ،ملتزما بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 53الجزائر في المرتبة  تجاءوعلى التوالي،  30 و 26يا في المرتبة البرتغال وإيطال

على التوالي أما بالنسبة لموريتانيا احتلت  72و  63تليها تونس والمغرب في المرتبة 

https://bit.ly/2Fs4quL
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 17تقرير إلى أنه لم يحقق أي بلد األهداف الويشير  % 53,3 عالميا بنسبة 134المرتبة 

 ً      رغم أنه يظهر  2030منها لن يحققها بحلول عام للتنمية المستدامة، ويفترض أن أيا

 في ترتيبه أن بعض البلدان أحرزت تقدماً أكبر من غيرها. 

 للجزائر وعدد من الدول 2020دراسة إحصائية للتنمية المستدامة في سنة  2.4

الدول ئر والجزابعد القيام بالدراسة الوصفية لتقرير التنمية المستدامة الخاص بتصنيف 

 ACP اسية، سيتم دراسة لهذا المؤشر بتطبيق طريق التحليل بالمركبات األسالدراسة محل

تنمية ر الواستخراج أهم النتائج المتعلقة بطبيعة العالقة بين المؤشرات الفرعية لمؤش

 ألساسيةابات دول  وتعتبر طريقة التحليل بالمركلالمستدامة وأكثره ضعفًا وقوة بالنسبة ل

سنة  HOTELLINGتحليل المعطيات أدخلت من طرف من أقدم الطرق في 

لى ع-،وأصبحت أكثر حداثة وتطبيقًا بتطور الحاسوب، وتهدف عموما إلى تمثيل 1933

جد نفي األسطر  أعظم المعلومات التي يمكن أن يحتويها جدول المعطيات -شكل بياني

طريقة ال إن هذهاألفراد والتي يمكن قياسها بمتغيرات كمية تكون في األعمدة وببساطة ف

ج ( وسيتم التوصل على النتائ253، ص 2019تشكل معالجة إحصائية )حكيمة حليمة، 

 بناًءا على الخطوات التالية:

  ؛2020دول لسنة  10تحديد معطيات المؤشرات الفرعية للتنمية المستدامة ل 

 احتساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجتمع الدراسة؛ 

  لسلبي ب أو ابين المتغيرات لتحليل العالقات ذات االرتباط الموجابراز االرتباط ما

 .BARTLETT فرضيات بنتائجالاختبار فالقوي أو الضعيف، 

 اسية.األس القيم الذاتية ونسبة الجمود، التعليق على ارتباط المتغيرات بالمركبات 

 تحليل طريقة التحليل بالمركبات األساسية على المؤشرات الفرعية 1.2.4

 على (ACP)اعتمدت الدراسة على تطبيق طريقة التحليل بالمركبات األساسية   

 يما بينقات فاعتبار أنها سهلة في تحليل المعطيات الكمية التي تعمل على إبراز العال

الختالفات هدف معرفة أهم اب دول  10المتغيرات، أما عن مجتمع الدراسة فتم اختيار 

تلك ب ومقارنتها  للجزائرقاط القوة والضعف ستنتاج نال على مستوى هذا المؤشر

المستدامة  للتنمية 17ات تمثل األهداف الرئيسية من األهداف متغير 07 الدول ونختار

 الالئق ، العملالتعليم الجيد وهي: القضاء التام على الجوع ، الصحة الجيدة والرفاهية 

جتمعات ن المبتكار ، المدوالنمو االقتصادي، البنية التحتية التكنولوجية وتسجيع اال

 .الذكية واإلجراءات المتعلقة بتغيير المناخ

 

 2020: معطيات المؤشرات الفرعية  للتنمية المستدامة لسنة 6 جدولال 

 

 السويد الدانمارك البرتغال ايطاليا اسبانيا فرنسا موريتانيا تونس المغرب الجزائر

SGD2 52,7 53,8 52,5 36,4 66 56,2 64,3 56 68,3 63,3 

SGD3 75,5 73,7 77,5 47,2 94,3 95,4 95,1 92,1 96,1 97,8 

SGD4 85,9 78 84,8 29,4 97,4 95,4 97,6 95,5 98,3 99,3 

SGD8 69,7 67,4 63,6 45,6 78,1 75,2 78,7 82,3 83,9 83,5 

SGD9 29,8 32,4 31,2 13,6 73,6 68,1 63,8 56,1 88,1 91,7 

SGD11 66,6 72,2 62,5 37,2 87 89,1 74 84,4 90,2 90,3 
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SGD13 94,3 92,4 90,7 73,2 86,4 93,3 84,7 91,5 90,2 87,2 

  9201ا على معطيات تقرير التنمية المستدامة من إعداد الباحثين اعتمادالمصدر: 

 

-XL بعد تطبيق طريقة التحليل بالمركبات وباالستعانة ببرنامج التعليق على النتائج:

STAT2020 يرعلى النتائج كما في الجدول أدناه، إذ نالحظ أن المتغتم الحصول    

SDG13 هو المسئول عن تمركز المجتمع ألنه يتميز بأقل انحراف معياري المقدر  

6,175ب والمتغير   SDG9  باالنحرافهو المسئول عن تشتت المجتمع نظًرا ألنه يمتاز  

 .26,801األكبر 

 لمجتمع الدراسةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية  :7جدول ال

VARIABLES SDG2 SDG3 SDG4 SDG8 SDG9 SDG11 SDG13 

MINIMUM 36,400 47,200 29,400 45,600 13,600 37,200 73,200 

MAXIMUM 68,300 97,800 99,300 83,900 91,700 90,300 94,300 

MOYENNE 56,950 84,470 86,160 72,800 54,840 75,350 88,390 

ECART-TYPE 9,289 16,105 21,187 11,832 26,801 16,864 6,175 

 XL-STAT 2020مخرجات برنامج  المصدر:

 

خرى وكل األهداف األ SDG2 نالحظ وجود عالقات ذات االرتباط القوي الموجب ما بين 

 SDG9و SDG3، SDG8وهذا نفس الحال بالنسبة ل  SDG13 للتنمية المستدامة ما عدا

 ية موجبة مع جميع األهداف. له عالقة ارتباط قو SDG11، SDG4و

 

 مصفوفة االرتباط بين المتغيرات :8الجدول 

VARIABLES SDG2 SDG3 SDG4 SDG8 SDG9 SDG11 SDG13 

SDG2 1 0,919 0,898 0,914 0,877 0,871 0,437 

SDG3 0,919 1 0,956 0,962 0,896 0,947 0,534 

SDG4 0,898 0,956 1 0,937 0,763 0,906 0,714 

SDG8 0,914 0,962 0,937 1 0,875 0,945 0,560 

SDG9 0,877 0,896 0,763 0,875 1 0,888 0,234 

SDG11 0,871 0,947 0,906 0,945 0,888 1 0,610 

SDG13 0,437 0,534 0,714 0,560 0,234 0,610 1 

 XL-STAT 2020المصدر: مخرجات برنامج 

 

 الموضحة كما يلي: BARLETT جنتائ باختبارفرضيات الدراسة قمنا  والختبار

 BARTLETTنتائج إختبار  :9جدول لا

ALPHA P-VALUE DDL KHI2(VALEUR 

CRITIQUE) 

KHI2(VALEUR 

OBSERVEE) 

0,05 <0.0001 21 32,671 90,837 
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 XL-STAT 2020المصدر: مخرجات برنامج 

 

 : ال يوجد ارتباط معنوي مختلف عن الصفر ما بين المتغيرات.H0فرضية العدم 

: يوجد على األقل ارتباط معنوي مختلف عن الصفر ما بين H1ة البديلة فرضيال

 جةحرأكبر من القيمة ال 90,837 المحسوبة هي KHI2 كما نالحظ أن قيمة تالمتغيرا

على  ALPHA=0,05المحسوبة أقل من مستوى معنوية  P-VALUEوقيمة  32,671

 لى.األو ت الفرضية الفرعيةوهو يثب البديلة، رفض فرضية العدم وقبول هذا األساس يتم

ق المتعل لمحورتمثل القيمة الذاتية وجود المتغيرات على ا القيم الذاتية ونسبة الجمود: -

هيل جل تسأ، ومن ماتوفر تفسيرا أو شرحا للظاهرة المدروسة خالل فترة  إذبهذه القيمة، 

يه ية، وعلذاتقيم الالمالحظة والتحليل تحسب لكل قيمة ذاتية القيمة النسبية إلى مجموع ال

همة ل مسافي كل محور من خال المحتواتفإن هذه النسبة تمثل كمية المعلومات األساسية 

 .كل محور في الجمود الكلي أي نسبة التباين المفسر

 

 يوضح القيم الذاتية ونسب الجمود :10 جدولال
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

VALEUR PROPRE 5,853 0,856 0,151 0,072 0,045 0,020 0,004 

VARIABILITE (%) 83,616 12,229 2,155 1,022 0,644 0,284 0,051 

% CUMULE 83,616 95,845 98,000 99,021 99,665 99,949 100,000 

 XL-STAT 2020مخرجات برنامج المصدر: 

 

 

 التمثيل البياني للقيم الذاتية :1 الشكل

 
 XL-STAT 2020 المصدر: مخرجات برنامج
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 من قيمة الجمود الكلي. % 83,616يمثل  F1األول المحور 

 من قيمة الجمود الكلي. % 12,229يمثل  F2المحور العاملي 

الجمود  من % 95,845 (F1F2) بذلك نسبة التمثيل على المعلم العاملي األول ذو المحورين

 الكلي، وهي نسبة جيدة إلعطاء صورة لسحابة النقاط على المعلم.

ن بي طاتاالرتباسيتم توضيح  المتغيرات بالمركبات األساسية: رتباطاالتعليق على  3.4

 .ثانيالتنمية المستدامة في المحور األول والالتي تشكل أهداف  مهمةالمتغيرات ال

 

 المتغيرات األساسية بالمركبات األساسية ارتباط :11جدول 

  F1 F2 F3 F4 F5 

SDG2 0,940 -0,175 -0,245 -0,160 0,012 

SDG3 0,983 -0,076 -0,012 0,132 -0,088 

SDG4 0,968 0,173 -0,141 0,091 -0,059 

SDG8 0,979 -0,043 0,003 0,088 0,178 

SDG9 0,887 -0,418 0,154 -0,066 -0,044 

SDG11 0,972 0,004 0,210 -0,051 0,001 

SDG13 0,613 0,783 0,057 -0,073 -0,006 

 XL-STAT 20 المصدر: مخرجات برنامج

 

 االرتباطة ر: التمثيل البياني للمتغيرات األساسية على دائ2الشكل 

 
 XL-STAT 2020 مخرجات برنامج المصدر:
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 تباطاارالمركبة األساسية األولى مرتبطة أن  2والشكل رقم  8نالحظ من الجدول رقم 

بة جلمواوفي الجهة  االتجاهمع كل متغيرات الدراسة ما يجعل منها تتطور في نفس  قويا

باط ضعيف ارتو SDG10مع فقط أما المركبة األساسية الثانية ترتبط ارتباطا موجبا قويا 

اط أما باقي المتغيرات األخرى فارتباطها مع المركبة ارتب SDG11و SDG4 موجب مع

 سالب ضعيف.

 مساهمة المتغيرات في تكوين المركبات األساسية :12جدول ال

  F1 F2 F3 F4 F5 

SDG2 0,883 0,030 0,060 0,026 0,000 

SDG3 0,967 0,006 0,000 0,017 0,008 

SDG4 0,937 0,030 0,020 0,008 0,003 

SDG8 0,958 0,002 0,000 0,008 0,032 

SDG9 0,788 0,175 0,024 0,004 0,002 

SDG11 0,944 0,000 0,044 0,003 0,000 

SDG13 0,376 0,614 0,003 0,005 0,000 

 XL-STAT 2020 رنامجمخرجات بالمصدر: 
ات تغيرأما ما يتعلق بمساهمة المتغيرات في تكوين المركبات األساسية فنالحظ أن: م

SDG2 وSDG3 وSDG4 وSDG8 وSDG9 وSDG11  تساهم في تكوين المركبة

 ة.فهي المشكّل الرئيسي في تكوين المركبة الثاني SDG13األولى. أما المتغيرة 

 القة.فالشكل الموالي يوضح الع األهدافأما عن وضعية الدول و

 

 التمثيل البياني لألفراد )الدول( والمتغيرات :3شكل ال

 
 XL-STAT 2020 مخرجات برنامج المصدر:
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فقا ومجموعات من الدول تتوزع من اليسار إلى اليمين  04نالحظ من الشكل أن هناك 

  :هامن الضعيفة إلى المتوسطة إلى القوية، ويمكن توضيحقيمها  لتدرج

ي تمركز فهي تالسويد، الدانمارك وفرنسا وإيطاليا تتميز بأقوى القيم ف المجموعة األولى:

الذي  SGD13أغلب أهداف التنمية المستدامة، ما عدا  التي حققتمقدمة الترتيب العالمي 

 يخص اإلجراء المتعلق بتغيير المناخ.

 SGD4 المتغير الرئيسي إسبانيا والبرتغال ولها قيم قوية خاصة المجموعة الثانية:

 ى.المتعلق بالمناخ تفوقت فيه عن المجموعة األول SGD13باإلضافة إلى المتغير 

 قارنةممؤشرات ضعيفة في المتغيرات ئر، المغرب وتونس لها ازجال المجموعة الثالثة:

 . SGD13باألوروبية، فاكتفت بتسجيل مؤشرات قوية في المتغير الفرعي 

 لم تسجل أي مؤشر مرتفع.موريتانيا التي  تضم المجموعة الرابعة:

 

 مساهمة الدول في تكوين المركبات األساسية: 13جدول ال

  F1 F2 F3 F4 F5 

ALGERIA 0,256 0,711 0,016 0,000 0,009 

TUNISIA 0,606 0,294 0,055 0,001 0,039 

MAURIATANIA 0,960 0,039 0,001 0,000 0,000 

MOROCCO 0,444 0,477 0,000 0,057 0,009 

SPAIN 0,655 0,105 0,175 0,005 0,058 

FRANCE 0,754 0,191 0,017 0,010 0,004 

ITALY 0,419 0,295 0,242 0,042 0,000 

PORTUGAL 0,636 0,116 0,048 0,129 0,066 

DENMARK 0,908 0,051 0,000 0,033 0,003 

SWEDEN 0,811 0,161 0,020 0,000 0,000 

 XL-STAT 2020 برنامج مخرجات المصدر:

 

ارك لدانمموريتانيا، اسبانيا، فرنسا، البرتغال ا نالحظ من خالل الجدول أن كل تونس،

قل أعيف ضوالسويد يساهمون بارتباط قوي في تشكيل المركبة األساسية األولى وبارتباط 

ل ، في حين الجزائر تساهم بارتباط قوي في تشكي0.419يقدر ب  إليطاليا %50من 

 .0.477كبة األساسية الثانية، وبارتباط ضعيف للمغرب يقدر ب المر

 

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: الخاتمة:. 5

الوحيد الذي له عالقة ارتباط قوي مع جميع المتغيرات  SGD4)) متغير التعليم الجيد   -

غير المناخ وهذا يدل على أنه متغير رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، عكس مت

(SGD13) الذي ليس له أي عالقة ارتباط مع أي متغير ما عدا SGD4) وبالتالي متغير )
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فرعي، في حين أن المتغيرات األخرى تختلف درجة االرتباط فيما بينها وطبيعته من 

 متغير ألخر؛

 فرداتمالتي تؤكد وجود فوارق كبيرة بين  هذه النتائج تثبت صحة الفرضية الرئيسية،

ربية، ن األو، إال أنها متأخرة عمغاربياهي األولى  الدراسة حيث لمسنا أن الجزائر عينة

 ،(SDG3)ة متغير الصحة الجيدة والرفاهيل بالنسبةصنفة في المراتب األولى ها مفنجد أن

حتية ، البنية الت(SDG8)، العمل الالئق والنمو االقتصادي (SDG4)التعليم الجيد 

 يهو (SDG11)، المدن والمجتمعات الذكية (SDG9) تكاراالبجيع شالتكنولوجية وت

ر متغي باستثناء)متغيرات رئيسية( المتغيرات األكثر تأثيرا على التنمية المستدامة 

 .الذي كانت فيه ضعيفة التأثير (SDG13)اإلجراءات المتعلقة بتغيير المناخ 

 

 يرجع إلى:ا التأخر وهذ 

  تنافسالال تملك نفس أدوات و نهاتعاني م وسياسية اجتماعيةوجود مشاكل. 

  جزائر ي الفالسياق التاريخي الذي جعل من المستحيل التمسك بالمعايير التعليمية

 .)االستعمار(، ومن ناحية أخرى ضعف استخدام التكنولوجيا في هذا المجال

 ق بخل الخطط االقتصادية في كل بلد لتأمين االستراتيجيات التي تسمح اختالف

 ثبتتألتي االستثمارات في مجال التكنولوجيا إلحداث النمو االقتصادي. وافرص العمل، و

 نجاعتها في الدول األوروبية عكس الجزائر محل الدراسة.

ف هداوبالرغم من أن الدول األوروبية تحصلت على تصنيف أفضل إال أن تحقيق هذه األ

ي ائر التلجزاملوثة، عكس قد تولد آثاراً بيئية سلبية كبيرة، وهو ما يرجع إلى أنشطتها ال

 نتيجة متغيرمستوى ذلك البالرغم من تصنيفها المتأخر إال أنها حققت نتائج إيجابية على 

جية كنولوكما أن ضعف البنية التحتية الت صناعات المتطورة التي أغلبها ملوثةالضعف ل

في  ليس المحدد في تحقيق األهداف الرئيسية وإنما يرجع أيضا إلى ضعف االستثمار

تنمية يق الالواقع أن تحقالمورد البشري )التعليم الجيد، الصحة والرفاهية(، حيث يؤكد 

فاه ين رالمستدامة هو التحدي العالمي الذي يهدف إلى معالجة المشاكل العالمية وتحس

 .اإلنسان
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 اإلنسانية التنمية تطوير وآليات الجزائر في االجتماعية السياسات

Algerian social policies and mechanisms for human 

development 

 1*محمد مجاهري
  (الجزائرجامعة ابن خلدون تيارت )1

mejahrim@yahoo.fr 

      

 الملخص:          

 هو ساناإلن" شعار العالم في والمنظمات الحكومات رفعت الجديدة األلفية بداية مع

 لما يتةا المتوار  جميتع اإلسترراتيجية الرؤية هذه سبيل في ووضعت" لألمم الحقيقية الثروة

 هيتتةالرفا حيتتاة التتدلول فيهتتا تضتتمن وكفتتا ة جتتو ة ذات إنستتانية تنميتتة لرحقيتت  والمعنويتتة

 فتتي االجرماعيتتة السياستتة وتطتتورات واقتتع معرفتتة إلتت  الدراستتة هتتذه وتهتتد  لمواطنيهتتا 

 األ ا  عتن الناتجتة االجرماعيتة المؤشترات متع للدولتة العامتة األهدا  مقارنة عبر الجزائر

 متا هتذاو الرنمويتة  والبرامج الخطط تلك وخلفيات أبعا  في الدراسة تعمقت وقد الحكومي 

 فالملتت تستتيير فتتي اإل اري الجهتتا  كفتتا ة عتتد  أهمهتتا لعتتل نرتتائج بعتتدة الختترو  إلتت   فتتع

 تخطتوا أول بتنن الدراستة وتتر  العتا   االقرصتا ي األ ا  هشاشتة جانت  إلت  االجرماعي

 عبتر ريةالبشت القتدرات فتي األمثتل االسرثمار نحو الحكومي الروجه هو الرنموية الفجوة لسد

 .اإل ارية األنظمة وتطوير اإلنفاق ترشيد

 ي البشتتتتر المتتتتور  االقرصتتتتا ي  األ ا  االجرمتتتتاعي  التتتتدعم: المفتاحيااااة الكلمااااات        

 .األ ا  مؤشرات

Abstract: 

With the start of the new millennium, governments and 

organisations around the world raised the slogan "Human is the real 

wealth of nations" and committed all material and moral resources 

to achieving human development of quality and efficiency in which 

countries guarantee a life of well-being for their citizens, which 

contributes to achieving development and prosperity by raising the 

population's standard of living, in addition to providing more 

educational and social opportunities. According to the study, the 

first step toward closing the development gap is for the government 

to prioritise investment in human capabilities by rationalising 

                                                             
 المرسل المؤلف  *
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spending and developing health and educational systems, in 

addition to building a productive economic model. 

         Key words: Resource Development, Social Security, Living 

Standard, Expenditures Rationalization. 

 

 مقدمة:         

 الستمة وإنستاني اجرمتاعي طتابع ذات حكوميتة سياستات صتناعة نحتو الروجته شكل

 فوظتائ مسترو  عل  مرغيرات عدة لبرو  نريجة وذلك المعاصر االقرصا ي للفكر األبر 

 لرقريترا متيال  العتالم شتهد والسياستي االجرمتاعي الرطتور ومتع بتالمجرمع  وعالقرهتا الدولة

 عنصترال فتي االسرثمار ضرورة عل  ليؤكد جا  والذي 1990 سنة البشرية للرنمية العالمي

  . الرطور و الرنمية نحو تدفع و الرفاهية تحق  اجرماعية سياسات طري  عن البشري

 إلت  تهتد  تنمويتة سياستات وضتع علت  المرعاقبة الجزائرية الحكومات عملت وقد

 دايتةب منتذ القترار صتنا  اهرما  محور شكل الذي البشري المال رأس في األمثل االسرثمار

 لكتن لتةعا  إنستانية تنمية تحقي  سبيل في والبرامج الخطط من العديد وضع وتم االسرقالل

 دعمالت بترامج بتين انستجا  وجتو  عد  هو واإلحصائيات األرقا  قرا ة خالل من يالحظ ما

 يتتةالفاعل مشتتكلة يطتتر  متتا وهتتذا عمليتتا  ا عليهتت المرحصتتل والنرتتائج الطموحتتة االجرمتتاعي

 :وهي مهمة إشكالية طر  إل  منهجيا ويقو نا الرنموية  للخطط واالجرماعية االقرصا ية

 ؟في الجزائر كيف تساهم السياسات االجتماعية في تنمية القدرات اإلنسانية

 تسع  الدراسة إل  اإلحاطة بجملة من األهدا  منها:و

 جرماعيةمعرفة العالقة اإلسرراتيجية بين الرنمية االقرصا ية وبرامج الرعاية اال 

 جزائر وتحديات تحسين جو ة الحياة راسة واقع الدعم االجرماعي في ال 

 اعيةلنرائج االجرمية الحكومية واتقديم حلول علمية إلحداث الروا ن بين الرؤ 

ا  فيته علت  قترا ة األرقت ركزنتاإتبا  متنهج وصتفي وللرعم  أكثر في الموضو  تم 

والبيانتتات إلتت  جانتت  توظيتتف المتتنهج الرحليلتتي التتذي نفستتر ونسرشتتر  متتن خاللتته واقتتع 

ت السياستتات االجرماعيتتة عتتن طريتت  تقتتديم مقررحتتات وحلتتول لكيفيتتة الرعامتتل متتع الحاجيتتا

 بشرية.األساسية للموار  ال

 والمؤشرات المحاور -االجتماعية السياسةالمبحث األول:        

يشكل البعد االجرماعي للدولة محور مهتم فتي إ ارة العالقتة بتين الستلطة والمجرمتع 

فكلما قدمت الحكومة برامج اجرماعية كلما  ا ت فرص القضا  عل  الفقر وتقلتي  الهتوة 

 الوظيفتتة االقرصتتا ية واالجرماعيتتة الرتتداخل بتتيناالقرصتتا ية بتتين المتتواطنين وهتتذا متتا يبتتر  

وير  خبرا  مدارس الرنمية أنه من المسرحيل الفصل بتين القستمين كونهتا يرتبطتان بشتكل 
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استرثمار اقرصتا ي ال يكتون لته أ تر آلي كمتا أن الرجتارا الرنمويتة فتي العتالم تثبتت بتنن أي 

 .(226  صفحة 1973)سعفان   يجابي إال إذا ارتبط باسرثمار اجرماعيإ

ت من وقد طرحت هذه مقاربة الرنمية المرمركزة حول اإلنسان في مرحلة السبعينيا

ن متساستية الرتي ترمتي إلت  تحقيت  جملتة األاضي وعرفت بإسرراتيجية الحاجتات القرن الم

 : األهدا  نذكر منها

 محاربة الفقر عبر تحسين الخدمات االجرماعية. 

  رفع إنراجية السكان في المدن واألريا. 

  ساسية الري تمس حياة المواطناأل عم الخدمات. 

)بوطيبتتة   وجتا ت هتتذه الفكتترة لمواجهتة الطبقيتتة الرتتي تستتببت فتي الفقتتر والمجاعتتة

 (214  صفحة 2007

ستد تإنرا  سياستات اجرماعيتة ومع  خول مرحلة الرسعينيات بدأ الحديث عن إعا ة 

ألفترا  الحاجيات األساسية للسكان وتدفع نحو تحستين األوضتا  العامتة بمتا يحقت  رفاهيتة ا

ن ومتتن هنتتا جتتا  الحتتديث عتتن بتترامج الرنميتتة االجرماعيتتة الها فتتة إلتت  تحستتي والجماعتتات

 المسرو  المعيشي للسكان إضافة إل  الرفع من القدرات البشرية للمواطنين.

 المطلب األول: تعريف السياسة االجتماعية       

هتد  بالجهو  الري تقو  بهتا التدول والحكومتات والهي تات المدنيتة تلك تعر  بننها 

)عثمتان عبتد  لإلت  جانت  القضتا  علت  الفقتر والجهتالمسترو  المعيشتي للستكان  من رفعال

 . (10  صفحة 1979اللطيف  

السياستات والبترامج االجرماعيتة الرتي وجتدت لمستاعدة  تعر  أيضتا بننهتا تلتك كما

األفرا  والجماعات عل  تحقي  مسرويات مالئمتة للمعيشتة والصتحة وفت  رؤيتة تعمتل متن 

)إ ارة الشتتتؤون  خاللهتتا الحكومتتتات علتتت  القضتتا  علتتت  الفقتتتر وتحستتين الختتتدمات العامتتتة

 . (2018واالقرصا ية  االجرماعية 

 ها:نموالمررع لعملية الرنمية االجرماعية يجدها في الغال  مرا   لعدة مفاهيم 

 فترا  الرعاية االجرماعية الري يقصد بهتا نوعيتة الختدمات المقدمتة للجماعتات واأل

 في شكل برامج تعليمية وصحية.

 االجرماعيتتة الرتتي تعتتد عمليتتة تغييتتر وا  يحتتدث فتتي المجرمتتع متتن ختتالل الرنميتتة 

 الروحتتد والمشتتاركة بتتين جهتتو  المتتواطنين والحكومتتة بهتتد  االستترفا ة متتن كافتتة

 الموار  في المجرمع وتحقيقا للرفاهية االجرماعية.

 لبشترية الرنمية البشرية والري تعكس مد  اهرما  الدول باالسترثمار فتي القتدرات ا

 رها بهد  تحقي  الرفاهية.وترقي

 االجتماعية السياسة محاورالمطلب الثاني:        

ية تقاس فاعلية السياسة االجرماعية عبر مؤشترات تعتر  بمؤشترات الرنميتة البشتر

 : والري تعر  وجو  أربعة مرات  هي
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 مرتفعة جدا في الرنمية  وهي تلك التدول الرتي نجحتت فتي تحقيت  مؤشترات   ول

 .مرتفعة في الرفاهية

  وتمثلهتا  ول نجحتت فتي تحستين ظترو  مواطنيهتا بمتا   ول مرتفعة في الرنمية

 .يرناس  مع الرحديات الكبر 

  ول مروسطة في الرنمية  وهي  ول تعمتل علت  توظيتف كتل موار هتا متن أجتل 

 .  المعيشي للسكانعل  رفع المسرو

 يتة  ول منخفضة في الرنمية  ونقصد بهتا تلتك التدول الرتي فشتلت فتي تحقيت  الرنم

 .والرطور

بالمائة من سكان الدول ذات الرنمية  34وإذا نظرنا لواقع اإلنسان في العالم نجد أن 

بالمائتتة متتن التتدول المروستتطة النمتتو  16البشتترية منخفضتتة يعتتانون متتن الفقتتر  بينمتتا نجتتد 

وهتتذا متتا يتتدفع   (31  صتتفحة 2008)الحستتيني   نون نقتت  فتتي االحرياجتتات األساستتيةيعتتا

وفتي  الحكومات إل  المزيد من السياسات االجرماعية بهد  مواجهة الرهديدات االجرماعيتة

إليته مجمل المؤشرات تركز السياستة االجرماعيتة باألستاس علت  العنصتر البشتري وتنظتر 

علتت  أنتته متتور  وجتت  االستترثمار فتتي قدراتتته وتحويلهتتا إلتت  رأس متتال الرنميتتة وهتتتدفها 

 .االسرراتيجي  وهذا ما يجعل برامج الرنمية االجرماعية تعمل عل  عدة محاور نذكر منها

 الرعاية االجرماعية لألفرا  واألسر والجماعات ما يا ومعنويا. 

 ل  الفقر والبطالةتحسين الظرو  المعيشية للسكان والقضا  ع. 

 جو ة الخدمات العامة في مجال الرربية والضمان االجرماعي. 

 الركفل بالف ات المعو ة  العجزة واألطفال. 

 االسرجابة الفعالة للحاجيات األساسية لألفرا  والجماعات. 

 محاربة األمراض واألوب ة الجسدية والنفسية. 

فتي عتدة  ا النموذ  الرنموي قد طب والمرربع لبرامج السياسة االجرماعية يجد أن هذ

ليهتا استم والرتي يطلت  ع والتدانمر مناط  من بينها الدول اإلسكندنافية خاصتة منهتا فنلنتدا 

 عامتة إلت الديمقراطيات االجرماعية  حيث يبر  فيها  ور الدولة بقوة في جتو ة الختدمات ال

ن جرمتع  ويعتر  عتجان  سياسات الضمان االجرمتاعي والرعايتة اإلنستانية لكتل ف تات الم

هتتذه المنطقتتة أيضتتا تطتتور بتترامج الضتتمان االجرمتتاعي  عطتتل األمومتتة الطويلتتة  جتتو ة 

أن ماعيتة وتشتير الدراستات فتي السياستات االجر  الرعليم  مرافت  الررفيته والرعايتة النفستية

لعتالمي افتي بترامج الرنميتة البشترية كونهتا ترصتدر الررتيت   هذه الدول بمثابة نموذ  نتاج 

 ر السعا ة السنوي.في مؤش

 االجتماعية السياسة محاور: الثالثالمطلب        

تعمتتل المنظمتتات الدوليتتة وعلتت  رأستتها األمتتم المرحتتدة والبنتتك التتدولي علتت  قيتتاس 

برامج الرنمية ومد  موقتع المتواطنين فتي معا لتة الرنميتة ومحلهتم متن مخرجاتهتا  وتوجتد 

فمنها الكمية والكيفية  وستنحاول فتي هتذه  عدة مؤشرات ومعايير لقياس الرنمية االجرماعية

 (128-121  الصفحات 2007)عبد اللطيف رشا    الدراسة أخذ بعض المؤشرات منها
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 مؤشر الحاجيات األساسية: أوال:      

 .نسبة حصول السكان عل  الموا  الغذائية  المنكل والملبس 

 .نسبة الوفيات بين المواطنين واألسباا الحقيقية ورائها 

 .اإلعانات المقدمة لألسر الفقيرة والمحرومة 

 .حاالت اإلجهاض وسط الفريات والقصر 

 .حقوق المرأة والطفل في المجرمع 

 مؤشر المشاركة االجتماعية: ثانيا:      

 .مد  مشاركة األفرا  في المشروعات العامة 

 النشاطات بين المرعلمين وغيرهم. نسبة المشاركين في 

 .مشاركة المرأة في الحياة االجرماعية 

 .مد  الرعاون بين الحكومة والمجرمع المدني 

 مؤشر االستهالك واإلنفاق: ثالثا:      

االستترهال  الكلتتي لألستتر وينتتدر  تحتتت هتتذا المؤشتتر جملتتة متتن الشتتروط أهمهتتا  

رشتتيد متد  تطبيت  فكترة اال ختار وت  االسترهالكيةاإلنفتاق األستري علت  المتوا    ونوعيرته

 اإلنفاق األسري.

 مؤشر الحريات العامة:رابعا:        

 عمتد  تتوفر الحريتة السياستية فتي المجرمتويعمل عل   راسة بعض المعايير منهتا 

عالميتتة الحريتتة اإل  العالقتتة بتتين الستتلطة والمجرمتتع  االنفرتا  الفكتتري والحتتوار االجرمتتاعي

 .سبة المشاركة السياسيةن  والفكرية

والمالحظ عل  هذه المؤشرات أنها عبارة عن عنوانين عريضتة لمؤشترات جزئيتة 

 يرم حسابها وفت  معتا الت رياضتية يكتون الهتد  منهتا تصتنيف التدول والمنتاط  فتي ستلم

 الررتي  العالمي للرنمية االجرماعية والبشرية.

 الجزائرية االجتماعية السياسة في الكبرى التحوالتالمبحث الثاني:        

ني قبل بداية تنسيس الدولة الوطنية فتي الجزائتر وضتع صتنا   تورة الرحريتر التوط

ت الروجهتا بيان أول نوفمبر الذي يعد بمثابة الورقة الرنسيسية للدولة المعاصرة كونته رستم

روجته ل وهي الالكبر  للبنا  ولعل من أبر  الخيارات الري اتبعرها الدولة مع بداية االسرقال

 .االجرماعي والذي تسرطيع من خالله بنا  نموذ  خاص بها في مجال الرنمية

ولقد ترجم هذا الروجه فتي بيتان أول نتوفمبر تحتت عبتارة "إقامتة الدولتة الجزائريتة 

نتوفمبر  )بيتان أول  "الديمقراطية االجرماعية ذات الستيا ة ضتمن إطتار المبتا س اإلستالمية

2018) . 

ة ومتتع متتيال  الدولتتة الوطنيتتة اعربتترت السياستتة االجرماعيتتة محتتور مهتتم فتتي الرؤيتت

 د بهتتاوسياستتية وجتت  الرقيتتالجديتتدة للدولتتة الجزائريتتة وذلتتك باعربارهتتا مرجعيتتة اقرصتتا ية 

 .رائجإل  تحقيقه لجملة االنعكاسات والن وعر  هذا الروجه عدة منعرجات ومراحل إضافة
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وتعد الجزائر من بين الدول الري تعرمد علت  سياستة التدعم االجرمتاعي عبتر تتوفير 

عتر  هتذا اإلنفتاق العمتومي  وي  نستبة  يتا ة  عبترالحاجيات األساسية والموا  االسترهالكية 

)الستيد النجتار   االقرصتا  الهت  رميتزرذبذبات الرتي يللاإلنفاق في بعض األحيان تن ر نريجة 

 .  (141  صفحة 2005

  

 الجزائرية االجتماعية للسياسة الكبرى المراحلالمطلب األول:        

 البتتترامج ضتتتو  علتتت  االجرماعيتتتة الرنميتتتة بتتترامج وتطتتتور واقتتتع قتتترا ة ستتتنحاول

 نبتتي تراوحتتت مهمتتة مراحتتل بثال تتة متترةقتتد  نجتتدها والرتتي الجزائريتتة للدولتتة االقرصتتا ية

 . االنهيار اإلنعاشالروسع

 التوسع مرحلةأوال:        

قرصتا ي اعرمدت فيها الدولة عل  تبني الخيار االشرراكي الذي يعد بمثابتة نمتوذ  ا

  نرتتالتته أبعتتا  اجرماعيتتة وذلتتك متتن ختتالل مبتتدأ مهتتم وهتتو الملكيتتة الجماعيتتة لوستتائل اإل

يتة خمسة مخططات بداوصنعت الحكومات المرعاقبة حوالي   ومشاركرهم في تسيير الدولة

حة حيث عملت عل  تشييد هياكل قاعدية في الرعليم والص 1989إلي غاية  1967من سنة 

فتي مخرلتف إلتت  جانت  بنتتا  مصتانع ومؤسستات عموميتتة وهياكتل قاعديتتة تصتنع النمتتوذ  

 وحاولت الجزائر الحفاظ عل  الروجه االجرماعي عن طري :  الجديد للدولة

  فتي الرربيتة والصتحة إلت  جانت   عتم األستعار للمتوا  برمجة ختدمات مجانيتة خاصتة

 االسرهالكية وتقديم من  اجرماعية لمساعدة األسر.

  وضع مخططات تنموية تهد  من خاللها إل  النهوض باالقرصا  الوطني خاصة فتي

 والعمل عل  توظيف أكبر عد  من الشباا. الصناعي والزراعيالمجال 

 60لتت   عتتم الخزينتتة ابرتترول ممتتا ستاعد عوعرفتت هتتذه الفرتترة ارتفتا  ألستتعار ال

 وهذا ما سهل عمليتة تمويتل المشتاريع الكبتر  الرتي باشترتها الدولتة الجزائريتة مليار  ينار

 .(144)بوكابوس   .س.ن  صفحة 

متتا  ونريجتتة النهيتتار األستتعار متتع نهايتتة الثمانينيتتات وجتتد صتتنا  القتترار أنفستتهم أ

 وهتذا عيةنريجة لرر ي األوضا  االجرما تحديات جديدة كانت بدايرها باالحرجاجات الشعبية

مج متتا مهتتد لمرحلتتة سياستتية وأمنيتتة خطيتتر كتتان أبتتر  أستتبابها الرراجتتع الرتتدريجي عتتن بتترا

 الرنمية االجرماعية.

 االنهيار مرحلة :ثانيا       

المصتانع وتستري  العمتال إلت  كانت بدايتة الرستعينيات عبتارة عتن موعتد متع غلت  

ة لرراجتع أ ا  االقرصتا  التوطني جان  غال  األستعار وتتر ي الختدمات العامتة وهتذا نريجت

انخفاض أسعار النفط التذي تستب  بتدوره فتي الرراجتع عتن السياستة االجرماعيتة والروجته و

 خوصصتتة المؤسستتات والرعتتديل الهيكلتتينحتتو مقاربتتات ليبراليتتة ترتكتتز علتت  جتتانبين همتتا 

 من الخطوات الري با رت بها الحكومة نجد:و
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 .الرقليل من الرمويل الحكومي للمؤسسات العمومية 

 .غل  بعض المؤسسات االقرصا ية وتسري  العمال 

 .خوصصة بعض الشركات والمؤسسات وفر  الباا أما  القطا  الخاص 

  الطتاهر  إنشا  الصندوق الوطني للرنمين عن البطالة وإلغا  تعويضتات الرستري(

 . (99  صفحة 2013قا ري  

 ولقد تسببت هذه الخطوات في خل  عدة مشاكل اجرماعية أبر ها:

   بالمائة. 32تراجع معدل الدخل وارتفا  نسبة البطالة إل  حدو 

 .تراجع المسرو  المعيشي للسكان نريجة الرتفا  األسعار 

 ة والرعلتيم نريجتة لرقليتل نستبة الحكومية خاصة فتي مجتال الصتح ضعف الخدمات

 .نفاقاإل

 مرحلة اإلنعاش االقتصاديثالثا:       

ل تعربتتر هتتذه السياستتة إحتتد  أهتتم وستتائل سياستتة الميزانيتتة والرتتي تستترخدمها التتدو

للرتتن ير علتت  الوضتتع االقرصتتا ي فتتي المتتد  القريتت  ويكتتون هتتدفها األساستتي هتتو تحريتتك 

 وإبعا ه عن الركو  ويهد  هذا البرنامج إل  :االقرصا  

 الروا نات الكبر . ضبطتنشيط االقرصا  الوطني و 

 .صناعة مؤسسات محلية خاصة و عمها لركون مصدر للثروة 

 .رفع القدرة الشرائية للمواطنين 

 .عم الموا  االسرهالكية وضبط سوق السلع  

كتتل المخططتتات والبتترامج الستتابقة بهتتد  القضتتا  علتت  الفقتتر التتذي يعربتتره البنتتك  وجتتا ت

 التتدولي بننتته أكثتتر قضتتية مركزيتتة فتتي الرنميتتة كمتتا أنتته عنصتتر حاستتم فتتي حقتتوق اإلنستتان

 .(115  صفحة 2018)البسراني  

 في يةاإلنسان التنمية مؤشرات على االجتماعية المخططات انعكاسالمطلب الثاني:       

 الجزائر

بحكم الرطورات الري عرفها العالم المعاصر بر ت مقاربة الرنمية البشترية كمستار 

اقرصتتا ي واجرمتتاعي يهتتد  إلتت  النهتتوض برفاهيتتة كتتل النتتاس باالعرمتتا  علتت  مشتتاركرهم 

اإلنستتان ستتنة الفعليتتة  ويصتتب  فيهتتا مطلتت  الحتت  فتتي الرنميتتة شتتعار أعلنرتته منظمتتة حقتتوق 

وإذا أر نتا قيتاس الرنميتة البشترية فتي الجزائتر   (09  صتفحة 2013)حسن وستن   1993

نجد أن هذه المقاربة تعرمد مؤشرات مركبة لها  ال ة مؤشرات جزئية وهي العمر المروقتع 

واكرساا المعرفة  الدخل الفر ي ومسرو  المعيشة  وسندر   عند الوال ة  نسبة الرمدرس

 :أهم األرقا  في هذا الجدول

واقع الرنمية البشرية في الجزائر: 1الجدول   

 2014 2010 2000 1995 1990 السنة

 0,743 0,651 0,644 0,564 0 537 المؤشر



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.439- 424 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

431 

 

 الرنمية واقع الجزائرية  اإلذاعةمن إعدا  الباحث باالعرما  عل : : المصدر

  2015 الجزائر  في البشرية

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.html 

كانتتت فيتته معتتدالت الرنميتتة  1990يالحتتظ متتن ختتالل الجتتدول أن أول تقريتتر لستتنة 

ستتنة  0 743ليصتتل إلتت   1990ستتنة  0 537منحتت  تصتتاعدي انطلتت  متتن  البشتترية فتتي

ينيات   وهتتذا متتا يفستتر الفتتارق فتتي االهرمتتا  بالسياستتات االجرماعيتتة بتتين فرتترة الرستتع2014

عتتدها وفرتترة األلفيتتة الجديتتدة  حيتتث اعربتترت الفرتترة األولتت  بمثابتتة تراجتتع الحكومتتة عتتن ب

عتتث ة  بينمتتا شتتكلت الفرتترة الثانيتتة باالجرمتتاعي وتوجههتتا نحتتو إعتتا ة الهيكلتتة والخصخصتت

لتت  برنتتامج اإلنعتتاش االقرصتتا ي والتتذي شتتكل  عتتم مهتتم لسياستتة الستتكن والبنتتا  القاعتتدي إ

  .جان   عم الرعاية الصحية للمواطنين

ورغم الرحسن الملحوظ في األرقا  السالفة الذكر إال أن الجزائر لم ترجتاو  المرتبتة 

الرنميتة مقارنتة بتدول لهتا إمكانيتات أقتل لكنهتا احرلتت عالميا في ترتي  التدول فتي ستلم  84

المرات  األول   ويمكن إرجا  هذا الخلل إل  وجو  فتارق بتين المتوار  المرتوفرة والنرتائج 

المحققتتة  فمتتثال لتتو حاولنتتا قتترا ة الغتتال  المتتالي المخصتت  للرنميتتة البشتترية فتتي برنتتامج 

 وجهرتته الحكومتتة لقطتتا  الستتكن زائتتريمليتتار  ينتتار ج 1000اإلنعتاش االقرصتتا ي ستتنجده 

البنية الرحية  الصحة والمياه  الرربية والرعليم  وفرحت الدولة ورشتات بنتا  وتشتييد شتملت 

مخرلتتف واليتتات التتوطن إلتت  جانتت  العمتتل علتت  فتتر  مشتتاريع ومؤسستتات تشتتغيل هتتدفها 

 .(2015البشرية  )الرقرير الوطني للرنمية  القضا  عل  البطالة والفقر

 إلتت  مستترو  جتتات هتتذه البتترامج ستتنجدها ال ترقتت وبالمقابتتل لتتو حاولنتتا تقيتتيم مخر

الفقتر  الرؤية والبرنامج المسطر كونها لم تسهم حر  في إخترا  األستر المعتو ة متن  ائترة

بالمائتتتة وهتتتذا رقتتم خطيتتتر مقارنتتتة  17و 14والحرمتتان وبقيتتتت نستتبة الفقتتتر ترتتتراو  بتتين 

 .الري رصدتها الدولة لرحقي  الرفاهيةباألموال 

يتة فتي وانطالقا من األرقتا  والمؤشترات الستابقة يمكتن القتول أن السياستة االجرماع

متا كالجزائر حققت نرائج جد مروسطة مقارنة برلك المتوار  والبترامج الرتي خصصتت لهتا  

هذه  خصصت تظهر هذه الفجوة الرنموية عندما نقارنها ببعض الدول مثل إيران والبرا يل

لفتوارق االدول ميزانيات أقل من الجزائر لكنها نجحت في الحد من الفقر إل  جان  تقلي  

 االجرماعية.

 الجزائرية االجتماعية السياسة في التحول سيناريوهات: الثالثالمطلب        

ت فتتاخرل وقتتد األخيتتر الفرتترة فتتي الجزائريتتة االجرماعيتتة السياستتة تعتتديل ملتتف طلتتر 

 للرحتتتوالت استترجابة االجرمتتتاعي التتدعم سياستتة إلغتتتا  حرميتتة يتتر  متتتن بتتينحولتته  اآلرا 

 تبنرتته التتذي االستترراتيجي الخيتتار هتتذا علتت  الحفتتاظ ضتترورة يتتر  متتن وبتتين االقرصتتا ية 

 :هي سيناريوهات  ال ة نطر  وهنا االسرقالل بداية مع الوطنية الدولة

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.html
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 الدعم مضاعفة األول السيناريو أوال:       

   ا   ها أنه كلمتا  ا ت تكتاليف العتيهذا السيناريو من فرضية أساسية مفا ينطل 

. متاعيما انخفضتت القتدرة الشترائية  ا ت معهتا سياستة التدعم االجرلكاإلنفاق الحكومي  و

ضتمان وير  هذا السيناريو أيضتا بتنن للسياستة االجرماعيتة  ور مهتم فتي حمايتة الفقترا  و

 :أسباا منها حقهم في العي  الكريم وذلك لعدة

 ضعف الدخل الفر ي لألفرا  واألسر في مقابل ارتفا  األسعار والخدمات. 

 كانية الري  فعت إل   يا ة الطل  عل  الموا  األساسيةسالزيا ة ال. 

   تغطيتتتة االحرياجتتتات عتتتد  قتتتدرة الرحتتتويالت االجرماعيتتتة بشتتتكلها الحتتتالي علتتت

  .يةاإلنسان

 ا متالكبر  فتي األ ا  الرنمتوي وهتذا  عد  وجو  اقرصا  حقيقي يضمن الروا نات

 .يرطل  مضاعفة الدعم لضمان الروا ن االجرماعي

 خفيتف غياا القطا  الخاص المساعد عل  ترقية الشغل وتوفير السلع وبالرالي الر

   ي.لع   ور المساعد االجرماعمن حدة الفقر وهذا ما يفرض عل  الحكومات 

لتت  ستتها أمتتا  ضتترورة  يتتا ة اإلنفتتاق عونريجتتة للعوامتتل الستتابقة تجتتد الحكومتتات نف

ع متتوتمكيتتنهم متن الركيتتف  خفيتتف األعبتا  علتت  األفتترا  واألسترالحاجيتات أساستتية بهتد  ت

ات الواقتع االقرصتا ي التذي يعتر  تزايتد فتي مخرلتف مؤشتراته األمتر التذي  ا  متن تعقيتتد

 .الحياة وصع  من مهمة الف ات الهشة في المجرمع

 الدعم إلغاء الثاني السيناريو:ثانيا       

لدولتة ينطل  هتذا الستيناريو متن فرضتية مفا هتا أنته كلمتا تغيترت البي تة الخارجيتة ل

عالميتة وج  أن ترغير سياساتها الحكومية وف  تلتك الرغييترات  وكلمتا اتجهتت المنظومتة ال

ذا هتتنحتتو تقلتتي  اإلنفتتاق االجرمتتاعي كلمتتا حفتتز ذلتتك التتدول علتت  إتبتتا  هتتذا التتنهج  وجتتا  

 :اسرجابة للرحوالت االقرصا ية الري يعرفها العالم والري نذكر منها الخيار

 لتنامي خطاا الدعوة إل  تقليل اإلنفاق الحكومي الذي أره  ميزانيات الدو. 

 برو  القطا  الخاص كفاعل مهم في االقرصا  المحلي والعالمي. 

 لفكريامن توجه الدولة نحو االهرما  بالملفات األكثر تعقيد كاألمن القومي واأل. 

 ضعف الخدمات الحكومية مقابل ا  يا  معايير الجو ة. 

  تطتتور الرعلتتيم والثقافتتة التتذي  ا  متتن فتترص بنتتا  المشتتاريع الخاصتتة متتن  ون

 .الرجو  إل  المساعدات المالية المقدمة من الدولة

 ا ا  يا  البنتو  والمصتاريف لرمويتل العتائالت واألفترا  وهتذا متا  ا  متن خطتا

  .ة من  عم األفرا  واألسرانسحاا الدول

 : أما في الجزائر فيرجع المنا ون بإلغا  سياسة الدعم إل 

 رجتتات المدعمتتة خاصتتة الطاقويتتة منهتتاانرشتتار ظتتاهرة الرهريتت  عبتتر الحتتدو  للمن 

وهتذا إمتا عتتن طريت  بيعهتا أو عتتن طريت  المبا لتة بستتلع أختر  قا متة متتن  ول 

 .مجاورة
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  والر حيتث تبلتك كلفتة التدعم  ال تين مليتار  عد  وجو  عائد حقيقي لسياسة الدعم

 .سنويا لكنها لم تنج  في القضا  عل  الفوارق االجرماعية

 ة الجزائريتتة بستتتب  وفتترة المتتوا  االستتترهالكي ارتفتتا  نستتبة الربتتذير عنتتتد األستتر

وانخفتتاض أستتعارها فتتي الستتوق فمتتثال حستت  تقريتتر لتتو ارة الرجتتارة فتتإن األستتر 

 .ين من قطع الخبز المدعم في المزابلالجزائرية ترمي كل شهر المالي

  ا  يا  ظاهرة المضتاربة والرالعت  باألستعار خاصتة فتي مجتال الحليت   الزيتت

 .والموا  الغذائية عامة

لغتتا  وقتتد أ ت هتتذه الستتلوكيات االجرماعيتتة الستتلبية إلتت  تتتدعيم الموقتتف المنتتا ي بإ

لحتتر  اربتتة االقرصتتا  اسياستتة التتدعم والتتذهاا نحتتو نمتتط جديتتد فتتي تستتيير المتتوار  يعرمتتد مق

 التذي تلحتد  فيته أستعار الستلع فتي الستتوق وفت  معا لتة العترض والطلت   كمتا يفترض هتتذا

يدفع  النمط أيضا وجو  أجور حقيقية ومبا الت حقيقية غير موجهة وال مصطنعة  وهذا ما

يتة فتي نحو ميال  اقرصا  حقيقي منتدمج متع االقرصتا  العتالمي وبعيتد عتن الرؤيتة االجرماع

 الثروة وتو يع الموار .خل  

 الدعم وحصر اإلنفاق ترشيد الثالث السيناريو:ثالثا        

لهشتة يقو  هذا السيناريو عل  فرضتية أنته كلمتا عملتت الدولتة علت  تحديتد الف تات ا

متن  كلما سهلت عليها مهمة القضا  عل  الفقر  ولكما حصرت معدل اإلنفتاق كلمتا تمكنتت

رتوا ن بتين يمرا  هذا السيناريو بالعقالنية فتي تحقيت  ال  ومنرجبنا  نموذ  اقرصا ي عا ل 

نتترج الرؤيتتة االقرصتتا ية والحاجتتة االجرماعيتتة فمتتن جهتتة يطمتت  إلتت  بنتتا  اقرصتتا  حقيقتتي م

  للثتتروة متتن جهتتة أختتر  يعمتتل متتن أجتتل الحفتتاظ علتت  بتترامج الحمايتتة االجرماعيتتة لألفتترا

 : كومي عبر  ال ة خطواتواألسر الهشة وذلك عبر ترشيد سياسة اإلنفاق الح

  تقديم قاعدة بيانات وإحصائيات مدروسة خاصة بالمعو ين والفقرا. 

 ناتإلغا  الدعم الشامل للسلع األساسية وفر  المجال أما  السوق لضبط الروا . 

  لفتر ي اتوجيه اإلنفاق مباشرة لألسر الفقيرة عبر منحة مالية تقدر بمعتدل التدخل

 .المطلوا

 14يناريو  ولتة البرا يتتل الرتي استترطاعت أن تختر  متتا يقتتارا وقتد تبنتتت هتذا الستت

مليتون فتتر  متتن  ائتتر الفقتتر وذلتتك عتتن طريتت  اعرما هتتا سياستتة التتدعم المباشتتر التتذي وجتته 

مليون مواطن  وبالمقابل تمكنت البرا يل متن بنتا  نمتوذ  اقرصتا ي  43لحماية ما يقارا 

والفالحتة  وهتذا متا جعلته متن  حقيقي يعرمد علت  قطاعتات مهمتة مثتل الصتناعة  الختدمات

 .(126  صفحة 2013)صا ق إسماعيل   أقو  اقرصا يات أمريكا الالتينية

 : راليةوبالرجو  إل  الرعلي  عل  السيناريوهات الثال ة فإننا نضع المالحظات ال

  حتتال اعرمتتا ه فإنتته فيمتتا يختت  الستتيناريو األول والختتاص بمضتتاعفة التتدعم ففتتي

رياجتات سيخل  مشكلة في تمويل الرحويالت االجرماعية وهذا نريجة لرعاظم الطل  عل  االح

نحو  ية ويدفعاألساسية في مقابل قلة الموار  المالية األمر الذي سيثقل كاهل الخزينة العموم

 .اإلفالس االقرصا ي
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  ع في الواقت المبدأ مقبول لكنهالسيناريو الثاني والمرعل  بإلغا  الدعم فهو من حيث

سيصتطد  بهشاشتتة االقرصتتا  التتوطني إلتت  جانت  ضتتعف الطبقتتة المروستتطة الرتتي سررضتترر 

  .أكثر من ارتفا  األسعار نريجة إلغا   عم الموا  األساسية

و لجزائتر هتوإذا حاولنا االجرها  في هذه الدراسة فإننا نر  بنن السيناريو األصل  ل

فهتو متن  المرعل  بررشيد الدعم  وذلك كونه يعربر نموذ  مروا ن ومترن السيناريو الثالث 

ي جهة يحافظ عل  سياسة الدعم االجرماعي ومن جهة أختر  يتدعو إلت  بنتا  نمتط اقرصتا 

نمتتوذ  تنمتتوي يتتوا ن بتتين مؤشتترات الرؤيتتة  ج وفعتتال وهتتذا متتا يشتتكل فرصتتة لبنتتا منتتر

لته عتدة  الروجته نحتو تبنتي هتذا النمتوذ   كمتا أن ا ية وتحديات الرعاية االجرماعيتةاالقرص

 : مبررات واعربارات منها

  وجتتو  توصتتيات  وليتتة متتن قبتتل بعتتض التتدول والمنظمتتات المرخصصتتة بحرميتتة

ية العشتوائ الروجه نحو الرقليل من السياسات االجرماعية والرحول من برامج الدعم والمساندة

م علت  ن مواهت  األفترا  وتستاعدهإل  برامج االسرثمار في الموار  البشترية الرتي تلطتور مت

  .تحسين ظروفهم

  وضتترورة العمتتل علتت  ترشتتيد اإلنفتتاق الحكتتومي والستتير وفتت  أهتتدا  محتتد ة

 الما يتة ومدروسة تعو  بالفائدة عل  الدولة والمجرمع وال ترستب  فتي تبديتد قتدرات الدولتة

 .والمعنوية

 لتة ي تفترض معا االسرجابة الذكية لموجات الرحول الركنولوجي واالقرصا ي والر

دعم االنرقتتال الرتتدريجي نحتتو تعتتديل سياستتة التتدعم عبتتر الرحتتول متتن التتدعم الشتتامل إلتت  التت

 .المباشر

 تركيز جهو  الحكومة في  عم النمو االقرصا ي بتدل  عتم االسترهال  إلت  جانت  

  .العمل عل  نشر  قافة المشاركة الجماعية االيجابية في بنا  االقرصا  الوطني

ري هنا أن عملية إصال  سياسة التدعم االجرمتاعي ليستت قترار إ ا وتجدر اإلشارة

بقتتدر متتا هتتي عمليتتة جماعيتتة تشتتار  فتتي بلورتهتتا مجموعتتة متتن الفواعتتل الرستتمية وغيتتر 

  النخت  الرسمية حيث نتذكر منهتا النقابتات العماليتة  األحتزاا السياستية  المجرمتع المتدني

 العلمية المرخصصة  مراكز البحث واالسرشرا .

 تنميةال تطوير وآليات الجزائرية االجتماعية السياسات تقييم: الثالثالمبحث         

يشير خبرا  السياستات الحكوميتة بتنن االقرصتا  الجزائتري هتو اقرصتا  ذو طتابع  

متتال  توستعي يعرمتد باألستتاس علت  الزيتا ة فتتي عوامتل اإلنرتتا  المرمثلتة فتي النفقتتات بترأس

لت  البنتا  إكبيرة من العمتال الستيما األشتغال العموميتة و الدولة المعرو  باسريعابه ألعدا 

 يرتكز الجان  الفالحة والخدمات  وبمعن  آخر فإن النمو في الجزائر ليس نموا مكثفا أي 

ألول لمحفتزة اعل  االسرعمال الفعال لقو  اإلنرا  والزيا ة في إنراجية العمال والرتي يبقت  ا

 لتتدانشتتارة هنتتا أن الجزائتتر صتتنفت ضتتمن  ائتترة البوتجتتدر اإل  لهتتا هتتو اإلبتتدا  واالبركتتار

ن لتف المؤشترات الرتي نتذكر متقرصا ي وذلك نريجة لرراجعها فتي مخراال هانشاطالضعيف 

 بعض مؤشرات االقرصا  الجزائري.بينها 
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 المؤشرات االقتصادية: 2الجدول 

 المرتبة )بين الدول( المؤشرات

 88 أ ا  المؤسسات والهي ات

االقرصا ي الكلي المحيط  71 

 126 فاعلية الخدمات المالية

 102 تطوير بي ة األعمال

 125 تطور السوق المالي

 104 اإلبدا  واالبركار

  2017المنرد  االقرصا ي العالمي  مؤشرات األ ا  لسنة المصدر: 

 

القتول بتنن االقرصتا  التوطني يعتر  ضتعف كبيتر علت   ومن ختالل الجتدول يمكتن

بيل مسرو  األ ا  األمر الذي يرطل  من صتنا  القترار اتختاذ المزيتد متن الخطتوات فتي ست

 رفع مؤشرات الرنمية.

 تماعيةأهم الخطوات والبرامج لتحقيق التنمية االقتصادية واالجالمطلب األول:        

فتتي مؤشتترات االقرصتتا  التتوطني ستتينعكس تجتتدر اإلشتتارة هنتتا إلتت  أن أي تغييتتر 

    فمتثالمنطقيا عل  الواقع االجرماعي الذي يرتبط آليا بكل تحول يحتدث فتي بنيتة االقرصتا

وره تستاهم الزيتا ة فتي معتدل التدخل التوطني فتتي  يتا ة اإلنفتاق الحكتومي التذي يتنعكس بتتد

فتي  ون لها أ رعل  المسرو  المعيشي للسكان  ويمكن الرركيز هنا عل  جوان  مهمة سيك

 :تحقي  الرحول االقرصا ي واالجرماعي نذكر من بينها

 مجال التنمية االجتماعيةأوال:        

الرتتي تستتاهم فتتي تحستتين  يجتت  علتت  الحكومتتة إتبتتا  جملتته متتن القتترارات والخطتتط

 :ظرو  المواطنين منها

 إعادة صياغة برامج الدعم االجتماعي: -1

فتي المتتوا  التدعم خاصتتة وذلتك باعرمتا  الدراستتة واإلحصتا  فتي مرابعتتة مخرجتات 

ي االستترهالكية مثتتل الخبتتز والحليتت  والقمتت   إلتت  جانتت   راستتة ومتتد  كفتتا ة الحكومتتة فتت

تحقيتت  المحتتاور الكبتتر  للسياستتة الحكوميتتة  يضتتا  لهتتذا وضتتع إحصتتا  الشتتامل للف تتات 

دراستتة عبتتر إ ختتال العامتتل الركنولتتوجي فتتي الالمستترفيدة متتن التتدعم والمستتاعدة االجرماعيتتة 

 .اإلحصائية والرقييم العا 
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 :تعديل نظام األجور -2

لعمتل رفعها بما يرناس  مع تحتوالت الستوق وتحتديات القتدرة الشترائية وبالمقابتل ا

غترض عل  توجيه برامج الدعم للف ات المعو ة والفقيرة فتي شتكل مستاعدات ماليتة وهتذا ب

يد فتي لفسا  الذي حصل عل  فتي الستنوات الستابقة نريجتة لعتد  ترشتالقضا  عل  الربذير وا

 .النفقات

 :االستثمار في رأس المال البشري -3
عبر وضع نظتا  تعليمتي وتكتوني قتوي يستاهم علت  المتد  البعيتد فتي متيال  نخت  

لمجرمتع قا رة عل  اإلبدا  وخل  الثروة تكون لها مساهمة في تحريك القتدرات الحيتة فتي ا

رمتع نحتو تغييتر القناعتات متن مجرمتع مسترهلك ينرظتر مستاعدات الدولتة إلت  مجوالدفع بها 

  .منرج تنرظر منه الدولة تحقي  الرنمية الرشاركية

 تنمية الموارد البشرية: -4
وهتتذا عبتتر تطتتوير القطتتا  المعرفتتي والصتتحي وتحستتين جتتو ة الختتدمات العامتتة 

وفي عتالم   المواطن الجزائريوتحقي  تنمية بشرية عالية المسرو  تساهم في تطوير حياة 

اقرصتتا  المعرفتتة وجتت  ربتتط الرعلتتيم بالعمتتل عبتتر تطتتوير البتترامج الدراستتية فتتي مخرلتتف 

  صتتفحة 2017)بوشتتلوش طتتاهر   األطتتوار بمتتا يختتد  الرؤيتتة االقرصتتا ية واالجرماعيتتة

452)  . 

 واإلداري االقتصادي المجال فيثانيا:        

  فتي مجتال اإلصتال إسترراتيجيةيفرض الواقع المعاصر عل  الدولة إتبا  قرارات 

االقرصتتا ي والتتذي ستتيدفع بتتدوره لخدمتتة القطاعتتات األختتر  الرتتي ترحتتر  برحتتر  اآللتتة 

 .الرنموية

 إصالح المنظومة االقتصادية: -1

لبنتا  وذلك عن طري  تحفيز االقرصا  الوطني بحجم ضخم من االسرثمارات توجه 

الهياكل القاعدية والرتي تشتمل باألستاس الطترق  شتبكة المواصتالت وإنرتا  الطاقتة إضتافة 

إلتت  االهرمتتا  بالصتتناعات والمشتتاريع االستترثمارية الرتتي تحقتت  عائتتد متتالي يستتاهم فتتي رفتتع 

 .(36  صفحة 2013)الطاهر قا ري   الدخل القومي

 المشاركة المجتمعية في البناء والتطوير: -2

وذلتتتك بإشتتترا  المتتتواطنين فتتتي صتتتنع القتتترارات ومرابعتتتة مخرجاتهتتتا عبتتتر نظتتتا  

  يمقراطتتي يرستتمع بالرتتداول علتت  الستتلطة ويكتترس  قافتتة العمتتل الجمتتاعي والرضتتامني عتتن

 .طري  مؤسسات المجرمع المدني والسياسي بما يحسن العالقة بين المواطن و ولره

 مقاربة الحكم الراشد:تطبيق  -3
وذلتتك بروجتته الدولتتة نحتتو تبنتتي الشتتفافية والكفتتا ة لرحريتتك العمليتتة الرنمويتتة ومتتن  

المشتتاريع االستترثمارية إلتت  جانتت  تحقيتت  مبتتدأ المستتا لة القانونيتتة والسياستتية  كمتتا تعرمتتد 
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 مقاربة الحكم الراشد عل  ترستيخ قتيم العدالتة فتي تو يتع المتوار  بتين األفترا  والجماعتات

 .إل  جان  ضمان حقوق األجيال القا مة

 التحول إلى اإلدارة اإللكترونية: -4

 عبتتر الرقمنتتة وتطبيتت  تقنيتتات الركنولوجيتتا الحديثتتة فتتي تستتيير المؤسستتات بغتترض

ت الرحتوال الرقليل من الفسا  وتسهيل المعامالت المالية واإل ارية وتنهيلهتا لرستروع  حجتم

دورها بترو  الثتورة العلميتة الرابعتة الرتي ستاهمت الركنولوجية والفكرية الحاصلة عل  مست

فتتي صتتنع متتواطن متتدر  لحقوقتته وواجباتتته وال يقبتتل بتتالر ا ة والضتتعف علتت  مستترو  

سترثمار الخدمات المقدمة  وهذا ما يساعد عل  الرخل  من الرعقيدات البيروقراطيتة فتي اال

ا  فتي تحمتل أعبت والرجارة يضا  لها فتر  البتاا أمتا  القطتا  الختاص ليكتون شتريك فعتال

 الرنمية.

 :الخاتمة       

ويمكتن  شكل االهرما  بالسياسات االجرماعية أبتر  المهتا  المعاصترة للدولتة الذكيتة

متتع إرجتا  ذلتك إلتت  مقاربتة الرنميتة اإلنستتانية الرتي حولتتت الحكومتات متن مجتتر  جهتا  لج

واطن الضرائ  وتوفير األمن إل  كيان سياسي واجرماعي مهمره االسرثمار في قدرات المت

د ه أن يكتتون محتتور للرنميتتة وصتتانع لهتتا  واقرصتتا يا تعتتوتحويلتته إلتت  متتور  حقيقتتي يمكنتت

ار قتوي السياسات االجرماعية قطا  مكلف للخزينتة العموميتة لكتن استرراتيجيا يعربتر استرثم

اعيتة كونه يستاعد علت  حمايتة الدولتة والمجرمتع متن الرفكتك التذي تنرجته المشتكالت االجرم

د علت  مج الرنميتة البشترية تستاعبتراكالفقر والجهل والمرض  وتثبت الرجتارا الدوليتة أن 

 .تطوير قدرات المواطنين ليكون لهم  ور مهم في المسرقبل القري  والبعيد

 والمرتتابع لواقتتع السياستتات االجرماعيتتة فتتي الجزائتتر يجتتد بننهتتا ضتتخت ميزانيتتات

 معربرة إل  جان  وضع بترامج مرنوعتة وفتي مخرلتف المجتالت لكتن المرتابع لتحصتائيات

اصتة فتي ختحرا  إل  العديد من المراجعات من حيتث الرخطتيط والرنفيتذ  هاننوالنرائج يجد ب

حت خط جان  ترشيد النفقات وتوجيه المساعدات لمسرحقيها من الف ات الهشة الري تعي  ت

ياستة الفقر  كما تحرا  إلت  إعتا ة صتياغة نمتوذ  التدعم االجرمتاعي عبتر االعرمتا  علت  س

 لتتت  ضتتبط موار هتتا وتوجيههتتا بمتتا يختتد  الدولتتتةالتتدعم المباشتتر والرتتي تستتاعد الدولتتة ع

 : والمجرمع  وهنا نقد  جملة من الروصيات

 االعرمتتا  علتت  التتدعم االجرمتتاعي المباشتتر والتتذي يركتتز علتت  تقتتديم المستتاعدات 

  .وسةلألسر الفقيرة بطريقة مباشرة إما عن طري  منحة اجرماعية أو بطاقية مدر

 ا ماعيتة لألفترا  والجماعتات وترتيبهتوضع قاعدة بيانات خاصتة باألوضتا  االجر

 .وف  الحاجة والوضع االقرصا ي

  فر  القطا  الخاص ليكون شريك في الرنميتة ومستاعد علت  فتر  مناصت  الشتغل

 .الري توفر بدورها فرص لرحسين الدخل العائلي
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 روة رقمنة المعامالت االقرصا ية من أجل ضبط النموذ  الرنموي الذي يخلت  الثت

 .موار ويحسن توجيه ال

حتو نولكي تتنج  الدولتة فتي تفعيتل هتذا االنرقتال اإلسترراتيجي وجت  عليهتا الروجته 

لتذي يتدفع اإل ارية واالجرماعية وف  مقاربة الحكتم الراشتد ا إصال  المنظومة االقرصا ية 

وة نحتتو تحقيتت  تنميتتة اجرماعيتتة تضتتاعف االستترثمار الحقيقتتي فتتي اإلنستتان التتذي يعتتد الثتتر

 الحقيقية لألمم.

 المراجع:      

 الكتب: -

ات القتتاهرة: مركتتز الدراستت الفقتتر فتتي التتوطن العربتتي.(. 2005أحمتتد الستتيد النجتتار. ) -

 السياسية واإلسرراتيجية.

الرنميتتتة االجرماعيتتتة فتتتي إطتتتار مهنتتتة الخدمتتتة (. 2007أحمتتتد عبتتتد اللطيتتتف رشتتتا . ) -

 اإلسكندرية:  ار الوفا  للطباعة والنشر. االجرماعية.

راستات  لبنتان: مركتز  اإلنستانية فتي مواجهتة النيولبيراليتة.(. 2018باسل البسراني. ) -

 الوحدة العربية.

دول الجزائتر: جامعتة الت اتجاهات الرنمية في الوطن العربتي.(. 1973حسين سعفان. ) -

 العربية.

 وتحليتتل بنيتة االقرصتتا  الجزائتتري.مطبوعتات عتترض ستعدون بوكتتابوس. ) .س.ن(.  -

 جامعة الجزائر.

عهتد القتاهرة: الم  راستات فتي الرنميتة المحليتة.(. 1979سوسن عثمان عبد اللطيتف. ) -

 العالي للخدمة االجرماعية.

ي الرنميتتة البشتترية وبنتتا  مجرمتتع المعرفتتة قتترا ة فتت(. 2008عبتتد الحستتن الحستتيني. ) -

 لو .بيروت: الدار العربية للع وماليزيا.تجارا الدول العربية وإسرائيل والصين 

 .إضتا ات فتي الرنميتة البشترية وقيتاس  ليتل الفقتر(. 2013عبد الر اق حسن وستن. ) -

 عمان:  ار الحامد للنشر والرو يع.

 الجزائر: جسور للنشر والرو يع. مدخل لعلم االقرصا .(. 2007فيصل بوطيبة. ) -

نظريتتة امة فتي البلتتدان العربيتتة بتتين الالرنميتتة المستترد(. 2013محمتد الطتتاهر قتتا ري. ) -

 بيروت: مكربة حسن العصرية. والرطبي .

الرحتتوالت االجرماعيتتة واالقرصتتا ية وأ رهتتا علتت  (. 2017محمتتد بوشتتلوش طتتاهر. ) -

 الجزائر:  ار الكراا الحديث. القيم في المجرمع الجزائري.

ة لتتوال  ي الرجربتتة البرا يليتتة " قتترا ة فتتي تجربتت(. 2013محمتتد صتتا ق إستتماعيل. ) -

 القاهرة: العربي للنشر والرو يع. سيلفيا.
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لقتاهرة  ا معايير الجو ة فتي تقيتيم األ ا   الطبعتة األولت .(. 2016محمد عبد الغني. ) -

 مصر:  ار  بيك للنشر والرو يع.

 المواقع االلكترونية: .2

اإلذاعتتتتتتتتتتتتة الجزائريتتتتتتتتتتتتة  واقتتتتتتتتتتتتع الرنميتتتتتتتتتتتتة البشتتتتتتتتتتتترية فتتتتتتتتتتتتي الجزائتتتتتتتتتتتتر   -

2015 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.h 

tml  25/04/2022  تاريخ الرصف. 

, 04 12(. تاريخ االسرر ا  2018, 07 26. )إ ارة الشؤون االجرماعية واالقرصا ية -

  من األمم المرحدة: 2022

-http://www.un.org/development/desa/ar/about/desa

policy-divisions/social  

  متتن 2022, 04 23(. تتتاريخ االستترر ا  2015. )ةالرقريتتر التتوطني للرنميتتة البشتتري -

  http://www.cnes.dz/ar/?p=1621المجلس االقرصا ي واالجرماعي: 

  من و ارة 2022, 07 12 زيارة(. تاريخ ال2018, 10 31. )بيان أول نوفمبر -

االتصال: 

http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/5469  

 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.h%20tml
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.h%20tml
http://www.un.org/development/desa/ar/about/desa-divisions/social-policy
http://www.un.org/development/desa/ar/about/desa-divisions/social-policy
http://www.cnes.dz/ar/?p=1621
http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/5469


ISSN: 2335-1039 جتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة اال 

.453 - 439 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

440 

 

 29/11/2022 :القبولتاريخ                     02/09/2022رسال: اإلتاريخ 

 

اسية ودورها في دعم الحقوق السي العربية واإلسالمية الحركات النسوية 

 للمرأة

Arab and Islamic feminist movements and their role in 

supporting women's political rights 
  1*بوحفص روميلة

  )الجزائر(قاصدي مرباح ورقلة جامعة1
hiba_djahnine@yahoo.fr 

 

 الملخص:         

سية للمرأة الحركات النسوية في دعم الحقوق السيادور  إبرازتهدف الدراسة إلى         

انتقال و  الغربيةفي كثير من الدول  أتهامنذ نش لهاالموجه  هانشاطأفكارها ومن خالل 

قد ول ،بكرافيها م هذه الحركات  التي بدأ نشاطواإلسالمية ة الدول العربيموجاتها إلى  

فية ياسية والثقااالجتماعية والسالمرأة نشغاالت ال كما تراه داعمادورا  األخيرة هذه لعبت 

 رئيسية الاألسباب من الدين   أنحيث ترى  ،رضها مع تقاليد وأعراف تلك الدولرغم تعا

ي سعي وف ،بصفة خاصةمنها السياسية عامة و قهاوضياع حقوالتي أدت إلى تخلف المرأة 

ها طلقاتواإلسالمية لنصرة المرأة وحقوقها حسب نظرتها ومنالحركات النسوية العربية 

نع سبل للوصول لمراكز ص إيجاد على فيها عملت  بمراحل عديدة هذه الحركات مرتو

 نخراط بعضا ذلكلحقوق المرأة وقد ساعدها في  المساندةفرض توجهاتها القرار ل

 إلقليميةواولية المنظمات الدبلورة  هذه الجهود إلى  جانباألنظمة العربية واإلسالمية  في 

ى الدول ويفرض علالسياسية للمرأة الحقوق يكرس فيها لتصور شامل  والمواثيق الدولية 

 .وطنياهذه الحقوق أخذ اإلجراءات الالزمة لدعم 

 العربية  لنسويةالحقوق السياسية ،الحركات النسوية ،ا المرأة، :المفتاحيةت الكلما        

  القانون الدولي

        Abstract:  

        The study aims to highlight the role of feminist  

movements in supporting woman’s political rights through their 

ideas and activism directed towards her, since their inception in 

many European and American countries, beside the transmission of 

their waves to the Arab and Islamic countries in which the activities 

of these movements began early, and the latter played an important 

supportive role for woman’s social, political and cultural concerns, 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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even though they oppose traditions and customs of those countries, 

these movements believe that religion is one of the main reasons 

that led to underdevelopment of women and the loss of their rights 

in general and their political ones in particular. Meanwhile the 

Arabic and Islamic feminist movements were working to support 

woman and her rights based on their vision and values, they went 

through many different phases, because they aimed to reach 

decision-making positions so they impose their values that support 

woman's rights. And it helped in that, the involvement of some 

Arab and Islamic regimes, along with the formulation of 

international, regional organizations and global covenants for a 

clear vision in which the political rights of women are enshrined, 

and states are required to take the necessary measures to support 

these rights 

           key words :Women, feminist movements, political rights, 

Arab feminism, international law. 

 

  مقدمة:         

غم ما ر المرأةحقوق عن في بلورة تصور للدفاع النسوية لحركات ا نجحت لقد          

ق التي مطالبها والطروالتي ظهرت جليا في  األحيانمتطرفة في غالب  أفكارتحمله من 

ها ضطهادواالدين سبب في تخلف المرأة  منطلقاتها أن والتي ترى فيانتهجتها لتحقيقها 

   .وتهميشها

ت صورة مصغرة عن الحركاة واإلسالمية وكانت الحركات النسوية العربي         

 أفكار ناألحياوحملت في غالب البيئة المحافظة التي نشأت فيها الغربية رغم النسوية 

لهذه  الميةواإلسالعربية  األنظمةشاذة لم تستوعبها المجتمعات ،ولكن مساندة الكثير من 

ية حماللدول لالملزمة  اتاالتفاقيالكثير من  أصدرتالمتحدة التي  األمم بمباركة  الحركات

ل على وفي نطاق واسع كان أهمها العم هذه الحقوق سمحت لها في تبني   المرأةحقوق 

فكر ن بر عتشريعات وطنية متوافقة مع المواثيق  الدولية التي غالبا ما كانت تع إصدار

ر من في كثيشرعية دولية ووطنية  أعطتهاالذي  األمرمنطلقاتها  الحركات النسوية و

  .الدول

ن عالدفاع جل من أ واإلسالميةالحركات النسوية العربية  سعيوخالل مسيرة 

انت كة دعدمتومطالب  أفكارالحقوق السياسية للمرأة مرت بمراحل مهمة تبلورت فيها 

لكثير االتها ط أين  وكانت بعيدة كل البعد عن بيئتها التي نشأت فيهاغلبها غربية التوجه أ

 من االنتقادات.

ية سوالدراسة من خالل الوقوف على دور الحركات الن أهميةتتجلى  :ة الدراسة أهمي

 ل عرضمن خال للمرأةفي بلورة تصور لتبني فكرة الحوق السياسية  واإلسالميةالعربية 

  .خالل هذه المسيرة تمخضتالتي  األفكارهم أ إبرازهم المراحل التي مرت مع أ
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 لحركاتاالتي تبنتها  األفكارالوقوف على أهم تهدف الدراسة إلى الهدف من الدراسة :

تى في حفي المطالب أو  سوآءاوكيف أخذت  منحى تصاعدي  واإلسالميةالنسوية العربية 

 .ةل كل مرحللها خالتنوع الفواعل التي ساندت هذه الحركات وكانت الداعم القوي 

هم أز راإلباريخي استعملت في هذا المقال المنهج الوصفي والمنهج التالمنهج المتبع :

مع صة ة خاالتي تحملها الحركات النسوية عامة والحركات النسوية والعربية بصف األفكار

  .هم المراحل التي مرت بها هذه األخيرةلوقوف على أا

ن يمك اوأهميتهالدراسة  أهدافمن خالل عنوان الدراسة  وما استعرضته من : اإلشكالية

 التالية : اإلشكالية إدراج

سية في الدفاع عن الحقوق السيا واإلسالميةاهمت الحركات النسوية العربية كيف س

 ؟ للمرأة

احل كيف نشأت الحركات النسوية؟ ،ماهي أهم المر:فرعية ال سئلةإدراج بعض األمع 

ها هذه ي تبنتالت األفكارماهي أهم  ، ؟واإلسالميةالتي مرت بها الحركات النسوية العربية 

  الحركات؟

  

 األول :الحركات النسوية المنشأ والمفهوم  المبحث            

تها ت النسوية وأبعادها ومنطلقاتاريخ ظهور الحركا لمبحثانتناول في هذا 

 وعرض بعض التعاريف المختلفة لهذه الحركات والعوامل التي ساهمت في ظهورها.

 األول : تاريخ ظهور الحركات النسويةالمطلب             

لظهور الحركات النسوية الغربية  إلى أوائل عصر الثورة ولى ات األتعود البداي 

 1860-1790بين  الصناعية، حيث تشير األحداث التاريخية إلى نشاط وقع في الفترة ما

وأن تلك الفترة كانت بداية الحركة النسوية واتجاهاتها الفكرية، حيث امتازت تلك الحقبة  

، وكذلك مرحلة الثورات في نظر أصحابها ة وأفكار تنويريةبظهور حركات حقوقي

والشاهد على ذلك التاريخ أن  الفرنسية واألميركية وما تبعها من قضايا حقوقية للمرأة،

ناشطة بحقوق  Mary Wollstonecraft ماري و ولستون كرافت وثيقة نسوية كتبتها

المجتمع  ، ناقشت فيها نظرةالدفاع عن حقوق المرأةتحت عنوان  1792المرأة بتاريخ 

،غير أن الفضل الكبير في دعم  (1) لألنوثة، وضحت فيها أن المجتمع ظلم المرأة وقيدها

لمساواة السياسية بين الجنسين، إنما يرجع إلى الفيلسوف اإلنجليزي الداعية لالحركة 

حيث قدمه  1869المنشور سنة  -استعباد النساء (، الذي ألف کتاب )جون ستيوارت ميل

، وقويت تلك  الفكرة آنذاك إذ يقرر حق التمثيل السياسي للنساءموم مشروع إلي مجلس الع

 (2) يميل إلى التسليم بحقوق المرأة السياسيةي العام اإلنجليزي ألراجعلت ظروف  أيدتها

تتعالى األصوات النسائية األوروبية المنادية بالمساواة مع الرجل إال أن وبدأت تتوالى و

اجتماعية احتجاجية، ولم تتخذ شكل التعبير المنظم إال خالل ذلك لم يتحول إلى حركة 

م ليعبر 1895ول مرة عام مطلع القرن التاسع عشر أين تم صياغة مصطلح النسوية أل

،وقد تم اعتماده رسميا سنة (3) متعدد االتجاهات ويتشعب إلى فروع مختلفة عن تيار

د من األفراد المناضلين ألجل وحتى بعد مدة من نحت مصطلح النسوية فان العدي ، 1910

وتم تداول مصطلح النسوية فقط في اآلونة  حقوق المرأة لم يعتبروا انفسهم نسويين ،

،ولتوضيح أهمية (4)األخيرة فاطلق على جميع المجموعات التي تدافع عن حقوق النساء 
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 تدقيقنا في ضبط المصطلح قبل السير قدما في استعراض ماهيته. نسوق مقولة المفكر

المعروف د. محمد عمارة في هذا الصدد حيث يقول: " إذا نظرنا إلى أي مصطلح من 

المصطلحات باعتباره " وعاء" يوضع فيه "مضمون" من المضامين، وبحسبانه "أداة" 

تحمل "رسالة".. فسنجد صالحية الكثير المصطلحات ألداء دور  "األوعية" و"األدوات" 

ا إذا نظرنا إلى المصطلحات من زاوية "المضامين" على امتداد الحضارات المختلفة، أم

حيث الرسائل الفكرية التي حملتها األدوات  التي توضع في أوعيتها، ومن

وهذا ما  ،(5)"المصطلحات".. فستكون هناك حاجة ماسة إلى ضبط المصطلحات

 سنحتاجه في استعراض باقي المباحث

في  والعوامل التي ساهمتسوية الحركات النوأسس أبعاد المطلب الثاني :         

 (6) ظهورها

  : أسس هامة أبعاد أساسية و (Féminisme) للحركات النسوية أو         

 أبعاد الحركات النسوية أوال :

 بعد سياسي:-1

ط فهي واحدة من جماعات الضغط التي تمارس العمل السياسي من خالل الضغ 

  .لنساء وتنظمهن لهذا الغرضوالتأثير على مراكز القرار السياسي، وتعبئ ا

  بعد حقوقي و قانوني :-2

 فهي حركات تطالب بتشريع قوانين جديدة تضمن حقوق وحريات النساء بشكل

يز ع التميلرف أفضل، كما أنها تراقب التطبيق العملي للقوانين و مدی مصداقيتها وفعاليتها

 .ضد النساء

  بعد معرفي ونظري:-3

 نونالقاسفة واالجتماع والتاريخ وابعة لعلوم الفللقد كانت  دراسات المرأة ت

في  صاتهأصبحت اآلن وبعد تشعبها وتزايد الدراسات فيها علما مستقال له فروعه وتخصو

ؤية للر الجامعات الغربية خصوصا وانتقلت الحركة إلى مرحلة األبستمولوجيا والتنظير

 النسوية. 

 بعد عقائدي وفلسفي:-4
ات لحركافي والتطورات الراديكالية التي حدثت في فكر بعد تطوير البعد المعر 

 هاصة بقائد ومنطلقات تصورية خاالنسائية ، أصبحت بذلك  مدرسة فكرية فلسفية ذات ع

م، وهي لعالوهي تحاول انطالقا من عقائدها رسم طريقة خاصة لحياة المرأة، وعالقاتها با

ه لى توجيذا إهء العالم كله ولجأت في ال تكتفي بالتنظير للمرأة الغربية فقط، وإنما لنسا

 م.إلسالانتقادات حادة وجوهرية لكل واألديان التي رسمت نمط حياة المرأة بما فيه ا

 : بعد اجتماعي-5

  (7) األسرة وبنى العالقات فيها ودور المرأة في المجتمع ألنها تمس

 أسس الكتابات النسوية : :ثانيا

 سس:تنطلق الكتابات النسوية  من عدة أ

 النساء فئة ال يكن تجاهلها ،وحماية حقوق اإلنسان - -

 اللبرالية هي اللغة السياسية المثالية - -

 النسوية هي وعي فكري ومعرفي وحضاري  -
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 سيلةوتعرف النظرية النسوية بماديتها ،والمادية هي اللغة ،فاللغة هي اهم  -

 ومةالمنظ للمقاومة السياسية وترسيخ الهوية وتأكيد مكانة ودور المرأة في

 الثقافية 

 ترفض النسوية أن تكون نتاجا لتطورات تاريخية وسياسية  -

 .(8)عالمالتركيز على الدين والعرق والثقافة يشكل تهديدا لوحدة النساء في ال -

 : عوامل ظهور الحركات النسويةثالثا

 هاعلي مرأة وسيطرة الرجل المطلقةبحسب أفراد الحركة النسوية، فإن تهميش ال

 منحها هو لنفسه، كان السبب في ظهور جماعات ذكورية متطرفة، كانت لهاوالتي 

ذه مت هنظرتها التي يمألها حب التحكم والتسلط والقيادة واستعباد المرأة، فقد أحك

ما م، ال تكون لها فرصة إلثبات وجودها الجماعات قبضتها وشددت الخناق عليها حتى

ة ر حفيظاألمر الذي أثا -الرجل والمرأة  -أدى إلى ظهور تفرقة وتمييز بين الجنسين 

ة نظر دعاة الحركة النسوية، فأصبحن ال يؤمن إال بالتخلي عن المنطلقات التي كونت

ف عراالعقائد واأل التمييز وتفضيل الرجال لنفسه على المرأة وتشمل هذه المنطلقات؛

زات حد إفراأال إما هو  الدينية والشرائع السماوية، باعتبار أن الوضع الذي آلت إليه المرأة

تبطان ن مرتلك النظرة الموجودة في التراث الديني وكذا الفكر الفلسفي بحكم أن االثنا

 ال يمكن إنكار عامل الدين الناتج عن تحريف نصوص العهدين ومنه،(9) ببعضهما

 ي كلالقديمين في ظهور بوادر للحركة النسوية ، فلقد صورت هذه النصوص  المرأة ف

من  انة  اليهودية والمسيحية على أنها أصل الخطيئة ، فكانت هذه النصوصمن الدي

ي سائدة فال لمعتقداتالدوافع األساسية  لظهور ما سمي بالحركات النسائية  لمناهضة هذه ا

 .تلك الفترة

    

 سوية الحقوق السياسية للمرأة وعالقتها بالحركات الن : المبحث الثاني          

ق السياسية وأهم الحقو،ول في هذا المبحث ماهية الحقوق السياسية للمرأة نتنا          

 .رأة للم في القانون الدولي مع إبراز تصور الحركات النسوية للحقوق السياسية للمرأة

 الحقوق السياسية للمرأة ؟ ماهي :المطلب األول           

سألة ماول مرجوة عند تنالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء الغاية ال تشكل 

ائق لحقوق اإلنسان وقد شكل التمييز ضد النساء الع أساسي حقوق النساء وهي مبدأ

الل خه من ر ويعاد إنتاججذالتمييز الذي يت الجنسين هذااألساسي لتحقيق المساواة بين 

 لأشكاالممارس على النساء لكونهن نساء وهو من أكثر أي العنف  العنف الجندري،

 .(10) وعاويشكل أبشع انتهاكات حقوق اإلنسان وأكثرها شي ضد النساء انتشارا  التمييز

الحقوق :أما بالنسبة لتعريف الحقوق السياسية للمرأة فقد عرفها البعض بانها 

إدارة ياسية والس التي أقرتها الدساتير والقوانين للمرأة والمتعلقة بحق المشاركة في الحياة

ي حكم فبأنها الحقوق التي تمكن المرأة من اإلسهام خرون ،وعرفها آ(11)شؤون الحكم 

 ة.بلدها بوصفها شريكة في إقامة نظام الجماعة السياسي

الصكوك الدولية  في مختلف ويشير مصطلح حقوق المرأة في القانون الدولي 

المتعلقة بصفة خاصة بالمرأة و التي يقصد بها اإلنسان البالغ من جنس أنثى، وتشتمل هذه 

كوك على جملة من المعايير التي تكرس عدم التمييز، وتؤكد على معاملة النساء الص
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حقوق  وتعتبر ،قات الخاصة والعامةيابالطريقة نفسها التي يعامل بها الرجال في كل الس

مشاركة المرأة  وتعتبرال تقبل التصرف وال التجزئة،  التي المرأة جزء من حقوق اإلنسان 

اسية وعلى قدم المساواة مع الراجل، سواء كان ذلك على الصعيد الكاملة في الحقوق السي

الوطني أو حتى الدولي، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هما من أهداف 

 .(12) المجتمع الدولي

 الحقوق السياسية للمرأة التي أقرها القانون الدولي -1

الل خوق منحت لها من تتمتع المرأة بالعديد من الحقوق السياسية وهذه الحق

لعام  اسيةالعديد من االتفاقيات الدولية ابتداء من اإلعالن الخاص بحقوق المرأة السي

ص له ل شخكالتي  تنص المادة األولى من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة على أن  1952

 إلى الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبالده والوصول في ظروف متساوية

ات تخابلوظائف العامة في دولته مؤكدة على أن للنساء الحق في التصويت في كل االنا

ة عام المنظمة في دولهن، كما لهن حق الترشح لكل الوظائف االنتخابية  وشغل وضائف

ي ما لدولاغير انتخابية  في ظروف متساوية مع الرجل ،ومن الحقوق التي أقرها القانون 

 : (13) يلي
 التصويت في الحق -       

 الدولة  في العامة الشؤون إدارة في الحق -      

 انتخابية  عامة لمناصب الترشح في الحق -      

 انتخابية غير عامة مناصب شغل في الحق  -      

  ةدور الحركات النسوية في بلورة تصور للحقوق السياسية للمرأالمطلب الثاني :
"منظومة فكرية أو  وية على أنها الحركات النس "Hachette يعرف "معجم 

 و يبسترمسلكية مدافعة عن مصالح النساء، والداعية إلى توسيع حقوقهن، أما معجم 

Webster  فيعرفها على أنها النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا

لجنسي واجتماعيا، و تسعی كحركة سياسية  إلى مناصرة  حقوق المرأة و إزالة التمييز ا

الذي تعاني منه المرأة ،  وتعرف الحركة النسوية على أنها حركة تسعى إلى إعادة هيكلة 

فهي  ى ( في جميع العالقات اإلنسانية العالم على أساس المساواة بين الجنسين ) ذكر / أنث

حركة ترفض كل تمييز بين األفراد على أساس الجنس ، وتلغي جميع االمتيازات 

ة ، وتسعى جاهدة إلقامة االعتراف باإلنسانية المشتركة للمرأة والرجل واألعباء الجنسي

أن   محمد عمارة،ويرى المفكر المصري (14) باعتبارها أساس القانون والعرف

الحركات النسوية الغربية، قد أفرز أفكارا وممارسات جعلت شريحة محدودة العدد 

ه، ألن تحررها إنما يمر عبر الصراع والتأثير، ترى المرأة ندا مماثال للرجل، ومنافسة ل

ضده وضد منظومة القيم اإلسالمية والشرقية، التي تزاوج بين إنصاف المرأة وتحريرها 

ومن هذه الشريحة هذه  فطرة التميز بين اإلناث والذكور وبين بقائها أنثى تحافظ على

، هذه (15) ةمنظومة ذكوري -المنظومة القومية اإلسالمية والشرقية، ألنها في نظرها 

لسبب الرئيسي لتردي أوضاع التي يعتبرها آخرون  تيارا علمانيا ترى في الدين ا الحركة

وتتهم الدين بتكريس فكرة األبوية وتكريس نظرة الرجل للمرأة باعتبارها زوجة  ،المرأة

، ويراها آخرون  (16)وأم فقط ،وبالتالي تبرير خضوع المرأة وقهرها العتبارات دينية 

حركة تهدف إلى إعطاء المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل، واألمر األكثر إثارة هو  بانها



ISSN: 2335-1039 جتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة اال 

.453 - 439 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

446 

 

تجاوز هذه الحركة مسألة المساواة وسعيها إلى ما هو أكثر منها أمام القانون أي إلغاء كل 

وهذا  االختالف بينهماالفوارق بين الجنسين على مستوى األدوار االجتماعية المبنية على 

 .(17) ية عن غيرها من التيارات والحركاتما يميز النسو

في  تمثلويراها البعض أنها حركة سياسية تهدف إلى الغايات االجتماعية التي ت

ضايا الق حقوق المرأة وإثبات ذاتها ودورها، والفكر النسوي يعتبر مفهوما نظريا يشمل

ن راتهمن خبوالتحليالت التي تصف وتفسر سبل تحسين أوضاع النساء وكيفية االستفادة 

 ي المجتمعحركة اجتماعية تتبني قضية النساء ف ، وعرفها البعض باعتبارها(18)وتفعيلها

 النساءوجال من منطلق القناعة بوجود خلل في ميزان القوى االجتماعية والسياسية بين الر

صري أنها أي شكل من المقابلة ألي شكل من التَّمييز العن:  أيضاومن التعريفات 

وتسعى  ،(19)امرأةكونها المجتمعي للمرأة، والذي يجعلها تعاني فقط لمجرد  الشخصي أو

 السن، :العرقالنوع االجتماعي  أساسوضع حدود للعدالة على   إلىهذه الحركات 

 خرىاألدود والكثير من الحالحالة االجتماعية االقتصادية والسياسية والدينية  ،الجنس،

مات التي السنوية من األفراد والمجموعات والمنظ وتتشكل الحركة ،(20) الغير مذكورة 

 .(21) تشترك في الموقف والهدف وتعبر عن ذلك بالفكر والعمل

ين الحركات النسوية بانها مفهوم سياسي مبني على مقدمت موريس بامويعرف 

الرجال ين وبمنطقيتين أساسيتين مفادهما :أن بين النوعين مؤسسة تقوم على عدم المساواة 

ساواة دام المانع اء تعاني النساء بسببها من انعدام العدالة في النظام االجتماعي ،وإنوالنس

ن قافة بيالث بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية، لكنه ناتج عن الفروق التي تنشئها

م : فهالجنسين ،و يقدم هذا المفهوم للنسوية جدول أعمالها الذي يحتوي على مهمتين

ذه هم تغير ين ثعية والنفسية التي تنشئ وتؤيد انعدام المساواة بين النوعياآلليات االجتما

 .(22) اآلليات

ونجد أيضا أن  مهام الحركة وأنشطتها قد تمحورت حول العمل من أجل  

ل من ينتقمعاملة أفضل للمرأة مقارنة مع الرجل، ثم اتسعت دائرة هذا الهدف تدريجيا ل

ن، ثم لعشريا( في بداية القرن )التصويت والترشيحة بحق (،إلى المطالب)المساواة والرفاه

قرن ن ال( في النصف الثاني مالعدالة وتمكين المرأةجرى تجاوز ذلك إلى وجوب تحقيق )

 .(23) العشرين

  

 رها السياسيةوأهم ادوا الحركة النسوية العربية واإلسالميةنشأة : الثالث المبحث        

 تاريخيابها  بية والمراحل التي مرتحركات النسوية العرال حثالمبنتناول في هذا         

كات الحر ،أما الفرع الثاني سأتطرق فيه إلى وكيف تبلورت األفكار لدعم حقوق المرأة 

  . السياسية المرأةوأهم أفكارها لدعم حقوق  النسوية اإلسالمية

 األول : النسوية العربية المطلب         

إلى وجوب االنتباه إلى بعض المحاذير من استخدام  لتايبعايشه اتشير الكاتبة 

مفهوم الحركة النسوية لتوصيف الحركية التي شهدتها الدول العربية في إطار المطالبة 

بحقوق المرأة والعمل على تحريرها منذ عصر النهضة إلى اليوم، ويرتبط ذلك بجملة من 

لنسوية ارتبط بشكل مباشر بحركات االعتبارات التي يبقى من أهمها أن مفهوم الحركة ا

اجتماعية معروفة خاضتها نساء الغرب في فترات تاريخية معينة ليظل المفهوم بلغة 
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أخرى وليد سياق سوسيو ثقافي ارتبط بالغرب، ويظل ذلك المفهوم إلى اليوم يحيل إلى 

ك الدالالت السوسيو تاريخية والسمات المميزة التي ال يجوز أن تنطبق على غير ذل

أيضا أن عملية التحقيب التاريخي لمسار الحركة الكاتبة ، وتأكد (24) السياق المنتج له

النسوية العربية قد يفضي إلى استجالء اربع محطات أساسية ،ويجوز التأكيد بتقاطع ذلك 

 .التاريخ بين جل الدول العربية في المالمح في كل مرحلة من المراحل 

 المرحلة األولى:-1

م وكان بروزها  1914-1820النهضة العربية في فترة ما بين بدأت حركة 

ي هذه المرحلة  وف ،(25)األولي في مصر وبالد الشام ثم انتقلت لكافة أنحاء البالد العربية 

  جموعةمزاد اختالط العرب بأوروبا، وتوسع انفتاحهم على  حضارتها وثقافتها فنادت  

ية ة الغربلحضارإلى األخذ واالستلهام من الغربية عرب المتأثرين بالثقافة امن المثقفين ال

مين ب مهتولما كان الغر ،ج من حالة التخلف واألمية والفقرالمتقدمة في محاولة للخرو

لعرب اقفون اهتم هؤالء المث مشاركتها في الحياة العامة كذلكبالمرأة وضرورة تأهيلها و

ة ما المرأة العربية إلى غاي تطورت الكتابة عن قضية تحرير،و(26)بموضوع المرأة 

م الذي 19في أواخر القرن  المرأة الجديدةو  تحرير المرأةفي كتابيه  قاسم أمينكتبه 

حالة  طرب ، وقدعربية الذي تكلم عنها بشكل مباشرطرح فيهم مشاكل االجتماعية للمرأة ال

 .(27)ميإلسالا نتشرة في العالم العربيبالعادات والتقاليد المالمرأة المستعبدة في نظره 

، خاصة لتوضيح إشكالية موقع  "رفاعة الطهطاوي"إسهامات إلى جانب  

أتنا امرابه في كت الحداد الطاهر الشيخما كتبه  إلى باإلضافة في المجتمع المصري المرأة

الذي حاول مناقشة قضية  1930تونس عام  فيالذي صدر   في الشريعة والمجتمع

ن العادات مالعربية   المرأةتحرير  إلىتدعو عوات الفكرية الد وكل هذه  ،المرأةاضطهاد 

هدى يس فكانت البداية للحركة النسوية العربية بتأس ،(28)باليةالتي يرونها عادات 

دات أين كانت إنذارا ببداية االتحا 1924لالتحاد النسائي العربي سنة  الشعراوي

" إلى روما الشعراوي هدىوالجمعيات النسوية نشاطها في مصر، فعندما سافرت "

د م وكان يعني المرأة بشكل خاص، وبع1923لحضور المؤتمر الدولي الذي عقد عام 

 تحرير المرأة على خطى نساءودعت إلى  ها تزعمت الحركة النسائية في مصرعودت

ير كثه ال، وعقد المؤتمر األول لالتحاد النسائي برئاسة الشعراوي حيت دعيت إليالغرب

 .ييا رئيسة االتحاد النسائي الدولوحضرته شخص ،مكانة  في مصر من النساء ذوات

 ألصحاب هذه المبادرة  وحثتهن علىزوجة روزفلت في رسالة  وشجعت 

نون  وكانت أول مطالبهن غريبة فقد طالبن بحذف ،المضي قدما على خطى نساء العالم

يزا سحاد مينة االتوأشعراوي النسوة وتاء التأنيث الساكنة من المعجم اللغوي ،وشاركت 

 (،يتجل منح المرأة حق التصوأفي مؤتمر )االئتالف العالمي من  في أمريكانبراوي 

بإصالح قانون األحوال الشخصية ،كما نظمت النساء بالمشرق  1926وطالبت سنة 

 .1930العربي مؤتمرات دولية ومنه المؤتمر الذي انعقد بدمشق في صيف 

اة بين الجنسين إلى جانب تأسيس العديد من وطالبت فيها المشاركات بالمساو

،لقد أخذت (29)التي تصب في نيل المرأة لحقوقهاالفعاليات في كثير من الدول العربية  

األفكار التحررية التغريبية المتعلقة بالمرأة في البلورة العملية بصورة شديدة السرعة 

بالزعماء والوجهاء  داخل المجتمعات العربية واإلسالمية، فنزعت زوجات من عرفن
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النساء الالتي يحضرن خطبه، أن يزحن النقاب عن  سعد زغلولحجابهن؛ حيث دعا 

بالغ األثر في انتشار  كمال أتاتوركوجوههن ، وقد كان لسقوط الخالفة العثمانية  على يد 

األفكار التغريبية التي تدعم الحركات النسوية في بلدان الخالفة ،فقد اجبر أتاتورك نساء 

أنقرة على نبذ الحجاب، وخرجت زوجته سافرة ترتدي مثل ثياب الرجال، وتحرض نساء 

أنقرة على المطالبة بسماوتهن بالجنس اآلخر إضافة إلى إجراءات تمس جوهر الدين 

 .(30)اإلسالمي 

 :المرحلة الثانية -2

دي ية تنسحب على عقإن الحركة النسوية في هذه المرحلة  في البالد العرب

ة لفترالخمسينيات، حيث شهدت عموم أوضاع المرأة العربية خالل هذه اينيات واألربع

حق ق، كالتاريخية تطورا نسبيا، وترسخ ضمنها بعض ما تمت للمطالبة به سابقا من حقو

كات ري تحالنساء في التعليم، أو حقهن في العمل، واتسمت هذه المرحلة بزيادة  أكبر ف

وفي  ،(31)المطالب االجتماعية نحو الفعل السياسي  حيث تم تجاوزت، النساء العربيات

سنة  فاطمة نعمت راشدهذه المرحلة أسس أول حزب نسائي مصري على يد 

ات لطبقاوالذي نادى بالمساواة بين الجنسين وتبني قضايا المرأة المصرية من كل 1942

(32). 

ن مرحلة مها هو انتقال(33) ومن أبرز المالمح النسوية العربية  في هذه المرحلة

ا ، وجعلهربيةالتأثر بنمط الحياة للمرأة الغربية إلى مرحلة استلهام الرؤى الفلسفية الغ

 وضع عقيدة للمرأة في حركتها و وضعها ،وانتشر في بعض األدبيات الربط بين تحسين

ألفكار ذه اهوقد واجهت  المرأة أو تغييره، وبين التغيير الشامل والجذري في قيم المجتمع

كما  افي،ديد من االنتقادات والهجوم نظرا لكونها تخرج عن اإلطار المجتمعي والثقالع

 ة.الميتتعارض بشكل صريح مع األطر الدينية التي تتبناها المجتمعات العربية واإلس

 المرحلة الثالثة :-3

 وشهدت هذه المرحلة التحام الحركات النسوية بأنشطة األحزاب السياسية

لسياسي لمشهد افي ا العمالية واألندية الفكرية والجمعيات األهلية المنبثقةالوطنية والنقابات 

ي فؤثر العربي، وكان لظهور الدولة الوطنية ونيل االستقالل لكثير من الدول فاعل م

لى إاعد مشهد العمل النسائي العربي من خالل تبني توجهات المساواة بين الجنسين، وس

وع وتن عربيات، وتطور أشكال الفعل النسائي العربيحد كبير في تغيير وضع النساء ال

لمرأة انمت آلياته ومؤسساته، وتنوع صور انخراط المرأة في الحياة المهنية...... كما غ

 يعاتالعربية إلى حد كبير من مناخ تدخل الدولة في المشهد النسائي عبر سن التشر

 لمرأةاذلك بجالء في نيل والحرص على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، ويبرز 

عض وء بالعربية بنسب متفاوتة جملة من الحقوق السياسية، كحق االنتخاب والترشح وتب

  .ةوسائر الهياكل الحزبية والنقابي المناصب القيادية في الحكومة والبرلمان

 المرحلة الرابعة :-4
تاز فتمتد من منتصف السبعينيات من القرن العشرين إلى يومنا هذا حيث ام

مشهد العمل النسائي العربي بتنامي المنظمات النسائية المستقلة وغير الحكومية المتبنية 

لمرجعية حقوقية دولية ومعتمدة لما انبثق دوليا من مرجعيات ومقاربات ومفاهيم مستجدة، 

كالنوع االجتماعي والتمكين وغيرها، وقد اتسمت المرحلة بانعقاد مؤتمرات دولية ذائعة 
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قد ساعد تبني اغلب وفيعة المستوى حول قضايا المرأة والنوع االجتماعي...الصيت ور

الدول العربية وحكوماتها للخطاب الدولي حول المرأة والنوع االجتماعي وكذا قضايا 

التمكين على دعم الحقوق السياسية  للمرأة العربية ،كما كان لمشاركة  الدول العربية 

م 1975النساء منذ المؤتمر الدولي األول المكسيك المبكرة في الحشد الدولي لفائدة 

دورها في انضاج الخطاب العربي  1995،وبيجين 1985ونيروبي 1980وكوبنهاجن 

بة وقد تحولت الدول العربية من وضع المراق ،ي حول النساء في المحافل الدوليةالرسم

ت شطة وتقديم وجهاجل همومها السياسية إلى المشاركة النأالحذرة التي تحشد التأييد من 

إلى جانب تبني سائر الدول العربية لألهداف التنموية  ،نظر إقليمية عن أولويات النساء

لأللفية الثالثة التي تؤكد على النهوض بالمساواة في مجال النوع االجتماعي وتمكين النساء 

،وكخطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي اإلقليمي العربي تم إنشاء أول منظمة 

تخصصة في مجال المرأة وهي منظمة المرأة العربية ،ولقد ساهم التمويل األجنبي لكثير م

من المنظمات النسوية في الدول العربية  وتكاثر الناشطات بها هذا ما يأخذنا إلى نقطة 

 مهمة وهي تورط هذه المنظمات لفائدة أجندات غربية.

ل نواى الدول العربية ترورغم كل هذه المسيرة السياسية للحركات النسوية في 

ى ا علمن الوجوه النسوية العربية البارزة  أن الساحة السياسية ظلت حكر السعداوي

الرجل عندما حرمت على النساء أي حركة جماعية وفرضت عليهن أن يكن متفرقات 

ماعية الجتخاضعات ضعيفات....واكتفت المرأة االنضواء تحت  الحركة الشعبية النسائية ا

 نعت المرأة من أن تصبح قوة سياسية تفرض الصراع الخاص )صراع المرأةوبذلك م

هوم والرجل ( ضمن الصراعات السياسية الهامة فانحصرت الحركة النسوية داخل المف

 .(34)االجتماعي 

 :الحركات النسوية اإلسالمية نيالثا المطلب           
العالم اإلسالمي، تختلف عن ال بد من اإلشارة إلى مقاربة ثالثة لحقوق المرأة في 

كل من مقاربة الغرب التقليدية، ومحاولة اإلسالميين إنشاء مفهوم مختلف لحقوق المرأة 

إظهار  المنظمات النسوية مشتق من المبادئ اإلسالمية، وهي تكمن في محاولة بعض 

ات مواءمة المفهوم الغربي لحقوق المرأة مع اإلسالم، علما بأن العديد من هذه المنظم

نشأت في الغرب وتتلقى تمويال منه، وهي غالبا ما توجه نقدا الذعا للتاريخ اإلسالمي 

وتفسيره السائد.. كما تعتبر هذه المجموعات التوفيق بين المفهوم الغربي لحقوق المرأة 

وبين اإلسالم مهما ألسباب عملية  فأي نسوية  ال تبرر نفسها ضمن اإلسالم محكوم بان 

يعد مفهوم النسوية ،و  (35) لمجتمع، وهي بالتالي تهزم نفسها بنفسهايرفضها  باقي ا

اإلسالمية مفهوما حديثا نسبيا إذا ما قورن بالنسوية بشكل عام، وترجع بدايات ظهور 

افصانه المصطلح إلى تسعينيات القرن العشرين، فقد أوضح الباحثون اإليرانيون أمثال 

صعود مصطلح النسوية اإلسالمية  سينيح نجم آبادي  ونيرة توحيدي  وزيبا مير

صحيفة واستخدامه في إيران على  يد العديد من النساء والرجال من خالل الكتابة في 

، حيث ترى األخيرة 1992في  شهال شركت، صحيفة طهران النسائية، التي أسستها زنان

ن والتعليم أن حل مشكلة المرأة يكمن في تطوير أربعة مجاالت الدين، والثقافة، والقانو

،حيث اعتبرت النسوية اإلسالمية نفسها  حركة معولمة لها عدة أوجه، ترى أن (36)

اإلسالم أعطى المرأة كامل حقوقها، و أصحاب هذا الفكر هم رجال و نساء يعتقدون  أن 
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الموروث التاريخي واالجتماعي جاء بظلم وإجحاف بحق المرأة، في حين أن اإلسالم 

 اواة مع الرجل بالحقوق والواجبات.منحها العدالة والمس

ن واء مسبالنسوية اإلسالمية عليه الكثير من االعتراضات غير أن هذا  المسمى 

إسالمية  ، ويرى البعض أن من اطلقن على انفسهن نسوية(37)العلمانيين أو اإلسالميين 

ة وي،هن مسلمات الديانة غربيات الثقافة ،فيمكن فهم ذلك من خالل التعاريف للنس

ل تقو حين مارغو بدراناإلسالمية التي قدمتها بعض قيادات ومنظرات هذا التيار مثل 

:النسوية اإلسالمية هي خطاب وممارسة نسوية صيغت داخل نموذج إسالمي، في 

 اءهن نستجربتهن وأسئلتهن باعتبارقراءتهن  للقرآن والسنة تستحضر النساء المسلمات 

 لرجالوما بعد الكالسيكي أيضا يقوم على تجارب اوهن يرين  أن التفسير الكالسيكي 

عيشون يلتي وأسئلتهم الذكورية في محورها، وعلى التأثير العام للمجتمعات البطريركية ا

ءة عادة قراللنسوية اإلسالمية من خالل دعوتها إل أميمة أبو بكروأيضا نظرة  ،(38) فيها

سالمي من ا األخيرة في العالم اإللقد تطورت الفكرة في العشرين عام لتعاليم اإلسالم:

جمة وتر خالل تطبيق الوعي النسوي لفهم معضلة التفاوت بين رسالة اإلسالم التوحيدية

جنسين ن القيم تلك الرسالة السامية إلى  عدالة وتكافؤ فرص وشراكة على أرض الواقع بي

ثم االتجاه  لمين،والي األخذ في االعتبار الكرامة اإلنسانية المتساوية للمسلمات  والمس

م لعلوالغربلة الكثير من فكر -ليس فقط-كذلك إلى استخدام المناهج النسوية الحالية

سالمية فة إاإلسالمية من وجهة نظر المرأة ...وفتح باب االجتهاد لها حتى يتم بناء معر

تيار  في ،ونادت بعض قيادات هذا ال(39)تحيي وتأكد معاني العدل والمساواة والشراكة 

اهرة في الق نعقدشة عمل النساء العربيات بين اإليمان الديني والعدالة االجتماعية الذي اور

 ،بضرورة بلورة خطاب نسوي ديني يسعى إلى )أسلمة التمكين (،و)أسلمة2005عام 

وق الجندر ( وغيرها من مصطلحات الحركة النسائية التي تستخدمها للتعبير عن حق

 .(40)المرأة 

اعد األطر والقو  المحسوبة على هذه الحركات أماني صالح ةوقد لخصت الباحث

رجعي الم التي تجعل نسوية ما تكتسب أو تفتقد صفة إسالمية  كما يلي :أن يكون اإلطار

 بعد تمحيصهما-إسالميا وقد عنت به النسويات اإلسالميات القرآن الكريم، والسنة النبوية  

ودا ها جهاإلجماع فقد غدت متغيرات العتبارعلى حسب قولها ، أما التفاسير والفقه و –

ها، أن تتنوع مصادرها ، ومشارب -كحركة فكرية -بشرية، وليس جديدا على النسوية 

 فهناك النسوية الماركسية و النسوية الليبرالية والنسوية السوداء.

في  خاصةفمن هنا البد من  نقد وليس نقض االجتهادات التفسيرية و الفقهية و  

ة السنوالمرأة، ونقدها من منظور مدى  التزامها بهاذين األصلين ) القرآن  موضوعات

لفلسفة ال و (،و ضرورة بدء  أو انطالق عملية اجتهادية نسوية في نطاق التفسير والفقه ب

لى يل بل إز بداإلسالمية، ذلك أن أي اجتهاد نسوي في هذا السياق ال يهدف إلى تقديم انحيا

 .(41)مة لعملية االجتهاد في الجسد اإلسالمي إثبات صفة إنسانية عا

ومن االنتقادات التي  وجهت للنسوية اإلسالمية هو ما قدمته الباحثة التونسية 

عن عجز النسوية اإلسالمية عن تجاوز أفقها اإلسالمي في تعريف المرأة  وفاء الدريسي

اقا في إثراء بيولوجيا لإلندراج في النظرة الجندرية، وهو ما يسبب في نظرها إخف

أما  ،ياتاريخ المنظور اإلسالمي للذات بدالالت جديدة تتجاوز داللتها الفقهية المكرسة
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فقد نقدت النسوية اإلسالمية، ولكن من منظور  نورهان عبد الوهابالباحثة المصرية 

اعتبارها محاولة من الفكر العربي للتعرف على قضاياه من خالل األخر الغربي، إن 

ية من هذه الزاوية مشكلة كامل الفكر العربي مشكلة البحث عن الذات في ما مشكلة النسو

 .(42) هو خارج عنها

 الخاتمة :           

لدعم  كاراأفرغم أن الحركات النسوية العربية واإلسالمية استطاعت أن تبلور           

في  إشراك قطاعات واسعة وكثيرة من النساءالحقوق السياسية للمرأة من خالل 

تقواء االسا أيض،ومن خالل وفعالياتها المختلفة  بنشاطاتهاالمجتمعات العربية اإلسالمية 

ة ق حمايوفرضت بذلك الدول منطفي تشريعاتها  أفكارهاباألنظمة التي تبنت الكثير من 

ن خالل المساواة أو م مبدأال تخلو من  من خالل  الدساتير التي سوآءا المرأةحقوق 

 نائبا في لتصبحمن تحقيق مكاسب سياسية معتبرة  للمرأةة سمحت ت ميدانيإجراءا

لو في واسية المحلية وتتدرج في سلم المسؤوليات السيالبرلمان وتدخل المجالس التمثيلية 

  ومرحلي . نطاق محدود

 ن الدول متضع أجندتها موضع التنفيذ في كثير لقد استطاعت هذه الحركات أن           

لحركات اهذه ولكن اخطر ما طالبت به  ،المرأة السياسية واقعا معاش  وقحق لجعلساعية 

دين تضع ال،لتقف في وجه حصول المرأة على حقوقها هو رفع الحواجز الثقافية التي 

لى إ لك اإلسالمية بذموضع إتهام بأنه السبب في تهميش المرأة وسعي الحركات النسوية 

ي الذ ياإلسالمقييم وتقويم وبناء للموروث محط نقد والمطالبة بإعادة ت اإلسالموضع 

 صالح،األمر الذي يستوجب التركيز عليه أن أي حركات نسوية تسعى لإلتناول المرأة 

خ التاريي تراعي الدين والت اإلسالميةمنشأها نابع من البيئة العربية لبد أن تكون 
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لصيغ التمويل المتاحة للمؤسسات عمال ولحاضنات األ دراسة تقييمية

 الناشئة في الجزائر

An evaluation study for business incubators and 

available financing formulas for emerging institutions 

in Algeria 
 1*د.بن شالط مصطفى

 الجزائر -جامعة طاهري محمد بشار 1

  benchellate@yahoo.fr 

  

 الملخص:       

ا لماا تعد حاضنات األعمال من أهم األدوات في دعم وتمويل المؤسساات الناشا ة ر ار     

ولت هذه لمشاريع المبتكرة لتحقيق أهدافهم ، حيث تناتقدمه من تشجيع ألصحاب األفكار وا

ات لصاايا التموياال المتاحااة ليمؤسساادراسااة تقييميااة لحاضاانات اوعمااال والورقااة العيميااة 

 .الناش ة في الجزائر

 زائارفقة المؤسساات الناشا ة فاي الجمراتمويل وتهدف إلى إبراز دور بعض الهياكل في و 

و صاندو  تمويال المؤسساات  ANSEJر، جهاز كالتمويل عن طريق رأس المال المخاط

حاة اريع راجعية وترقيتها إلى مشا، فدور هذه الهياكل يتيخص في تبني األفكار اإلبداالناش ة

تفاار   مرافقتهاا بلليااات تتوافاق مااع طبيعاة المشاارو  والبي اة اوسااتامارية، هاذه األ ياارةو

 الدراسة إلى صت هذهفخيصعوبات أمام رشاط هذه المؤسسات، مجموعة من التحديات وال

  اصاة فاي لن اام التمويال التقييادي والعمياي البديل الحقيقي هذه الصيا التموييية تشكل أن

 .تمويل المؤسسات الناش ة

 

از رأس المال المخاطر، جه ،عمال ، مؤسسات راش ةأحاضنات :  الكلمات المفتاحية

 ،  صندو  تمويل المؤسسات الناش ة.أورساج

 JEL  :D 2تصنيفات 

     Abstract:  

     Business incubators are one of the most important tools in 

supporting and financing emerging institutions due to the 

encouragement they provide to owners of innovative ideas and 

projects to achieve their goals. 

It aims to highlight the role of some structures in financing and 

accompanying emerging institutions in Algeria, such as financing 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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through venture capital, the ANSEJ apparatus and the Fund for 

Financing Emerging Institutions. The investment environment, the 

latter poses a set of challenges and difficulties in front of the 

activity of these institutions, and this study concluded that these 

financing formulas constitute the real and practical alternative to the 

traditional financing system, especially in financing emerging 

institutions. 

Keywords:  business incubators ,  startups, venture capital, ANSEJ 

Agency, startup financing fund.  

JEL Classification Codes   : D 2 

 :   مقدمة    

 تعتبااار المؤسساااات الناشااا ة المحااارر الفعاااال والركيااازة األساساااية فاااي عميياااة التنمياااة

وبات ، إو أن هاذه األ يارة تتعار  لابعض الصاعة واوجتماعية لكاير من الدولاوقتصادي

صاب  ألاذا  ،ها فاي لال التطاور الصاناعي القاائموالمشاكل التي تقيل من رسبة رجاحها ورمو

م دول والهي اات المعنياة  ياق وإرشااو أدوات وتلياات تعمال عياى دعامن الضروري عيى ال

بتات فاي وتطوير المؤسسات الناش ة ، إذ تم في هذا الصدد إرشاو حاضنات األعمال التاي أ 

ل العديد من الدول قادرتها عياى رفاع رساا رجااؤ المؤسساات الناشا ة بشاكل كبيار مان  اال

 كرة . احتضان ورعاية أصحاب األفكار والمشاريع المبت

المحااارر الفعاااال مااان أهااام العناصااار اإلساااتراتيجية  و كماااا تعتبااار المؤسساااات الناشااا ة

وذلا   التطاور اوقتصاادي فاي مع ام دول العاالم،ألساسية في عمييات التنمياة ووالركيزة ا

الي وزيااادة الناااتم المحيااي اإلجماا ماان  ااالل مااا تقدمااه ماان مساااهمتها فااي دفااع عجيااة النمااو

 دة القادرةالمسااهمة الفعالاة فاي التصادير وزيااوالحاد مان البطالاة، وليد العامية واستقطاب ا

تشاكل  عيى اوبتكار، فهي مان المصاادر الرئيساية ليتطاور التكنولاوجي ورقال المعرفاة، لاذا

 دورا محوريا في عميية تحقيق التنمية.

د ياات الجزائاار مرحيااة جدياادة ماان  ااالل البحااث عاان ساابل جدياادة لالسااتامار  ااارج       

ات وماااان  الفرصااااة ليشااااباب فااااي بعااااض المجاااااوت واوهتمااااام بالمؤسسااااات المحروقاااا

وزارة  ماان  ااالل ت سااية وزارة متخصصااة فااي هااذا المجااال و هااي up-start الناشاا ة

ين إو أن من با ،اقتصاد المعرفةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة و

 الصعوبات التي قد تواجه هذه المؤسسات هي التمويل. 

هنااا فااان مصااادر لتنويااع اوقتصاااد الااوطني، وأصااب  ماان الضااروري البحااث عاان  لاذا      

ذلا  ة وطارؤ مصاادر الادعم والتمويال وليدولة دور كبير في تفعيال دور الهياكال الموجاود

التاي تعتبار  رأس المال المخاطر، جهاز أورساج، و صندو  تمويل المؤسسات الناش ةمال 

وذلا  لماا  ،لفناي ليمؤسساات الجديادة الناشا ة فاي الجزائارمن أهم وسائل التدعيم المالي و ا

لتعامال ماع المخااطر ب سايوب ساييم وساريع تتميز به هذه المؤسسات من قدرة عالية عياى ا

مؤسساات متخصصاة فاي إمكارياتهاا الواساعة عياى اعتباار أرهاا يرجع أساسا إلاى  برتهاا و

ويال المشاروعات زف عان تمفاي حاين أن البناور الكالسايكية تعا ،التمويالمجال التوجياه و

في حالاة قبولهاا لتمويال هاذه المشاروعات تشاترط هاذه البناور ضامارات العالية الخطورة و
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ممااا قااد يشااكل هااذا العااائق أكباار تحااديا  ،فوائاادهعينيااة وشخصااية قااد تمطااي قيمااة القاار  و

 بالنسبة ليمؤسسات الناش ة في الجزائر.

 :التالية اإلشكالية طرؤ يمكننا سبق ما  الل من 

مااا ماادم ة ميااة حاضاانات اصعمااال و لاايغ التموياال فااي دعاا  و تموياال المؤسسااات     

     الناشئة في الجزائر؟

احاة تساعى الدراساة الاى التعريال بالصايا التموييياة المتة داف و ة مياة الدراساة:  

أس المااال المخاااطر، جهاااز أورساااج ر ليمؤسسااات الناشاا ة فااي الجزائاار عيااى  اارار

وتوضاي   إلى التعريل المؤسساات الناشا ة ت الناش ة ، وندو  تمويل المؤسساصو

التعااار  إلاااى أهااام وطني ودفاااع عجياااة التنمياااة، وأهميتهمااا فاااي دعااام اوقتصااااد الااا

ن اسااة مااتسااتمد أهميااة الدره العالقااة التااي تربطهماا باابعض،  والتحاديات التااي تواجاا

ل  اال ور الاذي تيعباه مانالادأهمية  إرشاو هي ات دعم وتمويل المؤسسات الناشا ة و

راحال من  االل م دماتها ومرافقها ليمشاريع والمبادرات واألفكار قبل ارطالقها، و

 إرشائها وتطورها.

ي قصد اوجابة عيى اوشاكالية المطروحاة اعتمادرا أسايوب الوصاف منهج الدراسة : 

 ار المفاااهيميالاذي يناساا الجاراا الن ااري ليموضاو  التاي تعرضانا فيااه إلاى اإلطا

يييااي األساايوب التحوهي ااات تموييهااا وتليااات الاادعم المعتماادة ، وليمؤسسااات الناشاا ة 

    صيا التمويل المتاحة ليمؤسسات الناش ة في الجزائر. حيث قمنا بتحييل 

 تناولت الدراسة  ال ة محاور رئيسية:  خطة الدراسة: 

 طار العام لحاضنات األعمالول : اإلالمحور األ 

 :ر.روري  المؤسسات الناش ة بالجزائالقااإلطار المفاهيمي و المحور الااري 

 دعم المؤسسات الناش ة في الجزائرالمحور الاالث: صيا تمويل و.   

 طار العام لحاضنات اصعمال.المحور اصول: اإل           

لت دة المنشاتعتبر حاضنات األعمال وسيية فعالة وليست هدفاً، الماية منهاا مسااع           

صاادر دة والقائمة، وتوفير فرص النجاؤ لها مان  االل تاوفير مالصميرة والمتوسطة الجدي

قنااوات التمويال وتكااين أصااحاب المنشاالت ومااولفيهم إداريااً وفنياااً، والمساااعدة عيااى فاات  ال

 ديدةالتسويقية التي تحتاج إليها، باإلضافة إلى مساهمتها في  يق فرص عمل دائمة وج

 ةوص: تعريف حاضنات اصعمال         

ميرة نة األعمال ب رها" تلية من اآللياات المعتمادة لادعم المن ماات الصاتعرف حاض

ماان  المبتدئااة فهااي مؤسسااة قائمااة بااذاتها. تتمتااع بالشخصااية اوعتباريااة، وتااوفير مجموعااة

)رحااايم  الخاادمات والتساااهيالت ليمن مااات والصاااميرة لتتجاااوز أعبااااو مرحيااة اورطاااال .

2002 ،59) 

 حاضانات األعماال عياى أرهاا: عميياة NBIAة وتُعرف الجمعية الوطنياة األمريكيا

تشاارات دعم األعمال التجارية عن طرياق تاوفير إدارة التوجياه والمسااعدات التقنياة واوس

مسااحة  المصممة لتزايد الشركات الناش ة، وتوفير إمكارية الوصاول إلاى العماالو، وتا جير

 ة، ومعاادات الاادعممناساابة ومررااة وعقااود اإليجااار و اادمات األعمااال التجاريااة المشااترك

التكنولاااوجي األساساااية، والخااادمات المسااااعدة فاااي الحصاااول عياااى التمويااال الاااالزم لنماااو 

 (64، 2017)بخيت  الشركة.
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ة ( عياى أرهاا حاضانUCASTIوتعرفه حاضنة الكيياة الجامعياة ليعياوم التطبيقياة )

وحاة رية الطملبناو ودعم الرياديين والخريجين الذين ت هر لديهم األفكار اإلبداعية والتطوي

 ماان  ااالل تااوفير الاادعم اإلداري، والفنااي لهااا والااذي يعاازز رهضااة مشاااريعهم حتااى تنمااو

نة )حاضاً. وتستمر إلى أن تتحول إلى مشاريع تجارية راجحة يمكن تسويقها محيياً أو إقييمي

 (2020( UCASTIالكيية الجامعية ليعيوم التطبيقية ) 

 مال.ثانيا: ة مية وة داف حاضنات اصع      

 :ة مية حاضنات األعمال .1

ياة تعتبر حاضنات األعمال ضارورية لتشاجيع ورعاياة اوبتكاارات واألفكاار الرياد

ل ودعم التخصص التقني في المشروعات الصاميرة، وتاوفير الادعم الاالزم لتطويرهاا بشاك

 وتتجياي أهمياة (94، 2014)برهاوم  تستطيع تمويل رفسها وتستقل عن  دمات الحاضانة،

 (102، 2017)سعودي و حجاب   :كالتاليالحاضنات 

  تقاادم المشااورة العيميااة ودراسااات الجاادوت ليمشااروعات الصااميرة والمتوسااطة

 الناش ة؛

   تاااربل المشاااروعات الناشااا ة والمبتكااارة بالقطاعاااات اإلرتاجياااة وحركياااة الساااو

 ومتطيباته؛

  تشجع المستامرين الممامرين عياى إرشااو الشاركات الخاصاة بهام والتاي توصال

 شركات رأس المال الممامر أو المخاطر؛ ب رها

  تساااهم فااي تولياال رتااائم البحااث العيمااي، واوبتكااارات، واإلبااداعات فااي شااكل

 مشاريع إرتاجية؛

 توفير فرص العمل؛ 

 ة تعمل عيى إقامة ودعام المشااريع اإلرتاجياة والخدمياة صاميرة كارات أم متوساط

 وتعتمد عيى تطبيق تقنيات مناسبة وابتكارات حدياة؛

 عد المشااااريع الصاااميرة والمتوساااطة عياااى مواجهاااة الصاااعوبات اإلدارياااة، تساااا

 والمالية، والفنية والتسويقية التي عادة ما تواجه مرحية الت سية.

 ة داف حاضنات األعمال: .2

عماااال هاااو تخاااريم العدياااد مااان رجاااال إن الهااادف الرئيساااي لبرراااامم حاضااانات او

 (79، 2014)برهااوم وتزدهاار، ت والتااي تسااتطيع أن تبقااي فااي السااو  لعمااال والمنشاااأل

 (2020) عبد الحميد  :ورستعر  أهداف الحاضنات بالنقاط التالية

  توفير فرص عمل ذات  صاائص روعياة وكمياة ليشاباب والشاابات فاي المجتماع

 العربي؛

 رشر  قافة العمل الحر بين أفراد المجتمع؛ 

 ي؛استحداث منتجات و دمات جديدة تيبي احتياجات السو  والمنتم المحي 

 الل توفير بي ة مناسبة من ش رها أن تستقطا أكبر عدد ممكان مان األفكاار واساتم

تحوييهاا اوكتشافات العيمية الجديدة، والمخترعاات اإلبداعياة ورقال التكنولوجياا و

 إلى منشلت تسهم في دفع عجية اوقتصاد الوطني؛
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 إتاحااة الفرصااة ليمنشاالت الصااميرة بالعماال كصااناعات و اادمات ممذيااة ومكميااة 

 ليشركات؛

 اوسهام في تنويع األرشطة اوقتصادية لالقتصاد الوطني. 

 عة.: الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال للمؤسسات الناشئة المبدثالثا         

 تعتبار حاضانات األعمااال إطاارا يساااعد المبادعين الاذين لااية لهام  باارة فاي مجااال

عيماي م مان اورتقاال مان المجاال الاوستامار،  اصة من  ريجي الجامعات، وذل  بتمكيانه

يبي، والمخبري إلى المجال العميي، بمساعدتهم في الحصول عيى التمويل، التسجيل الضار

 .لل األعماالبدو في اإلرتاج، الد ول إلى األسوا ، األمر الذي يمكنهم من التحول إلى رجا

 المؤسسات التي تتعامل معها حاضنات األعمال: .1

درتها قل باحتضان المؤسسات الرائدة المبدعة التي تابت قتهتم حاضنات األعمال ف

ياى ععيى النماو واوساتمرار فاي العمال فاي مجااوت التساويق، الخادمات، التن ايم... فهاي 

 ااالف المؤسسااات التقييديااة تتااوفر عيااى مياازات كاياارة ت هاار ماان  ااالل سااعيها إلرتاااج 

 ل بتحساينمال وعادم اوكتفااو فقامنتجات لها القدرة عيى تميير طريقة الناس في الحياة والع

ارتفاا  أدائها في إطار إرتاج منتوج معين، وذل  مان  االل الساعي إلرتااج منتجاات تتمياز ب

ل   مان  االمدة حياتها. كما تتميز المؤسسات الرائدة بتعاميها مع العديد مان الزباائن، وذلا

قيماة  ا عياى  ياقالمناقصات وأوامر التوريد. زيادة عيى هذا تتميز هذه المؤسسات بقادرته

)  .مضااافة عاليااة تساام  لهااا بتحقيااق معاادل رباا  صااافي عااال وتحقيااق معاادل رمااو مرتفااع

 (2، 2002الشبراوي 

  الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال للمؤسسات الناشئة المبدعة: .2

مياة تتولى حاضنات األعمال،  الل احتضارها المؤقت ليمؤسسات الناش ة، تقاديم ج

 (8، 2013)مماري و بوكساري  يما ييي:من الخدمات تتمال ف

 مرافقة المؤسسات الناش ة  الل مرحية ابتدائية قبل احتضارها؛ 

  تمكين المؤسسات بعد احتضاارها مان الحصاول عياى محال ب يجاار معقاول  االل

 ؛ ...قفترة محدودة؛ وكذا توفير الوسائل اليوجيستية مال قاعات اوجتما ، و ائ

 ا التعرف عياى محيطهاا واورادماج فياه، ومسااعدته تمكين المؤسسات الناش ة من

فااي الحصااول عياااى التموياال بفضااال العالقااات التاااي تربطهااا ب صاااحاب ر وس 

 األموال؛

   التعريااال بالمؤسساااات المحتضااانة مااان  اااالل وساااائل اإلعاااالم والحضاااور فاااي

جماع المعار  المختيفة، وكذا تمكينها من اوستفادة من شابكات اوتصاال التاي ت

محتضاانة، زيااادة عيااى مساااعدتها عيااى تن اايم ت اااهرات فااي محاال المؤسسااات ال

 عميها؛

  تمكين المؤسسات من الحصول عيى معرفة، من  الل مرافقتها فاي إعاداد  طاة

 ما تعتباركأعمالها، وكذا إيدا  براوات او ترا  وكل ما يتعيق بالميكية الفكرية. 

لتكنولوجياااا الحاضااانات إطاااارا مالئماااا يسااااعد المؤسساااات الناشااا ة عياااى رقااال ا

ت وتوطينهااا محييااا،  اصااة عناادما يتعيااق األماار بتكنولوجيااا و تتطيااا اسااتامارا

 كبيرة؛
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  مساااعدة المؤسسااات المحتضاانة عيااى د ااول األسااوا ، معتماادة فااي ذلاا  عيااى

 الشركات الكبيرة التي ترتبل بها؛

 ن التقييم المستمر لوضاع المؤسساات المحتضانة لمعرفاة مشااكيها والحياول الممكا

 ، واوستفادة من هذه الخبرة في دعم مؤسسات راش ة أ رت.تقديمها

 زائر.اإلطار المفا يمي و القانوني  المؤسسات الناشئة بالج المحور الثاني:        

 ليمؤسسات الناش ة عدة تعريفات منها: مفهوم المؤسسات الناشئة:  -1        

 ساهية اورشاااو و و الناشا ة هاي مؤسساة صاميرة الحجام وهاي تتمياز بكورهاا المؤسساة 

عنى رشاو هذا النو  من المؤسسات  بم ضخما، ويمكن ليشباب أن يتوصل إلتتطيا تمويال

 أن الشاباب المتخارج والحاصال عياى شاهادات يمكان لاه تطاوير مشااريعه وافكااره وارشاااو

مؤسسة راش ة عو  أن يشمل منصاا عمال فاي مؤسساة ماا ويتطياا اومار فقال دراساة 

المشاارو  الااذي ير ااا ارشاااوه حتااى يعاارف ماادت إمكاريااة تجساايده متطيبااات السااو  وفااق 

 ورجاحه.

و تبتكار الشركة الناش ة هي شركة حدياة النشا ة، تبتكار منتجاا )أو  دماة( جديادا كيياا أ 

بحاي رصيمة فريدة لمنتم قديم، تمتي  الطموؤ ليتوسع بشكل كبير، وتسعى إليجاد رماوذج 

 . يحقق ذل  الطموؤ  الل سنوات قييية

ييي هي شركة في المرحياة األولاى مان بداياة عميهاا التشام (Startup) ركة الناش ةالش 

هم حاولاة مانوكايراً ما يتم تمويل هذه الشركات في البداية من قبل مؤسسيها الرياديين في م

دودة أو لالستفادة من تطاوير مناتم أو  دماة يعتقادون أرهاا مطيوباة. ر اًرا ل يارادات المحا

دت فا ن مع ام هاذه العميياات صاميرة الحجام ليسات مساتديمة عياى المااالتكااليل المرتفعاة، 

 الطويل بدون تمويل.

هااو مصااطي  يُسااتخدم لتحديااد الشااركات حدياااة النشاا ة،  startup الشااركة الناشاا ة أو 

 سرعة.ب وأمامها احتماوت كبيرة لينمو واوزدهار رش ت من فكرة ريادية إبداعية والتي

من بين السمات التي تتسم بها الشركات الناشا ة شئة: خصائص ومميزات الشركات النا-2

 ييي: ما

فهوم عيى م startupتعتبر مهمة وليست عمالً: تعتمد الشركة الناش ة أو الستارت اب  

طاوال  العمل كمهمه، لاذل  قاد تجاد العااميين بالشاركة الناشا ة بمان فايهم أصاحابها يعمياون

قياق ن الهادف األساساي هاو اإلرجااز وتحالوقت، وو ييتزمون بعدد ساعات عمل معينة، أل

 رتائم ورمو سريع؛

البعااد عاان السياساااة: إذا ت مياات حاااال مع اام الشاااركات العمالقااة التاااي باادأت كشاااركة  

سااوف تجااد أن مع مهااا إن لاام يكاان أ يبهااا لاام يااد ل فااي أي معااارر سياسااية، او … راشا ة

 ارحياز ألي طرف في أي صرا ؛

لمالياة اشاركات الناشا ة بمراقباة حركاة التادفقات التحكم المالي الدقيق: يقاوم أصاحاب ال 

وهاي دا ل شركاتهم بدقة وحرص، ويعاميورها باهتمام كبير وك رها مد راتهم الشخصاية )

ألراه  أحياراً تكون معتمدة فعالً عيى مد راتهم كمصدر من مصاادر التمويال الخااص بهاا(،

 ببساطة  سارة األموال يعنى الفشل األكيد؛

قاات العصايبة: ي هار دور العالقاات والتواصال، كيماا كارات الشاركة العالقات في األو 

عيى تواصل مع عدد كبير من األشخاص سواو كااروا عماالو محتمياين أو شاركات شابيهه 
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كمااا زادت قاادرة الشااركة عيااى مواجهااة المواقاال الصااعبة مااال … لهاام أو حتااى منافسااين

لشاااركة، ا تااارا  أر ماااة )اسااتقالة مااادير تنفياااذي، قياااام عمياال كبيااار بوقااال التعامااال مااع ا

الشااركة(.لذل  يحاارص أصااحاب السااتارت اب عيااى تكااوين عالقااات كاياارة وعيااى عاادة 

 مستويات، لالستفادة منها في المستقبل واوعتماد عييها إذا اقتضت الحاجة؛

ة، كماا قيادة قوية: يتصل مديري الشركات الناش ة بالقوة وتبنى أ القياات عمال إيجابيا 

ت فرياااق العمااال وتشاااجيعهم، حياااث ان روؤ فرياااق العمااال يحرصاااون عياااى رفاااع معنوياااا

 المرتفعة هي أساس الكفاوة والنجاؤ لشركاتهم؛

 اوحتارام المتبااادل: هناار ساايم وليفاي ومااديرين وماولفين، لكاان كال فاارد يالقاى رفااة 

رد أو القدر من اوحترام، والنجاحات يتم اوحتفال بها بشاكل جمااعي بماض الن ار عان الفا

 السبا في الوصول إليها؛ اإلدارة التي كارت

و أهام هالعميل هو محور اوهتمام األساسي: ترت الشركات الناش ة الناجحة أن العميل  

ا بعاد أصل من أصولها، لذل  تهتم برضاه وتقييمه ليمناتم الاذي تقدماه، وتاوفر لاه  دماة ما

 البيع لضمان استمراره وكسا ووئه؛

يع الناشاا ة بوجااود جااو عااام ماان التشااجطاقااة إيجابيااة: تمتاااز بي ااة العماال فااي الشااركات  

قااة سااوف والطاقاة اإليجابيااة ليتحفيااز واإلرتاااج، ألن هااذه الشاركات تعياام أن باادون هااذه الطا

ور جلااى الشااكل الروتينااي الااذي يهااتم باااألتتحااول بي ااة العماال ماان الشااكل الفعااال النشاايل إ

 وساعات العمل؛

 الشاافية،عالي من األماراة و الصد : الشركات الناش ة الناجحة عادة ما يكون لديها قدر 

بهاا،  لذل  تحاول هذه الشركات دائمااً أن تكاون صاادقة ماع عمالئهاا، وكاذل  ماع العااميين

 وتنمو. وذل  ألرها تعيم أره بدون هذه الصفات لن تكتسا الاقة التي تحتاجها حتى تستمر

 من بين عيوبها:عيوب الشركة الناشئة: -3

 المنتم أو الخدمة التي يتم تقديمها؛المخاطرة العالية المرتبطة بفشل  

 عدم وجود استقرار أو أمان وليفي؛ 

 العمل بجهد لساعات طويية، مما يزيد من التوتر واإلرها ؛ 

 .قد و يتمتع مال  الشركة الناش ة بالخبرة الالزمة إلرشاو عمل تجاري 

 ييي: تتمال فيماة داف تمويل المؤسسات الناشئة: -4

 ة ليمشرو  اوستاماري باإلمداد بالتجهيزات الالزمة؛توفير السيولة الضروري 

 تمطية جزو من تكاليل المشرو  اوستاماري؛ 

 رفع القدرات التصديرية ليمؤسسات عن طريق دعم هذه المؤسسات وتموييها؛ 

 تفعيل ر ام المشاركة عن طريق التمويل اإلسالمي؛ 

ة لهااذه المؤسسااات يساااعد التموياال عيااى التوسااع وفاات  وحاادات أو  طااوط ارتاااج جديااد 

 وزيادة حجم أرشطتها ومنه زيادة العمالة؛

 وت والتجهيزات الحدياة؛الت جيري الحصول عيى المعدات واآليساعد التمويل  

 مساعدتها في مرحية اورطال  من  الل الية حضارات اوعمال؛ 

توت تحري  عجية اوقتصااد وتحساين اإلرتااج والرفاع مان اإلرتاجياة واورتقااو الاى مسا 

 العالمية؛
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 رفااع القااادرات التصاااديرية ليمؤسساااات عااان طريااق دعااام هاااذه المؤسساااات وتموييهاااا. 

 (134، الصفحة 2020)صولي 

 ترويم  قافة الريادة واوبدا  واوبتكار؛ 

 تنمية مهارات العمل الحر والقدرة عيى إدارة المشرو  بشكل مستقل؛ 

 الحاضنة؛ ترقية رجاؤ المشرو  من  الل الخدمات الشامية التي تقدمها 

 رعاية ومساعدة المؤسسات الجديدة في مرحية البدو والنمو؛ 

م )رياااكتشاااف القاادرات اإلبداعيااة الكامنااة وترجمتهااا الااى مشاااريع إرتاجيااة متمياازة.  

  (149، الصفحة 2018

 المحور الثالث: ليغ تمويل و دع  المؤسسات الناشئة في الجزائر  

 وص : رةس المال المخاطر ة      

يعتباار رأس المااال المخاااطر التموياال الااذي يااوفره   :ريااف رةس المااال المخاااطرتع  1-

ديها لااالمسااتامرين ليشااركات الناشاا ة واألعمااال التجاريااة الصااميرة والتااي يعتقااد أن يكااون 

رين إمكارية رمو طويل األجل، وبصفة عاماة يا تي رأس الماال المخااطر عاادة مان المساتام

ل ة أ اارت، ومااع ذلاا ، ف رااه و ي  ااذ دائمااا الشااكرفيعااي المسااتوت أو ماان أي مؤسسااة مالياا

 النقدي فقل، بل يمكن أن يكون في شكل  برة فنية أو إدارية.

عيى الر م من أره يمكن أن يكون محفوفا بالمخااطر بالنسابة ليمساتامرين الاذين طرحاوا    

األماااوال، وإمكاراااات العوائاااد فاااو  المتوساااال هاااي مكافااا ة جذاباااة، وبالنسااابة ليشااااركات 

وعات الجديااادة التاااي لاااديها تاااااريخ تشااامييي محااادد)أقل مااان عاااامين(، وأصااااب  والمشااار

ي لزياادة رأس الماال، المخاطر شائع بشكل متزايد بال هاو أمار ضارور رأس المال تمويل

و اصااة إذا كااان و يمكنااه الوصااول إلااى أسااوا  رأس المااال أو قاارو  البنااور أو أدوات 

الاادين أ اارت، ويعتباار الجارااا الساايبي الرئيسااي أن المسااتامرين عااادة مااا يحصاايون عيااى 

 حقو  الميكية في الشركة وبالتالي في اتخاذ القرارات المتعيقة بالشركة.

 الجزائار فاي اوساتامار ماال رأس شاركات أرشا ت :ر في الجزائررةس المال المخاط  2-

 اوستامار مال رأس الخاص بشركات /242006/06المؤرخ في   06/11القارون بموجا

رشااطها  ، ولممارساةالناشا ة و الصاميرة المتوساطة المؤسسات لتمويل  صوصا الموجهة

تنفياذي  جاا مرساومبمو المالياة وزارة مان لتصاري  اوساتامار رأسامال شاركات تخضاع

 يمتاازوا أن الاذين يجاا مسايرها مان بضامان 2008/02/11 الماؤرخ ياوم   08/56رقام

لرقاباة لجناة  يوبالتال المتداولة وتسير القيم المالية لتكون السو  في أن تد ل و باوحترافية

الماؤرخ  04/16و ذلا  بموجاا تن ايم رقام  COSOBتن يم و مراقبة عمييات البورصة 

ى عيا الضارائا كاإلعفااو مان مالياة اوستفادة مان تحفيازات إمكارية مع 2016/09/01يوم

 أساهم شاكل شاركات وت  ذ شركات رأسمال اوساتامار سنوات، 5 الشركات لمدة األرباؤ

 الميزارياة ليمؤسساات ألعياى بتمويال وتقاوم الت ساية عناد50% محارر أدراى برأسامال

صاة أماوالهم الخا مان  15%إو شاميلت  ام أقصى، لحد لها الضروري بالتمويل اوقتصادية

 مان 10% حادود فاي إو تقادم وو المؤسساة، رفاة ماال رأس فاي ليمشااركة و احتياطاتهم

  الصافي. مالها رأس

  : Sofinanceشركة . 21.

https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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 09و تاام اعتمادهااا ماان طاارف بناا  الجزائاار فااي  2000أفرياال  04تاام إرشااا ها فااي      

ن مهااام هااذه الشااركة المساااهمة فااي إرشاااو مييااار دج، ماا 5باارأس مااال قاادره  2001جااارفي

ا تااؤدي هااذه الشااركة مهامهاا المؤسسااات الجدياادة فااي إطااار اوسااتامار األجنبااي المباشاار،

يتعياق  وولائفها بهدف تدعيم و إرعاش اوقتصاد الوطني و ذل  ببعاث ارطالقاة جديادة فيماا

 بتمويل المشروعات الصميرة و المتوسطة و تتيخص فيما ييي:

 ترقية و تطوير المؤسسات الصميرة والمتوسطة من  الل المساهمة في رأسمالها؛ 

 كوساايل فاااي المعااامالت الخاصااة بهااااالمساااهمة جارياااة، واألورا  التحيااازة الااديون و  

 باألسهم و السندات؛ و

 .ترقية اوعتماد عيى اإليجار التموييي باتجاه المؤسسات الصميرة والمتوسطة  

معتماد بموجا قرار المجية الوطني ليمساهمات الدولة الالمذكورة وإضافة إلى الولائل  

  :تم تحديد النقطتين التاليتين 2003أكتوبر  20في 

يااق تركيااز رشاااط الشااركة عيااى القطااا  العااام و توساايع تااد التها فااي المهااام فااي مااا يتع  

تسااايير الماااوارد العاماااة التجارياااة  يااار عدة المؤسساااات فاااي عميياااة الخوصصاااة وبمساااا

 صدة؛ المر

طااوير المؤسسااات عاان طريااق إرشااادها تركيااز مهااام الشااركة عيااى دعاام و ت هياال و ت  

، البحاث مساردتها في إعادة هيكيتها المالية و اإلستراتيجية)التشاخيص، فات  رأس الماالو

، قاارو  عان الشااراكة( وتااوفير كاال فاارص التمويال المالئمااة )مساااهمة فااي رأس المااال

الجااادول التاااالي يباااين لناااا حجااام لتماااوييي( ومتوساااطة، وقااارو  اإلمضااااو واإليجاااار ا

 .ليمؤسسات اوقتصادية Sofinanceالتي توفره شركة   encoursالتمويل

 

 )الوحدة ةلف 2017-2015خالل الفترة   Sofinanceنشاط شركة (: 1الجدول رق  )

 دج(

 2017 2016 2015 السنوات   -البيان   

 1163937 1047000 1245600 المسا مة في رةس مال المؤسسات

 6250598 5138000 4933000 اإليجار التمويلي

 827966 1608000 672000 قروض اإلمضاء

 3077998 2845000 3292000 قروض متوسطة األجل

 50000 50000 500000 سندات المسا مة

 -chiffres clés-rapport annuel  :المصدر

Consulté le 03/11/2020 dz.-ncesofinawww. 

ر با  رالحظ من  الل الجدول أن المسااهمة فاي رأس الماال ليمؤسساات اوقتصاادية قاد     

و هااي قيمااة متواضااعة إذا 2017 ماليااين أورو ساانة  7,6مييااار دج أي حااوالي  1,163

اقتصار  Sofinance قوررت بحجم التمويالت في أمريكا و أوروبا و أن مسااهمات شاركة

 .ذل  إلصالؤ مسارها و إعادة هيكيتهاعيى الشركات العمومية المتعارة وقل ف

  : Finalepشركة . 22.

http://www.pmeart-dz.org/
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 في ت سيساها كال مان القار ساهم  1991تم إرشا ها تحت شكل مؤسسة مالية في سنة    

يون دج، كان مي 732الوكالة الفررسية ليتنمية برأسمال قدره الشعبي وبن  التنمية المحيية و

           .ن إرشائها مساعدة المؤسسات الصميرة والمتوسطة عيى تخطي مشكل التمويلالهدف م

واجاه من أجل مساعدة المؤسساات اوقتصاادية فاي الجزائار التاي تار وفي رفة اإلطو      

مااان طااارف  2000صااعوبات، ارطياااق اعتمااااد صاايمة رأس الماااال المخااااطر فااي جوييياااة 

مان  االل تقاديم حصاص مسااعدة تخاص   CNACالصندو  الوطني ليت مين عان البطالاة

ادية المشااركة المؤقتاة فاي رأسامال المؤسساة اوقتصاأس المال الموجه لجوارا مختيفة ور

  .كذا زيادتهايضمن المحاف ة عيى مناصا الشمل وبمساعدتها في التسيير الذي 

ة عيااى مااع اسااتعمال الصااندو  رأس المااال المخاااطر فهااو يساااعد المؤسسااات اوقتصااادي

األول اجتمااااعي بعااادم  ياااق  :يعمااال عياااى تحقياااق هااادفينجهاااة الصاااعوبات المالياااة وموا

هاو لحااث المؤسساات عيااى دم تساري  العمااال، والاااري رفسااي والمؤسساات اوقتصاادية، عاا

 إرشاو شركات رأس المال المخاطر لمساعدة المؤسسات اوقتصادية.

  : El Djazair Istithmar الجزائر استثمارشركة 3.2. 

مؤسساااة رأسااامال اساااتاماري، طابعهاااا القااااروري ذات مسااااهمة، ” زائااار اساااتامارالج”   

لمتعيااق بشركاا ة رأساامال وا 2006جااوان  24المااؤرخ فااي  11-06القااارون رقاام    يحكمهااا

 . 2010جوييية  7بينما بدأت رشاطها في  2009ديسمبر  28أرش ت في  ،اوستاماري

 BADR التنمياة الريفياة  ن عمومي  ا ين هماا بنا  الفالحاة وأرش   ت بمبادرة مان بنكي ا    

BANK اوحتياطوالصندو  الوطني ليتوفير و CNEP BANK  . 

أساامال بر 2010ماااي  11دهااا ماان طاارف وزارة المالي  اا ة بت  اا اريخ لق اا د ت  اا م اعتما    

 :( دي  نار ج زائ    ري م     وّز  كالت الي1اجتماعي ي بيا م   ييار )

 El Djazair Istithmar شركة  (: تقسي  رةسمال2الجدول رق  )

 الحصص في س المال مبلغ رةس المال المسا مون

 %70 دج 700.000.000,00 بنك الفالحة و التنمية الريفية

 %30 دج 300.000.000,00 بنك-الصندوق الوطني للتوفير و اصحتياط
 %100 1.000.000.000,00 المجموع

www.eldjazair-istithmar.dz- consulté le 03/11/2020. :  المصدر 

 ساهمة اوساتاماري إلاى الاد ول فاي ش ا راكة وذل ا   بم ا تسعى ش   رك   ة رأس الماال    

ل منااه كااو ،ماان رأساامال الشرك اا ة المستهدف اا ة رق  دي اا ة، ذات أق  يي اا ة و بصاافة مؤق    اا تة

ة به الخاصاة فاي المؤسساات الصاميرشابالمسااهمات فاي األماوال الخاصاة و عميية ت  تعيق

 .المتوسطة و الناش ةو

مال فاي رأسا كةسي لشرك   ا ة "الجزائ  ا ر است  ا امار" فاي المشاارتما    ل النش  اط الرئي   

 قصى % ك 49يية )وبهذا ت  كون مساهمة أق     ،والناش ةالمتوسطة المؤسسات الصميرة و

تمااال المهااام الرئيسااية لشااركة ، وهااذا  ااالل جميااع مراحاال رمّوهااا ،حااد ( ماان المؤسسااة

  "الجزائر استامار" فيما ييي:

 الناشاا ة منااتم مااالي لمعالجااة العجااز فااي أعيااىصااميرة والمتوسااطة وماان  المؤسسااات ال  

 جدول ميزارية المؤسسة )األموال الخاصة(؛

https://www.eldjazair-istithmar.dz/_Admin_root/spaw2/uploads/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006-11.pdf
https://www.eldjazair-istithmar.dz/_Admin_root/spaw2/uploads/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006-11.pdf
http://www.eldjazair-istithmar.dz-/
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 اوتصاالدة في مجال تكنولوجياات اإلعاالم وتشجيع المستامرين في  يق مؤسسات جدي  

 القيم المنقولة؛

 المشاركة في بررامم ت هيل المؤسسات الصميرة و المتوسطة ؛  

 نمية الّسو  المالي )البورصة( ؛المشاركة في ت  

  .تحسين الهيكل المالي ليمؤسسة لتمكينها من الحصول عيى الق  ر  المصرف  ي  

 

  ت  يخص أه  م الخطوات ليشراكة فيما يي  ي:     

طياا بهاذا األ يار يتقادم  ،الجزائر استامار مع حامال المشارو اوتصال األولي لشركة   

 شراكة و ميخص عن مشروعه؛

لياة التاي ت ا نص أيضاا عياى اإلجاراوات األوإرشاو عالق   ة ش  راكة والمشرو  و فحص  

 ، ل رشاااو، مشاايرا إلااى بعااض الشااروط لهااذا البروتوكااول ) الموقااع و ت قي اا يم ليمشاارو

 (؛...وضع  ّطة عمل،

ى لجناة بعد دراسة تفصييية ليمشرو  )تحييل مالي، قاروري، تقني،...( إل عر  الميفات  

 أو مجية اإلدارة وتخاذ قرار؛/اوستامار و

قااد المساااهمين" أو"عقاااد ذلاا  بااالتوقيع عياااى "عو  إضاافاو الطااابع الرساامي ليمشااااركة  

 ؛يتضمن هذا األ ير، التزامات الطرفين وكذا طر  التسيير و الخروجالشركاو" و

إعاداد إجراوات ت سية المؤسسة يتخذ الطرفان اإلجاراوات القارورياة إلرشااو المؤسساة )  

 ؛ (...رون األساسي ليشركة، التسجيل بمركز السجل التجاري، تحرير رأس المالالقا

 ؛وريةوهذا من  الل القيام بزيارات ميدارية وإعداد الت قارير الد متابعة المشرو   

 التناازل عياى حصصاها فاي الشاركة لفائادة الشاري ذل  ساواو بوالخروج من المشاركة   

و  ال المؤسسة إلاى مساتامر صاناعي أو إلاى صاندالحالي أو بيع بالتراضي أ يبية رأسم

 .استاماري ت ر أو التنازل عيى الحصص عن طريق البورصة

  : ASICOMالشركة الجزائرية السعودية لالستثمار 4.2. 

 موقعاة فايأرش ت الشركة الجزائرية السعودية لالستامار "أسيكوم" بموجاا اوتفاقياة ال    

ها في ئرية والمميكة العربية السعودية. باشرت رشاطبين حكومتي الجمهورية الجزا 2004

، يتواجااااد مقرهااااا بااااالجزائر العاصاااامة. حاااادد رأساااامال الشااااركة باااا  2008يوريااااو  شااااهر

 .دوور(، بالتساوي بين الدولتين  مييون 75دج )حوالي  8.000.000.000

ن يتمال  ر  الشركة في تمويل اوستامار في كل المجاوت وجميع القطاعاات، وذلا  عا

 :طريق

المساهمة في رأسمال مشاريع )شاركات( جديادة أو اقتنااو حصاص فاي شاركات  

 .قائمة

 .تمويل المشاريع التي تساهم فيها الشركة عن طريق حساب المساهمين 

 )الوحدة ةلف دج( 2019خالل سنة   Asicomنشاط شركة (: 3الجدول رق  )

 2019 السنوات   -البيان   

 3000000 ت اوقتصاديةالمساهمة في رأس مال المؤسسا

 3000000 قرو  متوسطة األجل

 26000000 مجمو  اوستامارات المنجزة
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 http://www.asicom.dz/index.php/ar/  :المصدر

Consulté le 03/11/2020. 

 

أس مااال المؤسسااات فااي ر  Asicomرالحااظ ماان  ااالل الجاادول أن مساااهمة شااركة    

مويال و يقتصار تميياون أورو  20أي ما يعادل با  مييار دج  3بيا  2019 اوقتصادية لسنة

 هذه الشركة فقل ليمشاريع الفندقية و المراكز التجارية الضخمة. 

  ANSEJثانيا: الوكالة الوطنية لدع  تشغيل الشباب       

في جااار 22المااؤرخ فاي  14-04رقام  أرشا ت هاذه الوكالااة بموجاا المرسااوم التنفياذي      

ت ،  وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واوستقالل المالي توضع تحا2004

 وصاااية ساايطة وزياار التضااامن الااوطني واألساارة والمجتمااع الااوطني فااي الخااارج المتابعااة

 شاريعالعميية لنشاطات الوكالة. ومن مهامهاا رجاد: تسايير جهااز القار  المصامر وفقاا ليت

 والتن يم المعمول بهما، تمن  قرو  بدون مكاف ة.......إلخ.

 :الوكالة إلى تحقيق جمية من األهداف لعل أهمها ذهتسعى ه

 المؤسساات وتوسايع إرشااو فاي المشااريع لحااميي  Ansej الادعم جهاز مرافقة 

 ؛ليخدمات المقدمة أو ليسيع المنتجة سواو الصميرة

 يااةالمقاووتو المباادرة روؤ لتعزياز ابيروالتاد اإلجااراوات أشاكال جمياع تشاجيع 

Entreprenariat . 

 تكنولوجيااات عاليااة فةمضااا قيمااة ذات جااودة و مبتكاارة مشاااريع إرشاااو تشااجيع 

 ماان ليشااباب األوليااة إعطاااو مااع الناشاا ة الشااركاتو واوتصاااوت المعيومااات

 .المهني التكوين و الجامعات  ريجي

 .الشباب المستامرين قبل من والخدمات السيع رشاط وتوسيع إرشاو تعزيز 

 ؛األرشطة إرشاو في الشباب المستامرين ومرافقة والمشورة الدعم تقديم 

 عيقااةالمت والتن يميااة والتشااريعية والتقنيااة اوقتصااادية المعيومااات جميااع إتاحااة 

 ؛الشباب المستامرين لجميع ب رشطتهم

 وNASC  ، الضارائا ، )البنور الجهاز شركاو مختيل مع العالقات تطوير 

 CASNOS، ؛.)إلخ 

 ؛القطاعات مختيل –اوستامار فرص لتحديد القطاعات بين شراكة تطوير 

 ؛الشباب ليمستامرين الصميرة المشاريع إدارة تقنية عيى التدريا توفير 

 وتوساايع إرشاااو لتعزيااز األ اارت والتاادابير اإلجااراوات أشااكال جميااع تشااجيع 

 .النشاط

  :يل و المساعدات المالية الممنوحةشروط قابلية اصستفادة من التمو -1

 :شروط قابلية اصستفادة من التمويل -1- 1

 أجااال وماان الشاااباب، المسااتامرين عيااى يجاااا أرشااطتهم، المشاااريع أصاااحاب إرشاااو عنااد

 الشااروط فاايهم تتااوفر أن الشااباب، تشااميل لاادعم الااوطني صااندو  مساااعدة ماان اوسااتفادة

 :التالية

بة سانة بالنسا 40سنة )استانائيا  35و  19أن يكون سن الطالا ليقر  ما بين  

 مناصا شمل دائمة عيى األقل( ؛ 03لمسير مؤسسة يقوم بتوفير 

http://www.asicom.dz/index.php/ar/
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 أن تكون لديه مؤهالت مهنية أو مهارات معترف بها؛ 

  .أن يقدم مساهمة شخصية عيى شكل أموال  اصة 

     :المساعدات المالية الممنوحة -1-2
  :امارية عيى مستويينيتم تحديد عميية تمويل المشاريع اوست

  :المستوم األول-ة
  :ماليين دج 5بالنسبة لالستامار الذي يكون أقل من أو يساوي   

  ؛ %1 مساهمة شخصية بنسبة 

  ؛ANSEJمن وكالة  % 29قر  بدون فائدة بنسبة  

 08مدتااه  % 100مااع فائاادة مخفضااة بنساابة  %70قاار  ماان البناا  بنساابة   

 .نواتس 03سنوات مع ت جيل الدفع لمدة 

  :المستوم الثاني-ب
يياون م 10يكاون أقال مان أو يسااوي مبياا مالياين دج و 5ساتامار الاذي يفاو  بالنسبة لال  

  :دج

  ؛ 2%بنسبة  مساهمة شخصية 

  ؛ ANSEJمن وكالة % 28قر  بدون فائدة بنسبة  

 08مدتااه  % 100مااع فائاادة مخفضااة بنساابة  %70قاار  ماان البناا  بنساابة   

 سنوات. 03لمدة سنوات مع ت جيل الدفع 

 ثالثا: لندوق تمويل المؤسسات الناشئة       

لياد أن وكشل الوزير المنتدب المكيل باقتصاد المعرفة والمؤسساات الناشا ة ياساين        

وعاة صندو  تمويل المؤسسات الناش ة والمبتكرة سينطيق قريبا في العمل إلاى جاراا مجم

د عييهااا باعتبارهااا إحاادت الركااائز، التااي تعتمااماان األطاار القاروريااة لتن اايم عميهااا وتسااهييه 

راه أالحكومة في إرساو اقتصاد جديد قادر عيى  يق الااروة ومناصاا الشامل، مشايرا إلاى 

ل حاضنة ليمؤسسات إلى  اياة اآلن و أوضا  ولياد ياساين، أن صاندو  تمويا 18تم إرشاو 

فاي  يادة الرساميةورنت ار صادور اإلطاار القااروري فاي الجر»المؤسسات الناش ة تم إرشاا ه 

ي ياة لتفاادقادم األيام إلطالقه والبدو في اساتقبال طيباات التمويال عان طرياق بواباة الكترور

ر إلاى وعن التسهيالت الموجهة ليمؤسسات الناشا ة، أشاار الاوزي«. الحواجز البيروقراطية

ت أرهااا تشاامل اإلعفاااوات الضااريبية والتموياال إلااى جارااا اوسااتفادة ماان  اادمات الحاضاانا

 فااي العاصاامة، وأن 14حاضاانة ماان بينهااا  18ساارعات األعمااال، وفتااا إلااى أن هنااار والم

ل الااوزارة تعتاازم إرجاااز حاضاانة فااي كاال وويااة. وفااي ذات الساايا ، أكااد الااوزير أن العماا

 بالتصاااري  جااااو لتجااااوز العقباااات البيروقراطياااة ومشااااكل التمويااال التاااي و تتماشاااى ماااع

روري ذكية وبرمجياات، وقاد تام إرجااز إطاار قاا متطيبات هذه المؤسسات التي تتطيا حيوو

يمكاان حاااميي المشاااريع ماان الحصااول عيااى التموياال وإقامااة مشاااريعهم والتصااري  بهااا 

 .والتعرف عييها حتى قبل إرشائها

من جهة أ ارت، كشال الاوزير أن وزارتاه بصادد تحضاير مجموعاة مان األطار القارورياة 

يشاركة ن اام التصاريحي والشاكل القااروري لليتعريل بالشركة الناش ة وحاضنة األعمال وال

لدراساة االاذي هاو قياد  2021إلى جارا مقترحات لقاارون المالياة التكميياي وقاارون المالياة 

 .بوزارة المالية
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وياارت وليااد ياسااين أن المؤسسااة الناشاا ة تختياال عاان المؤسسااة المصاامرة، وهااي شااركة 

الاذكاو بتكار وجاوت التكنولوجيا واومبتكرة لديها القابيية لينمو السريع، أرش ت حدياا في م

مسا لة  الصناعي واوقتصاد الرقمي، مضيفا أن الجزائار هاي البياد الوحياد الاذي ترتقاي فياه

 تعزيز إرشاو مؤسسات راش ة والن ام البي ي إلى مستوت قطا  وزاري.

إرشاااو صااندو  تموياال المؤسسااات الناشاا ة مااع احتاارام  11-07-2020أعياان الااوزير يااوم 

عان  اإلسالم و ذل  عن طريق اوستامار في رأس المال حيث تشابه عميياة التمويالمبادئ 

طريااق أورساااج إو أن القاار  البنكااي يكااون حااالو أي قاار  باادون فوائااد مااع اسااتبدال 

 المساهمة الشخصية بحصص في الشركة الناش ة.

 الخاتمة:       
 ياةفعال مان باه تتمياز الما الناشا ة المؤسساات تمويالو تطاوير الاى تساعى الجزائار       

 شل رعاا وساائل فضالأ مان فهاي اوقتصاادية، التنمياة وتحقياق الاوطني اوقتصااد لتحري 

لتنافساية ا التحاديات عيى رفع قادرة تجعيها التي ومرورتها تكييفها لسهولة ر را اوقتصادي

  .  الاروة جيا

أس ر الجزائار شاركاتالفناي ليمؤسساات الناشا ة فاي من أهام وساائل التادعيم الماالي و     

ساات تتميز هاذه المؤس ،المال المخاطر، جهاز أورساج وصندو  تمويل المؤسسات الناش ة

يعاي المجاال الطب بالقدرة عيى التعامال ماع المخااطر حياث يماال دعام المشاروعات الناشا ة

 التاااي تقاااوم بتمطياااة الحاجاااات التموييياااة ليمشاااروعات بااادون أن تتطياااالنشااااط الهي اااات و

ذلا  عياى  االف القارو  التاي تكاون واجباة الادفع مهماا كارات رتاائم رشااط ضمارات، و 

 المؤسسة المقترضة. 

هاذه  محدودا جدا بالر م من أهمياةزائر متواضعا ويبقى سو  رأسمال المخاطر في الج   

لمالياة ا، األمر الاذي يحاتم عياى البناور الجزائرياة تشاجيع إقاماة مؤسساات الوسااطة التقنية

التقنيااة التااي بقااي عااددها محاادودا جاادا حيااث يشاامل أربااع شااركات  المتخصصااة فااي هااذه

Finalep ،Sofinance،El Djazair Istithmar صاندو  وAsicom و تتعادت رسابة و

)التموياال الاال ااي( و هااي رساابة  %34مساااهمة شااركات رأساامال المخاااطر فااي التموياال 

موياال فااي تااوفير التكااذل  يبقااى مساااهمتها  ،ررااة بن يراتهااا فااي الاادول المتقدمااةضااعيفة مقا

يال بال ينحصار مجاال أعمالهاا فاي تمو ،الالزم ليمؤسسات الناشا ة فاي الجزائار جاد ضاعيفا

لخشااا تحويال ا ،ماواد التميياال ،صااناعة األلبساة ،الصاناعات التحوييياة ليمنتجااات المذائياة

يخص  ، أما في ماكل هذه األرشطة و تتطيا مخاطرة كبيرةواستمالل الاروات المنجمية و

ناا ت بجدياة لتجالمؤسسات الناش ة عن طريق أورساج، يجاا أن تاتم معالجاة الميفاا تمويل

  . تعار هذه المؤسسات

 :التوليات             

قال فالعمل عيى ترسيخ  قافة اوساتامار لادت الشاباب الجاامعي لكاي و يعتمادوا  

يع تشجو ذل  بتنمية روؤ المقاووتية وحا المخاطرة و عيى الوليفة العمومية

 ؛األفكار اإلبداعية

يى إقاماة شاركات رأسامال المخااطر وذلا  بمنحهاا اومتياازات تشجيع الدولة ع 

الجبائيااة لتساااهم فااي تااوفير التموياال الااالزم مااع الرفااع ماان مساااهماتها الماليااة و
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تساهم باذل  فاي تطاوير الساو  الماالي عان طرياق إد اال و ليمؤسسات الناش ة

 ؛شركات رأسمال المخاطر منهامؤسسات أ رت في البورصة بعد ارسحاب 

الناشاا ة لتسااهيل عقااار الصااناعي ليمؤسسااات الصااميرة والمتوسااطة وتااوفير ال 

  ؛الحصول عيى الموافقة من الهي ات الممولة لتمويل هته المؤسسات

دعااام إرشااااو حاضااانات األعماااال و تشاااجيعها كورهاااا مااان أفضااال وساااائل دعااام  

 ؛المؤسسات الناش ة

ات تسهيل عميياة مان  اوعتمااد ليمؤسساوالقر  وإعادة الن ر في قارون النقد  

 ؛المالية المتخصصة

تااوفير سااو  سااندي رشاال يضاامن هااذه الهياكاال إعااادة تموييهااا و رموهااا، ممااا  

 ليمؤسساات الناشا ة تاوفير التمويال الاالزم فاي مشااركتها يشاجعها عياى زياادة

 ؛هذه المؤسساتيضمن بدوره رمو و

اإلجااراوات اإلداريااة   Startupةتسااهيل عيااى المؤسسااات اوقتصااادية الناشاا  

رأس المااال المخاااطر ممااا  لالساتفادة ماان التموياال الااالزم عاان طريااق شااركات

 .يضمن لها رموها

ة تقااديم التموياال ليمؤسسااات الناشاا ة التااي فااي مرحيااة مااا قباال اإلرشاااو ومرحياا  

ياة اإلرشاو، ك ضافة مهام أ رت لصناديق وكاوت دعم الشاباب كالوكالاة الوطن

 الشباب. لدعم تشميل

حمال شااريع التاي تالتنسيق بين البارامم الحكومياة و الجامعاات فيماا يتعياق بالم 

 تسويقها حتى تقوم هذه الهياكل بتموييها.طابع اوبتكار و

 

 :الهوامش و المراجع       

 دعام"دور حاضنات األعمال التقنية في  ،عبد الرحمان مماري، ورشيد بوكساري .1

حالاااة مشااااتل المؤسساااات ومراكاااز تساااهيل -المؤسساااات الصاااميرة والمتوساااطة

 الميتقاى الاوطني حاول اساتراتيجية ،"سسات الصاميرة والمتوساطة باالجزائرالمؤ

كييااة  ،ورقيااة ،ات الصااميرة والمتوسااطة فااي الجزائاارالتن اايم ومرافقااة المؤسساا

 .2013العيوم اوقتصادية والعيوم التجارية وعيوم التسيير، 

2. AHMED KASANI” .START-UP ”.ENTREPRISE ،15 06 ,

2017 :10-11. 

KASSANI, AHMED. «START-UP.» ENTREPRISSE, s.d. 

: 2015, 06 15المؤسساات اوقتصااديية، ” المؤسساات الناشا ة.” ،احمد كساري .3

10-11. 

دعم اوباادا  حاضاانات األعمااال مطيااا أساسااي لاا”  ،بااارر رعيمااة عمااارة ساايمى .4

 03ياد المج ،تصادية واودارياة يل ليبحوث اوقمجية األص” ،واوبتكار في و,م,أ 

 .114 ، 2019،  01, العدد 

"دور حاضاانات األعمااال والتكنولوجيااا فااي حاال مشااكيه البطالااة  ،بساامة برهااوم .5

ة الجامعا ، ازة، كيياة التجاارة ،"ألعمال قطاا   ازة )رساالة ماجساتير(لرياديي ا

 .2014اوسالمية، 
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. 03 11 ,2020 ( .UCASTIحاضاااانة الكييااااة الجامعيااااة ليعيااااوم التطبيقيااااة )  .6

www.ucasti.com. 

ات الصميرة والمتوساطة فاي "ترقية شبكة دعم الصناعات ليمؤسس ،حسين رحيم .7

طني األول حااول المؤسسااات الصااميرة " الميتقااى الااو،اضاانر ااام المح الجزائاار

 .2002جامعة  ييجي عمار،  ،األ واط ،المتوسطة ودورها في التنميةو

ت مسااهمة حاضانا” ،باارة فاطماة الزهاراو . بركان زهيةدو د. مييودي أم الخير .8

دراساااة حالاااة  ،وير المؤسساااات الصاااميرة والمتوسااطةاألعمااال فاااي تنمياااة وتطاا

 32العاادد ،  1حوليااات جامعااة الجزائاار ” ،نولوجيااة ساايدي عبااد هالحاضاانة التك

 .601-600: 2018الجزو الرابع، 

لاااوجي" عربياااة لتشاااجيع اإلبااادا  التكنو" تجاااارب عالمياااة و ،عاااطل الشااابراوي .9

بياة ورقة عمل مقدمة إلى ردوة مراكز البحاوث الصاناعية، المن ماة العر ،الرباط

 .2002, 03ليتنمية الصناعية والتعدين، 
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لف قياس كفاءة كليات ومعاهد جامعة المسيلة باستخدام أسلوب تحليل مغ

 البيانات

2021-2020دراسة تطبيقية خالل الموسم الجامعي   

Measuring Efficiency of the Faculties and Institutes of 

the University of M'Sila Using DEA Data Envelopment 

Analysis Method 

Applied Study of the Academic Year: 2020/2021 
 2رابح بوقرة ،1*مصطفى قريد

 univ-msila.dz @mostapha.grid ، (الجزائر)جامعة المسيلة1

 univ-msila.dz @rabeh bouguerra ،(الجزائر) جامعة المسيلة2

 

 :الملخص       
لمسيلة ات جامعة ااولنا في هذه الورقة البحثية تحديد قيم مؤشر الكفاءة النسبية لكليح      

نات م أسلوب تحليل مغلف البياااستخدبالبالغ عددها سبع كليات ومعهدين وطنيين، 

د ذنا لعداتخااالدخالي واإلخراجي، وب:وتوجهيه -عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة-بنموذجيه

، وعدد خالتلدائمين، عدد الطلبة الجدد المسجلين وعدد الموظفين والعمال كمداألساتذة ا

ت، كمخرجا PRFUالطلبة المتخرجين في الماستر، عدد مذكرات الماستر وعدد مشاريع 

 لياتكلثالث بالنسبة في النماذج األربعة % 100تبين أن المؤشر السابق اخذ القيمة 

 ىت علالتحسينات غير كفؤة ويلزمها مجموعة من ومعهدين، في حين باقي الكليات اعتبر

 ة.أخالتها ومخرجاتها لتصبح كليات كفمد

  . امعة المسيلةجالكفاءة، تحليل مغلف البيانات، كليات ومعاهد الكلمات المفتاحية:         

        Abstract: 

        We have attempted in this research to determine the relative 

efficiency index values of the faculties of the University of M'Sila 

which are seven faculties and two national institutes using the of 

Data Envelopment Analysis method with the Constant Returns to 

Scale (CRS) and Variable Returns to Scale (VRS) models and its 

input and output orientation, taking the number of permanent 

professors, the number of new enrolled students, the number of civil 

servants and workers as inputs, and master's graduates, the number 

of master's theses and the number of PRFU projects as outputs. It 

                                                             
  المؤلف المرسل  *
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turned out that the previous index took the value of 100% in the 

four models for three faculties and two institutes while the rest of 

the faculties were considered inefficient and require a set of 

improvements in the inputs and outputs to become efficient 

faculties. 

     Keywords: efficiency, Data Envelopment Analysis, faculties 

and institutes of the University of M'Sila. 

   

 مقدمة:       
ا لطلب على هذرتفاع االتعليم العالي في الجزائر على إ يجمع مختلف المهتمين بشان        

عن  سواء الناتج :بشقيه 2004سنة  LMD األخير بشكل ملفت لالنتباه بعد تبني نظام

جملة  أثيرالتزايد الطبيعي للسكان، أو بسبب زيادة الطلب االجتماعي عليه، وهذا تحت ت

كة ع شبالمستجدة والتي منها: قصر دورة التكوين في النظام الجديد، توس من األسباب

 قامةمؤسسات التعليم العالي عبر كامل التراب الوطني، فضال عن مجانية وتوفر اإل

ر كبأ الجتماعي والذي أصبح يعطي أهميةواإلطعام والنقل للطلبة، مع تغير السياق ا

ورة ة ضرك حتم على مدراء المؤسسات الجامعيللتعليم العالي والدراسات العليا، كل ذل

 .ستجابة لهابمقابلة هذه الطلبات الجديدة واإلإيجاد السبل والوسائل الكفيلة 

منها  التيعتمدت الكثير من الجامعات ووضع تأزما هو جائحة كورونا، حين إما زاد ال   

ذه ن هألوة، طلبالستحسنه الكثير من على أسلوب التعليم الهجين والذي إجامعة المسيلة 

يستطع  ي لماألخيرة كغيرها من مؤسسات التعليم العالي تعتمد على التمويل الحكومي والذ

 يةا المالاردهماسة للتحكم في مو مسايرة األعداد الهائلة من الطلبة كل عام، فإنها بحاجة

جودة وال البشرية والمادية واستغاللها بشكل عقالني لتحقيق مخرجات بالكمية المطلوبة

اطن ى موالتي تؤهلها لتكون في مصاف المؤسسات التعليمية العالمية، بمعنى التعرف عل

وزيع ين تالهدر في الوقت والطاقات واإلمكانيات المادية المختلفة للتخلص منها، وتحس

فاءة كقيق الموارد داخل الكليات بما يضمن تحقيق االستفادة القصوى منها، وبالتالي تح

دخالت ها مء، وهذا ما يترك أكثر من عالمة استفهام حول الكليات التي بعالية في األدا

 ا فيتزيد عن حاجتها، وكذلك المخرجات التي تنخفض عن مخرجات الكليات التي تشبهه

 حجم المدخالت، وعليه يمكننا طرح التساؤل التالي:

لة سيما مستوى الكفاءة النسبية لكل كلية من كليات جامعة محمد بوضياف بالم   

 باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات؟.

 لهذا تقوم هذه الدراسة على محاولة اإلجابة على الفرض الرئيسي الموالي:   

ية لنسبجميع كليات جامعة محمد بوضياف بالمسيلة تحقق نفس المقدار من الكفاءة ا   

 ألنها تنشط في بيئة عمل متماثلة.
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 الجزء النظري:        

لى ج البشر عتعد الكفاءة من بين المفاهيم االقتصادية التي درمفهوم الكفاءة: -1       

اد ألبعااستخدامها في عدة مجاالت حياتية دون معنى محدد أو تطبيق متفق عليه، بسبب 

تالي ي الفسنحاول   التي يتضمنها ذلك المفهوم وتداخله مع العديد من المفاهيم األخرى،

 والتي منها: ،إلسهامات لوضع إطار تقاس به الكفاءةالتركيز على  بعض ا

يف، تكال*يرى فليب لورينو بأن الكفاءة هي:"كل من يساهم في تعظيم القيمة وتخفيض ال

لكن وحيث لن يكون كفؤا من يساهم في تخفيض التكاليف فقط أو في رفع القيمة فقط، 

 .(,p.18-201998Lorino,) الكفؤ من يساهم في تحقيق الهدفين معا"

ة كفاء*وهو نفس التعريف الذي يذهب إليه المعهد العربي للتخطيط، والذي يرى أن ال

كيبة ر ترهي:"الكيفية المثلى في الربط بين الموارد والمخرجات من الخدمات، أي اختيا

، 2011، يطالمعهد العربي للتخط)الموارد األقل تكلفة إلنتاج الحد األقصى من الخدمات"

 .(3ص.

كبر لى اعتفق تماما مع التعريف الموالي الذي يرى أن الكفاءة هي:"الحصول *وهذا ما ي

نيا الد كمية نظير ما هو اقل أو بتكلفة اقل، وبمعنى آخر إبقاء التكاليف في حدودها

 .(334.، ص2012، الحاج )واألرباح في حدها األقصى"

 لقدرة علىهي:"ا الذي يرى أن الكفاءة Vincent Plauchetنفس الرأي يذهب إليه*

قل القيام بالعمل المطلوب بقليل من اإلمكانيات، والنشاط الكفؤ هو النشاط األ

  .(Plauchet,2006,p.7)تكلفة"

لحنيف يننا ادوعليه نستنتج أن التعاريف السابقة كلها تجمع على أن الكفاءة تعني بلغة   

هي وة، ية المتاحغياب اإلسراف في توظيف الموارد، سواء المادية، أو المالية والبشر

نها تعبير عم البلغة اقتصادية تعني العالقة بين الموارد المتاحة والنتائج المحققة،سواء ت

 تمدخالعلى أساس كمية معينة من البطريقة كمية أو قيمية، من خالل تعظيم المخرجات 

 .أو تخفيض الكمية المستخدمة من المدخالت للوصول إلى حجم معين من المخرجات

 هناك أربعة أنواع للكفاءة، وهي كاآلتي:الكفاءة:  أنواع-2

 Farrell يرجع الفضل في تحديد مفهوم هذا النوع من الكفاءة إلى الكفاءة الفنية:-2-1

ن مكبر قدر ممكن " مقدرة المؤسسة على الحصول على أ، والذي حسبه تعني1957سنة 

ذا ما وه ،(Farrell,1957,p.254 )اإلنتاج باستخدام المقادير المتاحة من المدخالت"

 : إنتاجطاعتيشير إلى أن المؤسسة تكون ذات كفاءة فنية اكبر من غيرها إذا وفقط إذا است

-ءةلكفاالتوجه اإلخراجي في قياس ا-كمية اكبر بنفس كمية مدخالت غيرها من المؤسسات

دخالي ه االالتوج-أو عندما تستخدم الكميات الدنيا من المدخالت إلنتاج حجم ناتج معين ،

 على ةفي حين ينصرف مفهوم عدم الكفاءة ليعني عدم قدرة المؤسس ،-في قياس الكفاءة

إذ  يهوم نسبني أن الكفاءة الفنية مفممكن بنفس حجم المدخالت،وهذا يع ناتج تحقيق أعظم

أو  ةمؤسسبال يمكن الحكم على إحدى المؤسسات من ناحية كفاءتها الفنية إال بمقارنتها 

 وتعمل تحت نفس الظروف. نتج نفس المنتج أو الخدمة،مؤسسات أخرى ت
على  أو كما يشار لها في الكثير من المراجع بالكفاءة السعرية،الكفاءة التخصيصية: -2-2

أساس أنها الجانب النقدي للكفاءة التقنية، لذلك فهي تعكس قدرة المؤسسة على اختيار 

و اختيار التشكيلة المثلى من المزيج األمثل من المدخالت لغرض تقليل التكلفة، أ
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وعليه نستنتج أنها  ،(82.، ص2010، عبد الكريم)المخرجات لغرض زيادة المداخيل

تشير إلى إنتاج أفضل توليفة من السلع عن طريق استخدام توليفة من المدخالت بأقل تكلفة 

حية ما يمكن اإلشارة له هنا هو أن تحقيق المؤسسة ألقصى  ناتج ممكن من النا ،ممكنة

الفنية، وأفضل تخصيص ممكن من الناحية التخصيصية يمكننا من اعتبارها مؤسسة كفؤة 

من الناحية االقتصادية، والتي تندرج ضمن التحليل االقتصادي الجزئي للعملية اإلنتاجية 

والذي يستخدم مؤشر الكفاءة التقنية لقياس  -طريقة المزج–التي تتضمن جانبين: تقني 

 والذي يستخدم مؤشر الكفاءة التخصيصية للحكم عليه .   كفاءته، وتكاليفي

 1957ظهر هذا المصطلح في األدب االقتصادي ألول مرة سنة الكفاءة الهيكلية: -2-3

ما في دراستيه (Hjalmarsson,Forsund)، وطور على يد Farrellفي كتابات األستاذ 

 ستوى الجزئي إلى، وهو تعميم لمصطلح الكفاءة الفنية من الم1978و 1974سنتي 

ر تمراالمستوى الكلي على مستوى صناعة ما أو قطاع، ذلك انه يهدف إلى قياس مدى اس

دى بإح تطور الصناعة وتحسنها باالعتماد على أفضل مؤسساتها، هذا القياس الذي يكون

 الطريقتين:
 وهذا بحساب المعدل الموزون للكفاءة التقنية للمؤسسات التي تشكل: Farrell*طريقة 

 ,Farrell, 1957)الصناعة، ويكون الترجيح بمعامل الكمية لكل مؤسسة داخل الصناعة

p.258) وبهذا تكون الكفاءة الهيكلية للصناعة هي محصلة الكفاءة التقنية للمؤسسات ،

 مضروبة في معامالتها الكمية على عدد المؤسسات.

هذه الطريقة  : تحسب الكفاءة الهيكلية بحسبHjalmarsson et Forsund*طريقة 

 Finn.R)بأخذ المتوسط الحسابي للمدخالت والمخرجات بدال من المعدل المرجح

&L,1979, p.212). 

  Leibenstein قدم هذا المصطلح ألول مرة عندما الحظ العالم: Xكفاءة -2-4

Harvey اجية إنت أن هناك الكثير من المؤسسات التي تستخدم نفس عناصر اإلنتاج إال أن

ف ختالل مخرجاتها متباين، وقد أفضت دراساته إلى تفسير مقبول لدرجة االورقم أعما

مى في الكفاءة، تمثل في استخدام المؤسسات الكفؤة لعناصر إنتاج أطلق عليها مس

م ، كفاءة العنصر البشري والنظا، تتمثل: في مستوى الحوافز المقدمXالمدخالت 

لتي امال دية ممثلة في العمل ورأس الاإلداري، والتي تختلف عن عوامل اإلنتاج التقلي

 .تشترك معظم المؤسسات محل الدراسة في استعمالها

لك، إال لذ Leibensteinكما أشار  Xفعلى الرغم من أننا ال نالحظ مستوى المدخالت    

تاحة الم نه باإلمكان قياسها من خالل: الفرق بين الكفاءة القصوى الستخدام المواردأ

كلفة ، أو النسبة بين اقل ت(316.، ص2016وعمان،  بوعبدلي)لها ستعمال الفعلياالو

 يمكن إنفاقها والتكلفة الفعلية التي تم إنفاقها إلنتاج مزيج من المخرجات.
 أسلوب التحليل التطويقي للبيانات والنماذج المرتبطة به.-3

جمة تعددت مسميات األسلوب بسبب االختالف في تر مفهوم تحليل مغلف البيانات:-3-1

بين: التحليل التطويقي للبيانات، تحليل تظريف البيانات  Envelopmentالكلمة األجنبية 

نه" أداة تالف التراجم إال أنها تجمع على أوتحليل مغلف البيانات، وعلى الرغم من اخ

كمية من أدوات بحوث العمليات تستخدم لقياس الكفاءة اإلنتاجية من خالل تحديد المزيج 

عة مدخالت ومخرجات وحدات إدارية متماثلة األهداف واألنشطة، بغية األمثل لمجمو
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معرفة مستوى الكفاءة النسبية لكل وحدة إلى مجموعة الوحدات األخرى وهو ما يطلق 

، وبالتالي يفهم من هذا انه أسلوب  (10.، ص2009، األحمدي )عليه الكفاءة النسبية"

مجموعة مؤسسات تعمل بمؤسسة مقارنة يستخدم تقنيات البرمجة الخطية الختبار نشاط 

في نفس حقل النشاط و تحت نفس الظروف، كما تصبو لتحقيق نفس األهداف وتستخدم 

نفس التكنولوجيا، للعلم تحليل مغلف البيانات يعتمد في جوهره على أمثلية باريتو والتي 

مزيج  تنص على أن" أي وحدة اتخاذ قرار تكون غير كفؤة إذا استطاعت وحدة أخرى أو

من الوحدات اإلدارية األخرى إنتاج نفس الكمية من المخرجات بكمية مدخالت اقل وبدون 

نه ، وهو ما يعني أ(Charnes& al, 1985, p.290-291 )زيادة في أي مورد آخر"

أسلوب نسبي وليس مطلق، أي يبين أفضل  الممارسات التي تم المقارنة بينها، وليس 

وقف عند مجرد التعرف على مجموعة وحدات اإلنتاج التي أفضلها على اإلطالق، وال يت

حققت أفضل ممارسة، وإيجاد تلك الوحدات غير الكفؤة فقط وإنما يتعداه، إذ "يعد تحليل 

 عدم كفاءة مؤسسة األعمال تكشف لمتخذ القرار أسباب مغلف البيانات أداة تشخيصية،

 &Sherman)ى مؤسسة ذات كفاءة"وكيفية تحويلها من حالتها الراهنة من عدم الكفاءة إل

Zhu,2006, p.38). 

ييم يختص أسلوب تحليل مغلف البيانات في الوقت الحالي بتقتطوره التاريخي: -3-2

شفيات لمستا المتجانسة مثل: الكليات والمدارسالكفاءة اإلنتاجية لمجموعة من المؤسسات 

 متحدةفي الواليات الوالمصارف، إال أن بداياته األولى كانت في منتصف الستينيات 

ذه ودته، هاض جاألمريكية، حينما الحظ الكثير من االقتصاديين ارتفاع تكلفة التعليم وانخف

ل ن خالمالمالحظة التي حفزت آنذاك الدراسات التي تهتم بكفاءة المؤسسات التعليمية 

ل من خال نياتالتعمق في تحليل دوال اإلنتاج، لتظهر أول محاولة لقياس الكفاءة في السبعي

ن أسلوبه ، إال أLevinاستخدام البرمجة الخطية لبناء المنحنى الحدودي من طرف العالم 

، دلسيا)النظري قوبل بانتقادات حادة، يأتي في مقدمتها انه يتطلب أسعارا للمدخالت

 ، وهذا ما قد يعد صعبا إذا ما أردنا قياس الكفاءة تطبيقيا.(3-2.، ص2009

بق بالتغلب على اإلشكال السا Rhodes Edwardoالدكتوراه قام طالب  1978سنة    

 Cooperالمتعلق بأسعار المدخالت في أطروحته للدكتوراه تحت إشراف البروفسور 

 ، حين قام الطالب بمقارنة أداء مجموعة من طالبCharnesوبالتعاون مع زميله 

أداء  قارنيأول نموذج المتعثرين دراسيا، والذي تطلب تطوير  -الزنوج واألسبان-األقليات

 سعارأمجموعة من المدارس المتناظرة من خالل قياس الكفاءة النسبية لها عند غياب 

 (37-35.، ص 1429، الشايع)المدخالت، أطلق عليه أسلوب التحليل التطويقي للبيانات

اختصارا لمفردات  CRSأو  CCRيشار له اختصارا بالرمز  وسمي بأسمائهم والذي

لرياضي ، الشكل اConstant Return to Scaleيزية عوائد الحجم الثابتة الجملة االنجل

لهذا النموذج الهادف لتحقيق أعلى قيمة لمؤشر الكفاءة  vuh لوحدة اتخاذ القرار  0,

0DMU  من خالل مجموعة األوزان
ru وiv  وفق الصيغة الرياضية يعطى

 :(Sherman& Zhu,2006, p.64)التالية
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 حيث أن: 

    
ru يمثل الوزن المخصص للمخرج :r،  أماiv :يمثل الوزن المخصص للمدخل فi 

 .jللوحدة   i: يمثل كمية المدخل ijx، في حين

    rjy يمثل كمية المخرج :r  من الوحدةjفي حين يشير ،s  لعدد المخرجات، أماm 

 0ixمن الوحدة الخاضعة للتقييم،  rفيمثل كمية المخرج  0ryفيمثل عدد المدخالت، أما 

 للوحدة الخاضعة للتقييم .   iيمثل كمية المدخل 

في السنوات الالحقة فقد كللت  Bankerو Charnes ،Cooperأما أعمال كل من    

 VRS، أو BCCبابتداع نموذج آخر، يرمز له اختصارا باألحرف األولى من أسمائهم 

 Variableاختصارا لألحرف األولى من الجملة االنجليزية عوائد الحجم المتغيرة

Return to Scale  ما تجدر اإلشارة له هنا أن مقدار الكفاءة الحجمية هو حاصل قسمة ،

، وعلى هذا األساس إذا BCCعلى الكفاءة الفنية وفق نموذج  CCRكفاءة الفنية وفق ال

كانت الكفاءة الحجمية تساوي الواحد الصحيح أي أن الكفاءة في النموذجين هي واحد، فان 

 CCRهذا يعني أن المؤسسة تعمل بأقصى حجم ممكن، أما إذا كانت الكفاءة وفق نموذج 

تساوي الواحد فان الكفاءة الحجمية تكون اصغر من  BCC اقل من واحد والكفاءة وفق

واحد، وهنا يكون سبب عدم الكفاءة ال يعود إلى العمليات الداخلية للمؤسسة، وإنما يرجع 

إلى الظروف الخارجية المحيطة بها، أما إذا كانت الكفاءة الحجمية اصغر من واحد وان 

أيضا، فمعنى هذا ينصرف  من واحدذو التوجه المخرجي اقل  BCCالكفاءة وفق نموذج 

لكون عدم الكفاءة يعزى للعمليات الداخلية وكذلك للظروف الخارجية 

 .(Stephen, 2003, p.42)المحيطة

 اءة، منالكف هناك توجهين لقياس لاستنادا لفار يالنماذج المرتبطة بمغلف البيانات: -3-3

مؤشرات ذات توجه  جانب المدخالت والثاني من جانب المخرجات، تسمى األولى

بدأ فس منإدخالي، وتدعى الثانية مؤشرات ذات توجه إخراجي، وان كانت كلها تستند إلى 

شكل ، فقط االختالف بينها يكمن في الصيغ الرياضية، بعد تحويلها إلى الCCRعمل 

 في  الجدول التالي: التقليدي منها الخطي نستعرض
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 وجهيه.بت CCR: الصيغ الرياضية لنموذج 1الجدول

 إخراجي إدخالي نموذج
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 . (16-14، ص.2017)دالل والحاج، من إعداد الباحثين باالعتماد علىالمصدر: 

في  لكي ينجح أسلوب تحليل مغلف البياناتشروط تطبيق تقنية مغلف البيانات: -3-4

   لتالية:اروط رتها غير الكفؤة، يجب االلتزام بجملة الشالتفرقة بين الوحدات الكفؤة ونظي
فس ي لنتماثل وحدات صنع القرار، ويقصد هنا بالتماثل ضرورة أن تكون الوحدات تنتم-

 سعديال)األساسية وطبيعة نشاطها القطاع أو طبيعة النشاط، يعني تتشابه في غايتها

ف تماثل إلى تشابه الظروحتى أن هناك من يذهب بفكرة ال ،(24، ص.2014، وآخرون

 التي تعمل ضمنها الوحدات.
لشرط اأن تكون المدخالت والمخرجات قيم موجبة تماما، وفي حالة عدم تحقق هذا -   

ن عدومة مالم هناك تقنيتين يمكن اعتماد إحداهما، األولى تحل إشكال القيم السالبة وكذلك

ا بهذا إذب، ومدخل المعدوم أو السالخالل إضافة ثابت موجب بما فيه الكفاية للمخرج أو ال

ن رح مكانت البيانات موجبة أو معدومة فتضاف إلى الثابت، أما إذا كانت سالبة فتط

ما كجات الثابت ويبقى منه الجزء الموجب، وبالتالي نحافظ على توزع المدخالت والمخر

من  ا تقتربعلهبج كان الوضع قبل التعديل، أما التقنية الثانية فتتعامل مع القيم المعدومة

دل ب 0.00001الصفر وال تساويه، كجعل المدخل أو المخرج المعدوم يساوي القيمة 

، وبهذا فعند مقارنتها بباقي القيم ستظهر قيمة (Zhu& Cook, 2007, p.312)الصفر

 صغيرة جدا يمكن إهمالها.

ادة زي ضرورة توافق المدخالت والمخرجات في اتجاه العالقة، وهذا ما يعني أن-   

 والعكس صحيح.لمدخالت يجب أن تؤدي إلى زيادة المخرجات، ا

ضرورة وجوب تناسب بين المتغيرات ممثلة في مجموع المدخالت والمخرجات -   

ين وعدد وحدات صنع القرار، ولتحقيق هذا الشرط وجب االعتماد على إحدى القاعدت

 :(222، ص.2021، الشباسي)التاليتين

اخلة ت الدإذا كان حجم العينة صغيرا، ومفادها أن يكون عدد وحدا*تستخدم هذه القاعدة 

في التقييم اكبر أو يساوي ضرب عدد المدخالت في المخرجات، أي  OISs *. 
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تقييم ي الف*تستخدم إذا كان حجم العينة كبيرا، ومفادها أن يكون عدد الوحدات الداخلة 

مدخالت والمخرجات معا، اكبر أو تساوي ثالث أضعاف مجموع ال OISs  3. 

 لمدروسة،اضرورة وجود تناسب بين عدد الوحدات ذات الكفاءة الكاملة وحجم العينة -   

 التامة فاءةهذا التناسب تعكسه قاعدة الثلث، التي مفادها أن يفوق عدد الوحدات ذات الك

SsDMUثلث العينة المدروسة، أي 
Efficients 3

1

0
0100

. 

 الجزء التطبيقي.   

ات ليات ذنجد أن أسلوب تحليل مغلف البيانات ال يتوقف عند مجرد تحديد الك مما سبق  

لومات ن المعإلعطاء متخذ القرار جملة مذلك الكفاءة التامة وتلك غير الكفؤة، بل يتعدى 

ة، كفؤر الالتي تفيده في عملية تقويم األداء، كتحديد حجم عدم الكفاءة في الوحدات غي

ن واء م، فضال عن تحديد الكميات المستهدفة سلهاتحديد الوحدات التي تعتبر مرجعية 

    .لتامةءة االمدخالت أو المخرجات بالنسبة للوحدات المنخفضة الكفاءة لتصل لحالة الكفا

سنة لودنا الحديث عن التعليم العالي في والية المسيلة يقالتعريف بجامعة المسيلة: -1

نيك، لميكااعام الذي أنشئ فيه المعهد الوطني للتعليم العالي المتخصص في وهو ال ،1985

تقنيات ر الوهذا باالعتماد على بعض الخبرات األجنبية المتعاونة، ليليه فتح معهد تسيي

شرع في بناء المركز الجامعي محمد  1987، ثم في سنة 1986الحضرية في فيفري 

رع بفتح ف 1988/1989في الموسم الجامعي بوضياف، والذي بدأ في استقبال الطلبة 

ى التجارة به، إال أن اعتماد المركز رسميا من طرف الوزارة الوصية كان بمقتض

 هجري. 1413محرم  06المؤرخ في  92/301المرسوم التنفيذي 

كان  2000/2001طالب موسم  9000التطور الكمي الكبير ألعداد الطلبة والذي فاق   

، بمقتضى 2001قية المركز إلى جامعة محمد بوضياف سنة السبب الرئيسي في تر

تضم لهجري،  1422جماده الثانية عام  30المؤرخ في  01/274المرسوم التنفيذي رقم 

م والعلو دابأربعة كليات هي: كلية العلوم والهندسة، كلية العلوم االقتصادية ، كلية اآل

 .حضريةت الفة لمعهد تسيير التقنيااالجتماعية وكلية الحقوق والعلوم السياسية، باإلضا
فة ألنه من طرف وزارة التعليم والبحث العلمي، باإلضا 2004سنة LMDاعتماد نظام    

قطب ء الاحدث طفرة في أعداد الطلبة المنتسبين للجامعة وهو ما شجع السلطات على بنا

نجده  ،2008/2009الجامعي الجديد والذي بدأ في استقبال الطلبة في الموسم الجامعي 

ي: غير هيكلية الكليات، حاليا تضم جامعة محمد بوضياف بالمسيلة سبعة كليات وه

لرياضيات ، ا(Segc)، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير(FLL)اآلداب واللغات

 ، العلوم اإلنسانية(ST)، التكنولوجيا(Science)، العلوم(MI)واإلعالم اآللي

سيير ت ، ومعهدين وطنيين هما: (Droit)ق والعلوم السياسيةوالحقو (SHS)واالجتماعية

 .            (Staps)ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية (Gtu)التقنيات الحضرية

 أدوات الدراسة:-2

سنحاول التعرف على مؤشر الكفاءة لكل كلية من كليات جامعة المسيلة من خالل    

هذا النوع من التحليل، بأنواعه األربعة، نموذج  خصص فيالمت DEAاستخدام برنامج 
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االدخالي  وكذلك نموذج عوائد الحجم  اإلخراجي و ،عوائد الحجم الثابتة بتوجهيه

 .المتغيرة

تحديد متغيرات الدراسة وحدودها:  -3      
ن تفاق بشاالدراسات المشابهة وجدنا انه ال يوجد ا الكثير منمن خالل االطالع على    

من ضيات حديد المدخالت والمخرجات أثناء تقييم مؤسسات التعليم العالي أو حتى الكلت

 ستنتاجلي الالمؤسسة الواحدة، لهذا استندنا ألهم وظائف الكليات وبالتالي التعليم العا

 المدخالت والمخرجات، هذه الوظائف ممثلة في: 

ذة ألساتامدخالت مثل: عدد والتي مكنتنا من استنتاج عدد من الالوظيفة التعليمية: -أ

الدائمين في كل كلية والذي رمزنا له بالرمز 
1Xعدد الطلبة المسجلين في التدرج ،-

ورمزهبكل كلية -ماستر وليسانس
2Xوالذين  ،، وعدد العمال والموظفين في الكليات

، وكذلك مخرج واحد فقط، تمثل 3Xمز يسهرون على خدمة الطالب والذي رمزنا له بالر

في عدد الطلبة المتخرجين من كل كلية في الماستر 
1Y مع العلم أننا أسقطنا عدد الطلبة ،

حبذ يالمتخرجين في الليسانس من الحسبان، على أساس أن اغلب طلبة هذه الفئة ممن 

 صصاتإكمال دراسته في الماستر تتح له فرصة ذلك في جامعة المسيلة وفي اغلب التخ

دد من ن عافتقريبا، والن السياق االجتماعي الحالي يعطي أهمية كبيرة للتعليم العالي، 

 يتوقفون في الليسانس فئة صغيرة جدا يمكن إهمالها.

لت تمث هي األخرى مكنتنا من استنباط بعض المخرجات الوظيفة البحثية والمجتمعية:-ب

أساسا في: عدد مذكرات التخرج في الماستر في كل كلية 
2Y في نطاق، والذي يدخل 

 لمجتمعا، فضال عن صلته المباشرة بوظيفة خدمة معاب لمشرف وللطاللالوظيفة البحثية 

لتلك  كراتعلى أساس أن التوجه الحالي للجامعة يتمثل في إعطاء األولوية في قبول المذ

من ضالتي تخدم المجتمع من خالل حل اشكالياته، فضال عن عدد المشاريع المعتمدة 

بكل كلية، والذي يضع كشرطا العتماده خالل والخاص  3Yالبحث التكويني الجامعي 

  .موسم جامعي ضرورة تقديم الحصيلة البحثية لألساتذة المشاركين به

قدر  اولناحالن النموذج الذي سيطبق حساس بدرجة كبيرة جدا لمدى دقة البيانات، فقد    

ن ميالمستطاع تقصي دقتها من خالل الحصول عليها من نواب المدير ومصلحة المستخد

ة حال وكذلك مكتبات الكليات، ثم برمجة زيارات للكليات كل على حدا لتأكيدها، وفي

علق تأما ما  (،01ملخصها يظهره الملحق) تباينها فإننا نعتمد على مصدرها األصلي،

 باإلطار المكاني والزماني للدراسة فقد كان كما يلي:

 ددهاعالمسيلة والتي بلغ *مجتمع الدراسة: تمثل في كل كليات جامعة محمد بوضياف ب

 سبعة  كليات ومعهدين وطنيين.2020/2021خالل الموسم الجامعي 

اعتبارات  ، والذي اختير لعدة2020/2021*الفترة الزمنية المختارة هي الموسم الجامعي 

كليات ي لليأتي في مقدمها أنها تضمن دقة البيانات، ثم الن تحليل مغلف البيانات سيعط

ها وضعة استنادا لأجملة من اإلجراءات الواجبة التطبيق لتصبح كف ةالمنخفضة الكفاء

علية ر فاالحالي، وبالتالي فمرور موسم جامعي واحد سيجعل اإلجراءات المنصوح بها أكث

 في حالة األخذ بها.
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 قياس كفاءة كليات جامعة المسيلة: -3
قمنا و DEAP.TXTي قمنا بإدخال البيانات الواردة في الجدول في البرنامج الحاسوب   

 CRS-Iبتوجهيه، االدخالي  CRSبمعالجتها أربعة مرات مختلفة، استنادا لنموذج 

 VRS-Iبتوجهيه، االدخالي  VRS، وكذلك استنادا لنموذج CRS-Oواإلخراجي 

 لي:، والنتائج المحصل عليها أمكننا تبويبها وفق الترتيب التاVRS-Oواإلخراجي 

يه فلهدف اوهو النموذج الذي يكون خدام التوجه المدخلي: قياس كفاءة الكليات باست-3-1

ذا إيما تقليل المدخالت لتحقيق حجم معين من المخرجات، بغض النظر عن عوائد الحجم ف

خلي أو مد-هكانت ثابتة أو متغيرة، ما تجدر اإلشارة له هنا أننا استخدمنا معيار التوج

بسبب طريقة حساب الكفاءة  في عرض النتائج بدل معيار عوائد الحجم  -مخرجي

فنية وفق والكفاءة ال CRSالحجمية، والتي تساوي حاصل قسمة الكفاءة الفنية وفق نموذج 

سوبي وفق نفس التوجه، مع العلم أننا اضطررنا الستخدام البرنامج الحا VRSنموذج 

DEAP.TXT ليةا كنظرا لتعقد الحسابات المتعلقة بحساب الكفاءة لكل كلية، فلو أخذن 

وائد ذج عوفق نمو دخالياالاألدب واللغات على سبيل المثال فان حساب كفائتها بالتوجه 

 الحجم الثابتة يستلزم حل البرنامج الخطي الموالي:

  0,,,,,
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122400197000
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لة ي حافحل تسعة برامج من شكل البرنامج السابق، يعني لكل كلية برنامج خاص بها    

تائج ، يعطينا النVRSنموذج ، وتسعة برامج أخرى في حالة دخالياالاستخدام التوجه 

 التي يلخصها الجدول الموالي:

 : قيم مؤشر الكفاءة لكليات ومعاهد جامعة المسيلة.2الجدول

 CRS-I VRS-I 
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الكفاءة  الكلية

 الفنية

الكلية 

 المرجعية

الكفاءة 

 الفنية

الكفاءة 

 الحجمية

الكلية 

 المرجعية

غلة 

 الحجم

FLL 1.000 ثابتة ال يوجد 1.000 1.000 ال يوجد 

ST 0.838 6،5،8 1.000 0.838 متناقصة ال يوجد 
MI 0.703 9،8،6 0.874 0.804 8،9 متزايدة 

Science 0.729 9،6،8 0.906 0.805 6،1،8 متناقصة 

SHS 1.000 ثابتة ال يوجد 1.000 1.000 ال يوجد 

Droit 1.000 ةثابت ال يوجد 1.000 1.000 ال يوجد 

Segc 0.996 8،6،5 1.000 0.996 متزايدة ال يوجد 

Staps 1.000 ثابتة ال يوجد 1.000 1.000 ال يوجد 

GTU 1.000 ثابتة ال يوجد 1.000 1.000 ال يوجد 

 - - 0.938 0.976 - 0.918 المتوسط

 .DEAP.TXTباالعتماد على مخرجات برنامج  ينمن إعداد الباحث المصدر:

ى تكون ينة، حتليل النتائج وجب التأكد من الشرطين المتعلقين بحجم العقبل البدء في تح   

دد عكون يأن  وجوب :يتمثالن فيالنتائج قابلة للتطبيق على ارض الواقع، هذان الشرطان 

 وهذا لمخرجات في حالة العينات الصغيرةاكبر أو يساوي مضروب المدخالت وا الكليات

 وضرورةضروب المدخالت والمخرجات تسعة الشرط محقق الن عدد الكليات تسعة وم

حقق رط مشأن يفوق عدد الكليات ذات الكفاءة التامة ثلث العينة المدروسة، وهو اآلخر 

هو ويساوي خمسة وحدات مختلف النماذج الن عدد الوحدات ذات الكفاءة التامة وفق 

 بالتالي يمكننا تسجيل المالحظات التالية: ،اكبر من ثالثة

كليات القيمة واحد لل VRS-Iو CRS-Iلكفاءة الفنية في كال النموذجين بلغ مؤشر ا-أ

هد سية، معلسياالتالية: األدب واللغات، العلوم االجتماعية واإلنسانية، الحقوق والعلوم ا

هذه  ى أنتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وتسيير التقنيات الحضرية، ليدل ذلك عل

كن ي يمقت شرط القيم الراكدة تساوي الصفر، وبالتالالكليات تامة الكفاءة ألنها حق

ة كفاءاعتبارها تشكل منحنى الحدود الكفؤة لمجتمع الدراسة، فضال عن أنها تامة ال

ن هذه %، وهذا ما يعني مرة أخرى أ100الحجمية، الن مؤشر هذه األخيرة بلغ القيمة 

 لمحافظةها االتالي يجب عليالكليات قد حققت الحجم األمثل وتمر بغلة الحجم الثابتة، وب

 المستوى، ذلك انه ليس من مصلحتها التوسع.على هذا 

أخذ مؤشر الكفاءة الفنية في كال النموذجين قيمة اقل من الواحد لكليتين هما: كلية -ب

الرياضيات واإلعالم اآللي، وكلية العلوم، لينصرف معنى هذا إلى اعتبار الكليتان 

فقد  ق شرط القيم الراكدة تساوي الصفرالكفاءة ذلك أنها لم تحقالسابقتان ليست كليات تامة 

% في نموذج 70.3بلغ مؤشر الكفاءة الفنية لكلية الرياضيات واإلعالم اآللي القيمة 

CRS-I في نموذج 87.4، والقيمة %VRS-I ليدل ذلك على أن مؤشر الكفاءة الحجمية ،

% 19.6ه الكلية للتوسع بنسبة ، مما يعني حاجة هذ0.804الخاص بها سيأخذ القيمة 

، وألنها تخضع لغلة الحجم المتزايدة، للكليات المرجعية لهاللوصول إلى الحجم األمثل 

فمعنى هذا يذهب لكونها ستتوسع بنسب قليلة في مدخالتها إذا ما أرادت تحقيق زيادة 
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غ مؤشر الكفاءة كبيرة في مخرجاتها، مع العلم أن األمر يختلف بالنسبة لكلية العلوم التي بل

% للوصول إلى الحجم 19.5، والتي هي بحاجة لتوسع نسبته 0.805الحجمية بها القيمة 

األمثل، وألنها تخضع لغلة الحجم المتناقصة فهي بحاجة للتوسع بنسب كبيرة في مدخالتها 

 إذا ما أرادت تحقيق زيادة قليلة في مخرجاتها.

لكفاءة كمؤشر ل 0.996اإلخراجي القيمة  اظهر نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجه-ج

ية خاص بكل 0.838الفنية لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، و

 لمتغيرةجم االتكنولوجيا، إال أن نفس الكليتين ظهرت تامة الكفاءة وفق نموذج عوائد الح

فاءة الك أن مؤشرلنفس التوجه، أي حققت شرط القيم الراكدة تساوي الصفر، وهو ما يعني 

صادية القتالحجمية لهما بلغ القيم السابقة على الترتيب، ليعني هذا أن كلية العلوم ا

ألنها تمر % للوصول للحجم األمثل، و0.4والتجارية وعلوم التسيير بحاجة للتوسع بنسبة 

يادة يق زبمرحلة الغلة المتزايدة فان هذا يتطلب منها زيادة قليلة في مدخالتها لتحق

% 16.2خرجاتها، وعلى العكس منها نجد كلية التكنولوجيا بحاجة للتوسع بنسبة م

هي فقصة للوصول لحجم اإلنتاج األمثل، إال انه وبسبب كونها تخضع لغلة الحجم المتنا

 بحاجة لزيادة كبيرة في مدخالتها إذا ما أرادت تحقيق زيادة في مدخالتها.

وم د عللية الحقوق والعلوم السياسية ومعهاكبر الكليات ظهورا كوحدة مرجعية هي ك-د

هرت ظهما وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وفق نموذج عوائد الحجم الثابتة، فكال

دة كوح في حين ظهرت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،أربعة مرات كوحدة مرجعية

ر كوحدة فضال عن ظهور معهد تسيير التقنيات الحضرية هو اآلخ مرتينمرجعية 

قنيات وم وت، أما في حالة تطبيق نموذج العوائد المتغيرة فنجد أن معهد علمرتينمرجعية 

 النشاطات البدنية والرياضية هو األكبر ظهورا كوحدة مرجعية.
 وفق التوجه المدخلي.VRSو CRS: التحسينات المطلوبة بتطبيق نموذجي 3الجدول

 الكلية

ج
وذ

نم
ال

 

 -تخفيض-المدخالت

 الموظفون والعمال عدد المسجلون ساتذةعدد األ

 نسبة% تحسين نسبة% تحسين نسبة% تحسين

ST CRS 115.5 46.96 239.03 16.89 19.94 16.21 

VRS 0 0 0 0 0 0 

MI CRS 53.53 46.96 162.58 29.72 22 29.72 

VRS 38.63 33.88 262.75 48.03 9.32 12.6 

Science 

 

CRS 55.31 27.11 405.33 27.11 49.81 28.62 

VRS 79.78 39.1 140.95 9.42 79.25 45.54 

Segc CRS 0.78 0.004 1485.4 38.11 2.68 0.027 

VRS 0 0 0 0 0 0 

ية
كل

ال
ج 
وذ

نم
ال

 

 -زيادة-المخرجات

 PRFUمشاريع  عدد المذكرات عدد المتخرجين

 نسبة% تحسين نسبة% تحسين نسبة% تحسين

ST CRS 0 0 0 0 0 0 
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VRS 0 0 0 0 0 0 

MI CRS 24.26 13.11 0 0 0 0 

VRS 17.04 9.21 16.56 13.68 0 0 

Science CRS 0 0 0 0 11.08 46.16 

VRS 0 0 0 0 3.32 13.83 

Segc CRS 0 0 0 0 0 0 

VRS 0 0 0 0 0 0 

 .DEA.TXTمن إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج المصدر: 

 الواردة في الجدول أعاله نجد: VRS-Iو  CRS-Iطبيق بالنظر إلى نتائج ت

 ا تحقيقمكنهتجمع نتائج تطبيق النموذجين أن كلية التكنولوجيا والعلوم االقتصادية يم-أ

ية نفس حجم المخرجات الحالي بمستوى اقل من المدخالت لكن بنسب متباينة، فالكل

دد ع% من 46.96بنسبة:  CRSاألولى بإمكانها تخفيض حجم مدخالتها استناد لنموذج 

ين % من عدد الموظف16.21% من عدد الطلبة المسجلين و16.89األساتذة الدائمين، 

% 38.11ة، % في عدد األساتذ0.4والعمال، في حين الكلية الثانية يلزمها تخفيض بنسبة: 

% في عدد الموظفين والعمال لتحقيق نفس قيمة 2.7في عدد الطلبة المسجلين و

 لية.المخرجات الحا

 ة تحقيقلكليابالنسبة لكلية الرياضيات واإلعالم اآللي األمر يختلف، ألنه بإمكان هذه -ب

ذه هبإمكان   CRSمستوى أعلى من المخرجات بحجم اقل من المدخالت، فاستناد لنتائج

ت % فضال عن زيادة عدد مذكرا9.21األخيرة زيادة عدد الطلبة المتخرجين بنسبة 

مكانها ع استعمالها لحجم اقل من المدخالت، على أساس انه بإ% م13.68التخرج بنسبة 

د % وعد29.72%، عدد الطلبة المسجلون بنسبة 33.88تخفيض: عدد األساتذة بنسبة 

نتائج ل%، واألمر ال يختلف كثيرا في حالة االستناد 29.72الموظفون والعمال بنسبة 

VRS رات % وعدد المذك9.21بة ألنه بإمكان هذه الكلية زيادة: عدد المتخرجين بنس

ين %، عدد الطلبة المسجل33.88%، مع تخفيضها لعدد األساتذة بنسبة 13.68بنسبة 

 %.12.59% وعدد الموظفون والعمال بنسبة 48.03بنسبة 

 حجم كلية العلوم هي األخرى بإمكانها تحقيق مستوى اكبر من المخرجات باستعمال-ج

ساتذة هذه الكلية بإمكانها تخفيض عدد األ أشارت أن CRSاقل من المدخالت، فنتائج 

يق % لتحق28.62%، وعدد الموظفون والعمال بنسبة 27.11والطلبة المسجلون بنسبة 

لف %، واألمر ال يخت46.16بنسبة  PRFUزيادة في المخرجات ممثلة في عدد مشاريع 

 .VRSكثيرا من ناحية إجراءات التحسين في حالة االستناد لنتائج 

جه تطبيق النموذجين بالتوفاءة الكليات باستخدام التوجه اإلخراجي: قياس ك-3-2

ير غألخرى من حيث الكليات تامة الكفاءة وا أعطى نفس نتائج التوجه االدخالي اإلخراجي

 VRSذج الكفؤة، يكمن االختالف بينهما في تباين قيمة مؤشر الكفاءة الفنية وفق نمو

 0.874ة بدل القيم 0.738لي والذي اخذ القيمةاآل بالنسبة لكليتي الرياضيات واإلعالم

  .0.906بدل القيمة 0.933والتي بلغ فيها نفس المؤشر القيمة  كلية العلوم وأيضا

 إجراءات التحسين استناد للتوجه اإلخراجي نلخصها في الجدول الموالي:    
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وفق التوجه  VRSو  CRS: التحسينات المطلوبة بتطبيق نموذجي 4الجدول

 جي.اإلخرا

 الكلية

ج
وذ

نم
ال

 

 -تخفيض-المدخالت

 الموظفون والعمال عدد المسجلون عدد األساتذة

 نسبة% تحسين نسبة% تحسين نسبة% تحسين

ST CRS 90.3 36.7 11.53 0.81 0 0 

VRS 0 0 0 0 0 0 

MI CRS 27.97 24.53 0 0 0 0 

VRS 28.36 24.88 76.86 14.05 0 0 

SCIENC CRS 0 0 0 0 3.61 2.07 

VRS 73.23 35.89 0 0 77.6 44.6 

Segc CRS 0 0 1474.6 37.8 2.24 2.24 

VRS 0 0 0 0 0 0 

ية
كل

ال
ج 
وذ

نم
ال

 

 -زيادة-المخرجات

عدد مشاريع  عدد المذكرات عدد المتخرجين

PRFU 

 نسبة% تحسين نسبة% تحسين نسبة% تحسين

ST CRS 107.6 19.34 49.52 19.34 6.59 19.38 

VRS 0 0 0 0 0 0 

MI CRS 112.7 60.94 51.17 42.28 6.34 42.26 

VRS 92.15 49.81 42.9 35.45 5.32 35.46 

Science CRS 196.4 37.19 122.75 37.2 11.08 100.5 

VRS 37.96 7.18 23.72 7.18 24.12 10.37 

Segc CRS 3.73 0.44 2.03 0.445 0.11 0.42 

VRS 0 0 0 0 0 0 

 .DEA.TXTن إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج مالمصدر: 

د ستنايظهر الجدول السابق مقدار التحسين في المخرجات والتخفيض في المدخالت ا   

 لكفاءةوالذي ينقل الكليات من حالة عدم الكفاءة إلى وضعية ا VRS-Oو CRS-Oلنتائج 

 التامة، والذي ملخصه كما يلي:

يمكنها ف VRS-Oا ظهرت كفؤة من الناحية الفنية استناد لنموذج ألن كلية التكنولوجي-أ

اد ستنالحفاظ على نفس مستوى المخرجات الحالي باستخدام نفس حجم المدخالت، أما اال

فيمكنها تحقيق مستوى اكبر من المخرجات باستخدام حجم اقل من  CRS-Oلنموذج 

%، 19.34عدد المذكرات بنسبة المدخالت، إذ يجب عليها زيادة عدد الطلبة المتخرجين و

%، بحجم مدخالت اقل على أساس تخفيض: 19.38بنسبة  PRFUزيادة عدد مشاريع 

 .%0.81%، عدد الطلبة المسجلون بنسبة 36.7عدد األساتذة بنسبة 
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ناد الستااألمر ال يختلف كثيرا بالنسبة لكلية الرياضيات واإلعالم اآللي، حيث أن -ب

ة مكنها تحقيق مستوى أعلى من المخرجات من خالل زياديعني انه ي CRS-Oلنموذج 

 %42.2%، وزيادة عدد مذكرات التخرج بنسبة 60.9عدد الطلبة المتخرجين بنسبة 

%، بمستوى اقل من المدخالت على 42.2بنسبة  PRFUفضال عن رفع عدد مشاريع 

 %.24.5بة أساس انه يمكنها بالتوازي مع اإلجراءات السابقة تخفيض عدد األساتذة بنس

م تخداكذلك كلية العلوم هي األخرى بإمكانها تحقيق مستوى أعلى من المخرجات باس-ج

نموذج لتندنا على سبيل المثال لو اس أدنى من المدخالت وهذا استناد لكال النموذجين، حجم

VRS-O ة رفع عدد الطلبة المتخرجين و عدد مذكرات التخرج بنسب هاسيكون بإمكان

%،وبالتوازي مع ذلك بإمكانها 10.3بنسبة  PRFUعدد مشاريع  %،وكذلك رفع7.18

 %.44.5% وعدد الموظفين والعمال بنسبة 35.8خفض عدد األساتذة بنسبة 

 VRS-O موذجأما كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير فقد أثبتت نتائج ن-د

أكد  CRS-Oا نجد نموذج أن مؤشر الكفاءة الفنية لها يساوي الواحد، على العكس من هذ

قل دخالت اام مأن هذه الكلية غير كفؤة، وانه يمكنها الوصول لحالة الكفاءة التامة باستخد

%، 0.44إلنتاج مستوى مخرجات اكبر، إذ يجب عليها رفع عدد الطلبة المتخرجين بنسبة 

 PRFUمشاريع  رفع عدد%، فضال عن 0.445كذلك زيادة عدد مذكرات التخرج بنسبة 

ة %، وبالتوازي مع هذه اإلجراءات يجب عليها خفض كل من: عدد الطلب0.42سبة بن

  .%2.24% وعدد الموظفين والعمال بنسبة 37.84المسجلين بنسبة 

 خاتمة:    

سن ت من أحتعتبر عملية قياس الكفاءة النسبية باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانا   

 لرفع مندف احدات اإلنتاجية وكذلك اإلدارية بهالمقاربات المستخدمة في تقييم كفاءة الو

رى األخوأدائها، ذلك أن العملية السابقة ال تتوقف عند مجرد تشخيص الوحدات الكفؤة 

كذلك ثاني، وع الغير الكفؤة، بل تتعداه لتحديد مقدار عدم الكفاءة بالنسبة للوحدات من النو

 خالتمقدار التخفيض في المد المرجعية منها بالنسبة للنوع األول، فضال عن تحديد

 والزيادة في المخرجات بالنسبة للوحدات المنخفضة الكفاءة.       

سيلة معة المت جاالنتائج المتباينة المتوصل إليها فيما يخص قياس الكفاءة النسبية لكليا   

م باستخدا 2020/2021والبالغ عددها سبعة كليات ومعهدين خالل الموسم الجامعي 

سية ف البيانات أكدت بما ال يدعو مجاال للشك عدم تحقق الفرضية الرئيأسلوب مغل

 :النماذج األربعة التي تم التطرق لها سابقا أجمعت علىللدراسة، ذلك أن 

اللغات ودب ظهور مجموعة من الكليات التامة الكفاءة، هذه الكليات تمثلت في: كلية األ-1

معهد علوم  سية،ية، كلية الحقوق والعلوم السياوالعلوم،  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماع

ن هذه  أعلم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ومعهد تسيير التقنيات الحضرية، مع ال

 ة.الكليات السالفة الذكر تعتبر كليات مرجعية لباقي الكليات المنخفضة الكفاء

عت نتائج تطبيق ظهور مجموعة أخرى من الكليات المنخفضة الكفاءة، والتي أجم-2

أسلوب مغلف البيانات وفق نموذج عوائد الحجم الثابتة وكذا المتغيرة، بتوجهيه االدخالي 

الكفاءة لها اقل من الواحد، تمثلت هذه الكليات في: كلية  مؤشرو اإلخراجي على أن 

التكنولوجيا، الرياضيات واإلعالم اآللي وكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
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يير، مع العلم أن هذه الكليات تحتاج إلى تحسين مدخالتها ومخرجاتها لتصل إلى التس

 مصاف الكليات الكفؤة المرجعية لها.

ين ي، في حالدراسة تقترح على المجموعة األولى الحفاظ على نفس مستوى األداء الحال   

بحسب ا سابق هاإليالمشار  األربعةتقترح على المجموعة الثانية ضرورة اتخاذ احد النماذج 

الت لمدخقدرتها ومرونتها سواء في التحكم في المدخالت أو المخرجات والبدء بتخفيض ا

 .المرجعيةو/أو الرفع من مستوى المخرجات لتصبح تلك الكليات كنظيرتها 

 

 

 

 قائمة المالحق:    

 .2020/2021قيم متغيرات الدراسة خالل موسم(: 01الملحق)

 عدد الكلية

 األساتذة

عدد 

 المسجلون

 العمالعدد 

 والموظفون

عدد 

 المتخرجون

عدد 

 المذكرات

 مشاريع

PRFU 

FLL 197 2400 124 967 392 24 

ST 246 1415 123 556 256 34 

MI 114 547 74 185 121 15 

Science 204 1495 174 528 330 24 

Shs 233 3104 119 162 477 34 

Droit 142 2184 90 616 568 20 

Segc 176 3897 100 837 456 26 

Staps 103 722 93 411 185 32 

Gtu 64 104 53 116 118 08 

 نواب المدير كل فيما يخصه.-1 المصدر:

 نيابة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف.-2         

 نواب العمداء كل فيما يخصه.-3         

 

  المراجع:قائمة 

اطر ة مخلكفاءة التشغيلية ودورها في إدارأحالم بوعبدلي، احمد عمان، قياس درجة ا-1

حالة  دراسة DEAالسيولة في البنوك التجارية باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات 

 .2016، 11، مجلة رؤى اقتصادية، العدد2015-2010لبنك الخليج الجزائر للفترة 

مية في لتنايا المعهد العربي للتخطيط، كفاءة البنوك العربية، سلسلة دورية تعنى بقضا-2

 .104، العدد 2011الدول العربية ، الكويت، 

ة لخاصالسويسي دالل، عرابة الحاج، قياس كفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات ا-3

لسنة -ةلخاصدراسة تطبيقية لعينة من المستشفيات ا-باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات

 .2017 ،11، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد2015
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 29/05/2022 :القبولتاريخ                   01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

محاولة تقييم أداء أدوات السياسة النقدية في تأثيرها على المتغيرات 

. 2020-2000االقتصادية في الجزائر دراسة تحليلية للفترة   
Trying to evaluate the performance of monetary policy 

instruments in their impact on economic variables in 

Alegria, an analytical study for the period 2000-2020 
 2بن ساعد عبد الرحمان أ. د ،1*سامية عزازي دط.

   dz alger-azzazi.samia@univ.3 ،(الجزائر)3جامعة الجزائر  1
  ab.bensaad@yahoo.fr ،(الجزائر)3جامعة الجزائر 2

 

 لملخص: ا        

الحاصلة في  ف هذه الدراسة لتبيان أثر أدوات السياسة النقدية على التغيراتدته        

سيولة ب 2002بعدما تميز بداية من سنة  ،2020-2000الجزائري خالل الفترة  االقتصاد

لسنة  ةواألزمة الصحي 2014هيكلية لتتخلله بعض التغيرات بعد األزمة النفطية لسنة 

2020. 

الل خئضة من الفا وتعقيم السيولةالسلطة النقدية تمكنت من التحكم في الكتلة النقدية  إال أن

لتدارك  2014ة ليتم تغيير في نوع السياسة إلى توسعية بعد أزم تقيدية،إتباع سياسة نقدية 

وضع ي الالتحكم ف والفعالية فيإذا السياسة النقدية المتبعة تميزت بالمرونة  الوضع،

 سائد طوال فترة الدراسة.ال االقتصادي

 فائض السيولة متعقيالسياسة النقدية؛  النقدية؛ أدواتالسياسة  المفتاحية:الكلمات         

 االقتصادي.النمو  التضخم؛ الهيكلي؛

 .E58 ؛JEL: E52تصنيف 
        Abstract:  

        This study aims to show the impact of monetary policy tools  

on the changes taking place in the Algerian economy during the 

period 2000-2020, after the beginning of 2002 was characterized by 

structural liquidity interspersed with some changes after the oil 

crisis of 2014 and the health crisis of 2020.  

However, the monetary authority was able to control the monetary 

mass and sterilize the excess liquidity by following a restrictive 

monetary policy, to change the type of policy to an expansionary 

one after the 2014 crisis to remedy the situation, if the monetary 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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policy followed was characterized by flexibility and effectiveness in 

controlling the prevailing economic situation throughout the period 

studying. 

Keywords: monetary policy; monetary policy tools; structural 

excess liquidity sterilization; inflation; economic growth. 

JEL Classification Codes: E52   ؛  E58  
 

 مقدمة:          

ونها تسعى كالسياسة النقدية مكانة هامة بين السياسات االقتصادية ككل  اتخذت         

لنقدي امن خالل التحكم في العرض  وهذا والخارجيلتحقيق االستقرار النقدي الداخلي 

 وجبيت هاولتحقيقتسطرها السلطة النقدية  واألهداف التيوكذا ضبط السيولة بما يتوافق 

 موالن وتحقيقباألدوات الكمية التي لها تأثير في حجم النشاط االقتصادي  االستعانة

 االقتصادي.

النظام  تميزت بهشاشةو  ومالية صعبة اقتصاديةمرت الجزائر بعدة أوضاع     

هنا  ق،السو اقتصادإلى تبني  االشتراكي االقتصادالتغير من  استدعتاالقتصادي التي 

قرض د والقانون النق أولها إرساءصالحات إقتصادية ومالية والتي كانت من بعدة إت باشر

سلطة لل االعتباررسم معالم السياسة النقدية وأعاد الذي  1990وذلك في سنة  90-10

 .ها على أهداف السياسة االقتصاديةالنقدية في إدارتها وتأثير

ئض في ثة أين تميزت بفافترة األلفية الثال سيرها فشهدتواصلة موجة اإلصالحات    

ف منها الهد من السلطة النقدية إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية استوجبالسيولة مما 

أثرت  باشرةمالسياسة النقدية الغير  فإن أدواتهذا الفائض من السيولة وبالتالي  امتصاص

في  الفعلي تحكمفي المتغيرات االقتصادية الكلية وتحقيق أهداف السلطة النقدية وبالتالي ال

 واالقتصادي.النقدي  وتحقيق االستقرارالتضخم 

عار المتواصل ألس االنخفاضدخلت الجزائر في أزمة مالية بسبب  2014بداية من    

بير اجع كريعي، ومن مخلفات هذه األزمة على الجزائر تر باقتصادالبترول كونها تتميز 

لى عي مستوى السيولة هنا توجب الصرف األجنبية أي شهدت نقص كبير ف احتياطاتفي 

ج السلطة النقدية التدخل بإدراج أدوات غير مباشرة جديدة لضخ السيولة والخرو

اولة المحمن حالة الكساد وكبح ارتفاع التضخم الناتج عن اإلصدار النقدي و باالقتصاد

 إلى حالة التوازن. باالقتصادالعودة 

 ية:ري تتبلور لنا اإلشكالية التالالجزائ لالقتصادومن هذه الحاالت المتذبذبة 

 للفترة اديةإلى أي مدى يمكن ألدوات السياسة النقدية في التأثير على المتغيرات االقتص

 ؟2000-2020

 اإلشكالية التالية نستعين باألسئلة الفرعية كالتالي: ولإلجابة عن

 ؟قديةالن أدوات السياسة النقدية تحقيق األهداف التي حددتها السلطة باستطاعةهل -

اكل هل التطبيق الجيد ألدوات السياسة النقدية يساهم في حل ومواجهة بعض المش -

 االقتصادية؟
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فائضة ة الكيف يمكن ألدوات السياسة النقدية التحكم في العرض النقدي وتعقيم السيول -

 ومواجهة األزمة االقتصادية الراهنة في الجزائر؟

 ن تحليلمنته ي في بناء هذه الورقة البحثية لما تضملقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليل

 هذه للوضعية االقتصادية السائدة ومدى مساهمة أدوات السياسة النقدية في معالجة

عن  ث فيهاألول نتحد بحثالم مبحثينقمنا بتقسيم ورقتنا البحثية إلى  االختالالت، لذا

رة ية للفتلنقداداء أدوات السياسة الثاني واقع وأ بحثاإلطار النظري للسياسة النقدية والم

2000-2020 . 

 

  للسياسة النقدية في الجزائر  يالمفاهيماإلطار  األول:المبحث          

 تعريف السياسة النقدية:  :األول المطلب        

خدمها تست )السياسة النقدية هي عبارة عن مجموعة من األدوات والوسائل والتدابير التي

داف أهيق ثير على الكتلة النقدية التحكم في عرض النقود بغية تحقلتأالسلطة النقدية 

 (.18ص، 2013المطلب عبد الحميد ، (. )عبدإقتصادية معينة خالل فترة زمنية معينة

مدى والوطني  االقتصادتعني أيضا تدخل البنك المركزي في تحديد كمية النقود في  -

عر على س ات السياسة النقدية وأيضا تأثردوأ باستخداموذلك  االئتمانتأثيره على حجم 

 ككل. االقتصاديوالنشاط  االستثمارالفائدة وبالتالي يكون لها تأثير على 

 .أنواع السياسة النقدية الثاني:المطلب         

ن ين يكوأتطبق هذه السياسة في حالة الركود االقتصادي  سياسة نقدية توسعية: -1     

 ى زيادةسة إلوالخدمات أكبر من التدفق النقدي وتهدف هذه السياالتدفق الحقيقي من السلع 

 لطلبتحفيز ال اناالئتمفي الكتلة النقدية المتداولة وبالتالي السماح للبنوك التجارية بمنح 

ن عتم هذا وهذا إلحداث التوازن في االقتصاد، وي واالستثمارية االستهالكيةالسلع  على

الية منوني وتخفيض سعر إعادة الخصم وشراء أوراق القا االحتياطيطريق تخفيض نسبة 

 .(274، 2017ذهب علي،)المالية. في سوق األوراق 

 من التضخم يشهد االقتصاد حالة نطبق هذه السياسة لما : انكماشيةسياسة نقدية – 2     

ليص التقبأين يكون المعروض النقدي أكبر من المعروض السلعي أي تقوم السلطة النقدية 

ك ر البنوجباإلكتلة النقدية المتداولة أي بالتوقف عن اإلصدار النقدي وإدخال أدوات من ال

 بالتاليو ،اتوالحد من اإلنفاق على السلع والخدم  االئتمانالتجارية عن التقليص في منح 

ي جباراإل االحتياطيلحالة من التوازن، ويتم عن طريق زيادة نسبة  باالقتصادالرجوع 

لمالية اق االخصم وتدخل البنك المركزي في السوق المالي كبائع لألور وزيادة سعر إعادة

 (.67-66،ص2018.)عقون عبد السالم،
 النقدية.أهداف السياسة المطلب الثالث:        

بتقسيم أهداف السياسة النقدية إلى أهداف أولية  اقامو االقتصاديينمعظم الباحثين        

النقدية وضبط ظروف السوق النقدية ، وأهداف  اتاالحتياطتتمثل في تكوين مجمعات 

أسعار الصرف وأيضا المجمعات النقدية  واستقرارثانوية تتمثل في معدالت الفائدة 

االقتصادي وذلك حسب ،النهائية التي تعكس أهداف السياسة االقتصادية  األهدافو

ضا تحقيق هي تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار وأي "كالدور سنيكوال"

التوظيف الكامل باإلضافة إلى تحقيق معدل عالي من النمو االقتصادي وتحقيق التوازن 
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في ميزان المدفوعات مع اإلشارة إلى أنه ال يمكن تحقيق هذه األهداف في أن واحد كونها 

 (.102-99-98-95-92،ص 2013تتعارض فيما بينها .) عبد الحميد عبد المطلب ،

 .أدوات السياسة النقدية ع:الرابالمطلب        

األدوات  نجزئييمكننا تقسيم أدوات السياسة النقدية إلى  االقتصاديينحسب معظم       

 ليمية، ححكيمالكمية أو الغير مباشرة واألدوات النوعية أو المباشرة كالتالي )حليمي 

 (:32،ص 2018ليلى،

     تخدمهاي األدوات التي يسوه األدوات الغير مباشرة )الكمية( للسياسة النقدية: - 1

سائد ي الالبنك المركزي للتحكم في حجم الكتلة النقدية وتغييرها حسب الوضع االقتصاد

 :والتقليل من الضغوط التضخمية وذلك من خالل جملة من األدوات نوجزها كمايلي

عه أو ما برفإتعد أداة لتدخل البنك المركزي في البنوك التجارية  معدل إعادة الخصم: –أ 

 تخفيضه وذلك حسب الوضع االقتصادي السائد.

نقدي ال ضلعرتستخدم هذه األداة للتأثير في ا اإلجباري )اإللزامي(: االحتياطيمعدل  –ب 

ن إلمطبقة دية االمقدم من قبل البنوك التجارية حسب السياسة النق االئتمانوالتحكم في حجم 

 انكماشية.كانت توسعية أو 

ير أو توف امتصاصتستعملها السلطة النقدية من أجل  لمفتوحة:عمليات السوق ا –ت 

ق وراالسيولة وهذا حسب الحالة االقتصادية عن طريق تدخل البنك المركزي كبائع لأل

  .المالية أو مشتريا لها

 ي بغرضيستخدمها البنك المركز األدوات المباشرة )النوعية( للسياسة النقدية:  - 2

ادية القتصمن أجل تحقيق أهداف السياسة ا واالئتمانض النقدي التأثير على توجه المعرو

اسة وأيضا سي ،للقروض انتقائيةبصفة عامة ونجد منها سياسة تأطير القروض وسياسة 

 أسعار الفائدة والنسبة الدنيا للسيولة.

ي ألدباباإلضافة لهاته األدوات نجد أن هناك أدوات أخرى مكملة منها أداة اإلقناع 

 توجيهات والتعليمات وأداة النشر واإلعالن.وإصدار ال

 

 .2020-2000واقع أداء أدوات السياسة النقدية للفترة  الثاني:المبحث        

 .2013-2000محاولة تقييم أداء أدوات السياسة النقدية للفترة  األول:المطلب        

ية في سة النقدوالمتعلقة بأدوات السيا 10-90التعديالت التي طرأت على القانون – 1

 الثالثة.األلفية 

شهد االقتصاد الجزائري العديد من اإلصالحات خاصة بعد البرامج التي سطرتها       

إلى التغير من  استدعتالدولة وفي بداية األلفية الثالثة بدأت تتشكل فوائض نقدية أين 

 استدعىأين األدوات النقدية المطبقة هنا ظهرت بعض الثغرات في قانون النقد والقرض 

األمر إلى إجراء بعض التعديالت في بعض المواد لكي تتماشى والوضع االقتصادي 

الذي  2001ي فيفر 27الصادر في  01-01كانت بداية التعديالت من النظام والسائد ) 

اإلجباري بعدما تخلى عن كل األدوات المستعملة  االحتياطيأداة جاء لينص على تنشيط 

 االحتياطيلة منها معدل إعادة الخصم، وفي هذه الفترة أداة قبل ظهور فائض السيو

السيولة فتم إدراج أدوات أخرى بموجب  المتصاصاإللزامي لم تعد كافية لوحدها 

السيولة عن طريق  استرجاعوهي أداة  2002أفريل  11الصادرة في  02-02التعليمة 
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وبعدها جاء  )، (39،ص2017ة أشهر(.)شلغوم عميروش،أيام وثالث 7ـالنداء للعرض ل

وهذا بعد محاوالت من قبل السلطة  ،2003أوت  26المؤرخ في  11-30تعديالت األمر 

.)رسول ة(العالمي المالي مع المقاييسالنقدية على تكييف نظامها النقدي و

(، كما رسخ هدف االستقرار النقدي من خالل االستقرار في 146،ص2016محمد،

( ، كما قام هذا األمر 99،ص2015نقدية )بوشنب موسى،األسعار كهدف نهائي للسياسة ال

بإرساء مبادئ السياسة النقدية وتحديد أطرها القانونية وادواتها وتكفل بنك الجزائر بتوجيه 

وإدارة السياسة النقدية كما قام بتعين مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية ولها الصالحيات 

( ،أما فيما 488-487، 2012ي محمد،)بلواف 62في إصدار النقد وهذا حسب المادة 

فيما يتعلق باألدوات غير المباشرة للسياسة  11-03يخص التطورات التي جاء بها األمر 

متعلقة  42المتعلقة بسبل األمانات والمادة  41النقدية  فنجدها في المواد التالية : المادة 

المتعلقة بعمليات  45ادة أداة القروض بالحساب الجاري والم 43بأداة التسبيقات والمادة 

الذي حدد  2004مارس  4المؤرخ في  02-04ثم بعدها جاء النظام رقم  السوق المفتوحة،

بن عزة  اإلجباري وأعاد ترسيخها )شليل عبد اللطيف، االحتياطيشروط تكوين 

تم  2005جوان  14الصادر في  05-04( ،وبموجب التعليمة رقم  185،ص2018إكرام،

لة الودائع المغلة للفائدة وتم إدارتها من قبل بنك الجزائر بلوائح وقوانين إدراج أداة تسهي

المتعلق   2009ماي  26المؤرخ في  02-09تم إصدار النظام رقم  2009مختلفة، وفي 

 استرجاعتم إصافة أداة  2013وفي سنة  بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها،

 .  2002ا الصادر في أشهر وهذا لسابقته 6 ـالسيولة ل

-2000لسيولة في الفترة  امتصاصهامحاولة تقييم أدوات السياسة النقدية في  - 2

2013: 

لمتواصل ا ارتفاعأين شهدت  ،في االقتصاد الجزائري هامةتعد هذه الفترة كمرحلة       

ة ادي وزيالصرف األجنب احتياطيفي أسعار البترول الذي أدى بالدرجة األولى إلى تشكل 

تعد  2002ومنه توفر السيولة في االقتصاد التي أصبحت من سنة  ،M2في الكتلة النقدية 

رة الفت وقبل التطرق إلى مقدار السيولة في هذه ،امتصاصهاكسيولة هيكلية يتوجب إلى 

ر الصرف األجنبية جنبا إلى جنب مع تطورات أسعا احتياطاتيتوجب معرفة تطورات 

 .2013 -2000البترول للفترة 

أين  2000األجنبية بشكل مستمر ومتواصل من سنة  االحتياطاتيتبين لنا أن ارتفاع  

مليار دوالر أي بنسبة نمو تقدر  110,18 ـب 2007مليار دوالر لتصبح سنة  11,9كانت 

في نفس الوتيرة إلى أن بلغ أعلى مستوياته في هذه الفترة  االرتفاعوظل هذا  %41,65 ـب

 2012 سنة مقارنة ب %1,75ـيار دوالر أي بنسبة نمو تقدر بمل 194,01ـب 2013سنة 

الصرف األجنبية  احتياطاتالمتواصل في  االرتفاعمليار دوالر وهذا  190,66 ـأين قدر ب

بحيث سجلت في  وارتفاعهاالمسجلة كان سببه األول هو تحسن في أسعار المحروقات 

 74,8 ،2007أن أصبحت سنة إلى  االرتفاعوبدأت في  ،دوالر للبرميل 28,5ـب 2000

 112,9 ــب 2011إلى أن سجل أعلى نسبة له سنة  االرتفاعوواصل هذا  ،دوالر للبرميل

 109,5و 111,0ليصبح على التوالي  2013و 2012دوالر للبرميل لينخفض قليال سنة 

الصرف  احتياطاتفي أسعار البترول والتحسن في  االرتفاعدوالر للبرميل، مقابل هذا 
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أيضا نمو في الكتلة النقدية وتحسن الوضعية االقتصادية وزيادة السيولة في  رافقة

 االقتصاد التي يتوجب التحكم فيها.

 

 :2013-2000السيولة الهيكلية المسجلة في االقتصاد الجزائري للفترة  1 – 2     

ل تشكبا في سجلنا في هذه الفترة النمو المتواصل في أسعار البترول والتي كانت سب     

عد حت تالصرف أجنبية كبيرة ومنه التي أدت إلى وفرة من السيولة التي أصب احتياطات

=  والجدول التالي يوضح تطور السيولة بحيث فائض السيولة 2002هيكلية منذ سنة 

 إجمالي القروض–إجمالي الودائع 

 دج. مليار 2013-2000لجزائري للفترة تطور السيولة في االقتصاد ا :1الجدول 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 3516,5 2960,5 2705,3 2443,4 2127,3 1789,9 1441,8 الودائع

 1904,1 1778,9 1534,3 1380,2 1266,8 1078,4 993,7 القروض

فائض 

 السيولة

448,1 711,5 860,5 1063,2 1171 1181,6 1612,4 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 8780,4 8061 7180,3 6164,2 5343,7 5161,8 4517,3 الودائع

 5156,3 4296,4 3726,5 3268,1 3086,5 2614,1 2203,7 القروض

فائض 

 السيولة

2313,6 2547,7 2257,2 2896,1 3453,8 3764,6 3554,1 

 rapports annuels de la banque على باالعتماد: من إعداد الباحثة المصدر

d’algérie sur «Évolution économique et monétaire en algérie» 

rapports 2003,2008 et 2013. 

 .2013-2000: تطور فائض السيولة والودائع والقروض في الجزائر للفترة 1 الشكل

 
 .02على الجدول رقم  باالعتماد: من إعداد الباحثين المصدر

تطور في مستوى السيولة  من خالل الجدول والشكل السابقين نالحظ أن هناك    

 1063,2و860,5دج لترتفع إلى  مليار 448,1ـب 2000بحيث سجلت في سنة  المصرفية
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  باالرتفاعلتواصل في نفس الوتيرة أي  ،على التوالي 2003و2002مليار دج سنوات 

بدوره يعود على الوضعية  االرتفاعوهذا  كفائض سيولة هيكلي، 2002لتصبح منذ سنة 

ي التطور الحاصل في صافي الموجودات الخارجية بسبب تطور أسعار االقتصادية أ

وهذا أدى بدوره  ،ريعي اقتصادالبترول كون الجزائر تتميز بالتبعية للمحروقات أي 

حتى  2000لتطور الكتلة النقدية وتطور الودائع اإلجمالية طوال فترة الدراسة من سنة 

حتى   باالرتفاعالفائض في السيولة  وواصل هذا ،1وهذا ما يوضحه الشكل  2013،سنة 

أين كانت  2008بالمقارنة مع سنة ،مليار دج 2257,2أين تراجعت قليال إلى  2009سنة 

وهذا التراجع المسجل كان سببه التراجع الطفيف الذي سجل في  ،مليار دج 2547,7

، لتعود إلى التراجع الطفيف في أسعار البترولصافي الموجودات الخارجية بسبب 

 لتواصل ،مليار دج 3764,6 ـقدرت ب 2012وتسجل أعلى نسبة لها سنة  االرتفاع

وهذا يعود إلى التراجع المسجل في  ،مليار دج 3554,1ب 2013وتسجل سنة  النخفاضا

 .أسعار البترول 

ه د ذاتحذا نستنتج من هذا الفائض المحقق في السيولة أن معدل سيولة االقتصاد في ل 

حيث بلنقدي افي اإلنتاج  استمراريةوهذا دليل على  ،ال فترة الدراسةطو باالرتفاعيتميز 

مج والسبب يعود إلى البرامج المطبقة من برنا ،في أغلب السنوات %5تجاوز نسبة 

 2009-2005ويليه برنامج دعم النمو االقتصادي  2004-2001اإلنعاش االقتصادي 

 .2014-2010وبرنامج توطيد النمو االقتصادي 
-2000رة ولة تقييم أدوات السياسة النقدية في تعقيمها للسيولة الفائضة للفتمحا 2-2

2013. 

ات ونحن نالحظ أن هناك زيادة في قيمة صادرات المحروق 2000من بداية سنة      

دي ة والمؤلنقديوالذي قابله نمو في الكتلة ا ،األجنبية االحتياطاتالمؤدي إلى التراكم في 

مو نإلى  وهذا بدوره أدى .البرامج التنموية الحكومي فينفاق بدوره إلى زيادة في اإل

أصبحت  ثبحي (،67ص، 2018مصطفى، بوشامةحسن، كبير  تشوكتش)للسيولة سريع 

خالل  وهنا توجب تدخل بنك الجزائر لمعالجة هذه الوضعية من 2002،هيكلية منذ سنة 

ي فلتحكم نقدي وبالتالي امن أجل التحكم في المعروض الانكماشية سياسة نقدية تبنيه ل

لسابقة اباإلضافة الى األدوات أخرى جديدة ألدوات نقدية  إدراجبقام فائض السيولة ف

ت ألدواهذا الفائض الهيكلي من السيولة والجدول التالي يوضح ا امتصاصالغرض منها و

 لسيولة. امتصاصهاالمطبقة ونسبة 

-2001ة للسيولة الفائضة للفتر هاامتصاص: أداء أدوات السياسة النقدية في 2الجدول 

 )مليار دج(                                     .2013

سيولة  السنوات

مسترجعة بأداة 

 االحتياطي

 اإللزامي

سيولة 

مسترجعة بأداة 

 استرجاع

 السيولة

سيولة 

مسترجعة بأداة 

التسهيلة 

الخاصة 

 بالوديعة

إجمالي 

السيولة 

 المسترجعة

2001 43,5 - - 43,5 

2002 109,5 129,7 - 239,2 
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2003 126,7 250 - 376,7 

2004 157,3 400 - 557,3 

2005 157,3 450 49,7 607,3 

2006 171,5 449,7 243 621,2 

2007 186,1 1100 483,11 1287,1 

2008 272,17 1100 1400,4 1372,2 

2009 494,13 1100 1022,1 1494,7 

2010 569,86 1100 1016 1594,1 

2011 754,1 1100 1258 1669,9 

2012 891,38 1350 1739,9 2104,1 

2013 1024 1350 479,9 2241,4 

 على تقارير بنك الجزائر. باالعتمادمن إعداد الباحثة  المصدر:

-2001على أدوات السياسة النقدية للفترة  باالعتمادالسيولة  استرجاع: 2 الشكل

2013. 

 
 .03على الجدول رقم باالعتماد ينمن إعداد الباحثالمصدر: 

 متصاصهااياسة في سوف نقوم بتحليل أداء أدوات الس 2والشكل رقم  أعالهمن الجدول    

د لتي يعتمااة وهذه األد ،اإللزامي االحتياطيلسيولة الفائضة ومقدار فعاليتها، أوال أداة 

 دةة السائصاديعليها بنك الجزائر لتحكم في السيولة و االئتمان ويطبقها حسب الحالة االقت

سعر  تفاع، قام بالرفع من هذا المعدل بغية امتصاص الفائض من السيولة الناجمة عن ار

 موظفةالير و كذا تفاديا للمخاطر التضخمية التي تنجم عن السيولة الفائضة غ البترول ،

دة ( "حسب الجري %15- %0في البنوك مع العلم أن هذه النسبة تكون محصورة بين )

 ." 2004مارس  38ص  27الرسمية العدد 

تم امتصاص مبلغ  ثبحي، %3وكانت النسبة  ،2001ديسمبر  15من  بدايةوقد تم تفعيلها  

ر من ب، لتمتص مبلغ معت%4,25إلى  2002هذه النسبة سنة  وارتفعتمليار دج، 43,5

%، وهذا يعود لكون البنوك 45,77دج أي بنسبة مليار  109,5 ـالسيولة الفائضة قدر ب

وثبتت من  التجارية تعود إليه لوضع هاته المبالغ مقابل نسبة المكافئة التي تتحصل عليها،

مليار دج  157,3، لذا نجد أنها امتصت مبلغ  %6,5في  2007إلى غاية سنة  2003ة سن



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.503 - 488 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

496 

 

% من 14,45أي بنسبة  2007مليار دج سنة  186,1، لترتفع إلى 2005و2004سنتي 

 إجمالي السيولة الممتصة.

 2007ديسمبر 24المؤرخة في  13-07وقد تم رفع هذه النسبة بعد صدور التعليمة  

 ،2009و 2008سنتي %8إلى  (،204ص، 2018بلبالي، مالعارية، عبد السال)حسين بن 

يار دج أي مل 494,13ب  2009سنة وهذا االرتفاع أدى إلى زيادة السيولة الممتصة لتبلغ 

وسنة  ،%9نسبة  2011و2010لتسجل سنتي  االرتفاع في وبقية ،%33,05بنسبة 

 أفريل 23المؤرخة في  2013-02وهذا بعد صدور التعليمة ، %12سجلت نسبة  2013

 %45,68مليار دج أي بنسبة  1024بمبلغ  2013لتسجل أعلى مستوى لها سنة  .2013

لسيولة اإدارة  أثبتت جدارتها في االحتياطيلذا نقول أن أداة  .من إجمالي السيولة الممتصة

 .من السيولة وامتصاص الفائض

ي فسيولة تطورات منذ ظهور فائض الالسيولة شهدت هذه األداة عدة  استرجاعثانيا أداة 

ك بحيث في هذه الفترة أصبح بنك الجزائر في دور المقترض من البنو،  2002سنة 

اوي الفائض من السيولة على عكس المرحلة السابقة ) طهر لالمتصاصالتجارية وهذا 

مد من أهم األدوات التي يعت تعد هذه األداةكما ( ،266،ص2017علي، جوادي فريد،

 اطيحتياالأكثر مرونة من أداة  بنك الجزائر في امتصاص السيولة الفائضة، وتعد عليها

أدرجت  كما في معدالت الفائدة عليها وكذا مدة استحقاقها، اإلجباري كونه يمكن التغيير

 2004ثم خفض سنة   %2,75بمعدل  2002أيام منذ سنة  7السيولة ل استرجاعفيها أداة 

من  %0,75ليخفض مجددا إلى  2008-2005في فترة  %1,25ليعود إلى  %0,75إلى 

ة أشهر أدرجت سن 3 ـلالسيولة  استرجاعفي حين أن أداة .  2013إلى غاية  2009

من  %1,25لتثبت في  2007و2005سنوات  %2,5إلى  لترتفع %1,90بمعدل  2005

 أشهر 6 ـالسيولة ل استرجاعأدرجت أداة  2013وفي جانفي  .2013إلى غاية  2009

 2002جزء كبير من السيولة الفائضة بحيث في سنة  امتصتهذه األداة  ،%1,5معدل ب

وتواصل في هذا  2005دج سنة  مليار 450مليار دج لترتفع إلى  129,7 امتصت

بب لس ، وهذا االرتفاع يعود2011إلى  2007مليار دج من  1100 ـوتسجل ب االرتفاع

ن أعلى كا 2013و2012أما في  ،2005من  أشهر بداية 3إدراج أداة استرجاع السيولة ل 

  .رأشه 6إلدراج أداة استرجاع السيولة لـ  ويعود ذلك، مليار دج1350مستوى لها 

بإدراج  2005ثالثا أداة تسهيلة الودائع المغلة للفائدة لقد تم تعزيز السياسة النقدية في سنة  

ساعة  24نك الجزائر لمدة هذه األداة والتي تسمح للبنوك التجارية بتكوين ودائع لدى ب

يتضح  .%0,75و %0,30بالمقابل تتحصل على فائدة ثابتة وتراوحت معدالتها بين 

واالنخفاض أمامنا أن المبالغ الممتصة بواسطة هذه األداة شهدت تذبذبا بين االرتفاع 

 1400,4ليرتفع هذا المبلغ إلى  دج،مليار  49,7كان  2005المبلغ الممتص سنة  بحيث

وهذا ما كان مؤدي إلى تضاعف حجم نمو الودائع المغلة للفائدة . 2008دج سنة مليار 

%من نفس السنة رغم أن معدالت الفائدة كانت منخفضة إال أنها كانت فعالة. 189,9بنسبة 

 1016و 1022,1وسجلت على التوالي  2010و2009سنتي  االنخفاضلتعود مجددا إلى 

 ـب 2012وسجلت أعلى مبلغ ممتص لها سنة  2011 منذ لالرتفاعلتعود مجددا  ،مليار دج

وهذا  ،مليار دج 479,9وتسجل  2013سنة  وترجع لالنخفاضمليار دج  1739,9
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كان سببها الصرف األجنبية التي  احتياطاتفي  انخفاض سببهالمتكرر كان  االنخفاض

 .تراجع في أسعار النفط

هداف تمكنن من تحقيق أ 2013-2000 لفترةلومما سبق يمكننا القول أن بنك الجزائر 

وات وبالتنسيق بين األد ،الفائض من السيولة المتصاصالمطبقة التي تهدف  سياسته

 ياطياالحتتمكن من التحكم في هذا الفائض من السيولة الذي عزز دور أداة  ةالثالث

 لةالمغ ودائعالسيولة وأداة تسهيلة ال استرجاعاإلجباري بإدراجه لألداتين جديدتين أداة 

 .ائضةن مكنتا السلطة النقدية من سحب مبالغ معتبرة من السيولة الفاللفائدة اللت

لبترولية محاولة تقييم أدوات السياسة النقدية خالل األزمة ا الثاني:المطلب        

 .2020-2014الراهنة 

 :2020-2014لمحة عن األزمة البترولية التي مست الجزائر للفترة   - 1

ية األلفية الثالثة شهدت الجزائر طفرة بترولية التي أعادت التوازن للوضع مع بدا        

 االنكماشمن حالة العجز إلى حالة الفوائض أي من حالة  واالنتقالاالقتصادي الكلي 

(.مباشرة 36،ص2018المطبقة إلى النمو كما رأيناه سابقا )حليمي حكيمة،حليمي ليلى ، 

التي )شهدت فيها  2014ة بترولية حادة بداية من سنة بعد هذه الفترة شهدت الجزائر أزم

وفي نفس  2015مقابل الدوالر هذا في عام   %25لقيمة العملة الوطنية بنسبة  انخفاض

من  %16وكذلك العجز المالي الذي تضاعف إلى  ،%4,8معدل التضخم إلى  ارتفعالسنة 

 benzina R,nadine،)اإليرادات البترولية( انخفاضالناتج المحلي اإلجمالي بسبب 

S,labaci B,2018,p215 ، )المتواصل ألسعار البترول وهذا بداية من سنة  االنخفاض

بسرعة، هنا كان تدخل من قبل السلطة النقدية لمواجهة  للتضاعفبنسب صغيرة  2011

الحاد لألسعار من خالل إلغاء السياسة التوسعية المتبناة من سنة  االنخفاضضغوط 

إلى  واالنتقالة سواء على مستوى السياسة المالية أو السياسة النقدية ،والمطبق 2001

تقشفية وهذا ألجل تفادي األضرار الناجمة من هذه األزمة والجدول  انكماشيةسياسة 

 . التالي يوضح تغيرات أسعار البترول

 (.حدللبرميل الوا )بالدوالر 2020-2011للفترة  البترولتغيرات أسعار  :3 الجدول

واالسن
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "تقرير شهري حول تطورات المصدر: 

. 19ص  2019األعضاء مارس  والدول العالميةالبترولية في األسواق   

Opec : Annual statistical bulletin 2019 p.90. 

متواصل ألسعار البترول بداية من سنة  انخفاضنالحظ أن هناك من الجدول السابق     

أين  2014لغاية سنة  االنخفاضوكان هذا  ،دوالر للبرميل 112,92بحيث سجل  2011

 ـب 2015ث سجلت سنة وبدأت هذه األسعار بالتدهور بحي، دوالر للبرميل 99,68سجل 

يعود و .دوالر للبرميل 44,28 ـب 2016ليسجل أدنى نسبة له سنة  ،دوالر للبرميل 52,79

إلى الركود سبب هذا االنخفاض إلى الزيادة الكبيرة في المعروض النفطي. وهذاما أدى 
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في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط بسبب ضعف استجابة النشاط االقتصادي في األسواق 

 اقتصادكانت هذه النسب المتدنية لها أثار سلبية على االقتصاد الجزائري كونه لناشئة ،وا

وهذا  ،في مداخيله على العوائد المتأتية من تصدير البترول % 98,2ريعي أي يعتمد على 

من  لالرتفاعسلبا على الناتج المحلي اإلجمالي، ثم عادت هذه النسب  انعكس االنخفاض

 دوالر للبرميل71,44و 54,12على التوالي  2018و 2017ي جديد بحيث سجلت ف

دوالر للبرميل أي تحسن طفيف  64,4 ـب 2019وبقي يشهد تذبذبا أي سجل في سبتمبر ،

في السوق العالمي  انخفاضويسجل  د، ليعو 2016في الوضعية االقتصادية مقارنة بسنة 

ن تطور معدالت الناتج المحلي والجدول التالي يبي دوالر للبرميل، 42أين بلغ  2020سنة 

  اإلجمالي .

 .2020-2014لفترة خالل ا يالناتج المحلي اإلجمال نمو : تطور معدالت4 الجدول

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 واتالسن

نمو الناتج المحلي 

 %اإلجمالي

3.80 3.76 3.2 1.3 1.2 0.80 -5.1 

 .والدوليةمالية صندوق النقد الدولي اإلحصاءات الالمصدر: 

قليل  كان االنخفاضنالحظ أن هناك تفاوت بين هذه النسب بحيث  من الجدول أعاله    

 %، 3,80و 3,2وظلت النسبة محصورة في  2016و 2015و 2014بين سنوات 

 1,2سجل نسبة و 2018سنة  تراجعثم  % 1,30 ـالذي سجل ب 2017والعكس في سنة 

 ميزانوصادي كان له التأثير في الميزان التجاري في النمو االقت االنخفاضوهذا ، %

ي الناتج هذا النمو ف وقد تراجع .2018المدفوعات الذي سجل نسبا موجبة بداية من سنة 

لسياسات وأيضا لهذه األزمة التأثير في ا%0,80ــليسجل نمو قدر ب 2019اإلجمالي سنة 

، قشفيةت شيةانكماويلها لسياسة المتبناة بحيث تم تغير في السياسة النقدية المنتهجة وتح

متأزم يعود للوضع االقتصادي ال ، وهذا%5,1-قيمة سالبة بلغت  2020ليسجل لنا سنة 

 بسبب األزمة الصحية التي أثرت كثيرا على اقتصاد و أشلت حركته.

 :2020-2014تقييم أدوات السياسة النقدية بعد األزمة البترولية للفترة   - 2

توجهة بداية من سنة  ،2013-2001لفترة ا فترة الرخاء خالل الجزائرشهدت بعد أن       

التي صاحبة معدالت تضخم مرتفعة باإلضافة إلى  أزمة اقتصادية حادة،نحو  2014

ارتفاع في الكتلة النقدية بسبب اإلصدارات النقدية التي تقوم بها الدول دون ما يقابلها من 

الدولة نحو التمويل غير  اتجاهبحيث بدأ  2018نة وتوقفت عن هذه العملية س .إنتاج حقيقي

 استعمالالتوقف عن  االنكماشيةكما رافق هذه السياسة  2017التقليدي بداية من سنة 

منذ  %3,75أما معدل إعادة الخصم فقد ثبت في  .2016السيولة منذ سنة امتصاصأدوات 

وتم إدراج  .2015 أداة تسهيالت الودائع منذ استعمالالتوقف عن  ، وكذا2016سنة 

 6و 3ثم أدرجت بعدها لمدة  ،2017أيام منذ أفريل  7مكانها أدوات السوق المفتوحة لمدة 

 االحتياطي، أما معدل  2017وهذا بداية من ماي  ،%3,50شهرا كلها بنسبة  12و

ثم ،  2017في أوت  %4,00ليخفض إلى  2016سنة  %8,00اإلجباري فقد خفض إلى 

 2019في سنة  االرتفاعليواصل   % 10,00ليسجل نسبة  2018سنة  لالرتفاعيعود 

وهذا  من أجل السير في السياسة  % 12,00ليسجل في مارس من نفس السنة نسبة 
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وهذا من أجل  ،المقدم لالئتمانوتحفيز البنوك التجارية على وضع حد  االنكماشيةالنقدية 

 .ات السياسة النقدية المطبقةالرجوع لحالة التوازن والجدول التالي يوضح تطورات أدو

 .2020-2014التغير في أدوات السياسة النقدية للفترة  :5 الجدول

 لسنة 52و، 17ص  2019سنة  46بنك الجزائر النشرة اإلحصائية الثالثية رقم  المصدر:

 .17ص  2020

لتالي ا جدولالنقدية، والعلى المؤشرات النقدية التضخم والكتلة  انعكستوهذه اإلجراءات 

 ذلك:يوضح 

 .2020 -2014يبين تغير المؤشرات النقدية للفترة  :6 الجدول

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 سنةال

معدل 

 %التضخم 

2,92 4,78 6,40 5,59 7,4 1,95 2,42 

 2020  2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

معدل إعادة 

 %الخصم 

4 4 3,5 3,75 3,75 3,75 3,75 
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 الكتلة النقدية

 مليار دج
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 2018سنة  44على النشرة اإلحصائية الثالثية رقم  باالعتماد: من إعداد الباحثة المصدر

       2020سبتمبر  *                            .2020 لسنة 52و

 2,92 ،2014أن معدل التضخم كان سنة  يتضح أمامنا من خالل الجدول السابق    

ين أ 2018لغاية  االرتفاعليواصل هذا % 4,78 ـب 2015بعد ذلك سنة  ارتفاعاليسجل 

ستهالكية تفاع  نسبة المواد االيعود ذلك لعدة عوامل كارو%7,4 ـسجل معدل مرتفع قدر ب

لهذا السبب عاد معدل والتي ساهمت في ارتفاع األسعار وغيرها من العوامل، و

هذا  فائض الكتلة النقدية وتخفيض المتصاصمن جديد  لالرتفاعاإللزامي  االحتياطي

ق أيضا ،وتعل% 4,08 ـب 2019المعدل المرتفع للتضخم ليسجل في الثالثي األول من سنة 

 14974,6إلى  2014مليار دينار سنة  13686,8المستمر للكتلة النقدية من  رتفاعاالب

 2018 لغاية سنة االرتفاعويتواصل هذا  ،%8,38أي بمعدل نمو  2017مليار دينار سنة 

ع لترتف ج،مليار د 16510,7 ـفقدرة ب 2019أما سنة ج.د مليار16636,7بحيث سجلت 

من بين مخلفات مؤقتة، ووتعد وضعية  .2020مليار دج في سبتمبر  17320,6إلى 

، 2014األزمة كذلك التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية بحيث كانت في سنة 

دج مقابل دوالر واحد لترتفع هذه النسبة طيلة هذه السنوات لتصل إلى  80,56

يقي نتيجة ضعف االقتصاد الحق اوهذ ،2018دج مقابل دوالر واحد في سنة  118,2906

في الثالثي األول  2019واإلنتاجي وضعف إنتاجية المؤسسات وقد سجل سنة 

 .2020دوالر لسنة /دج 129فقط ودوالر واحد  /دج  119,3178

 الخاتمة:        

ترات دون ها فعالة لفدنا أنمن خالل دراستنا لموضوع أدوات السياسة النقدية وج       

ضخم أو من ت ا حسب الحالة االقتصادية السائدةكما أن بنك الجزائر يقوم بتعديله ،األخرى

 فتوصلنا إلى النتائج التالية: انكماش

 النتائج:

 2020-2000شهدت السياسة النقدية في االقتصاد الجزائري عدة تغيرات في فترة  -

تعقيم بعد ظهور فائض السيولة ومحاولة ل 2001منذ  انكماشي اتجاهفبعدما كانت ذات 

من أجل  سعيةالسياسة النقدية التونحو  االتجاهتم تغيير  2014سنة  السيولة إال انه منذ

تبر ي يعاألزمة البترولية كون االقتصاد الجزائر استيعابتفادي عواقب نقص السيولة و

 ريعي. اقتصاد

 اطاتاحتيإلى تراكم في  2013-2000في أسعار المحروقات في الفترة  االرتفاعأدى  -

ذ سنة ي منتفاع في الكتلة النقدية وظهور فائض سيولة هيكلالصرف األجنبية وبالتالي ار

2002. 

ئع ة الوداسهيلتتميزت أدوات السياسة النقدية والمتمثلة في أداة إسترجاع السيولة وأداة  -

ضة ة الفائلسيولل امتصاصهااإللزامي بالفعالية والنشاط في  االحتياطيالمغلة للفائدة وأداة 

  .2013-2000خالل الفترة 
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ي لتغير فين اتميز االقتصاد الجزائري بعدم االستقرار الكامل وذلك بسبب عدم التوافق ب -

 .2013-2000المعروض النقدي والتغير في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة 

ور الصرف األجنبية بسبب تده احتياطاتسجلت الجزائر تراجعا في  2014منذ سنة  -

 دواتألسيولة في االقتصاد والتوقف عن تطبيق أسعار البترول وهذا أدى إلى تناقص ا

 إسترجاع السيولة وتحول نحو أدوات لضخ السيولة في االقتصاد.

 التوصيات:

ة جموعمنها م استخلصنامن خالل مختلف النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة 

 من التوصيات: 

كتلة ي الفة وكذا التحكم يتوجب ترشيد اإلنفاق الحكومي وهذا للحد من الضغوط التضخمي-

 النقدية.

 جنبيةالصرف األ احتياطاتعلى اإليرادات البترولية في تكوين  االعتماديجب تجنب  -

 ادات.كما يجب تنويع مصادر هذه اإلير واالنخفاض االرتفاعوهذا بسبب تذبذبها بين 

التي جحة والمنتجة والنا االستثماريةمحاولة توظيف الفائض من السيولة في المشاريع  -

 دي.تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي وبالتالي المساهمة في النمو االقتصا

وات ة أدمحاولة تطوير السوق النقدي التعامالت على مستواه وهذا بغية زيادة فعالي -

ة على باشرالسياسة النقدية كأداة السوق المفتوحة ومعدل إعادة الخصم اللذان يؤثران م

 .المعروض النقدي

سطرة الم مراعاة التنسيق بين عمل أدوات السياسة النقدية وهذا بغية تحقيق األهداف -

 والزيادة من فعالية أدوات السياسة النقدية.

دل في االقتصاد الجزائري يتوجب تشجيع النمو بالقطاعات االقتصادية األخرى ب -

ها لروقات التي على صادرات المحروقات ومحاولة الخروج من التبعية للمح االعتماد

 أثار جد سلبية على االقتصاد.

 قائمة المراجع:       
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 27/05/2022 :القبولتاريخ                             01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 –ية ودية المؤسسات االقتصادية الخدمأثر الرافعة المالية على مرد

 (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز دراسة حالة مؤسسة

The effect of financial leverage on the profitability of 

economic services companies - Case study of the Sonelgaz 

company in Guelma for the period )2017-2019( 

 2*سائحي يوسف ،1بن ناصر عبد الكريم
، (FDIDDUZO) المناطق الحدودية المستدامة في تنميةالو مخبر رهانات االستثمار 1

 m.dzta-bennecer.abdelkarim@univ ،(لجزائرا) جامعة تامنغست

 ztam.d-saihi.youcef@univ، (لجزائرا) تامنغست ، جامعةالعلوم والبيئة مخبر 2

       

 :  ملخص          

ار ثاآلوالدراسة في جانبها النظري إلى تحديد أساسيات الرافعة المالية  تتطرق

 ىلوال إة وصودية المالية واالقتصاديلى المرد، وكذلك التطرق إالناجمة عن الرفع المالي

 يرة.لمتغادرجة الرفع التمويلي والتشغيلي وذلك انطالقا من حساب الهامش على التكلفة 

 لي علىأثر الرفع الما لى قياسإ هذه الدراسةما في الجانب التطبيقي فتوصلت أ

سة تبين من خالل الدراحيث  (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةمردودية 

في ظل  ماليةالمالية والمردودية االقتصادية والرافعة الوجود أثر بين كل من المردودية 

 لى االستدانة.ادر تمويل خارجية أي عند لجوئها إاعتماد المؤسسة على مص

 صادية.المردودية االقت، المردودية المالية، الرافعة المالية الكلمات المفتاحية:

  JEL: C51 ;L25 ;G32تصنيف 

  

                                                             
 .المؤلف المرسل* 
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         Abstract: 

The study aims theoretically, to determine the basics of 

financial leverage and the effects of leverage as well as the financial 

and the economic rentability, up to the degree of the funding and 

operational leverage, based on calculation of the margin on the 

variable cost.  

Practically،this study measured the impact of financial 

leverage on the rentability of Sonelgaz company for the period 

(2017-2019) and it showed that there was an effect between 

financial rentability, economic rentability and financial leverage 

under company's dependence on external finance sources when 

Resorting to the borrowing. 

Keywords: financial leverage, financial rentability, economic 

rentability.  

JEL Classification Codes : C51 ; L25 ; G32 

 مقدمة:          

ة الغبتعكس أهمية  تعتبر المؤسسات االقتصادية الخدمية من بين المؤسسات التي

 كانت البقاء سواءلى تحقيق هدف النمو وإتسعى المؤسسات الخدمية في االقتصاد، حيث 

ات العديد من اإلجراءن تقوم بأ، ولتحقيق هذا الهدف يجب عليها و خاصةأعمومية 

فة لتولياو أناسبة لها وتحديد المزيج األمثل جل اختيار طرق التمويل المأالالزمة من 

ض أي اقدامها على االقتراألموال الخاصة والديون التي تتحصل عليها عند المثلى ل

ال ة مستقبماليات الزما هذه األموال تجنب الوقوع في األلى االستدانة مما تسمح لهإاللجوء 

 .و عدم القدرة على السدادأمن عسر مالي 

 يامقعند حصول المؤسسات على أموال لتلبية احتياجاتها المالية الضرورية لل

ا يين همبين مصدرين أساس ن تختارأ، يجب عليها أنشطتها المختلفةبعملياتها ولتوسيع 

 سأفع ررو التمويل الداخلي من خالل ألتمويل الخارجي أي اقتراض أموال لى اإاللجوء 

ة في مؤسسالمال، مما ينتج عنه ما يسمى بالرفع المالي، والذي يعبر عن مدى اعتماد ال

 و أسهم.أو سندات أات دخل ثابت سواء كانت قروض مصادر ذتمويل أصولها على 

كنها ذ يمإيكل المالي للكثير من المؤسسات، فالرفع المالي يمثل جانب مهم في اله

ن مالية لماذ استطاعت التوفيق بين التكاليف من جهة والمخاطر إمن تحقيق عائد مناسب 

 تحقيق نسبة عالية من لىإمن خالل هذه العملية المؤسسة ، حيث تسعى جهة أخرى

 الضريبية من جهة أخرى. تالوافراالمردودية من جهة واالستفادة من 
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 : يمكن صياغة وطرح اإلشكالية الرئيسية لهذا البحث على النحو التالي

 ؟ ةيما هو تأثير الرافعة المالية على مردودية المؤسسة االقتصادية الخدم

 : هداف البحثأ

 : لىإتهدف هذه الدراسة 

 ؛الرافعة المالية وتحديد مؤشراتهالى بعض المفاهيم المتعلقة بإالتطرق  -

 ؛المالية واالقتصادية في المؤسسةلى المردودية إالتطرق  -

 .(2019-1720)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةبيان أثير الرافعة المالية على مردودية  -

 :  أهمية البحث

 لمؤسسات والباحثين وذلك نظرامن قبل ا يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير

بذل يث تالدور الفعال الذي يلعبه االقتراض في تطور المؤسسات االقتصادية ونموها، ح

ها زاماتجل توفير األموال الالزمة لتسديد التأؤسسات االقتصادية جهدا كبيرا من الم

 .ا وضمان استمراريتها، والعمل على توسيع أنشطتهالمختلفة

 : المنهج المتبع

ج لمنهتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استعملنا ااع

افعة بالر لى المفاهيم األساسية المتعلقةإتحليلي في الجانب النظري للتطرق الوصفي ال

في  وديةالمالية في المؤسسة، وكذلك التطرق الى تأثيرات الرافعة المالية على المرد

 المؤسسة.

ية ت المالياناالتطبيقي، بتحليل وتفسير مختلف المعلومات والب في الجانب وتم القيام

ن مإلثراء هذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة و ،المتعلقة بالمؤسسة محل الدراسة

 نيات.لمنحأدوات البحث العلمي والمتمثلة في االشكال والجداول، الرسومات البيانية وا

 : الدراسات السابقة

المالي سواء على  الرفع أثردراسات عن مواضيع  العديد من الباحثين أجرى 

هم أو راتها، حيث تختلف كل دراسة من حيث أهدافها ومتغيو التجاريةأة المردودية المالي

 .نهمة عي والمخاطر المالية الناجحين تناولت دراسات أخرى الرفع المال محدداتها في

فعة المالية والمردودية لى اختبار العالقة بين الراإ 1هدفت دراسة بلخير بكاري 

 ة مني مسعود للفترة الممتدالمالية، حيث طبقت على عينة من المؤسسات بمنطقة حاس

ت وذلك باستخدام منهج بيانات السالسل الزمنية المقطعية، توصل 2014لى إ 2009

ر سلبي تأثيالدراسة الى وجود تأثير سلبي للرفع المالي على نسبة الربحية االجمالية، و

فة تكل لى ارتفاعالبترولية محل الدراسة وها راجع إلمردودية المالية للشركات على ا

ت سساجل في المؤعف نسبة الديون المالية طويلة األالتمويل )المصاريف المالية( وض

 البترولية بحاسي مسعود.
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لى توضيح أثر الرفع إ 2جمال معتوقويمان كموش وفي المقابل سعت دراسة إ 

اء المساهمة الصناعية المدرجة في بورصة قطر وفقا لمؤشر األدالمالي في شركات 

رجة شركات مد 9المالي الخاص بالمردودية المالية، حيث طبقت على عينة مكونة من 

يث كأداة للتحليل، ح (eviews.8)في البورصة وذلك باستخدام البرنامج االحصائي 

، بيعاتعلى العائد على الملى وجود أثر دال احصائيا للرفع المالي توصلت الدراسة إ

ماد العتاحيث ينخفض العائد على المبيعات بزيادة االعتماد على القروض )أي كلما زاد 

ي يقل لمالاعلى القروض كلما أثر ذلك سلبا على المردودية التجارية ومنه بزيادة الرفع 

رفع المالي ثر اللى اختبار أهدفت إف 3مراد حجاج ما دراسةأتوليد األرباح من المبيعات، 

داء األ على األداء المالي لعينة من شركات االسمنت الجزائرية وذلك من خالل مؤشرات

 جودلى ويث خلصت الدراسة إح ،المالي وذلك باعتماد طريقة االنحدار الخطي البسيط

ئد دل العابمع ذات تأثير سلبي للرفع المالي على األداء المالي للشركات المعبر عنه عالقة

داء لى انخفاض األأدى إالذي ول بسبب المبالغة في استخدام الرفع المالي على األص

على  ماليالمالي بسبب زيادة تكلفة التمويل، ووجود عالقة ذات تأثير إيجابي للرفع ال

ن ملتقليل جل ابيعات مع سياسة تمويل معتدلة من أاألداء المالي المعبر عنه بمعدل نمو الم

 . ة في حدود مقبولةله المؤسسمخاطر التمويل الذي تتعرض 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة           

ي فنها عيشترك هذ العمل مع الدراسات السابقة في العديد من النقاط كما يختلف 

ل من خالاألخرى  حاولة تدارك بعض الجوانبحيث تأتي هذه الدراسة لم ،نقاط أخرى

لى في ظل اعتماد المؤسسة عمؤسسة سونلغاز ردودية أثر الرفع المالي على م قياس

 تحديدولى درجة الرفع التمويلي والتشغيلي التطرق إ من خاللو رجية،مصادر تمويل خا

لمؤسسة لائر الهامش على التكلفة المتغيرة بداللة التكاليف وتحديد منطقة االرباح والخس

 محل الدراسة. 

الي في الم بالرفعهم الجوانب المتعلقة أاز برإسنحاول  : النظري للدراسة اإلطار. 1

   .المؤسسة االقتصادية

 : أساسيات حول الرافعة المالية. 1.1

ات لى شرح أثر الرافعة المالية والمتغيرسنحاول في هذا البحث أن نتطرق إ

 : المرتبطة بها كما يلي

 : مفهوم الرافعة المالية .1.1.1

 ر، حيث يعبالهيكل المالي هوم الرفع المالي نعرف معنىلى مفقبل التطرق إ

ون ، ديكانت أموال خاصة الهيكل المالي عن مجموعة الموارد التي تمول المؤسسة سواء

 4جل، موارد تشغيلية.طويلة األجل، ديون قصيرة األ

 : ليما يموالتي نذكر منها  ةالمالي رافعةهناك العديد من التعاريف التي تخص ال
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ويل كة في تمويل أصولها على مصادر التمتعرف على أنها: "درجة اعتماد الشر

ح رباذات الدخل الثابت سواء كانت قروض، سندات أو أسهم ممتازة، مما يؤثر على األ

 5التي يحصل عليها المالك، كما يؤثر على درجة المخاطرة التي يتعرضون لها".

د ائ)فو تةيضا: "بأنها استخدام أموال الغير )االقتراض( بتكاليف ثابأكما تعرف 

كذلك يعبر الرفع المالي عن درجة أو نسبة استخدام  6".األرباحزيادة ثابتة( على أمل 

 7التمويل بالمديونية لتمويل جزء من األصول.

 ة عنف الرافعة المالية على أنها عبارومن خالل هذه التعاريف يمكن أن نعر  

ف مختلوالمالية اعتماد المؤسسة على الديون المالية التي تتحصل عليها من المؤسسات 

ا زاماتهوتسديد التجل تغطية احتياجاتها المالية المختلفة أك من وذلالجهات المقرضة 

 قصيرة او طويلة مع تحقيق أرباح. سواءاليومية 

  : : هناك ثالث أنواع للرافعة المالية كما يليأنواع الرافعة المالية. 2.1.1

ي هيكل لثابتة فاإلى مدى استخدام التكاليف تشير الرافعة التشغيلية  : الرافعة التشغيلية -

ذا تفعة فهة مرتكاليف الشركة، فإذا كانت نسبة التكاليف الثابتة إلى اجمالي تكاليف الشرك

لتي ات ايعني أن الشركة تتميز برافعة تشغيلية عالية وتنطبق هذه الخاصية على الشرك

لية التشغي فعة، وتعني الرامالية افة الرأستعمل في الصناعة الثقيلة التي تغلب عليها الكث

ح األربا يليةالعالية أن تغيرا صغيرا في المبيعات ينتج عنه تغير كبير في األرباح التشغ

ي فيرة، لفوائد والضرائب، أي أن زيادة صغيرة في المبيعات ينتج عنها زيادة كباقبل 

ذا ، هاألرباح األرباح، كما أن انخفاضا صغيرا في المبيعات يؤدي إلى تدني كبير في

بيعات، الم يعني أن الرافعة التشغيلية سالح ذو حدين، فهي تعظم األرباح في حال ازدياد

 8وتعظيم الخسارة في حالة انخفاض المبيعات.

ه ذي يحدثتعرف بأنها التغير النسبي في الدخل التشغيلي، ال : درجة الرفع التشغيلي -

 9تغيير نسبي في المبيعات، أو بمعنى أخر فإن:

 غاللالهامش على التكلفة المتغيرة/ نتيجة االست=درجة الرفع التشغيلي 

جل ألاض طويلة ماد المؤسسة على القروتتمثل الرافعة المالية في اعت:  الرافعة المالية - 

 لرفع ربحية السهم.

يلة موال المساهمين والقروض طومة في المؤسسة تتكون من أئن األموال الداإ

ن م، فاأصحاب القروض يتلقون معدال ثابتا نسبيا على توظيف أموالهجل، فاذا كان األ

وتقع  ألرباح،لك احملة األسهم ال يتلقون أرباحا اال إذا تحققت فعال ويزيد ايرادهم بزيادة ت

 على المسير المالي في المؤسسة مسؤولية رفع تلك األرباح.
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 الرافعة المالية :1 الشكل

             

   

 

 الرافعة       

 

 

 

 

 ، دار"اإلدارة المالية )النظرية والتطبيق("عدنان تايه النعيمي وآخرون، : المصدر

 .165ص، 2014ة الخامسة، األردن، الميسرة للنشر والتوزيع، الطبع

أرباح 

 المساهمين

 الديون
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ن آفي  تشغيليةلرافعتين المالية والوهي قيام المؤسسة باستخدام كال ا:  الرافعة الكلية -

 رافعةن الأ حظناالبح بعد الفوائد والضرائب، فقد على صافي الر واحد بقصد التأثير

د، لفوائافي األرباح قبل التشغيلية تجعل أي زيادة في حجم المبيعات ذات تأثير كبير 

اذا اهمين فالمس ن الرافعة المالية ذات تأثير كبير على األرباح بعد الفوائد لصالحأورأينا 

ن له سيكو فسوف تزيد من تأثيرها على المبيعات والذيأمكن للمؤسسة استخدام الرافعتين 

 أثر كبير جدا على زيادة األرباح.

كن ويم العالقة بين الرافعة التشغيلية والمالية هو حاصل ضربهما وليس جمعهما

 10: تمثيل ذلك بالعالقة التالية

 

 الرافعة المالية * الرافعة التشغيلية =الرافعة الكلية

 لماليمخاطر الرفع ا. 3.1.1

المخاطر اإلضافية لمخاطر التشغيل  نها:"على أيمكن تعريف المخاطر المالية  

فة كلتة الابتالث اتتراضقالتي يمكن أن تتحملها المؤسسة نتيجة لقرارها باالعتماد على اال

 11.أصولها"جزء من وذلك لتمويل 

المؤسسة ر ترتبط المخاطر المالية بقرارات التمويل، وهذا يعني أنه مرتبط باختيا 

ا يؤدي إلى درجة عالية من المخاطر التي يواجههحيث لمزيج في هيكلها المالي، 

رة دم قدع، ويزيد من احتمال المؤسسةالمساهمون وهذا يؤدي إلى زيادة االلتزامات على 

فتراض ر االعلى تسديد الديون، ولهذا تحاول اإلدارة المالية التنسيق بين تأثيالمؤسسة 

ية، لملكوق الملكية، إضافة إلى درجة المخاطرة التي يواجهها أصحاب اوالعائد على حق

 األمثل مزيجلذلك يمكن القول أن الموازنة بين الديون والملكية يؤدي إلى الوصول إلى ال

 12للهيكل المالي الذي بدوره يخفض تكلفة االقتراض.
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ن أيجب  اليقبل أن نتطرق إلى مفهوم أثر الرفع الم : ة أثر الرافعة الماليةيلآ .2.1

 نتحدث عن مفهوم المردودية وأنواعها.

ي همت فذلك االرتباط بين النتائج والوسائل التي سا" هي:  مفهوم المردودية .1.2.1

 13.ة"س المال المستثمر في تحقيق النتائج الماليأتحقيقها حيث تحدد مدى مساهمة ر

دام مفهوم يطبق على كل نشاط اقتصادي عند استخ تعرف أيضا على انها

 14: يةاإلمكانيات المادية والبشرية والمالية والتي يعبر عنها بالعالقة التال

 النتيجة /الوسائل المردودية =

 : ن تكون كافية على األقل لتحقيق الشروط التاليةأبحيث يجب 

 ؛ضمان المحافظة على راس المال -

 ضمان دفع الفوائد وتسديد القروض. -

  .ناك نوعان من المردوديةه:  أنواع المردودية . 2.2.1

ستثمار الك من االمردودية المالية على العائد الذي يحققه الم تعبر:  الماليةالمردودية  -

مستثمرون، وهي من المعلومات المالية المهمة التي يحتاجها ال أموالهم في مشروع معين،

حويل و تأفيه  حيث أنه بناًءا على هذا المؤشر يقرر هؤالء إما االحتفاظ باستثماراتهم

 15: كما يليأموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد أحسن وتحسب 

 لنتيجة الصافية / األموال الخاصةا = المردودية المالية

العالقة الموجودة بين نتيجة المشروع وأمواله الخاصة، المردودية المالية تعكس  

عائد المستثمرة، أي تعني الموال قدرته على مكافأة أصحاب رؤوس األ وهي تقيس مدى

 الذي يتحصل عليه المساهمون لقاء وضعهم ألموالهم تحت تصرف المؤسسة، وتعتبر

 العالقة أعاله ذات استعمال وتداول واسع في أوساط المحللين الماليين.

تعرف تعبر عن مدى أداء األصول االقتصادية للمشروع، و : المردودية االقتصادية- 

ما كيها، النتيجة االقتصادية ومجموع األصول المستعملة للحصول علبأنها العالقة بين 

سة لمؤستعبر عن كفاءة استعمال الموارد المتاحة من طرف القائمين على المشروع أو ا

ية تصادخالل فترة زمنية معينة بغض النظر عن طريقة التمويل، وتحسب المردودية االق

 16: بالعالقة التالية

 نتيجة االستغالل/ األصول االقتصادية = المردودية االقتصادية

س المال االقتصادي لى رأادية تعبر عن نسبة النتيجة إاالقتص أي أن المردودية 

 تائجالمستعمل من طرف المؤسسة في تقييم فعالية الوسائل االقتصادية من خالل الن

 17.المتحصل عليها، وهو ما يعكس صورة تسيير المؤسسة وقراراتها االستراتيجية

نه الفرق بين المردودية أالرفع المالي يعرف على   : الماليةمفهوم أثر الرافعة . 3.2.1

لى ر الذي يترجم المردودية المالية إالمالية والمردودية االقتصادية، أي هي المقدا

هو أنه عندما تقوم المؤسسة باالستدانة واستثمار  المالية أثر الرافعةن حيث أ 18،اقتصادية
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مقترضة في مجال نشاطها الصناعي والتجاري، فإنها تحصل من جراء ذلك األموال ال

على نتيجة اقتصادية التي من المفروض أن تكون أعلى من التكاليف المالية لالستدانة، 

ففي هذه الحالة تحقق المؤسسة فوائض مالية تتمثل في الفرق بين المردودية االقتصادية 

المساهمين ويرفع بذلك مردودية ض سوف يعود إلى وتكلفة االموال المقترضة، هذا الفائ

موال الخاصة ومن هذه الخاصية رافعة االستدانة يرفع مردودية األموال الخاصة، فأثر األ

 19سمي بأثر الرافعة المالية.

على األموال الخاصة ويعتمد  لى أثر االستدانةإن مصطلح أثر الرفع المالي يشير إ 

 20على الهيكل المالي للمؤسسة.

قة بين سنوضح من خالل الشكل العال : العالقة بين المردودية والرفع المالي  .4.2.1

  21: ما يليية كثيرهما على الرافعة الماللية والمردودية االقتصادية وما تأالمردودية الما

 

 المردودية المالية والرفع الماليالعالقة بين  :2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، "ديةالقتصاراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسات اق"عبد الغني دادان،  المصدر:

 .45، ص:2006، 4ث، الجزائر، العدد مجلة الباح

ن المؤسسة تقوم بتمويل أصولها االقتصادية انطالقا من يتضح من خالل الشكل أ

ن خالل مالي األموال الخاصة والديون المالية المتحصل عليها، ويتم تحديد أثر الرفع الم

لية عة المالرافمكن القول أن اق بين المردودية المالية والمردودية االقتصادية، حيث يالفر

 .و سلبيا عل المردودية المالية للمؤسسةتأثر إيجابيا أ
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 (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةلالرافعة المالية  أثردراسة . 2

، هي مؤسسة مساهمة زسونلغا مؤسسة : ةقالمب سونلغاز مؤسسةنظرة عامة عن . 2.1

الية ة بوتابعة لشركة تسيير وتوزيع الكهرباء والغاز للشرق ومديريتها العامة متواجد

 24مقرها شارع مرزوق حسين، تأسست برأسمال قدره  1979قسنطينة، أنشأت سنة 

 رباءمليار دينار جزائري، وتعمل على تغطية كل قطاع الوالية عن طريق توزيع الكه

 والغاز.

ركة األم من الش شراء الغاز والكهرباء سونلغاز مؤسسةمهام التي تقوم بها ومن ال

 : في الجزائر وإعادة بيعه، ومن أهم المبادئ المعمول بها في المؤسسة ما يأتي

 ؛االستراتيجية المالية التابعة للمؤسسة األم 

 نين المؤسسة فرع من فروع المؤسسة األم وبالتالي عليها تطبيق واحترام القوا

 تحقيقبالمؤسسات الفرعية ذات استقاللية وهي مطالبة ، كما أن  الداخلية للمجمع

 نون.األهداف المسطرة وبصفة عامة يكون تنظيم المديرية متوافق مع أحكام القا

 (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةلنسبة المردودية االقتصادية . 2.2

 0192-2017قالمة للفترة ب سونلغاز ؤسسةمل: نسبة المردودية االقتصادية 1جدول ال

 2019 2018 2017 البيان

 741447218.92 1025984731.08 1319301760.49 (1األصول المتداولة )

 188081152.89 265091022.66 55947413.90 (2قيم جاهزة )

 1106610333.50 1184711914.40 2042032714.81 (3الخصوم المتداولة )

 1208397.34 983886.78 0 (4خزينة الخصوم )

 العاملمال الاحتياج رأس 

BFR  

(5(=)1-2)-(3-4) 

(77867836822) (42283431920) (55203587013) 

 5831543705.77 6417184020.57 8733779099.27 (6األصول الثابتة )

االقتصادية  األصول

(7=)6+5 
795510073105 599434970137 527950783564 

 (8) نتيجة االستغالل
(730230693.92) (210112431.27) )211031637.59( 

 المردودية االقتصادية

(9(=)8(/)7) 
0.09- 0.04- 0.039- 

 من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية للمؤسسة.المصدر: 

جمالي باالعتماد على نتيجة االستغالل إلى إ لقد تم حساب المردودية االقتصادية

لم تحقق سونلغاز أن مؤسسة السابق نالحظ من خالل الجدول حيث أصول المؤسسة 

ويدل هذا  ،وهذا راجع إلى سلبية نتيجة االستغاللالثالث سنوات مردودية اقتصادية خالل 

من جهة  ألصولها السيءوكذا االستغالل  ،ضعيف من جهة نشاط المؤسسة نأعلى 
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( 0.09على التوالي ) ، بحيث حقق كل دينار من األصول المستثمرة خسارةخرىأ

بالنسبة للوضعية المالية لمؤسسة وهو ما  جدا وهذا مؤشر خطير (0.039و) (0.04و)

 يفسر النشاط االستثماري الضعيف للمؤسسة.

 (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةل الماليةنسب المردودية . 2.3

 : اسة كما يليمحل الدرللمؤسسة يمكن التطرق إلى حساب المردودية المالية 

 (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةل: المردودية المالية 2جدول ال

 2019 2018 2017 البيان

 (190397726.12( (210112431.27) (731403003.92) (1)النتيجة الصافية

 3752313447.96 4528941261.99 6065996585.95 (2)األموال الخاصة 

 -0.051 -0.05 -0.12 (2(/)1)ة=المردودية المالي

 اد على القوائم المالية للمؤسسة.باالعتم الباحثينمن اعداد المصدر: 

 : يلي نالحظ من خالل النتائج ما

افية، يجة الصالمردودية المالية خالل الثالث سنوات سالبة وهذا راجع إلى سلبية النت - 

 ؛تحقق مردودية مالية نتيجة نشاطهابمعنى أن المؤسسة لم 

، 0.12: ب يكل دينار يتم استثماره من األموال الخاصة يحقق خسارة تقدر على التوال - 

ة جدا بقيمة كبير سالبةإلى تحقيق نتيجة صافية النخفاض هذا ا ، ويعود0.051، 0.05

 .بالرغم من االرتفاع في األموال الخاصة

ب وى مردوديتها المالية يجمن تحسين ورفع مست حتى تتمكن مؤسسة سونلغاز

 ة.ن تتحكم جيدا في مواردها االقتصادية من خالل هامش النتيجة الصافيعليها أ

 (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةل أثر الرافعة المالية. 2.4

 سة خالللمؤسلسنقدم في الجدول التالي العناصر التالية لحساب أثر الرافعة المالية 

 فترة الدراسة.
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 (9201-2017)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةلر الرافعة المالية : أث3جدول ال

 2019 2018 2017 البيان

 12951104.53 16166595.22 27656081.99 االستدانة الصافية

 3752313447.96 4528941261.99 6065996585.95 أموال خاصة

 المردودية المالية
0.12- 0.05- 0.051- 

 -0.039 -0.04 -0.09 المردودية االقتصادية 

 -0.012 -0.01 -0.03 أثر الرفع المالي

 

 .باالعتماد على القوائم المالية للمؤسسة الباحثينمن اعداد المصدر: 

ز ونلغاسالرافعة المالية المحققة لمؤسسة  أثرن نالحظ من خالل نتائج الجدول أ

 اجع الىهذا روهذا نتيجة المردودية المالية السالبة وكل سنوات  الثالثسالبة خالل 

 باح.تحقيق مؤسسة سونلغاز بقالمة لنتيجة اجمالية صافية سالبة أي عدم تحقيق أر
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 (1920-2017)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةل المالية : يمثل أثر الرافعة3الشكل 

-0,12

-0,05 -0,051

-0,09

-0,04 -0,039
-0,03

-0,01 -0,012
2017 2018 2019

المردودي  المالي  المردودي  ا    ادي 

 
 .(3من اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج الجدول رقم )المصدر: 

 

قت حق زسونلغاحظ من خالل النتائج المتواصل إليها الجدول السابق أن مؤسسة نال

 حيث مالية،وهذا راجع إلى سلبية المردودية ال السنوات الثالثخالل  سالبأثر رفع مالي 

 2018بالمقارنة مع سنة  2017خالل سنة  %3بنسبة حققت المؤسسة أثر لرفع مالي 

البة الس المالية لمردوديةا ىالهذا االنخفاض  ويعود %1التي كانت في حدود  2019و

 بالرغم من االنخفاض في المردودية االقتصادية.

ائج كما تبينه النتالديون بنسبة كبيرة بخفض المؤسسة كل سنة تقوم حيث في 

ي بالرغم من الرفع المال أثرأدى ذلك إلى ارتفاع مما  (3المتحصل عليها في الجدول رقم )

  .كونه سالب

الكبير في األموال الخاصة إلى تخفيض معدل الرفع  النخفاضاساهم أيضا 

 المالي، مما أدى إلى انخفاض أثر الرفع المالي.
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 : الرفع التمويلي والرفع التشغيلي ةدرج. 5.2

              غالل  نتيجة االستغالل + التكلفة الثابتة لالست=  الهامش على التكلفة المتغيرة-

 مل*مصاريف العا0.5هتالك والمؤونات+مخصصات اال = الستغاللالتكلفة الثابتة ل-

 تستخرج من جدول حسابات النتائج : نتيجة االستغالل-

تكلفة لى الععمال/الهامش *رقم األالتكلفة الثابتة لالستغالل = عتبة مردودية االستغالل-

 المتغيرة

 : الهامش على التكلفة المتغيرة4الجدول 

 2019 2018 2017 البيان

 211031637.59 210112431.27 730230693.92 نتيجة االستغالل

 263043059.85 367918077.96 38597372737 الثابتة لالستغالل التكلفة

 47407469744 57803050923 111620442129 الهامش على التكلفة المتغيرة

2536350696.4 رقم االعمال

7 

2233650932.4

3 

2055139663.2

4 

 114030600738 142172522863 134062391568 االستغاللعتبة مردودية 

 .(3والجدول رقم ) من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية المصدر:

سنوات ة للن الهامش على التكلفة المتغيرالمتحصل عليها أ يتبين من خالل النتائج

يمة ثم انخفضت ق 2017الثالث متغيرة، حيث سجلت المؤسسة أكبر هامش للتكلفة سنة 

  .2019و 2018الهامش في 

ة ن سنن مبيعات المؤسسة في انخفاض مأ يتبين من خالل النتائج المتحصل عليها

 .على عتبة مردودية المؤسسة أثرمما  ألخرى
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 يبين الهامش على التكلفة المتغيرة بداللة التكاليف :4لشكل ا

 

  

 

 

 

 

 
 

 

    

                

 

 هامش األمان

 

 

 

 

 

 

 .(4: من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج الجدول رقم )المصدر

 ت عنن مؤسسة سونلغاز تحقق أرباح كلما ابتعدنالحظ من خالل الشكل السابق أ

 ةمؤسسعتبة المردودية وابتعادها عن منطقة الخسائر وذلك من خالل زيادة مبيعات ال

 .أكبرمان أي تحقق المؤسسة هامش أ التكلفة المتغيرة وارتفاع في الهامش على

 : درجة الرفع التمويلي والرفع التشغيلي. 6.2
 درجة الرفع التشغيلي= الهامش على التكلفة المتغيرة/ نتيجة االستغالل-

 ةالمصاريف المالي-درجة الرفع التمويلي= نتيجة االستغالل/ نتيجة االستغالل-

 

 

 ف التشغيليتكال

 منطقة األرباح

 منطقة الخسائر

1340623915.68 

 

 

385973727.37 

 رقم األعمال

 " ت ثا"

 "هـ/ت م
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ترة قالمة للفب سونلغاز مؤسسةل لتمويلي والرفع التشغيليدرجة الرفع ا :5الجدول 

(2017-2019) 

 2019 2018 2017 البيان

 47407469744 57803050923 111620442129 الهامش/التكلفة المتغيرة

 211031637.59 210112431.27 730230693.92 نتيجة االستغالل

 0 0 0 المصاريف المالية

 2.24 2.75 1.52 درجة الرفع التشغيلي

 1 1 1 درجة الرفع التمويلي

 .(5) من اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج الجدول رقم المصدر:

 مويلي والتشغيلي لمؤسسة سونلغازتحليل درجة الرفع الت

 :  يتبين انطالقا من النتائج المتحصل عليها ما يلي 

مؤسسة  اليففي هيكل تكة تشير الرافعة التشغيلية إلى مدى استخدام التكاليف الثابت

وهذا  2019و 2018اقل بالمقارنة مع سنة  2017، فدرجة الرفع التشغيلي لسنة سونلغاز

 محققةفة المتغيرة من جهة والنتيجة الللى انخفاض في قيمة الهامش على التكإع راج

تفعة ة مرلالستغالل من جهة أخرى إذا كانت نسبة الهامش على التكلفة المتغيرة للمؤسس

 .ا يعني أن الشركة تتميز برافعة تشغيلية عاليةفهذ

ن لة ألدرجة مخاطر التشغيل التي تتحملها المؤسسة معتدن أعموما يمكن القول ب

ينما ب، ةوزن التكاليف الثابتة لالستغالل منخفض نسبيا في هيكل تكاليف تشغيل المؤسس

 1 سبةت الثالث بندرجة مخاطر التمويل أي الرفع التمويلي سجلت نسب متقاربة للسنوا

فض ن منخأمعدومة التي تتحملها المؤسسة أي لى المصاريف المالية الإوهذا راجع %

 .نسبيا في هيكل تكاليف المؤسسة
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 : خاتمة          

المدراء ومسيري المؤسسات من كيفية الحصول على األموال تطور فكر 

يل ن تحصكيفية التي يمكلى النشاط المؤسسة وتسديد التزاماتها إالضرورية الستمرارا 

زت هذه ترك جل تحقيق أكبر ربح ممكن، وعليهرد المالية بأقل تكلفة ممكنة من أتلك الموا

عدم  ي ظلهم مصادر التمويل الخارجي للمؤسسة فاسة على الرفع المالي الذي يمثل أالدر

   .كفاية مصادر التمويل الداخلية الستمرارية نشاط المؤسسة

هذه الدراسة معالجة موضوع أثر الرفع المالي على  حيث حاولنا من خالل

وتوصلنا الى مجموعة من  (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةمردودية 

 :  النتائج التي يمكن حصرها فيما يلي

 ؛سونلغاز أثر رفع مالي سالب في كل فترات الدراسةحققت مؤسسة  -

 ؛تصادية لمؤسسة سونلغازدية االقتدهور كل من المردودية المالية والمردو -

   ؛عند تخفيض الديون المالية سجلنا تحسن طفيف في معدل مردودية المؤسسة -

خالل فترة الدراسة في تحسين معدل  سونلغازالرفع المالي لمؤسسة  أثر -

 فوظتالمردودية المالية والتي كانت ضعيفة جدا، وهو ما يفسر ان المؤسسة ال 

 يتماشى مع حجم نشاطها؛ ا بشكل جيداألموال المتحصل عليه

دية أثر بشكل كبير على مردو 2017لجوء المؤسسة الى االستدانة خاصة في سنة  -

 ؛2019و 2018والتي كانت اقل حدة سنة  ،المؤسسة

را عمال نظين ضعف المسيرين في إدارة رقم األانطالقا من نسب المردودية يتب -

 ؛لمؤسسة والنتائج السلبية المحققةللتكاليف الكبيرة ل

ة ثابتدرجة مخاطر التشغيل التي تتحملها المؤسسة معتدلة ألن وزن التكاليف ال -

 ؛لالستغالل منخفض نسبيا

ان هامش األمكلما عملت مؤسسة سونلغاز بالتقرب من عتبة المردودية كلما قل  -

 وزادت مخاطر التشغيل.

، (1920-2017)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسةلقياس أثر الرفع المالي بناء على 

 : يمكننا الخروج بجملة التوصيات التالية

 لوقوفجل استدانة القيام بدراسة معمقة من ألى االيجب على المسيرين قبل اللجوء إ -

 على ايجابيات وسلبيات االستدانة؛

ي أتيجة استغالل جيدة أن تحرص على تحقيق نقالمة ب سونلغاز يجب على مؤسسة -

ديتها مردو وبالتالي علىدوديتها االقتصادية يجابا على مرإيجابية، ألن هذا يؤثر إ

 المالية؛

م كاتها وذلك بما يتماشى مع رقن تتحكم أكثر في استهالأيجب على المؤسسة  -

 ؛طية مختلف األعباءجل تحقيق قيم مضافة قادرة على تغأعمال من األ



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.523 - 504 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

521 

 

 : يجب على مؤسسة سونلغاز تحسين المردودية المالية واالقتصادية من خالل -

 عن بعض األصول الثابتة؛ التنازل -

 مبيعاتها وتخفيض أعباءزيادة نتيجة االستغالل من خالل الزيادة في حجم  -

 االستغالل؛

ت يراداالعمل على تحقيق نتيجة اجمالية صافية موجبة من خالل الرفع في اإل -

 وخفض في التكاليف؛

 على عتبة المردودية كي تحققمؤسسة سونلغاز بالعمل على تحقيق أيجب على  -

 أكبر هامش أمان وابتعادها عن الخطر.
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 :الهوامش
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مجلة  ئد على المبيعات"،يمان كموش، جمال معتوق، "أثر الرفع المالي على العاإ  2

 .449-438، ص2019، اكتوبر4، العدد11بحاث، المجلددراسات وأ

س أثر الرفع المالي على األداء المالي"، المجلة الجزائرية مراد حجاج، وآخرون، "قيا  3

 .95-81، ص2019، 02، العدد 05للدراسات المحاسبية والمالية، المجلد
4 Harald Bierman, the capital structure decision, without a number 

for the edition, Kluwer publisher Massachusetts, 2003, p: 01. 
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 10/11/2022 :القبولتاريخ                      01/09/2022رسال: اإلتاريخ 

 

مؤسسات الصحية من وجهة نظر الجودة الشاملة بالإدارة  تطبيق واقع

في المؤسسة  ميدانيةدراسة - كورونا في ظل جائحةمقدمي الخدمة 

 العمومية للصحة الجوارية بتمنراست

The reality of applying Total Quality Management in 

health companies from the view point of service 

providers in light of the corona pandemic – A case 

study of public neighboring health company of 

Tamanghasset 

1*ط.د إيـــــــــدى بوشه
قرقب مبارك أ.د ،

2
 

 tam.dz-iddaboucha@univ م والبيئةالعلو، مخبر جامعة تامنغست )الجزائر(1
 rkerkeb1979@yahoo.f العلوم والبيئةمخبر جامعة تامنغست )الجزائر(، 2

 

 الملخص:       

تمنراست ة تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على الجانب الصحي في والي      

لصحة لبالمؤسسة العمومية إدارة الجودة الشاملة  تطبيق أبعادع معرفة واق من خالل

 تبيانهداف هذه الدراسة تم تصميم اسولتحقيق أ، خالل فترة جائحة كورونا الجوارية

تائج التي ومن أهم الن ،spssعامال ومعالجته إحصائيا باستخدام برنامج  80وتوزيعه على 

قييم تأن  المؤسسة محل الدراسة حيثشاملة بتوصلت إليها الدراسة غياب أبعاد الجودة ال

ا أن شأنه انتهت الدراسة بتقديم توصيات التي منلقد . والموظفين لها كان منخفض نسبيا

 تحسن النشاطات والعمليات المتعلقة بالخدمات الصحية.

  إدارة الجودة الشاملة، المؤسسة الصحية، الخدمة الصحية: الكلمات المفتاحية

 JEL: L15 ،I18 ،I1تصنيفات 

 

        Abstract: 

        This research paper aims to set the light on the health aspect in 

the province of Tamanrasset by knowing the reality of applying the 

dimensions of  total quality management in the public neighboring 

Health companies, during the period of the Corona pandemic. In 

order to achieve the study objectives, a questionnaire was designed 

and distributed to 80 workers , and then processed statistically using 

SPSS. One of the most important findings of the study is the 

                                                             
 المؤلف المرسل  *

mailto:iddaboucha@univ-tam.dz
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absence of total quality dimensions in the studied company, where 

the employees' evaluation of it was relatively low.The study 

concluded with providing recommendations that would improve 

activities and operations related to health services. 

         Keywords: Total Quality Management, health company, 

health service 

JEL Classification Codes: L15 ،I18 ،I1. 

       

 مقدمة:      

ادية ما أن تطورت لتصبح أزمة اقتص صحية أزمة 2019أواخر سنة   العالمشهد       

علت عديد حيث ج (COVID-19) كورونا فيروس وانتشار ظهور تمثلت في بامتياز

 هوسي باعتبار أن الهدف األسا العدوى ع انتشارلمن إجراءات واحتياطات ول تتخذالد

 .المتضررين صحة سالمة و

لصحية أثرت هذه الجائحة على عديد القطاعات ولعل أهمها قطاع الخدمات ا لقد      

ين ديلمستفالكبير لحجم الوأمام ، الخدمة هذه على الطلبب رارتفاع كبي سُجل حيث

 تطبيق ةــــــالصحي اتــــــكان لزاما على المنظم اتـــــــن هذه الخدمم )المرضى(

 رتفعم جودة بمستوى تقديمهاو الخدمات مستوى من للرفع الحديثة اإلدارية األساليب

 لوبأس نجد استخدامها تم التي األساليب اإلدارية بين ومنرضا المريض  بكسب يسمح

 الشاملة. الجودة إدارة

 : يلي فيما يتمثل والذي التالي التساؤل طرح يمكن تقدم مما إشكالية البحث:

رية الجودة الشاملة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوا إدارة مدى تبني أسلوب ما -

  تمنراست من وجهة نظر مقدمي الخدمة؟ 

 :التالية الفرعية التساؤالت مجموعة التساؤل هذا تحت ويندرج

 ؟الجودة الشاملة إدارة أبعاد لى ع المؤسسة محل الدراسة تتوفرهل  -

 في تطبيق الجودة الشاملة؟صعوبات تواجه المؤسسة محل الدراسة هل  -

  : الدراسة فرضيات

 الجودة الشاملة. ةاردإ على أبعادالمؤسسة محل الدراسة تتوفر   -

  دة.ذات جو نوعية ئق تحول دون تقديم خدماتتواجه المؤسسة محل الدراسة عواال   -

 :تتمثل أهداف الدراسة فيما يليالبحث: أهداف 

 إدارة الجودة الشاملة. دوات تسييرالتعريف بمفهوم وأ -1

 العمومية للصحة. اتتقديم توصيف للخدمات الصحية بالمؤسس -2

ة موميمؤسسات العودة الشاملة بالتحديد الصعوبات التي تقف على تطبيق إدارة الج -3

 كورونا. للصحة السيما في فترة انتشار جائحة

 من ةالدراس محل للمؤسسة توصيات تقديم النتائج و استخالص إلى البحث يهدف كما -4

 .المرضى رضا وتحقيق أدائها تطوير أجل
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 أهمية البحث:      

مؤسسات لوا عام بشكل الصحية المنظمات تمارسه الذي الدور تبرز أهمية بحثنا في      

من  ةلفئة معين صحية خدمات هذه األخيرة من هتقدم ماو ،خاص بشكل الصحية العمومية

 فترة انتشار فيروس كورونا.المجتمع خالل 

 :منهجية البحث

 تم مالمفاهي الموضوع ومختلف بجوانب بخصوص الجانب النظري ومن أجل اإللمام      

 البحوثو الدراسات بمجموع ذلك في ستعناا حيث التحليلي الوصفي المنهج على االعتماد

 اتع البيانم االستمارة كأداة لجمأما بخصوص الجانب التطبيقي فقد تم استخدا ،ةالمتوفر

 .20إصدار  SPSS اإلحصائيتحليل البيانات باستخدام البرنامج  كما تم

 :التالية بالمجاالت الدراسة هذه تحددت :البحث حدود

  .2022 جانفي شهر خالل الدراسة هذه طبقت: الزماني المجال -

عات العالج العيادات وقاى عل الدراسة هذه في المكاني المجال اقتصر: كانيالم المجال -

 .التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتمنراست

طبيين  األطباء والشبه على الدراسة هذه في البشري المجال اقتصر :البشري المجال -

 مقدمي الخدمات الصحية بالعيادات محل الدراسة.

ودة الج إدارة من بين الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تطبيق: الدراسات السابقة

 الشاملة بالمؤسسات الصحية نذكر:

دارة إلوبي *دراسة نجم الدين أحمد مجذوب، تطبيق إدارة الجودة الشاملة والنموذج األور

 جياكنولوجامعة السودان للعلوم والت الجودة في نظام الرعاية الصحية رسالة دكتوراه،

2020  : 

مؤسسات هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى جودة الرعاية الصحية المقدمة في ال      

ي وروبالصحية الخاصة بالخرطوم من خالل تطبيق أبعاد الجودة الشاملة والنموذج األ

ة مؤسسإلدارة الجودة، حيث شملت الدراسة ثالث مستويات لتقديم الخدمات الصحية: ال

لصحي اظام دينة المعلم الطبية(، صيدليات المجتمع الخاصة، والناالستشفائية الخاصة )م

ة لجودالمطبق بوالية الخرطوم. توصلت الدراسة إلى أن هناك بعض التطبيق لمفاهيم ا

ريب الشاملة بالمؤسسة الصحية محل الدراسة من خالل تخصيص الموارد المالية للتد

لدراسة مت ارية واالجتماعية، كما قدوالتحسين وتنفيذ اإلدارة العليا لمسؤوليتها اإلدا

 نظيممقترح للنظام الصحي بوالية الخرطوم ركز على مسألة التمويل الصحي وكيفية ت

 وترتيب البرامج الصحية.

 حالة ةالصحية دراس الخدمات لتحسين كآلية الشاملة الجودة ريمة أوشن، إدارةدراسة *

، الجزائر 1 الة دكتوراه، جامعة باتنةللشرق الجزائري، رسالجامعي  االستشفائية المراكز

2018: 

مفهوم الجودة من منظور األطباء ومعرفة الصعوبات التي تعيق تقديم  لدراسة جاءت      

للشرق  العمومية الصحية المنظومة في الميدانية راسةالد تمت وقدخدمات ذات نوعية، 

 354راسة الد ةعين شملت حيث الجزائري بواليات باتنة، سطيف، قسنطينة، عنابة

 ذاتب من أطباء وشبه طبيين المستشفيات إدارة عن المسؤولين على توزيعها تم استمارة
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 التحليل ظل في النتائج من مجموعة إلى دراسةال توصلت وقد .فيات المذكورةالمستش

مراكز االستشفائية ال في تحقيقها ودرجة جودةال مستوى تقييم بعناصر المتعلق اإلحصائي

 :منها يذكر ،األربعةالجامعية 

ب بسب تميز التكوين بالمؤسسات االستشفائية محل الدراسة بمستوى مقبول وذلك -

 انتشار مفهوم التكوين والتحسين المستمر للطاقم الطبي.

ن لي عنظام التحفيز بالمراكز االستشفائية محل الدراسة ضعيف مما يسبب التخ -

 بالمستشفيات. اإلطاراتالوظيفة للعديد من 

 عية.التنسيق بين الطاقم الطبي واإلداري بالمراكز االستشفائية الجامضعف  -

إلنتاج  مع دراسة تطبيقية في وحدة فرمال الشاملة الجودة *دراسة فتيحة حبشي، إدارة

 :2007رسالة دكتوراه جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، دوية بقسنطينة، األ

 تتعلق التي الفكرية والمساهمات ياتالنظر بأهم التعريف إلى دراسةال هذه سعت      

كيز على خل اإلداري وكذا الترمعرفة مزايا تطبيق هذا المدو  إدارة الجودة الشاملةب

يق لية تطبي عمفضرورة القيام بعملية تغيير ثقافة المنظمة )الثقافة التنظيمية( قبل البدء 

مجمع لمال التابعة وحدة فر مستوى على الميدانية دراسةال تمت وقدالجودة الشاملة. 

ة إدار 31إدارة وسطى،  36إدارة عليا،  32استمارة موزعة  99صيدال وزعت فيها 

 تنفيذية.

 من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة مايلي:

 .دةجدي تنظيمية ثقافة ببناء مرهون الشاملة، الجودة إدارة تطبيق نجاح إن -

 .ها كمية اإلنتاج ونوعيتهغياب االهتمام برغبات الزبائن فالوحدة غايت -

 

 المحور األول: اإلطار النظري للدراسة       

 إدارة الجودة الشاملة اهيةمأوال:        

 اإلدارية التخصصات في الحديثة المفاهيم من الشاملة الجودة إدارة مفهوم يعتبر       

 كثير ىعل ورتط أحدث ام وهو اإلدارة اليابانية بدور مهم في هذا المجال، أسهمت حيث

نها أ على إليها النظرة وأصبحت المنظمات في السائدة والمعتقدات العمل أنماط من

 .االستراتيجي التخطيط ضمن تدخل إستراتيجية

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: 1-

 باحث كل نلكو يعود وذلك الشاملة الجودة إلدارة موحد تعريف إيجاد السهل من ليس      

 قةالمسب األحكام( معتقداته مع يتناسب بما الخاص تعريفه يملك الجودة موضوع في

 اصالخ تعريفها نشرت 1994 /8402 ن إيزوأ ورغم )والميدانية األكاديمية التجربة

 للمضمون وحدم تعريف إيجاد صعبا ما وهذ اعتماده، يتم لم أنه إال الشاملة الجودة إلدارة

 .1الشاملة الجودة إلدارة الحقيقي

 التعاريف التي وردت في هذا المجال نذكر:ومن خالل 

ي ناصره ففة عإدارة الجودة الشاملة تعني "اإلسهام الفعال للنظام اإلداري والتنظيمي بكا

رية تحقيق الكفاءة االستثمارية للموارد المتاحة من مادة أولية ومعدات وقوى بش

لذي امة ق هدف المنظومعلوماتية ومالية...الخ، بحيث أنها تسهم جميعا في السعي لتحقي

 2يرتكز في تحقيق اإلشباع األمثل للمستهلك األخير"
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حدده يعلى أنها " المبدأ الرئيسي للمنشأة  Marshal و Kenneth كما يعرفها كل من 

وات ويدعمه االلتزام الثابت بتوفير حاجة العميل، من خالل نظام متكامل من األد

التي  مية،التطوير المستمر لألعمال التنظي واألساليب والتدريب، الذي يركز على دوافع

 3.تفرز في نهاية المطاف سلع وخدمات ذات مستوى رفيع"

 في شاملو متأصل عرف أو "عقيدة الدولية، فتعرفها بأنها منظمة التقييس أما         

 مدىال على األداء في المستمر التحسين بهدف ما، لمؤسسة والتشغيل القيادة أسلوب

 تمتطلبا إغفال عدم مع الزبائن، وتوقعات متطلبات على التركيز اللخ من الطويل

 .4اآلخرين" المصالح أصحاب وجميع المساهمين

وب منهج وأسل من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن إدارة الجودة الشاملة تمثل      

ه قعاتإداري تسعى المنظمات المعاصرة لتحقيقه من خالل تلبية احتياجات الزبون وتو

 استخدام األدوات اإلحصائية المتاحة.ب

 أدوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  -2

 ةالسمكيطلق عليها اسم هيكل عظمة خريطة تحليل عالقة السبب بالنتيجة:  2-1

Fishbonne Diagram)  ) توضح هذه الخريطة أسباب المشكلة المراد حلها وعالقة

تحديد المشكلة أوال بوضعها في رأس السمكة، ثم حيث يتم  هذه األسباب بالمشكلة ذاتها،

يتم رسم خط الوسط الذي يربط رأس السمكة بمؤخرتها التي توضع عليه األسباب 

 .5الرئيسية للمشكلة

ألسباب من ا %20من المشاكل تعود إلى  %80: يفيد تحليل باريتو أن تحليل باريتو 2-2

هذا  من األسباب، وبالتالي فإن  %80من المشاكل تعود إلى  %20وفي نفس الوقت أن 

تليها  ، ثمالتحليل يتيح لإلدارة التركيز على حل المشاكل األكثر أهمية وإيجاد حل لها

إيجاد ها ووهكذا، ليتم في األخير تمثيل هذه األسباب ودرجات تأثيرها على محور وتحليل

 لها. الحلول التصحيحية

 تحديد لىع )االنتشاري( المبعثر تخطيطيال الرسم يساعد رسم البياني االنتشاري:ال 2-3

يساعد  أن مكني كما ،والعوامل فيما بينها متغيرين وتأثير سبب بين للعالقة الحقيقية القوة

 .6للمشكلة الحقيقي السبب على التحسين تركيز جهود ضمان على ذلك

ي الت مليةلعاو أللنشاط حيث يتم بموجبها تحديد الحدود العليا والدنيا  خرائط الرقابة: 2-4 

منية زترة فيرغب بالرقابة عليها، وذلك بالتعبير عنها بصورة رقمية وبيانات كمية خالل 

 :. حيث يتم حساب الوسط الحسابي لمجتمع الدراسة وهنا نكون أمام وضعتينمعينة

 ئية.إلحصااإذا وقع الوسط الحسابي داخل حدود الرقابة نقول أن العملية تحت السيطرة  -

 يطرةوقع الوسط الحسابي خارج حدود الرقابة نقول أن العملية خارج الس أما إذا -

 اإلحصائية.

هي عبارة عن مخطط يصف طبيعة مسار العملية والخطوات التي خريطة التدفق:  2-5

يمر بها المنتج فمن خالل هذه الخريطة يمكن وصف العمليات الحالية وتتابعها وهذا ما 

تقديم خدمة معينة، كما يمكن  أوة المطلوبة إلنتاج منتج ما يسمح بتوضيح العمليات الرئيسي

من خاللها اقتراح التعديالت والمراجعات الضرورية في العمليات اإلنتاجية واألنشطة 

الخدمية إذا فخرائط التدفق عبارة عن مخطط لتمثيل خطوات العملية وتحديد نقاط اتخاذ 



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.538 - 524 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

529 

 

كن أن نميز ثالث أنواع من الخرائط: ويم .القرارات واإلجراءات التصحيحية المناسبة

 خريطة التدفق الخطية، خريطة التدفق لالنتشار التفصيلي، خريطة التدفق للفرص.

 التي ةالنظامي الطريقة بأنها سيجما ستة تعريف يمكن انحراف معياري: ستةتقنية  2-6

 تركيزمع ال العمليات وتحسين الضياع أو التالف تقليل اجل من المعلومات على ترتكز

 ن.الزبو رضا زيادة مستهدفة المالية الناحية من قياسها يمكن التي النتائج على

 المبنية راتالقرا العمالء، على التركيز :التالية المبادئ على سيجما ستة منهجية ترتكزو

 المبنية الفعالة الداخلية، اإلدارة واألنشطة العمليات على والبيانات، التركيز الحقائق على

 .7الالمحدود، والتحسين المستمر التعاون المسبق، تخطيطال على

ها ي وضعالت من خالل المبادئ والقواعد لجودة الشاملة:إلدارة ااألبعاد الرئيسية  -3

لة  عديد الباحثين من أجل مساعدة المنظمات على وضع فلسفة إلدارة الجودة الشام

 يسية:ط رئترتكز على أربع نقا وأبرزهم "ديمنج" الذي يعتبر األب الروحي لها نجد أنها

 نهاأصبح لزاما على كل منظمة تسعى لضمان تحقيق رضا زبائ التركيز على العميل:*

باح التعرف على االحتياجات الحالية والمتوقعة لهم وترجيح رضا العميل على األر

 القصيرة المدى وذلك من خالل إتباع الخطوات التالية:

 ت العمالء.التعريف الدقيق لرغبات وحاجا -

 .فسيةالسعي لتقديم خدمات أو سلع تتوافق ورغبة المستهلك وتغيرات البيئة التنا -

 ضرورة كسب رضا العميل بصفة دائمة مستمرة. -

جب يتعتبر المشاركة الكاملة للعاملين من أهم المبادئ التي  مشاركة العاملين:*

 عد بشكلة تساأن هذه اإلستراتجيز عليها ضمن أبعاد الجودة الشاملة، حيث نجد ـــــالتركي

ة كبير في تنمية روح العمل الجماعي مما يساهم في التعرف على مشكل ضعف الجود

 واقتراح الحلول المناسبة وبالتالي تحسين ظروف و إجراءات العمل.

أسلوب إداري التحسين المستمر على أنه " بُعديمكن تعريف  التحسين المستمر:*

 فرادوتحسين األنشطة والعمليات المتعلقة باألجهزة واأل وتنظيمي يهدف إلى تطوير

 وطرق اإلنتاج والتكنولوجيا المعتمدة بشكل تدريجي ومستمر، لغرض الوصول إلى

 8"اإلتقان الشامل عبر بذل الجهود في االبتكار

ن كما يعني مسايرة التطورات وتحسين ظروف العمل من خالل تدريب الموظفي      

 ء لهم، والسعي للوصول إلى أداء متميز. وتنمية روح الوال

 ة ليس اكتشاف األخطاء فقط هي المهم لمعالج الوقاية من األخطاء قبل وقوعها:*

 ن محقق القصور وإنما الوقاية منها قبل وقوعها ومنه حدوثها وتكرار حدوثها وهذا يت

  عةمتابخالل دور تفعيل فرق العمل وفرق التحسين المستمر، كما يتحقق من خالل ال

  .9نالمستمرة والمشاركة والتعبير ومنع حدوث األخطاء وهي من أهم عمليات التحسي

 ثانيا: جودة الخدمات الصحية         

 وظائفال من مجموعة "بأنها الصحية الخدمة تعرف مفهوم الخدمة الصحية: -1         

 باشر،م بشكل تمرارواالس بالبقاء المرتبطة اإلنسانية الحاجات إشباع على تعمل التي

 وغيرها يةاالجتماع التعليمية، ،االقتصادية كالوظيفة للمجتمع األخرى بالوظائف وترتبط

 توفير طريق عن البيئي التكيف على القدرة للمريض تعطي بحيث مباشر غير بشكل

 10"بالمطلو األداء تحقيق من يمكنه بما والنفسية الحسية البيئية، راتهلقد الدعم
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 حصوله عند هايتلقا والتي للمستفيد تقدم التي عالمناف مجموع أو المنفعة" نهابأ تعرفكما 

 وليس عيةاالجتما و والعقلية الجسمانية السالمة من مكتملة حالة له وتحقق الخدمة على

 11مراض."األ عالج فقط

 المريض أن الخدمة الصحية هي جميع الخدمات التي يتلقاها مما سبق يمكن القول      

وفير تكانت عالجية أو وقائية وما يرتبط بها من خدمات طبية مكملة، من خالل سواء 

 اإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية.

 تعريف جودة الخدمات الصحية: -2

خادمات الصاحية جاودة الحسب الهيئة األمريكية المشتركة العتماد منظماات الرعاياة       

مساتوى  لياة والمتفاق عليهاا للمسااعدة فاي تحدياددرجاة االلتازام بالمعاايير الحا الصحية هي

جيااااد ماااان الممارسااااة ومعرفااااة النتااااائج المتوقعااااة ماااان الخدمااااة أو اإلجااااراء العالجااااي أو 

 التشخيصااي، أي أن جااودة الخاادمات الصااحية هااي درجااة تحقيااق النتااائج المرغوبااة وتقلياال

                 .12النتائج غير المرغوبة في ظل الحالة المعرفية في فترة زمنية معينة

 ماع التوافاق" بأنهاا الصاحية الخادمات جاودة العالمياة الصاحة منظماة عرفات كماا      

 تؤدي يثبح مقبولة، وبتكلفة المجتمع، من ومقبولة آمنة بطريقة الصحيح واألداء المعايير

 13"يةالتغذ وسوء واإلعاقة الوفيات ونسبة المرضية الحاالت نسبة على تأثير إحداث إلى

من  يمكن القول أن جودة الخدمات الصحية هي السعي لتحقيق رغبات المريضمما سبق 

 حة.الص وااللتزام باألخالقيات التي تنظم مهنة ،خالل تحسين المرفق وتخفيض التكلفة

ل عدة عوائق تحو الصحية الخدمات مقدمي يعترض أبعاد جودة الخدمات الصحية: -3

ة الخدمات عليها، فجود المعايير المتفق مع األداء تطابق مدى وقياس المشاكل دون تحليل

وعليه  دمة.الصحية تقاس بالرضا الذي تحققه لكون المنتج هنا غير مادي أي أنه يتعلق بخ

 : يأتي  بما الصحية الخدمات جودة أبعاد تحديد يمكن
 مدىو الصحية المؤسسة في الزبون ثقة عن درجة تعبر : (Reliabilityاالعتمادية )*

 مدى رالعنص هذا ويعكس يتوقعها التي الخدمات الصحية على الحصول في عليها اعتماده

 من عالية ةوبدرج المحددة في المواعيد الطبية الخدمات بتقديم الوفاء على المؤسسة قدرة

 من اهذ ويرفع تلك الخدمات على الحصول إجراءات وسرعة سهولة ومدى والكفاءة الدقة

 . 14الصحية( المنتوج )الخدمة مصداقية مستوى

 هذا ويمثل قيقدوبشكل  مسبقا تحقيقه ما تم إلنجاز األداء على القدرة كما أنها تمثل       

 األخرى. باألبعاد قياسا الجودة في نسبية كأهمية  ( 32%) البعد

يم وتعني وفاء و قدرة المؤسسة الصحية  على تقد(: Responsivenessاالستجابة )*

لتام من أجلها، وذلك بجودة عالية تراعي فيها الرضا االخدمات الصحية التي وجدت 

 كأهمية نسبية.( 22%) للمريض، يمثل هذا البعد 

(: وتعني شعور المريض بنوع من الثقة والمصداقية خالل Assurance) الضمان:*

ساب خالل فترة مكوثه بالمؤسسة الصحية، كما أنها تشير إلى اكت أوتقديم العالج 

ية كأهم( 14%)  في نفوس المرضى، يمثل هذا البعد بعث األمانالموظفين للمعرفة و

 في الجودة.  نسبية
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اص، (: يشير هذا البعد إلى رعاية المريض والعناية به بشكل خEmpathy) التعاطف*

و  المريض انشغاالتوتفهم مقدمي الخدمة )ممرض، طبيب، مراقب طبي ...إلخ( لجميع 

 . كأهمية نسبية ( 16%) يمثل هذا البعد تلبية حاجاته بروح من الود واللطف، 

 ألفرادوا والتجهيزات المالية والتسهيالت القدرات وتشمل( : Tangibles)الملموسية *

 المقدمة الصحية الخدمة من أو المستفيد المريض يراها التي الدرجة تلك بأنها ، وتعرف

أهمية ك )16% ( عدهذا الب هو متوقع، ويمثل بما قياسا عنها يفيض أن يمكن وما إليه

 .15نسبية

      

 المحور الثاني: اإلطار التطبيقي للدراسة        

 أوال: التعريف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية تمنراست:        

 يل المالهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقال      

 19/05/2007المؤرخ في  140-07لتنفيذي رقم أنشئـــــت بموجب المـــــــــرسوم ا

رية لجواالمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة ا

رها مدير معين من طرف وزير يسيرها مجلس إدارة ويدي وتنظيمها وتسييرها.

 ، مقرها والية تمنراست. وتكون تحت وصاية الوالي الصحـــــــــة،

 هجية الدراسة: منثانيا

 مجتمع وعينة الدراسة -1

ة المؤسسة العمومية للصحة الجواريب المتمثل البحث مجتمع يعد: البحث مجتمع -

 قاعات عالج. 22و عيادات 06تمنراست والتي تتكون من 

 ابالتق) ه الطبيينـــــشبوال ،األطباء على  ثالبح عينة زتـــــترك: البحث عينة -

 هذه اراختي تم حيث هـــــــزة التصوير بيولوجيين، مخبريين(غلي أجن، مشـــــممرضي

 فرادأ عدد قدر ، طبيةال اتــــالخدم تقديم في األساسي العنصر باعتبارها العينة

  تم توزيعموظف حيث  90أجريت الدراسة على عينة عددها   275ب ةـــــــــالعين

ة استمار 80بالكامل في حين كانت ا استمارة استبيان على أفراد العينة وقد تم استرجاعه

 .صالحة للتحليل

 جمع البيانات وتحليلها أسلوب -2

 قامحيث  ، ناتالبيا لجمع كأداة تعتبر التي استبيان استمارة في الدراسة تمثل أسلوب      

 20ار إصد SPSSاإلحصائي  التحليل برنامج خالل من اإلستبانة وتحليل بتفريغ الباحث

متغيرات لل والتكرارات المئوية النسب :معالجات اإلحصائية التاليةتم استخدام ال وقد

 لمتوسطاتالمعيارية وا االنحرافات، كرونباخ ألفا معاملالديمغرافية لعينة الدراسة، 

رات لعبا العينة استجابات لقياس الخماسي ليكرت مقياس استخدام تم وقد. الحسابية

 االستبيان.
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 اإلحصائي) نتائج وإحصائيات الدراسة(التحليل  :ثالثا         

 (: التوزيع التكراري للمتغيرات الشخصية للعينة02الجدول رقم )

 النسبة التكرار الخيارات 

 الجنس

 %33.75 27 ذكر

 66.25 53 أنثى

 100% 80 المجموع

 العمر

 17.5% 14 25أقل من 

 47.5% 38 40الى  26من

 35% 28 40اكثر من 

 100% 80 المجموع

 المستوى التعليمي

 47.5% 38 ثانوي

 22.5% 18 جامعي

 30% 24 دكتوراه

 100% 80 المجموع

 الخبرة المهنية

 23.75% 19 05أقل من 

 58.75% 47 10الى  05من 

 17.5% 14 سنة 10أكثر من 

 100% 80 المجموع

 الرتبة

 70% 56 شبه طبي

 30% 24 طبيب

 100% 80 المجموع

                                                                     إعداد الباحثين منالمصدر:                                 

لي العينة من إجما المستجوبين الذكور نالحظ أن نسبة (02)من خالل الجدول رقم         

ة الفارق إلى طبيع ، ويعود هذا 51.7 %فقد بلغت اإلناث أما نسبة،  33.75%بلغ

 التمريض...( التي تستهوي عنصر اإلناث أكثر.-العالج-الخدمة)االستشفاء

 ةنسب وتليها سنة 25هم أقل من عمر من الموظفين  17.5% نسبة في حين تم تسجيل 

 من نسبة تمثل  47.5%ونسبة سنة، 40و سنة26  نا بيم  هعمرمن   تمثل 35% قدره

 لىع الحاصلين د أن نسبةجحية المستوى التعليمي فنأما من ناسنة.  40عمره يفوق 

ولإلشارة أن جميعهم قد تلقوا تكوين متخصص قبل  47.5% مستوى ثانوي بلغت

نسبة  في حين أن ،وهي تمثل األغلبية  ( بمدارس الشبه الطبي التوظيف )منتوج تكوين

ة ى شهادحاصلين علالالعليا. أما  الدراسات ألصحاب 22.5%بنسبة الجامعيين قدرت

 وهي نسبة مقبولة. 30%دكتوراه بلغت 
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أكثر  هنيةم خبرة لهم العمال من المستجوبين معظمأما من ناحية الخبرة المهنية فنجد أن 

 من %23.75قدرها نسبة وتليها  %58.75 بنسبة سنوات 10سنوات وأقل من  05من 

  األغلبية أما من ناحية رتبهم فقد سجلنا أن .سنوات 5 من أقل مهنية خبرة لهم

 .( من فئة الشبه الطبيين، أما الباقي فهم أطباء عامين، ومتخصصين70%نسبة)

 :الدراسة أداة ثبات

 متغيرات من متغير لكل الداخلي لالتساق كرونباخ الثبات ألفا معامل تخداماس تم      

حيث  داة،األ فقرات بين االتساق على مما يدل مرتفعة الثبات املمع قيم وكانت الدراسة

 .الدراسة لمتغيرات الثبات معامالت قيم التالي الجدول يوضح

 معامل الثبات لعبارات االستبيان (:03جدول رقم )

 العبارات

 1نتيجة 

 ألفا كرونباخمعامل 

 3نتيجة 

 0.788 عبارة ( 24 ) مجموع عبارات االستبيان

 SPSS مخرجات على باالعتماد ينالباحث إعداد من المصدر:

 للبيانات:  حصائيالتحليل اإل

 لةلشامالمحور األول: مدى تطابق أسلوب العمل في المؤسسة مع مبادئ إدارة الجودة ا

لتعرف على عبارة تهدف إلى ا 12مبادئ إدارة الجودة الشاملة: يحتوي هذا القسم على  -1

 مدى تطبيق المؤسسة محل الدراسة ألسلوب إدارة الجودة الشاملة.

 راسة حول توفر أبعاد الجودة الشاملة: نتائج الد04جدول رقم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مبادئ إدارة الجودة الشاملة

 0.99 2.30 التركيز على العميل 

9 

 0.89 2.01 مشاركة العاملين

 0.73 2.23 التحسين المستمر

 0.78 3.28  األخطاءالوقاية من 

 0.84 2.45 المتوسط الحسابي العام

 SPSS مخرجات على باالعتماد ينالباحث إعداد منالمصدر: 

و أبعاد الجودة نح العينة أفراد اتجاهات أن (04) رقم الجدول خالل من نالحظ      

حيث بلغ  الذي يعبر عن درجة منخفضة ] 2.60-1.80الشاملة كان ضمن المجال ]

حدى نجد وبالرجوع لكل بعد على  0.84واالنحراف المعياري  2.45المتوسط الحسابي 

المجال  ضمنالتحسين المستمر( كانت  ،مشاركة العاملين ،التركيز على العميل( أن 

 حسابية متوسطات] الذي يعبر عن درجة منخفضة من الموافقة، وذلك ب1.80-2.60]

 0.89، 0.99 بلغ معياري رافــــوبانح 2.23، 2.01، 2.30على التــــــــــوالي  بلغت

-2.60المجال] ضمن ) الوقاية من األخطاء قبل وقوعها( دــــبع انـــــك حين في ، 0.73
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وانحرف معياري  3.28] الذي يعبر عن درجة متوسطة  وذلك بمتوسط حسابي 3.40

0.78  

ياب ن غالعمال بالمؤسسة محل الدراسة يرو هذه النتائج على أنويمكن تفسير       

 كما ،هملوكلة ي لللقيام بالمهام الموعدم تشجيع العمل الجماع(، )المريضاالهتمام بالعميل

حية أن التحسين المستمر غائب بالمؤسسة األمر الذي يقود إلى تدهور الخدمات الص

 المقدمة.

ى التعرف عبارات تهدف إل 06متطلبات إدارة الجودة الشاملة: يحتوي هذا القسم على  -2

 ملة.على مدى توفر المؤسسة محل الدراسة لمتطلبات إدارة الجودة الشا

 : نتائج الدراسة حول توفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة05جدول رقم 

 متطلبات إدارة الجودة الشاملة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.99 2.17 نتعمل اإلدارة على ترسيخ ثقافة الجودة بين العاملي 01

02 
 تقوم المؤسسة بترقية الموظفين المبدعين إلى مناصب

 ياعل
2.19 0.21 

 0.35 3.67 توفر المؤسسة خدمة االستفسار عبر الهاتف 03

04 
ة تعمل المؤسسة على تغيير طريقة العمل لتحقيق الجود

 والتقليل من األخطاء
2.34 0.19 

05 

 هناك تقدير للجهود المقدمة من طرف العاملين في ظل

 0.10 3.81 الجائحة

06 
الضرورية  عمل المؤسسة على توفير كل الوسائلت

 للعاملين )معقم، أقنعة..( لمجابهة الجائحة
3.90 0.93 

 0.56 3.01 المتوسط الحسابي العام

 spssعلى مخرجات  باالعتماد ينالباحث إعداد منالمصدر: 

واالنحراف  3.01المتوسط الحسابي العام بلغ  أن  05 رقم الجدول خالل من نالحظ      

فراد العينة كان متوسط وبالرجوع لكل عبارة على حدى ، بمعنى أن اتجاه أ 0.56معياري 

نجد أن العبارات األولى والثانية والرابعة كانت ضمن مجال االنخفاض بمتوسط حسابي 

 0.19،  0.21،  0.99، وبانحراف معياري بلغ  2.34،  2.19،  2.17بلغ على التوالي 

رجة مرتفعة من الموافقة ، في حين كانت العبارات الثالثة والخامسة والسادسة على د

 0.35، وبانحراف معياري  3.90،  3.81،  3.67بمتوسطات حسابية كانت على التوالي 

 المتاحة وهذا يدل على أن المؤسسة حرصت على تقديم كل الوسائل 0.93،  0.10، 
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للعاملين لمجابهة الجائحة مع تقدير الجهود المـــــــــبذولة، وتشجيع العمل عن بعد 

االستشارة الطبية( واالكتفاء -ــــــــات التي تستدعي ذلك )المواعيد الطبيةللخدمـ

 باالستفسار عبر الهاتف لتفادي تفشي الفيروس.

 المحور الثاني: معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة

 : نتائج الدراسة حول معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة06جدول رقم 

 إدارة الجودة الشاملة معوقات تطبيق الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

01 
يق تطبلاإلمكانيات المادية والمالية المتوفرة غير كافية 

 إدارة الجودة الشاملة
4.73 0.01 

 0.96 3.47 غياب برامج التدريب والتحسين المستمر 02

03 
 عدم رغبة إدارة المؤسسة بالتغيير وتمسكها بأساليب

 قليديةالعمل الت
4.28 0.49 

 0.23 3.42 نقص اإلطارات المؤهلة في بعض التخصصات الطبية 04

05 
 غياب الخبرة المهنية لتحسين جودة الخدمات

3.40 0.94 

 0.91 3.43 تقادم الهياكل اإلدارية والبطء في اتخاذ القرارات 06

 0.81 3.73 المتوسط الحسابي العام

 spssعلى مخرجات  تمادباالع ينالباحث إعداد منالمصدر: 

ة الجودة ( أن الوسط الحسابي لمعوقات تطبيق إدار06يتضح من خالل الجدول رقم )      

بدرجة من  أي أن اتجاه أفراد العينة اتسم 0.81، واالنحراف معياري  3.73الشاملة بلغ 

فاية عدم ك] ، ويتبين من الجدول إلى أن 4.20-3.40االرتفاع لكونه ينتمي للمجال ]

واجه تلتي ااإلمكانيات المادية والمالية المتوفرة احتل المرتبة األولى كأحد العوائق 

ة المؤسسة محل الدراسة في تطبيق الجودة الشاملة، في حين احتل عدم رغبة إدار

ة ب الخبرغيا المؤسسة بالتغيير وتمسكها بأساليب العمل التقليدية المرتبة الثانية، وجاء

 الخدمات في المرتبة األخيرة.المهنية لتحسين جودة 

 اختبار الفرضيات:

 :األولى الفرضية -أ

:H0  لجودة ا إدارة بتمنراست على أبعاد الجوارية لصحةالعمومية ل مؤسسةال تتوفر ال

  .مقدمي الخدمة نظر وجهة من الشاملة
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:H1  من لشاملةبتمنراست على أبعاد الجودة ا الجوارية لصحةالعمومية ل مؤسسةال تتوفر 

  .مقدمي الخدمة نظر وجهة

 للمحور األولT-Test اختبار نتائج :07رقم جدول

T  المحسوبة T القيمة االحتمالية  الجدوليةsig 

 3نتيجة 

3.55- 1.99 0.00 

 SPSS مخرجات على باالعتماد ينالباحث إعداد من المصدر:

  T)ة ـــــــيمر من قــــــــــأكب ( الجدولية  T)يتبين أن  (07دول رقم )من خالل الـــــ

 H1، ورفض الفرضية البديلة  H0وهذا يعني قبول الفرضية العدمية  ( المحسوبة

لجودة بتمنراست ال تتوفر على أبعاد ا الجوارية لصحةالعمومية ل مؤسسةوبالتالي ال

 الشاملة.

              ثانية:ال الفرضية -ب

 H0 : ة.دون تقديم خدمة نوعيعوائق تحول  محل الدراسةتواجه المؤسسة ال  

:H1  ة.عوائق تحول دون تقديم خدمة نوعي محل الدراسةتواجه المؤسسة 

 ثانيللمحور الT-Test اختبار نتائج :08رقم جدول

T  المحسوبة T القيمة االحتمالية  الجدوليةsig 

 3نتيجة 

8.11 1.99 0.00 

 SPSS مخرجات على باالعتماد ينالباحث إعداد من المصدر:       

ل من ــأق ( دوليةـالج  T) قيمـــــة يتبين أن (08م )ـــــــــدول رقـــــمن خالل الج       

ضية ، وقبول الفر H0وهذا يعني رفض الفرضية العدمية  ( المحسوبة  T)ة ـــــقيم

بات بتمنراست تواجه صعو الجوارية لصحةالعمومية ل مؤسسةوبالتالي ال H1البديلة 

 إدارة الجودة الشاملة.تحول دون تطبيق 

 :خاتمة

ة أن ودة الشامللقد أثبتت تجارب عديد المنظمات الخدماتية التي طبقت منهج إدارة الج      

يدانية الم من خالل الدراسةهذا األسلوب يساعد على التحسين والتطوير وإحداث التغيير و

 تطرقال وبعد ستالتي قمنا بها على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تمنرا

 من مجموعة إلى توصلنا بإدارة الجودة الشاملة، المتعلقة والتطبيقية النظرية األدبيات ألهم

 . النتائج

 : الدراسة نتائج

 .غياب مستلزمات ومبادئ إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة 

 جل ي سذأبعاد الدراسة ذو مستوى منخفض باستثناء بُعد الوقاية من األخطاء ال

 مستوى متوسط.

 تسجل المؤسسة عوائق تحول دون تطبيق الجودة الشاملة أبرزها عدم توفر 

 المادية والمالية، والتمسك بأسلوب العمل التقليدي. اإلمكانيات
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 :اقتراحات

 ترسيخ ثقافة أن تحسين الجودة مسؤولية جميع الموظفين .  -

 والترقية في مختلف الرتبموظفين من خالل التحفيزات السعي لتحقيق رضا ال  -

 .والمناصب العليا

لى عشرية ضرورة تنظيم دورات تكوينية في مجال الجودة الشاملة وتسيير الموارد الب  -

 من تجارب المؤسسات في هذا المجال. وى الجهوي والوطني لالستفادةالمست

 . لوجيةضرورة تحديث وتجديد الوسائل المادية والتقنية لمسايرة التطورات التكنو  -

 .السعي الستقطاب إطارات مؤهلة في بعض التخصصات الطبية  -

 اإلحاالت والمراجع:
                                                             

 ( -(1 Angel R. Martinez-Lorente, Frank Dewhurst, Barrie G. Dale, 

Total Quality Management: Origins and evolution of the term, in 

The TQM magazine, Volume 10, Issue 05,1998, P378. 

اعة، طبوال خضير كاظم محمود، إدارة الجودة الشاملة، دار المسيرة للنشر والتوزيع -)2(

 74، ص 2000عمان، 

مان، علنشر، محفوظ أحمد جودة، إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات، دار وائل ل -)3(

 22 ، ص2004

 للنشر ةالعلمي اليازوري دار الشاملة، الجودة إدارة العزاوي، الوهاب عبد محمد -)4(

 39ص  ، 2005 عمان، والتوزيع،

ة في تنظيمية الشاملة األسس النظرية والتطبيقية والأحمد بن عيشاوي، إدارة الجود -)5(

 145 ، ص2013، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،1المؤسسات السلعية والخدمية، ط

( -(6  Julia RA Taylor, The Handbook of Quality and Service 

Improvement Tools,NHS Institute for Innovation and Improvement, 

UK, 2010,page 62. 

عبد السالم مخلوفي، مصطفى بياض، ستة سيجما ودورها في تحسين جودة  -)7(

الخدمات الصحية دراسة حالة مؤسسة الصحة الجوارية بتندوف، مجلة البديل 

 44-43االقتصادي، العدد الثامن، ص 

قية ت العرالرا قاسم خنجر، أثر التحسين المستمر في تحقيق ميزة تنافسية للجامعا -)8(

لفصل ، ا44مشاريعها البحثية، مجلة دراسات محاسبية ومالية،جامعة بغداد، العدد و

 38، ص2018الثالث، 

أداء  هاشم محمد علي محمد، دور تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تحسين -)9(

لسودان امعة العاملين في المؤسسات الحكومية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جا

 32، ص 2020والتكنولوجيا،  للعلوم

 خدمةال جودة ضمان أجل من المعلومات تقانة استخدام الرزاق، عبد نبيل أالء -)10(

 اإلدارة ةـــــــــمجل ،)بغداد مدينة اتـــــمستشفي من عينة في دراسية حالة ( ةــــــــالصحي

 281، ص2011، 90العدد العراق، ،االقتصادو
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لعناصر ا نظر وجهة من الصحية الخدمات أداء كفاءة ، تقييمإسماعيل محمد القنطي -)11(

سالة رمصراتة،  الصحية الخدمات إدارة على تطبيقية دراسة المساعدة والطبية الطبية

 20، ص 2015الليبية، والمالية األكاديمية اإلدارية العلوم ماجستير، مدرسة

لنشر لولية ة حورس الدـــــــة، مؤسســــــــمحمد الصيرفي، إدارة الجودة الشامل -)12(

 28، ص 2007ع، مصر، ــــــــــوالتوزي

 يـــــــالصح اعـــــبالقط إبداعها وطرق الشاملة الجودة اآلغا، حلمي وفيق -)13(

 العلوم جامعة ة،اإلداري والعلوم االقتصاد لكلية الثاني العلمي المؤتمر ي،ــــــــالفلسطين

 03، ص 2006األردن،  الخاصة، التطبيقية

 حالة-ةالصحي الخدمات جودة تفعيل في المستمر التحسين ، دور دبون القادر عبد -)14(

  219، ص11،2002العدد الباحث، مجلة بورقلة، محمد بوضياف اإلستشفائية المؤسسة

 ودةج تحسين في والخارجية الداخلية البيئية العوامل أثرعادل عرنوص جمعة،  -)15(

 راقيةالع الطب مدينة في الصحية الخدمات متلقي على تطبيقية دراسة-الصحية الخدمات

 38ص  ،2010بغداد، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، قسم اإلدارة العامة، العراق،  في
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 20/05/2022 :القبولتاريخ                    01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 لشرقامختبرات حماية التكنولوجيا المالية في منطقة  االعتماد على واقع

 األوسط وشمال إفريقيا

The reality of relying on financial technology 

protection laboratories in the Middle East and North 

Africa region 

شوشان خديجة ،1*عماروش خديجة إمان
2
 

  boumerdes.dz-k.amarouche@univ،  (الجزائر)جامعة بومرداس1
 blida2.dz-k.chouchane@univ(، الجزائر) 2جامعة البليدة 2

          

 الملخص:         

ئات كبي لماليةاجيا مختبرات حماية التكنولوتهدف هذه الورقة البحثية إلبراز أهمية         

       ة تكاريلمشاريع الريادية إلى حين تسويق منتجاتهم وخدماتهم االبا مستحدثة لمرافقة

ل جانب تسليط الضوء على واقع تلك المختبرات في منطقة الشرق األوسط وشما إلى

يال بد مالي تعدمختبرات االبتكار ال استخالص أن  خالل دراستنا من تمكنا من  ولقد إفريقيا.

ي منطقة ف اهانتشار استراتيجيا لحماية التكنولوجيا المالية في مختلف دول العالم، وأن  

 معتبرات مخ 10 بـحواليعددها قد ر فريقيا يعد في بداياته، حيث الشرق األوسط وشمال إ

عودية، تحدة، البحرين، الست العربية المامارمتمركزة في كل من اإل 2020نهاية سنة 

اقة الجزائر، مصر وتونس، وفي هذا االطار نجحت المختبرات السبن، األرد الكويت،

ل مجا فياألفكار االبداعية كحلول مبتكرة  للوجود في المنطقة في احتضان العديد من

   الصناعة المالية وطرحها في األسواق المستهدفة السيما في دول الخليج. 

 نولوجياماية التكحواد األعمال، مختبرات التكنولوجيا المالية، ر: الكلمات المفتاحية        

 المالية، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

  .JEL  :F65،G23،L26،O31تصنيفات 

 

     Abstract:  

     This research aims to point out the importance of financial 

technology (fintech) protection laboratories as new incubator 

environments for entrepreneurial projects, as well as highlighting 

the reality of these laboratories in the Middle East and North Africa 

(MENA) region. Through our study, we were able to conclude that 

financial innovation laboratories are a strategic alternative to 

                                                             
  المؤلف المرسل  *



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.554 - 539 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

540 

 

protecting financial technology in various countries of the world, 

when its spread in the MENA is in its infancy, as its number was 

estimated at 10 laboratories at the end of the year 2020 stationed in 

The United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, 

Algeria, Egypt and Tunisia. In this context, the pioneer laboratories 

in the region have succeeded in incubating many creative ideas as 

innovative solutions in the field of the financial industry and put 

them in the target markets, especially in the Gulf countries. 

         Keywords:  fintech, entrepreneurs, fintech protection 

laboratories, MENA Region. 

JEL Classification Codes: F65, G23, L26, O31. 

 

 مقدمة:  .1      

 العديد من يشهد استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية مؤخرا انتشارا واسعا في       

عت من وتيرة المعا "19كوفيد "، خاصة في أعقاب جائحة دولال ت وسر  مالت التي حفز 

ين من ب يةا المالقطاع التكنولوجي وبالتالي أصبح ،تنفيذ المعامالت المالية عن بعدو الرقمية

 أن   الإالمعامالت. والتشريعات وحجم األنظمة ازدهارا من حيث تطور  األكثراعات القط

ماية ليب الحساافقه تطوير ألرض أن يهذا النمو المتسارع للتكنولوجيا المالية المبتكرة يفتر

المخاطر التي تكتنف االستثمارات في هذا المجال على غرار مخاطر ضعف من 

تيال الحيات حدوث انتهاك خصوصية العمالء وارتفاع امكااإلجراءات الرقابية، مخاطر ان

اضي. فترالمالي نظرا لهشاشة سبل التحقق من هوية العمالء والمتعاملين في الفضاء اال

جتاح ية لتوروبفي القارة األ المالية امختبرات حماية التكنولوجي ظهرتطار وفي هذا اإل

ير وفت دفبه رق األوسط وشمال إفريقيابعد ذلك مختلف مناطق العالم بما فيها منطقة الش

      تثمارفي محيط آمن من مخاطر االس ملتجربة ابتكاراته رواد األعمالل رقابية اتبيئ

 دة.ة الجديولوجياآلليات التكن في هذا المجال وحماية المستهلك المالي وتعزيز الثقة في هذه

 اإلشكالية الرئيسية للبحث:. 1.1

 :عاله، سنهتم في عملنا هذا ببحث اإلشكالية التاليةبناءا على ما تقدم أ    

 ة الشرقنطقمفي  وما مدى انتشارها مختبرات حماية التكنولوجيا المالية فيما تتجلى أهمية

 ؟فريقيااألوسط وشمال إ

 الفرضية الرئيسية للبحث: .2.1

 ؤالبعد القراءات األولية حول الموضوع، نجد أن  الجواب األكثر مالءمة للس    

 المطروح هو الفرضية التالية :    

لى إ مشاريعأصحاب البيئات آمنة لمرافقة  مختبرات حماية التكنولوجيا المالية لشك  ت    

 تختبراتسويق منتجاهم وخدماتهم االبتكارية، كما تعرف هذه المتجسيد أفكارهم وحين 

بيئي م السن النظانظرا لتح في شتى أنحاء العالم على غرار الدول العربية كبيراتوسعا 

 .صحاب تلك المشاريعأنشط فيه يالذي 
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 أهداف البحث: .3.1

 نسعى من خالل بحثنا هذا لتحقيق مجموعة من األهداف كما يلي:    

  اصةخصفة بتوضيح أكثر لمفهوم التكنولوجيا المالية وأهميتها في تطوير القطاع المالي. 

 التعريف بمختبرات حماية التكنولوجيا المالية. 

 طالع على مدى اعتماد مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في العالم.اإل 

 ي مالية فا المختبرات التكنولوجي وترقية تقديم عدة توصيات من شأنها المساهمة في انتشار

 .منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 المنهج المتبع وتقسيم البحث: .4.1

 الجانب ك فينا هذا، سنعتمد المنهج الوصفي وذللإلجابة على االشكالية الرئيسة لبحث    

 النظري من البحث استنادا على مختلف المراجع ذات الصلة بالموضوع خاصة منها

 ستخداماة إلى ضافالمتعلقة بالتكنولوجيا المالية وبمختبرات حماية التكنولوجيا المالية، باإل

ة مختبرات حمايالي لتطور الوضع الحب حاطةاإلمنا محاولة  فيالمنهج التحليلي 

قدم سنر، وفي هذا اإلطا. في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التكنولوجيا المالية

م لمفاهيالمحور األول إلى افي  سنتطرقعملنا هذا من خالل ثالثة محاور أساسية، حيث 

رات األساسية للتكنولوجيا المالية، في حين سنخصص المحور الثاني للتعريف بمختب

ماية حبرات أخيرا سنهتم في المحور الثالث بعرض تجربة مختو التكنولوجيا الماليةحماية 

 .فريقياإوسط وشمال منطقة الشرق األالتكنولوجيا المالية في 

 مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا المالية: . 2

ع طاقي اجتاح لية امتدادا لمفهوم االبتكار المالي الذايعتبر مصطلح التكنولوجيا الم    

ائحة ة وجالصناعة المالية مع ظهور وانتشار ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة من جه

     عتمادامن جهة أخرى وما أفرزته من تطوير لألدوات والمنتجات المالية ا "19كوفيد "

 .على تقنيات حديثة تستهدف رقمنة المعامالت المالية بالدرجة األولى

 : تعريف التكنولوجيا المالية. 1.2

 يةة المالصناعالتكنولوجيا في ال يقصد بالتكنولوجيا المالية في معناها الواسع تطبيق    

يا تكنولوجر للوبمعنى أدق فإن التكنولوجيا المالية تحمل في طياتها ذلك االستخدام المبتك

 وحسب (Schindler, 2017, p. 2)في تصميم وتوفير الخدمات والمنتجات المالية. 

   عبارة  ة هيالتكنولوجيا المالي لرقمية في العاصمة البولندية دبلن، فإن  معهد البحوث ا

ذه هشمل عن االختراعات واالبتكارات التكنولوجية الحديثة في مجال قطاع المالية، وت

    التي وك واالختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات المالية للبن

لعمالت ديل االزبائن والخدمات المالية مثل تحويل األموال وتبمن ضمنها : المعامالت مع 

       لك ذالستثمارات وغير لوحسابات نسب الفائدة واألرباح ومعرفة األرباح المتوقعة 

 (5، صفحة 2020)بختي، من العمليات المصرفية. 

كنولوجيا أما مجلس االستقرار المالي، فقد عرفها بأنها ابتكارات مالية باستخدام الت    

يمكنها استحداث نماذج عمل أو تطبيقات لها أثر ملموس على األسواق والمؤسسات 

المالية، وتظهر االبتكارات المالية في العديد من جوانب التمويل مثل: مدفوعات التجزئة 

والجملة، البنية التحتية لألسواق المالية، إدارة االستثمارات والجملة، البنية التحتية 
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 زيادة رأس المال.و ستثمار، التأمين، توفير االئتمانمالية، إدارة االلألسواق ال

(Ratecka, 2020, p. 4) 

ثة ت الحديقنياها مجموعة من التبصورة شاملة يمكن تعريف التكنولوجيا المالية على أن      

سواق دف أفي القطاع المالي، والتي من شأنها توفير خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تسته

قرار األموال والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم وتسعى لتعزيز االسترؤوس 

 المالي للدول ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 تقنيات القاعدية للتكنولوجيا المالية:ال .2.2

ة من ى مجموعا عليعود التقدم الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا المالية العتماده    

 ها فيما يلي:ات المالية الحديثة نذكر أهم  التقني

على  تقومتشمل أنماط متباينة من العمالت الرقمية التي  العمالت المشفرة: .1.2.2

 فإن   . وعليهرنيتالمتداولة عبر االنت العمالت الرقمية تعني تلك األموال التشفير، بحيث أن  

تحليل وشاء راق اعتمادا على إننة اتجاه االختالعمالت المشفرة تعتبر من األصول المؤم  

خل ء تدامن معلومات جر   ت التي تمنع تغيير ما تنطوي عليهالخوارزميات والبروتوكوال

 وتعرف كل مجموعة تشفير بكتلة أو طرف ثالث في معرض تداولها بين أي طرفين.

ت سجل، بينما يطلق على المجموعات المترابطة منها بالكتل المتسلسلة أو السجال

 (15، صفحة 2019)ليان،  سلة )البلوكشين(.المتسل

 مرتكز: وهي عبارة عن نظام معلومات مشفر  (Blockchain) سلسلة الكتل .2.2.2

لى إ اجةمعامالت بطريقة آمنة ودون الحعلى قاعدة معلوماتية المركزية يتيح إنشاء ال

ي ف ةه نظام موزع على جميع األجهزة المنضم  طرف وسيط للتحكم في النظام، أي أن  

اف ألطرالشبكة، لتسجيل كل بيانات المعامالت وتعديلها، بطريقة تضمن موافقة جميع ا

ا هم هذه التقنية في معيارين أساسين، ذات الصلة على صحة البيانات. وتكمن قوة

حواالت وال الالمركزية والشفافية العالية في إدارة المعامالت بكل أنواعها كالمدفوعات

أو  اتمستندطنية أو تبادل األصول والملكية العقارية والهويات الوتسجيل ال البنكية أو

 (4، صفحة 2019)السبيعي،  .عمليات التصويت

وزيع طار شبكة تإد ذاتية التنفيذ تبنى وتبرمج في هي عقو العقود الذكية : .3.2.2

ت ليمام شروطها وأحكامها العالقة بين البائع والمشتري على هيئة تعالمركزية تنظ  

       د تقوم لعقوالفكرة األساسية لهذه ا مجية في شبكة من السجالت المتسلسلة. وعليه فإن  بر

عل ريقة تجا بطعلى إمكانية تضمين العديد من أنواع البنود التعاقدية في برامج يتعامل معه

 (50-49، الصفحات 2019)ليان،  خرق العقد باهظ الثمن.

في  نخراطالبرامج الحاسوبية التي يمكنها اال يقصد به تلك الذكاء االصطناعي: .4.2.2

ية عقل المهام التي يتم إنجازها بشكل مرض من قبل البشر، وذلك ألنها تتطلب عمليات

لذكاء ا ، فإن  لتاليتنظيم الذاكرة والتفكير النقدي. وبا ،اإلدراكيعالية المستوى مثل: التعلم 

ة ى باألجهزلهندسة لما يسم  االصطناعي هو نظام علمي يشتمل على طرق التصنيع وا

يات دام عملاستخوالبرامج الذكية بهدف إنتاج آالت مستقلة قادرة على أداء المهام المعقدة ب

 (20، صفحة 2019)موسى،  مماثلة لتلك التي تتوافر في البشر. انعكاسية

ي هي عبارة عن بوابات ويب تهتم بتقديم الخدمات التفاعلية التالمنصات الرقمية:  .5.2.2

ه في مجال التكنولوجيا المالية توجد ثالثة تختلف وفق طبيعة ونشاط كل منصة، حيث أن  
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قراض النظير للنظير إقمية هي: منصات المقايضة، منصات أنواع للمنصات الر

 ومنصات التمويل الجماعي وتعتبر هذه األخيرة أكثرها انتشارا وتوسعا.

 لتكنولوجيا المالية:مجاالت استخدام ا .3.2

مركز ر )تقري  في ما يلي: نعرضهاتشمل خدمات التكنولوجيا المالية مجاالت عديدة    

 (9-7، الصفحات 2020، التواصل والمعرفة العلمية

ع عمليات الدف: والذي يعرف أيضا بمجال مجال تحويل األموال والمدفوعات .1.3.2

 أود ان )فرأنها تحويل األموال من كيوصرف العمالت، بحيث تعرف عملية الدفع ب

شركة( إلى كيان آخر، وذلك مقابل الحصول على سلع أو خدمات، كما يعنى بصرف 

وتعمل حلول العمالت تحويل األموال من عملة معينة إلى عملة أخرى مختلفة. 

نظمة أحسين في هذا المجال على إنشاء نماذج أعمال دفع جديدة أو تالتكنولوجيا المالية 

 .الحاليةالمدفوعات وتحويل العمالت 

رعية والذي يمكن أن يحتوي بدوره على مجاالت فمجال التمويل واالستثمار:  .2.3.2

 عديد على غرار التمويل واالستثمار في :

 لية الحلول التي تساعد شركات الخدمات المالية على إدارة المخاطر التشغي

   ة يميوتحسين التزامها التنظيمي، وكذلك الحلول التي تساعد الهيئات التنظ

 على اإلشراف على الشركات التي تنظمها تنظيما أفضل. 

  حسين لى تعاألسواق المالية، وتركز التكنولوجيا المالية المقدمة في هذا الشأن

ذ تنفي ج الشركات،ذلك: إدرا تلفة من األسواق المالية، بما فيأجزاء مخ

 .والخدمات االستشارية االستثمارية االستثمارات، التجارة

 شكل ات بالتي تفيد الشركات في إدارة أنشطتها التجارية وجمع المعلوم األعمال

 أحسن.

 التمويل الشخصي وإدارة المدخرات التي قد تكون لدى األفراد والشركات . 

 يضات منو تعو: إذ يتلقى الفرد أو الشركة من التأمين حماية مالية أمجال التأمين .3.3.2

ا ولوجيالتي قد تواجهها، وتستخدم حلول التكنشركة التأمين ضد المخاطر أو الخسائر 

 البتكارادعم المالية المتخصصة في هذا المجال مختلف التقنيات ونماذج األعمال الجديدة ل

 .في مجال التأمين

 تقليديةعلى البنوك فقط بطرقه ال حيث اقتصر االقتراض سابقامجال االقتراض:  .4.3.2

ع يد مينة من الوقت بفرض فوائد على المستفأين كانت توفر قرضا للمستفيد لفترة مع

  ( لكاتإمكانية أن يكون القرض مضمونا مقابل أحد األصول )مثل الرهن العقاري للممت

ن أ راضاالقتيمكن لحلول  ر استخدامات التكنولوجيا الماليةمع انتشاأو غير مضمون. و

ن مك  تعمال جديدة تزيد أكثر من كفاءة المنهج الحالي لإلقراض أو من إنشاء نماذج أ

  .المقرض والمستفيد من التعامل تعامال مباشرا فيما بينهما

 اإلستثمارات العالمية في قطاع  التكنولوجيا المالية :حجم تطور  .4.2

 2020، 2019للسنوات  KPMGوفقا لتقارير التكنولوجيا المالية التي نشرتها شركة     

ع التكنولوجيا المالية عرفت تذبذبا خالل الفترة االستثمارات العالمية في قطا ، فإن  2021و

وذلك راجع إلى  2019و 2018، 2016تارة باالرتفاع خاصة في سنوات  2015-2020
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النشاط القوي لالبتكارات المالية الذي شهدته مختلف دول العالم، وتارة أخرى باالنخفاض 

 2017سنة ، بسب تراجع حجم اإلقراض باالنترنيت 2020و 2017 تيفي سن خاصة

 2020إلى جانب تراجع صفقات االندماج والبيانات الضخمة سنة  2016مقارنة بسنة 

 سريعا في السنوات الخمسة الماضية. إال أنها في مجملها حققت نموا 2019مقارنة بسنة 

، حيث بلغ حجم 2015مقارنة بسنة  2020في سنة  87,21حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 

مليار دوالر في عام  121,5ركات التكنولوجيا المالية حوالي االستثمار العالمي في ش

عام  . كما أشارت ذات التقارير، أن  2015مليار دوالر أمريكي عام  64,9مقابل  2020

 2015في عام   صفقة  2123صفقة بعد أن بلغ هذا الرقم  3520شهد إبرام  2020

ع الجغرافي لرؤوس األموال المغامرة منوهة إلى أن   الممولة الستثمارات التكنولوجيا  التنو 

المالية ساهم بشكل كبير في تعزيز حجم الصفقات. ومن المتوقع ارتفاع حجم االستثمارات 

وعدد الصفقات في مجال التكنولوجيا المالية خالل السنوات القادمة خاصة مع انتشار 

ية والمخاوف ، وذلك على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياس"19كوفيد "جائحة 

التجارية، والتي قد تضع عبئا أكبر على االستثمار في التكنولوجيا المالية. وفيما يلي 

ا المالية خالل الفترة جدول يبين إجمالي االستثمارات العالمية في مجال التكنولوجي

2015-2020: 

ة ترالف : إجمالي االستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية خالل1الجدول 

2015-2020 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

حجم االستثمار 

 )مليار دوالر(

64,9 73,7 59,2 147,9 215,4 215,4 

 3520 3794 3985 2968 2173 2123 عدد الصفقات

Source : pulse of fintech reports, KPMG, 2019,2020 et 2021 

 مختبرات حماية التكنولوجيا المالية: .3

ستوجب لمالية اال التكنولوجيا أمام التطور المعتبر لحجم االستثمارات العالمية في مجا    

في  ارستثماالآليات لحماية المستهلكين الماليين والنظام المالي ككل من مخاطر استحداث 

لية ا المامختبرات حماية التكنولوجي برزتوفي هذا اإلطار مجال التكنولوجيا المالية. 

 حمايةلمشك لة بذلك إحدى الحلول االستراتيجية  للمشاريع االبتكاريةنة كبيئات حاض

 .التكنولوجيا المالية في جميع دول العالم بما فيها الدول العربية

 المقصود بمختبرات حماية التكنولوجيا المالية: .1.3 

بالبيئة  أو تعرف مختبرات حماية التكنولوجيا المالية أيضا بصناديق الحماية التنظيمية    

ى أيضا بالمختبرات التنظيمية للتكنولوجيا التجريبية الرقابية للتكنولوجيا المالية أو بما يسم  

ويقصد بها تلك البيئة التجريبية التنظيمية لالبتكارات بالتكنولوجيا المالية والتي  المالية،

يــن اآلخريــن تسمح للشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة والمبتكر

بإجــراء اختبــار مباشــر ضمن بيئة معزولة وآمنة كليا على االبتــكارات والحلول 

التكنولوجية قبل طرحها وتحت إشراف الجهات الرقابية لضمان نجاح االبتكارات المالية 

هناك من يرى أن مختبرات التكنولوجيا  في حين أن   (2021)حبيب،  عند طرحها فعليا.

هي عبارة عن ذلك اإلطار التنظيمي الذي يسمح للكيانات باختبار المنتجات المالية 
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ولكن  رة في بيئة رقابية تجريبية مبسطةوالخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتك

 ضمن نطاق ومدة زمنية محددة ومقيدة.

(https://www.sca.gov.ae/Content/Userfiles/Assets/Documents/f2a9c

049.docx, 2018)  البيئة التجريبية المالية على تلك  الوجيالتكنو تتمحور مختبراتكما

اآلمنة والمحكومة والمضبوطة والمراقبة، والتي تتيح لشركات األعمال والرياديين فحص 

دون  ات مالية مبتكرة مطورة من قبلهم،وإجراء االختبارات على خدمات ومنتج

الرقابية وتحميلهم التكاليف القانونية في بداية إخضاعهم مباشرة للمتطلبات التنظيمية و

مسيرتهم أو مساعدتهم في الوصول إلى السوق المحلية بهدف المساهمة في التسريع من 

 .أعمالهم

(https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=363, 2022) 
 

ألعمال اات لرواد وفي تعريف شامل لهذه المختبرات يمكن اعتبارها على أنها حاضن     

سمح طار تنظيمي يإق ضمن سواكاراتهم المالية قبل عرضها في األمن أجل اختبار ابت

 فضل الخدمات والمنتجات المالية المستحدثة في فترة زمنية محددة.أبانتقاء 

 .أهداف مختبرات حماية التكنولوجيا المالية:2.3

 ,jamaica)  يلي: ل تحقيق ماجيا المالية من أجأنشأت مختبرات حماية التكنولو    

2021, p.8) 

 المنتجاتخاصة فيما يتعلق ب بتكار في قطاع الخدمات الماليةتشجيع اال 

مات مدفوعات التجزئة اإللكترونية وخد، والتسهيالت والخدمات االئتمانية

 .تحويل األموال

 صتقليول التي تسعى لتحفيز رقمنة الخدمات المالية من خالل تشجيع الحل 

 تبرمخال المطلوب للموافقة الرسمية على المنتجات والخدمات من قبل الوقت

 .سوقإطالق المنتجات في الب التكاليف المرتبطة تنخفضوبالتالي يحتمل أن 

 المالية الرقميةالحلول الخدمات، المنتجات أو  اءةكففعالية و زيادة. 

 جات لمنتايار حتى يتمكنوا من اختن لمالية المتاحة للمستهلكيالمنتجات ا تنويع

 .التي تناسبهم

  لقيتع خاصة فيماإدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية 

 .االحتيال الماليخاطر مب

 لمستهلكينية رقمية وتاريخ ائتماني لبناء هوية مال. 

  الصغيرة  شركات الناشئة،لول التجارة اإللكترونية للحتوسيع دائرة

 .والمتوسطة

  بع تت، هاالتعامل مع ،حماية البياناتبما في ذلك حماية المستهلك توفير خدمات

 .هاالشكاوى وحل  

 يةلكي الخدمات المالتشجيع المنافسة في عروض األسعار والمنتجات لمسته. 

 داملمستتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية لتحقيق الشمول المالي ا. 

 لوجيا المالية:مراحل العمل في مختبرات حماية التكنو .3.3
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لية جيا المايمر تقييم فكرة معينة أو منتج معين على مستوى مختبرات حماية التكنولو    

 بمجموعة من المراحل تشمل الخطوات التالية:

(https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/مختبر%

 ( pdf,2022.تابتكارا20

 ال ألعملرواد ودم الطلب من شركات يها مقمرحلة تقديم الطلب والتي يقوم ف

قديم ات توراق المطلوبة الخاصة بالفكرة ودفع مستحقبتعبئة النماذج وإرفاق األ

 الطلب. 

 ر عاييمرحلة تقييم الطلب، وذلك من خالل التأكد من تطابق الطلب المقدم للم

ل خال الموضوعية والمعلن عنها لدخول المختبر، ويجري تقييم الفكرة المقدمة

 كحد أقصى باإليجاب أو الرفض. شهر

 ربة التجفي حالة قبول استفادة الفكرة من خدمات المختبر، تأتي مرحلة الفحص و

ضمن إطار زمني محدد بتسعة أشهر كحد أعلى، بحيث يتم في هذه المرحلة 

ارتها دإة المخاطر المتعلقة بطلبه وكيفي مواجهة مقدم الطلب بعدة مواضيع أهمها

تجربة ء بالالمناسبة لطلبه. ثم بعدها يسمح لمقدم الطلب بالبدواألطر التشريعية 

طرأ والفحص وفقا للسيناريوهات الموضوعة مع إمكانية إجراء أي تعديل قد ي

فترة  ب منعلى آلية تنفيذ الحل المبتكر. وفي هذا السياق، قد يستفيد مقدم الطل

ن مكثر المبتكر أتمديد شريطة أن ال تتجاوز فترة العمل في المختبر ضمن الحل 

ة لفكراسنة منذ لحظة إعالن المتقدم بالقبول المبدئي لطلبه، كما يحق لصاحب 

الم م إعأيضا الخروج من المختبر بناء على رغبته. وفي نهاية هذه المرحلة، يت

 المتقدم بالطلب رسميا بنجاح أو فشل نتيجة التجربة والفحوصات. 

  بة تحقق بمجرد نجاح مرحلة التجرلى السوق المحلي والتي تإمرحلة الخروج

ل والفحص على الحل المبتكر ضمن فترة االختبار، ومن ثم يمكن لصاحب الح

 المبتكر الخروج من المختبر واالنتقال إلى السوق المحلي.

 وفيما يلي شكل يوضح مراحل العمل أعاله :    

 التكنولوجيا المالية: مراحل العمل في مختبرات حماية 1 الشكل

 
Source: https://fintech.bct.gov.tn/ar/sandbox (consulté le 1/1/2022) 

 

https://fintech.bct.gov.tn/ar/sandbox
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 انتشار مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في العالم: .4.3

يا في بريطان 2016لقد شهد العالم إنشاء أول مختبر لحماية التكنولوجيا المالية سنة     

اتهم بتكركإطار يسمح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بإجراء تجارب لم

ات المالية في بيئة خاضعة للرقابة تحت إشراف جهة تنظيمية. وفي غضون أربع سنو

مها خداتوسع استم الحاضنات لالبتكارات المالية وفقط، أصبحت هذه المختبرات تشكل أه

م إنشاء تدولة  57مختبرا عبر  73كثر من ألعددها وصل  ، حيثفي العديد من دول العالم

عام  ، وتم إنشاء خمسها في النصف األول من 2019و  2018أكثر من نصفها بين عامي 

رات أما فيما يخص توزيعها الجغرافي فنجد أن مختب. (M.Hadji, 2020)  وحده 2020

حيز  نفيذ أوالت وأن أغلبها دخل حيز حماية التكنولوجيا المالية اجتاحت جميع قارات العالم،

ات ختبرمالعمل والقليل منها تم االعالن عنه مؤخرا وهو في بداية نشاطه ولعل أهمها 

 مايةمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. والشكل الموالي يوضح انتشار مختبرات ح

 التكنولوجيا المالية في العالم.

 اية التكنولوجيا المالية في العالم: التوزيع الجغرافي لمختبرات حم2الشكل 

 
Source :S.Appaya and M.Hadji, Four years and counting: What 

we’ve learned from regulatory sandboxes, 2020.  

 :تجربة مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 4

نولوجيا فريقيا بإنشاء مختبرات حماية التكإشمال وسط وقامت أغلب دول الشرق األ    

 المجال هذا المالية حرصا منها على تطوير القطاع المالي ومواكبة التطورات العالمية في

 المالية.  اركات الناشئة الداعمة للتكنولوجيوحماية الش
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ل في منطقة الشرق األوسط وشما حماية التكنولوجيا المالية مختبرات تجذّر.1.4

 إفريقيا: 

، ةا الماليحماية التكنولوجي تعتبر منطقة الخليج العربي سباقة إلى إنشاء مختبرات    

هم وعلى رأسها اإلمارات والبحرين الرائدتين في هذا المجال. وفيما يلي عرض أل

 المالية: االتكنولوجي حماية المختبرات التي أنشأتها الدول العربية في مجال

-https://u.ae/ar) والتي تشمل المختبرات التالية:رات: مختبرات اإلما .1.1.4

ae/about-the-uae/digital-uae/regulatory-sandboxes-in-the-uae, 2022) 

   صمما م، وهو يمثل إطارا تنظيميا 2016عام  أنشئ: مختبر سوق أبوظبي العالمي

. لمبتكرةاية ة المالخصيصا لتوفير بيئة منظمة للمشاركين في تطوير واختبار الحلول التقني

كارات البتاوكونه أول مختبر تنظيمي في المنطقة، فقد تم تصميم المختبر التنظيمي لدعم 

دخل تفي سوق الخدمات المالية داخل دولة اإلمارات لصالح المؤسسات المالية التي 

 السوق حديثا والمؤسسات الموجودة.

   :ليةجويمالي العالمي في أعلن مركز دبي المختبر مركز دبي المالي العالمي 

ي لمالعن إنشاء أول بيئة رقابية تجريبية في المنطقة، بحيث يأخذ مركز دبي ا 2017

خاصة  قابيةلتكنولوجيا المالية ويضع شروطا رلر العالمي في االعتبار نموذج أعمال مبتك

ا نويكو بحيث يستطيع المشاركون اختبار منتجهم في بيئة آمنة دون أن ،على ذلك ابناء

 خاضعين ألعباء رقابية غير مبررة.

  :لمركزيوظف مصرف اإلمارات العربية المتحدة االمختبر التنظيمي لقطاع التأمين 

       عة مختبره التنظيمي كإحدى المبادرات في قطاع التأمين استجابة للتطورات السري

ص لفرفي مجال التقنيات الرقمية التي تحول المشهد االقتصادي والمالي، وتخلق ا

ضررين المتن لهم وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها ووتفرض التحديات أمام المؤم  

  .لمرتبطة والهيئات الرقابية عليهاوأصحاب المصلحة، والشركات والمهن ا

هر شأطلق بنك البحرين المركزي في مختبر مصرف البحرين المركزي الرقمي:  .2.1.4

مح حرين تسجريبية لشركات التكنولوجيا المالية في الببيئة رقابية ت 2017 جوان من سنة

ن مك  ة وتوتمنح مساحة عمل افتراضي ،ص لها باختبار منتجاتها وخدماتهاللشركات المرخ  

يخ بتارمن الحصول على دعم من هيئات حكومية لتأسيس األعمال وتقديم الدعم الفني. و

ك استراتيجي لمختبر أعلنت شركة "بنفت"، عن انضمامها كشري 2020أكتوبر  20

والذي يعد أحدث منصة ابتكار  ”FinHub973“ مصرف البحرين المركزي الرقمي

د صعي خدمات مالية مفتوحة تساهم في اختبار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية على

 .(https://www.cbb.gov.bh/ar/fintech,2022) .مملكة البحرين

قامت هيئة السوق المالية بإطالق مختبر دية: مختبر التقنية المالية في السعو .3.1.4

         ارعة سواكبـــة الثورة التقنية المتم، حرصا منها على م2018التقنية المالية عام 

فـــي الســـوق الماليـــة. ويعد مختبر التقنية المالية في هيئة السوق المالية بيئة تجريبية 

لية تجربة نماذج أعمالها المبتكرة ضمن تشريعية تتيح لمنتجات وخدمات التقنية الما

    ويستقبل المختبــر المتقدمين  ،متطلبات تنظيمية محددة وبإشرافهامعايير وفترة زمنية و

من داخل وخارج المملكة طلبات التقديم للحصول على التصريح وتجربة منتجات 
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لسوق بنماذج وخدمات مالية ذات عالقة بنشاط األوراق المالية تتناسب مع احتياجات ا

  .أعمال مبتكرة وجاهزة لالختبار في بيئة تجريبية

(https://cma.org.sa/Market/Documents/FAQ_AR.pdf, 2022)  

عن  2018أعلن بنك الكويت المركزي في نوفمبر المختبر التنظيمي للكويت:  .4.1.4

هدافه أتتمثل  لتيوا ،ية التجريبية "المختبر التنظيمي"بدء تنفيذ اإلطار العام للبيئة الرقاب

جيع وتش الرئيسية في توفير بيئة آمنة الختبار المنتجات والخدمات المالية المقترحة

ة صوررافية باالبتكارات المالية من خالل تخفيف جزء من المتطلبات الرقابية واإلش

 .(105، صفحة 2019مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تقرير ). مؤقتة على المشاركين

ختبر متم إنشاء ختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي في األردن: م .5.1.4

رات بتكااوالذي يعرف أيضا بمختبر  ،المالية التنظيمي األردني اابتكارات التكنولوجي

ال ات األعمبمثابة تلك البيئة التجريبية التي تتيح لشرك عتبروهو ي، 2018سنة  المركزي

  رة المبتك ماليةاالختبارات والفحوصات الالزمة للتكنولوجيا الأو الرياديين إمكانية إجراء 

في بيئة مضبوطة وضمن معايير وخط زمني واضحين ومحددين وبأعلى درجات 

       ونية ف القانكاليالشفافية دون إخضاعهم مباشرة للمتطلبات التنظيمية والرقابية وتحميلهم الت

اد أيضا إلى مساعدة تلك الشركات وروفي بداية مسيرتهم. كما يسعى ذات المختبر 

 انبإلى ج هدف التعريف والتسريع من أعمالهماألعمال للوصول إلى السوق المحلية ب

ردن األ تقديم اإلرشاد الالزم للوصول لقنوات وحاضنات تكنولوجية إبداعية مختلفة في

هادة شلب لطللتمكن من الحصول على الدعم والتمويل الالزمين. وفي النهاية يمنح مقدم ا

 ضحةة موألسس تقييم واختيار معين نتج أو الفكرة، وذلك بعد إخضاعهانجاح فحص الم

 .التكنولوجيا المالية التنظيمي في وثيقة مختبر ابتكارات

  (https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=363, 2022) 

 لمركزياقام البنك في مصر:  المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية .6.1.4

ات بوضع المبادئ األساسية للمختبر التنظيمي لتطبيق 2019المصري في مارس 

عمل بتكرة تات متطبيق اقتراحه يجب على المتقدمين د أن  وأك   ،التكنولوجيا المالية المبتكرة

ءة، على تحسين جودة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك في إطار عمل يتسم بالكفا

 كنولوجيا الماليةإن المختبر التنظيمي لتطبيقات الت .الفاعلية، والقدرة على إدارة المخاطرو

موعد  ن عنالمبتكرة في مصر يعمل بنظام األفواج المتتالية، حيث يقوم المختبر باإلعال

تبار ين لالخقبولتقديم الطلبات الخاصة بكل فوج، ويقوم المختبر بتحديد أعداد المتقدمين الم

ة رقابإلمكانات وقدرات المختبر، وذلك من أجل ضمان توفير آليات التوجيه وال وفقا

 بها الكافية لجميع المشاركين في المختبر مع ضرورة وضع محددات عمل واضحة يلتزم

ر التنظيمي ويحق للمختب .المتقدمون إلى المختبر في كل مراحله، ال سيما مرحلة االختبار

ي حالة فذلك وة المبتكرة إنهاء مرحلة االختبار في أي وقت، لتطبيقات التكنولوجيا المالي

 سيناريور( بعدم التزام مقدم خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة )المشارك في االختبا

 .رمختبومحددات االختبار المتفق عليها مسبقا، أو ألية أسباب أخرى تراها إدارة ال

(https://fintech.cbe.org.eg/home/sandbox?ar, 2022). 

لبنك لم إطالق صندوق الحماية التنظيمي ت . صندوق الرمل التنظيمي في تونس:7.1.4

، حيث تمنح الشركات الناشئة إمكانية اختبار 03/01/2020 المركزي التونسي بتاريخ
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بعض الخدمات دون ترخيص، بشرط الوفاء بمتطلبات وشروط معينة لفترة محددة مما 

تجربة في ضوء إطار قانوني ومن ثم تقييم ال ،الحلول التي تقدمهايتيح لها الفرصة لتفعيل 

مع ضمان امتثال مبتكري التقنيات المالية لألطر التنظيمية في أعقاب ذلك، بالتالي  معتمد

على المستوى  س، إضافة إلى االستفادة من الدعمتصميم نماذج األعمال على هذا األسا

)صندوق النقد ل وخارج البنك المركزي التونسي القانوني والتقني من قبل خبراء من داخ

كما يتم اعتماد منهجية تقييم ومعايير محددة لقبول انضمام  .(15، صفحة 2021العربي، 

ها مستوى االبتكار، شركات التقنيات المالية إلى البيئات الرقابية اال المنفعة ختبارية أهم 

ة للعميل والقدرة على إطالق التطبيقات التق نية في الس وق بعد تجاوز االختبار المرجو 

على هذا األساس، انطلقت الت جارب مع الش ركات وكشروط للقبول بالبيئة االختبارية. 

 .2020المقبولة في البيئة الرقابية االختبارية خالل الربع األخير من عام 

مختبر  يعود تأسيس :(Finlab)مختبر التكنولوجيا المالية في الجزائر  .8.1.4

، وذلك على إثر أشغال المؤتمر 2021سبتمبر  29نولوجيا المالية في الجزائر إلى يوم التك

السادس حول فرص التكنولوجيا المالية في الجزائر الذي أشرفت عليه لجنة تنظيم 

ومراقبة عمليات البورصة بقيادة خبراء محليين ودوليين، بمشاركة الوزير المنتدب لدى 

اد المعرفة والشركات الناشئة، محافظ بنك الجزائر والعديد الوزير األول، المكلف باقتص

-https://www.cosob.org/ar/9598)من الشخصيات والفاعلين في الساحة المالية 

مختبر التكنولوجيا المالية هو ثمرة تعاون بين  . وأضاف الوزير المنتدب أن  (2022 ,/2

بهدف إنشاء نظام بيئي  لجزائرالوزارة، لجنة مراقبة البورصة، شركات التأمين وبنك ا

يمكن الشركات الناشئة وقادة المشاريع في قطاع التكنولوجيا المالية من تطوير حلولهم 

أوضح الوزير لتحديث الخدمات المصرفية والتأمينية مع التحرك نحو الشمول المالي. كما 

 نالعالمتيتبر يجب أن يحملوا إحدى المنتدب أيضا أن الراغبين في اإلنضمام إلى المخ

في كافة المجاالت المالية على شركة ناشئة أو مشروع مبتكر وتكون الخدمة المقدمة 

، ليشكل البلوكشين، تكنولوجيا التأمين، التكنولوجية المالية و تكنولوجيا التنظيم غرار

عا لالبتكار في القطاع المالي يتراوح نطاقه بين التمويل البديل لألعمال  المختبر بذلك مسر 

    تجارية، الدفع اإللكتروني، إدارة المدخرات والقروض، سبل حماية المستهلك المالي ال

التفكير في الجوانب الفنية والتنظيمية والوظيفية بطريقة جماعية من خالل إلى جانب 

 إشراك األكاديميين والباحثين وممثلي المؤسسات المالية لتحديد احتياجاتهم. 

(https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/la-cosob-lance-le-

premier-finlab-en-algerie/, 2022) 

مال .إنجازات مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وش2.4

 إفريقيا:

ألوسط افي منطقة الشرط  التكنولوجيا الماليةيعتمد قياس إنجاز مختبرات حماية     

ما ، وفيهاة منوالمتأهل المشاركةكات التكنولوجيا المالية وشمال إفريقيا أساسا على عدد شر

لدول لسبة بالن كنولوجيا المالية في المنطقةنجازات مختبرات حماية التإيلي جدول يلخص 

 التي تمكنا من الحصول على معطيات فيها: 
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ط األوس :  إنجازات مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق2الجدول 

 2020إفريقيا لسنة  وشمال

 الدولة صاحبة المختبر المؤشر

 الكويت األردن السعودية البحرين

 3 8 24 9 عدد شركات التكنولوجيا المالية المشاركة

 - 1 6 5 عدد شركات التكنولوجيا المالية المتأهلة

لتقنيات البيئات الرقابية االختبارية ل (،2021العربي )تقرير صندوق النقد  :المصدر

 .26-25، ص ص:المالية الحديثة في الدول العربية

 24تقطب ودية اسمختبر التقنية المالية في السع من خالل الجدول أعاله نالحظ أن      

حصول شركات منها لل 6تم تأهيل  2020مالية سجلت في المختبر سنة  اشركة تكنولوجي

 9 اهضمت إلى مختبرعلى ترخيص لمنتجاتها أو خدماتها، تليها دولة البحرين حيث ان

        ا طرح ابتكاراتهب شركات تم الترخيص لها 5منها  تأهلتمالية  اشركات تكنولوجي

هنا و. قطفوتأهلت منه واحدة  ثمانية شركات يهفانضمت إل ا مختبر األردنفي السوق. أم  

 ي تمالت هذه المختبرات الثالثة على الترتيب كانت من أوائل المختبرات نشير إلى أن  

م لتقديأعلنت عن افتتاح دورات والتي  2018و 2017تأسيسها في المنطقة منذ سنة 

ا ولوجير حجم عدد شركات التكنوهو ما يفس  ، اختبار وفحص االبتكارات المالية طلبات

ة الم يتجاوز عدد الشركات بينما  .2020سنة  المالية المشاركة والمتأهلة منها لمنضم 

مع تسجيل غياب الحلول المالية  2020عنوان سنة ب ثالث شركاتمختبر الكويت ل

 عام في ظيميالعام لمختبر الكويت التن اإلطاركون أن  االبتكارية المتأهلة منها، وذلك 

 الدفع لأعما على القائمة المبتكرة والخدمات المنتجات اقتصر على )سنة لتأسيس( 2018

 تالمنتجا تلك النضمام صارمةفقط، والتي حددت لها معايير  لألموال اإللكتروني

 الكويت نكب أدرك ،ميدانيةال الممارسةومن خالل  .التجريبية الرقابية للبيئة والخدمات

 لكت سواء المبتكرة والخدمات المنتجات شمليل نطاق المختبر تعديل أهمية المركزي

 ذات توالخدما المنتجات من غيرها أو لألموال اإللكتروني الدفع أعمال على القائمة

 2019عام  يفنطاق عمل المختبر  تحديث تم   ،وبناء عليه .الكويتي للسوق بالنسبة ألهميةا

بر الكويت مخت. وبهذا تخل ف 2020مع افتتاح الدورة األولى لتقديم طلبات االنضمام سنة 

يخص  االنجازات السيما فيماعن مختبرات البحرين، السعودية واألردن في التنظيمي 

 (14، صفحة 2021)صندوق النقد العربي،  ة.عدد الشركات المتأهل

 

   خاتمة:. 5     
      نظرا للتصعيد الدولي لتبني تطبيقات التكنولوجيا المالية واستخداماتها المتطورة      

 بتأسيس وتطويرفريقيا إالشرق األوسط وشمال  في الساحة المالية، بادرت بعض دول

كرة في مجال التكنولوجيا المشاريع المبت امقية توفر الحماية الضرورية لبيئات رقابي

مختبرات  أن  ، ولقد تمكنا بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع من استخالص المالية

التكنولوجيا المالية تعلب دورا هاما في دعم االبتكارات ومساعدة الهيئات الرقابية على 

 لوصولض التكاليف الالزمة مواكبة التغيير في التكنولوجيا واختصار الفترة الزمنية وخف

تلك المختبرات في منطقة الشرق عدد  كما أن   .تلك االبتكارات إلى األسواق المستهدفة
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 زة في اإلمارات، البحرينمختبرات متمرك 10حوالي بلغ فريقيا إوسط وشمال األ

مختبرات التلك أولى  شهدت ولقد ،نس والجزائرردن، مصر، توألالسعودية، الكويت، ا

يث عدد الشركات التي حمن  وبداية حصاد ثمرات النجاح، النضماما في طلبات اارتفاع

السيما في  2020 بعنوان سنةتراخيص لممارسة نشاطها  وحصلت على هامنتخرجت 

 البحرين والسعودية.

علق ي ما يتف على ضوء النتائج المحققة ونظرا لحداثة تجارب أغلب الدول قيد الدراسة    

     رفع جل المن أ، يمكن أن نقدم بعض التوصيات لتكنولوجيا الماليةبمختبرات حماية ا

لنحو الى عفريقيا منطقة الشرق األوسط وشمال إ انجازاتها في فعاليةمن معدل انتشارها و

 التالي:

  تجريبها في التي يتم  االبتكارات الماليةضرورة توافق أنشطة وحلول

حول في مجال الت ياجات الدولةمع احت مختبرات حماية التكنولوجيا المالية

 .الشمول الماليو المالية الحديثة كنولوجياالت ،الرقمي

 لمسموح تبني مختلف تقنيات التكنولوجيا المالية اعلى  رواد األعمال تشجيع

 طاقلتوسيع ن بها قانونا على غرار منصات التمويل الجماعي والعقود الذكية

لك تزايا مالتأكيد على  عبر ي المنطقةوتعزيز الشمول المالي فالخدمات المالية 

 التقنيات في ربح الوقت والتكلفة للمستهلك.

 حماية  تطوير كفاءات القائمين على مختبراتبرمجة دورات تكوينية ل

قواعده بر ولمواكبة االبتكارات المالية ورسم سياسات المخت التكنولوجيا المالية

 .تها المستقبليةايبما يتالءم وظروف الدولة وأولوياتها وإمكان

 ة الرائد من جهة وبين الدول دول المنطقةبين  وتبادل الخبرات التعاون فعيلت

 خرىة أمن جه توظيف مختبرات االبتكار المالي لحماية التكنولوجيا المالية في

 وذلك من خالل دراسة إمكانية عقد شراكات في هذا المجال.

 تتكارافيما يتعلق باب ايةالرقابة والحم لنظم الحرص على التحديث المستمر 

يز لتعزالشركات التي ترغب في خدمات مختبرات حماية التكنولوجيا المالية 

 .المستهلكينالثقة واستقطاب عدد أكبر من 

 ة ية خاصحماية التكنولوجيا المال مختبراتوفقا لطبيعة عمل  القوانين تكييف

 .ةمنطقأغلب دول الفيما يتعلق بمنع استخدام العمالت المشفرة أو الرقمية في 

  ية المال كنولوجيافيما يتعلق بقطاع الت الالزمة اإلحصائياتالعمل على توفير

 بما يساعد وبمختبرات حماية التكنولوجيا المالية بصفة خاصة بصفة عامة

 المالئمة.متخذي القرار على تبني التدابير 

 

 . قائمة المراجع:6           

 :المؤلفات 

قنيات (. الذكاء االصطناعي: ثورة في ت2019د هللا موسى. )أحمد حبيب بالل ووعب .1

 العصر. مصر: دار الكتب المصرية.
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 26/04/2022 :القبولتاريخ                     01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

   مطعم  حالة دراسة-المستهلك سلوك توجيه في الحسي التسويق أثر

 -باتنة بمدينة  Mr.Yummyيمي مستر

The impact of sensory marketing in directing 

consumer behavior - a case study of Mr.Yummy's 

restaurant - Batna Province- 
 1*صونية كيالني.د  
 batna.dz-sounia.kilani@univ،(الجزائر) الحاج لخضر -1 باتنة جامعة1

      

 الملخص:     

 سدددترم   مطعدد  يسددتخ م  ذيالدد الحسددي التسددوي  ثددرأ إبددرا  إلدد  ال راسددة تهدد       

 اسددددتخ ا  أبعدددداد تح يدددد  خددددالل مدددد  ،لزبائندددد  الشددددرائي السددددلو توجيدددد   علدددد  يمددددي

 طبقددد  حيددد ، ذوقيتدددوال اللمسددديو والسدددمعي الشدددميو البصدددري:  الحسدددي التسدددوي 

 تحقيدددد  أجدددد  ومدددد ، باتنددددة م ينددددةب يمددددي مسددددتر مطعدددد   بددددائ  علدددد  ال راسددددة هددددذ 

 ةعيندددد علدددد  وتو يعهددددا( ورقيددددة والنترونيددددة) اسددددتبانة تصددددمي  تدددد  ال راسددددة أهدددد ا 

يدددددد  اسددددددتبيانا قددددددابال للتحل 75واعتمددددد  منهددددددا اسددددددتبانة 100فددددددي المتمثلددددددة ال راسدددددة

 ارتبددددداط عالقدددددةأثدددددر و وجدددددود ال راسدددددة أظهدددددر  وقددددد  ،%75اإلحصدددددائي بنسدددددبة 

 بقددددي  باتنددددة م ينددددةب للمطعدددد  ي المسددددتهلن وسددددلو  الحسددددي التسددددوي  بددددي  متوسددددطة

 مدددةثرو، ومددد  أخدددر  عوامددد  وجدددود إلددد  باإلضدددافة بعددد ، كددد  ندددو  حسددد  متفاوتدددة

 .التوصيا  م  مجموعة تق ي  ت  النتائج خالل

 ،يمددددي مسددددتر مطعدددد  ،المسددددتهل  سددددلو ، الحسددددي التسددددوي :  المفتاحيااااة الكلمااااا 

 .باتنة م ينة

 JEL: M30،N00 ،D18تصنيفا  

 

 

Abstract 

The aim of the study is to highlight sensory marketing impact, 

used by Mister Yummy restaurant, on directing its customers  

purchasing behavior. By identifying the used sensory marketing 

dimensions: visual, olfactory, auditory, tactile and gustatory. This 

study was applied on Mister Yummy restaurant customers in 

Batna city. In order to achieve the objectives of the study 100 

                                                             
 المرسل المؤلف *
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questionnaires (paper and electronic) were designed and 

distributed on study sample, 75 questionnaires were approved for 

statistical analysis by 75%. The study have showed that there is 

an effect and a medium correlation between sensory marketing 

and consumer behavior with varying values according to each 

dimension type, in addition to the presence of other influencing 

factors. Through the results of the study a set of recommendations 

were presented. 

Keywords: sensory marketing, consumer behavior, Mister 

Yummy restaurant, Batna city. 

JEL Ratings: M30, N00،D18. 

  : مقدمة       

الصددددددناعي ور التطدددددمددددد  عمليدددددا  اإلنتدددددداج فدددددي ااونددددددة ا خيدددددرو  تزايددددد         

، وتنوعددددد  المنتجدددددا ، وظهدددددر  كثيدددددر مددددد  العالمدددددا  والتننولدددددوجي المتسدددددار 

مقارندددة والتجاريدددة المتنافسدددة، فسدددع  المسدددوقوا إلظهدددار مزايدددا منتجددداته  ومنافعهدددا 

 غيددددرالرسددددائ  التسددددويقية صددددبح  وأ، أسددددعارها مدددد  المنافسددددي  عبددددر التسددددوي  لهددددا

 .مستهلني م  ال كان  سابقاا كمة فعال

  تعامدددددالإعددددادو التفنيدددددر فددددي طريقددددة وضددددرورو فبدددد أوا يشددددعروا با رتبدددددا        

 طددرل للتميددز البحدد  عدد علدد  مسددار ج يدد  فددي التسددوي  و تركيددزمدد  خددالل ال هدد مع

 .وإظهار جودو منتجاته   منافسيالج  التفول عل   

وعددددددواطفه  وخيدددددداراته   مسددددددتهلني لتدددددد ثير علدددددد  تصددددددورا  الل لجدددددد وا قدددددد ف      

تددددذول أو باسددددتخ ا  الحددددواة )الرليددددة أو السددددم  أو الشدددد  أو القددددراراته  الشددددرائية و

اللمددددددص( لتوصددددددي  رسددددددائ  تسددددددويقية يفسددددددرها الدددددد ما  بنددددددا  علدددددد  انطباعددددددا  

يسدددددع   اوعاطفيددددد اعقالنيددددد اإنسدددددان مسدددددتهل ال يعتبدددددروافالمسدددددوقوا ، ا شدددددخا 

ومدددد  هنددددا ظهددددر مفهددددو  التسددددوي  ، د المتعددددة والرضددددا فددددي تجربددددة الشددددرا إليجددددا

 المسددددتهل  بالرسددددائ  التسدددددويقية قندددددا إلالحسددددي الددددذي يسدددددتخ   الحددددواة الخمددددص 

جددددال ر  دور نمدددداط سددددلوكيات  الشددددرائية، وبهددددذا تزايددددتدددد ثير علدددد  أللليدددد  إ المرسددددلة

 سددددلوك   يددددرورو ا هتمددددا  بالمسددددتهل  وتوجعمددددال بضددددالتسددددوي  فددددي من مددددا  ا 

 .سعاد والوصول إل  إ شبا  احتياجات لتحقي  رضا  وإ

الية إشدددنليددد  سدددابقا يمنددد  صدددياغة تددد  التطدددرل إ علددد  مدددا : إشاااكالية الدراساااة -    

 : ال راسة عل  النحو ااتي

 يمددددي سددددترمطعدددد  م فددددي لمسددددتهل االتسددددوي  الحسددددي علدددد  سدددلو   مدددا مدددد   تدددد ثير

 Mr.YUmmy؟باتنة بم ينة 

 : اتيةالتساؤال  الفرعية ا وإلثرا  البح  وتقصي اإلشنالية ت  طرح

 لمسدددتهل اعلددد  سدددلو   بصدددريالتسدددوي  ال  بعدددثدددر دو د لدددة إحصدددائية لهددد  يوجددد  أ-

 ؟باتنة بم ينةMr.YUmmy  يمي مطع  مستر في
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 لمسدددتهل اعلددد  سدددلو   شدددميالتسدددوي  ال  بعدددثدددر دو د لدددة إحصدددائية لهددد  يوجددد  أ -

 ؟باتنة بم ينةMr.YUmmy  يمي مطع  مستر في

  فدددي عل  سدددلو  المسددتهلصددوتيالتسددوي  ال  بعددددو د لددة إحصددائية ل ثدددرهدد  يوجدد  أ-

 باتنة؟ بم ينة Mr.Yummyيمي  مطع  مستر

 ل لمسدددتهاعلددد  سدددلو   لمسددديالتسدددوي  ال  بعدددثدددر دو د لدددة إحصدددائية لهددد  يوجددد  أ -

 ؟باتنة بم ينةMr.YUmmy  يمي مطع  مستر في

 هل لمسدددتاعلددد  سدددلو   تدددذوقيالتسدددوي  ال  بعدددثدددر دو د لدددة إحصدددائية لهددد  يوجددد  أ -

 ؟باتنة بم ينة Mr.YUmmy  يمي مطع  مستر في

لإلجابددددددة علدددددد  اإلشددددددنالية والتسددددددال   الفرعيددددددة قمنددددددا بصددددددياغة  الفرضاااااايا :-

 : الفرضيا  التالية

 :  سيةيالفرضية الرئ-

علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي مطعددد   ثدددر دو د لدددة إحصدددائية للتسدددوي  الحسدددييوجددد  أ

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة م ينةبMr.YUmmy  يمي مستر

 : للدراسةالفرعية فرضيا  ال

سدددلو  المسدددتهل  علددد  ثدددر دو د لدددة إحصدددائية لبعددد  التسدددوي  البصدددري يوجددد  أ -1

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينةMr.YUmmy يمي مطع  مسترفي 

فدددي  سدددلو  المسدددتهل علددد  ثدددر دو د لدددة إحصدددائية لبعددد  التسدددوي  الشدددمي يوجددد  أ -2

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينةMr.YUmmy يمي مطع  مستر

  سدددلو  المسدددتهلدو د لدددة إحصدددائية  لبعددد  التسدددوي  الصدددوتي علددد   ثدددريوجددد  أ -3

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينة Mr.Yummy  يمي مطع  مسترفي 

طعددد  ماللمسدددي وسدددلو  المسدددتهل  يوجددد  اثدددر دو د لدددة إحصدددائية  لبعددد  التسدددوي   -4

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينةMr.Yummy  يمي مستر

مطعددد  يوجددد  اثدددر دو د لدددة إحصدددائية  لبعددد  التسدددوي  التدددذوقي وسدددلو  المسدددتهل   -5

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينة Mr.YUmmy  يمي مستر

 :تنم  أهمية هذ  ال راسة في :أهمية الدراسة-

  الضدددو  علددد  أهميدددة التسدددوي  الحسدددي ودور  فدددي تحفيدددز السدددلو   تسدددلي

 ؛الشرائي للمستهل 

  التعدددددر  علددددد  دور المحفدددددزا  الخارجيدددددة فدددددي التددددد ثير علددددد  البي دددددة

 ؛ال اخلية لإلنساا  خذ القرار الشرائي وتنرار 

  التسدددددوي   توظيددددد و توضددددديس وتفسددددديرفدددددي  رجدددددال التسدددددوي مسددددداع و

 ؛بما يسه  في تسري  عمليا  الشرا  وبالتالي  يادو الطل  الحسي

   تحسددددددي  فاعليددددددة الرسددددددائ  التسددددددويقية الموجهددددددة للعمددددددال  ولتوجيدددددد

 ؛ممارسا  الشركا  في فه  العوام  المةثرو عل  السلو  الشرائي

 علددد  الجمهدددور،  االتعدددر  علددد  أنمددداط التسدددوي  الحسدددي وأكثرهدددا تددد ثير

التسددددددوي  فددددددي تحفيددددددز السددددددلو  ودور المشدددددداعر الناتجددددددة عدددددد  هددددددذا 

 .الشرائي
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ة تقيددددي  فعاليدددد فددددي ي مدددد  هددددذ  ال راسددددةالهدددد   الرئيسدددديتمثدددد  :  أهااااداد الدراسااااة-

 يمدددددددددي مطعدددددددد  مسددددددددترسددددددددتخ مها ياسددددددددتراتيجيا  التسددددددددوي  الحسددددددددي التدددددددددي 

 Mr.Yummy ومددددد  هددددددذا ، لمسدددددتهلني  سددددددلو  الشدددددرائيال علددددد  باتندددددة بم يندددددة

  :الفرعية التاليةاله   تسع  ال راسة لتحقي  ا ه ا  

  تح يدددد  أبعدددداد التسددددوي  الحسددددي )البصددددري والشددددمي والسددددمعي واللمسددددي

 ؛( المستخ مة في مطاع  الوجبا  السريعةيوالتذوق

  للمطعددد  وأخدددذ  مسدددتهل دور التسدددوي  الحسدددي فدددي اختيدددار ال التعدددر  علددد 

 ؛ئيةالشرا ت قرار

 را  ةثللمددددد ر المسدددددتهل  نتيجدددددة تعرضددددد التعدددددر  علددددد  نوعيدددددة مشددددداع

 ؛الخارجية

  الخارجيددددة  لمددددةثرا ادور العقدددد  فددددي تصددددني  وتفسددددير وتخددددزي   إبددددرا

 ؛نية إعادو الشرا  ل إ التي تةدي

  التعدددر  علددد  الددد ور الدددذي يةديددد  التسدددوي  الحسدددي فدددي خلددد  الدددو   نحدددو

 ؛باتنة بم ينة Mr.Yummy  يمي مطع  مسترمنتجا  

   فددددي مجددددال تقدددد ي  توصدددديا  لممارسددددي التسددددوي  والمسددددتهلني  والبدددداحثي

 الشددددرائيالسددددلو    تدددد ثير علددددللالحسددددي  تسددددوي التسددددوي  علدددد  تحفيددددز ال

 للمستهلني .

 :الدراسا  السابقة-

حسددددي كدددد داو لظيدددد  التسددددوي  اتوووو  : بعنددددواا ،2021 أمااااالي أل اااار دراسددددة 

مدددة التجاريدددة دراسدددة مي انيدددة علددد  الللع  وعالقتددد  بدددالو السدددلو  الشدددرائي  لتحفيدددز

 .مصر في العاملةمطاع  الوجبا  السريعة  عمال 

 مها سددددي التدددي تسددددتخحفعاليددددة اسدددتراتيجيا  التسدددوي  ال  إلدددد  تقيدددي ال راسدددة هددد ف 

 المدددددا   للعالالعمددددد وو  مطددددداع  الوجبدددددا  السدددددريعة علددددد  السدددددلو  الشدددددرائي 

ي البصدددري والشدددم:  سددديلحأبعددداد اسدددتخ ا  التسدددوي  ا تح يددد ل الالتجاريدددة، مددد  خددد

أخددددذ   يسددددي فددددلح، ودور التسددددوي  ا فددددي المطدددداعوالسددددمعي واللمسددددي وبالتددددذول 

  نتيجددددة التعددددر  للمثيددددرا ةالمشدددداعر المتنونددددقددددرار السددددلو  الشددددرائي، ونوعيددددة 

ثير للتددد  ةالمثيدددرا  الخارجيدددتصدددني  وتفسدددير وتخدددزي   ي، ودور العقددد  فدددالخارجيدددة

 400هدددا بالعيندددة قوام المسدددسوقددد  اسدددتخ م  الباحثدددة مدددنهج  ،علددد  نيدددة إعدددادو الشدددرا 

 .المصري الجمهورمفردو م  

ول للتسدددوي  بالتدددذ المسدددتهلني تضدددس ارتفدددا  تفضدددي   اأنهددد لددد ال راسدددة إ توصدددل و

وثبددد  صدددحة فدددرو   ،بصدددري واللمسدددي ثددد  الشدددمي ثددد  السدددمعييليددد  التسدددوي  ال

سدددي لحاأبعددداد التسدددوي    يإحصدددائية بددد د لدددةرتباطيدددة دا  اقدددة الال راسدددة بوجدددود ع

 واللدددددوا سدددددي لح  أبعددددداد التسدددددوي  ايوبددددد ،للمسدددددتهلني السدددددلو  الشدددددرائي  وتحفيدددددز

 .الوجبا  السريعة مطاع 
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الحسددددي وأثددددر  علدددد  القددددرار  التسددددوي  : بعنددددواا 2017ر بدددد   اوي، دراسددددة هدددداج

بم ينددددة  Opera دراسددددة علدددد  عينددددة مدددد  المسددددتهلني  بمطعدددد  للمسددددتهل الشددددرائي 

 ؛المسيلة

لتعددددر  علدددد  أثددددر التسددددوي  الحسددددي علدددد  القددددرار الشددددرائي الدددد  ال راسددددة إ هدددد ف 

 ؛بم ينة المسيلة Opera للمستهل ، عينة م  المستهلني  بمطع 

اتخددداد المي انيدددة وجدددود عالقدددة أثدددر وارتبددداط قويدددة بدددي  الحدددواة و ةال راسددد توصددل و

  ثددددحيددد  كددداا تدددد ثير الحدددواة علددد  الترتيددد  التدددذول ، القدددرار الشدددرائي للمسدددتهل 

 .الرلية ث  السم  ث  الش  ث  اللمص

عددددة متدددد  لطبي التحليلددددي لمالو لقدددد ت  اسددددتخ ا  المددددنهج الوصددددفي ماااانهد الدراسااااة:-

ا اعتمددداد وتحليددد  بياناتهدددا ال راسدددة ولتحقيددد  دلددد  تددد  تصدددمي  أداو البحددد  )اسدددتبانة(

 .SPSSعل  برمجية 

 : تنون  هينلة ال راسة م  ثالثة محاور وهي : هيكلة الدراسة-

 : اإلطار المفاهيمي للتسوي  الحسي  أوال

 : ت ثير أبعاد للتسوي  الحسي عل  سلو  المستهل ثاليا

 .اإلطار التطبيقي لل راسة ثالثا:

 المفاهيمي للتسويق الحسي اإلطار:  أوال
تسدددوي  الحسدددي لالتدددي أعطيددد  ل عددد د  التعددداري تي : تعريااال التساااويق الحسااا. 1

  :أهمهانذكر سو  

عمليدددة جدددذال العمدددال  مددد  خدددالل اسدددتخ ا  ": علددد  أنددد عااارد التساااويق الحساااي  -

الحدددددواة الخمدددددص، اللمدددددص والرليدددددة والتدددددذول والسدددددم  والشددددد ، للتواصددددد  مددددد  

)ألبر ، ."تصدددددوراته  وعدددددواطفه  وخيددددداراته  وللتددددد ثير علددددد  قدددددراراته  الشدددددرائية

 (33، صفحة 2021

تقنيددددا  ": ندددد علدددد  أ:  للتسااااويق الحسااااي ةالتسااااويق اكمريكيااااتعرياااال جمعيااااة -

غددرا  المسدددتهل  مدد  قبدد  اسددتخ ا  الحددواة للتدد ثير علددد  التسددوي  التددي تهدد   إلدد  إ

 (Anil Degermen, 2015, p. 2).مشاعر المستهل  وسلوك "

"مجموعددددددة مدددددد  المت يددددددرا  : ندددددد أيضددددددا علدددددد  أ:  التسااااااويق الحساااااايوعاااااارد -

المددددو   لخلدددد  جددددو متعدددد د الحددددواة  أوواإلجددددرا ا  التددددي يسدددديطر عليهددددا المنددددتج 

خصدددائل المندددتج نفسددد   خ مدددة، ودلدد  مددد  خدددالل أوحددول المندددتج سدددوا  كددداا سدددلعة 

عددد  طريدددد  البي دددة والجددددو المحيطدددي  بددددالمنتج  أومددد  حددددالل سياسدددا  ا تصددددال  أو

 (Filser, 2003, pp. 5-11).في نقطة البي "

مقومدددا  جدددو نقطدددة  أوعناصدددر   ااسدددتخ ": نددد علددد  أ:  التساااويق الحساااي عااارد-

سدددددلوكية إيجابيدددددة لددددد    أو إدراكيددددة ،أفعدددددال عاطفيدددددة ردودالبيدددد  مددددد  أجددددد  خلدددد  

 (156، صفحة 2017)بوعتروة، ."المستهل  تجا  عملية الشرا 

الجهدددد  المبددددذول لتصددددمي  بي ددددا  شددددرائية تحدددد   ": ندددد علدددد  أ"Kotler"عرفااااه-

)دعا  سدددمير، ."نفدددص المشدددتري وتددد ثير فدددي حواسددد  محددد دو فددديتددد ثيرا  وج انيدددة 

تعمدددد  علدددد  إشددددرا   ةإسددددتراتيجي: "ندددد علدددد  أ اأيضدددد عااااردو (3، صددددفحة 2017
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 ,Pradeep & Sumedha) ."بالتددالي تددةثر علددد  سددلوك حددواة المسددتهل  و

2018, p. 5) 

"تقنيددددة  : ب ندددد  تعرياااال شااااامق للتسااااويق الحسااااييمندددد  إعطددددا   ممددددا سددددب و

، اإلسددددتراتيجيا مجموعددددة مددد   اسدددتخ ا تسدددويقية تسدددتخ   لجددددذال مسدددتهلني  عبددددر 

قددد  ظهدددر التسدددوي  لو ،" حسددداة المسدددتهل  وسدددلوكإعلددد  التدددي تعمددد  علددد  التددد ثير 

الحسدددي إلكمدددال القصدددور الحاصددد  بالتسدددوي  التقليددد ي الدددذي يسدددتن  إلددد  أا العميددد  

عقالندددي والمدددةثرا  علددد  سدددلوك  الشدددرائي هدددي العدددر  والمنافسدددة بينمدددا التسدددوي  

الحسددي اعتبددر حددواة اإلنسدداا هددي التددي تددةثر فددي قددرارا  الشددرا  ل يدد  مدد  خددالل 

عاطفيدددددة ومعرفيدددددة حيددددد  أا اإلنسددددداا تجاربددددد  الحسدددددية التدددددي لهدددددا أبعددددداد حسدددددية و

حددددواة  أندددد  التسددددوي  الددددذي يشدددد   يعقلدددد  أيتصددددر  وفدددد  عواطفدددد  أكثددددر مدددد  

و ا الحدددواة هدددي "البددداال  ،المسدددتهلني  ويدددةثر علددد  إدراكهددد  وحنمهددد  وسدددلوكه 

يعمددد  المسدددوقوا علددد  ، المفتدددوح" الدددذي يدددرب  مشددداعر اإلنسددداا بالعدددال  الخدددارجي

الحسدددي حيددد  يدددت  تلقدددي المعلومدددا  وتمريرهدددا النفددداد لإلنسددداا مددد  خدددالل التسدددوي  

خاليدددا المدددخ وتسدددتجي  عددد   هددداالعصدددبية لتحلل الجملدددةمباشدددرو إلددد  المدددخ مددد  خدددالل 

 ومددد  هندددا تبدددر  ،العواطددد  والتفنيدددر لتددد ثير علددد طريددد  إرسدددال إشدددارو كهربائيدددة 

دور وأهميدددة التسدددوي  الحسدددي الدددذي يدددةثر بشدددن  مباشدددر علددد  القدددرارا  فيدددت  اتخددداد 

 .(4، صفحة 2020)حَماد،  قرارا  الشرا  بسرعة

سدددي قبددد  نصددد  قدددرا حينمدددا بددد أ مفهدددو  التسدددوي  الح:  لشاااال التساااويق الحساااي -2

مددد  السدددعر  لعدددر  المندددتجبضدددرورو إيجددداد بددد ائ  أخدددر   1973عدددا   أشدددار كدددوتلر

حيددددد  أشدددددار أا نقددددداط البيدددد  وا جدددددوا  الموجدددددودو داخلهدددددا والمصددددداحبة  ،والشددددن 

 ،ة لددد   العميددد لعمليدددة الشدددرا  يمنددد  أا تدددةدي لنسدددبة أفضددد  فدددي إيجددداد نيدددة شدددرائي

 Hirschman and Holbrookشدددماا وكدددوهير وبعددد   بددد عوا  قددد   هدددولبر

 ،فددددي نقدددداط البيدددد المن ددددور ا ول لتدددد ثير البعدددد  العدددداطفي علدددد  المسددددتهل    1982

حيددددد  نددددداق  أا الشدددددن  الجمدددددالي أو التواصددددد  مددددد  المسدددددتهل  والحصدددددول علددددد  

 Bitnerوتعمددد  بيتندددر ،علددد  عمليدددة اتخددداد القدددرار الشدددرائي رضدددا  يمنددد  أا يدددةثر

ميدددد  فنددددرو أا ا جددددوا  الخاصددددة بنقدددداط البيددد  يمندددد  أا تولدددد  مشدددداعر لدددد   الع فدددي

ولندددد  ا نطالقددددة الحقيقيددددة للتسددددوي  ، لي تخلدددد  لدددد   المنددددتج ميددددزو تنافسدددديةوبالتددددا

حيددد  سدددلط  كثيدددر مددد  ال راسدددا  الضدددو  علددد  التددد ثير  2000الحسدددي كانددد  عدددا  

وأهميددددة الموسدددديق  والرائحددددة  ، جددددوا  المندددداا علدددد  سددددلو  المسددددتهل اإليجددددابي 

ل التددد ثير علددد  مدددزاج واللدددوا واللمدددص والتدددذول فدددي تحفيدددز عمليدددة الشدددرا  مددد  خدددال

ومشددددداعر المسدددددتهل  وأفندددددار  وقناعاتددددد  وكدددددذل  سدددددلوك ، كمدددددا يمنددددد  اسدددددتخ ا  

التسددددوي  الحسددددي لخلدددد  عوامدددد    شددددعورية تحدددد د تصددددورا  المسددددتهل  للمفدددداهي  

المجدددردو للمندددتج )علددد  سدددبي  المثدددال، جودتددد ، أناقتددد ، ابتندددار ، ح اثتددد ، شخصدددية 

 (978-979، الصفحا  2021 ، )ألبرالعالمة التجارية، الجودو الم ركة.

لدددد  تحقيدددد  جملددددة مدددد  : يهدددد   التسددددوي  الحسددددي إ أهااااداد التسااااويق الحسااااي -3

 يلي: ا ه ا  أهمها ما
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 خل  هوية وصورو للمةسسة والعالمة التجارية للمنتج؛ 

 ما  منتجا  المةسسا  المنافسة؛خل  تميز للمنتج أ 

 تلبية حاجا  المستهلني  وخل  رضا ل يه ؛ 

  ؛تنافسية قوية ومتميزو للمةسسة وعالمتها التجاريةبنا  منانة 

   تع ددددي  أربدددداح المةسسددددة وت طيددددة التنددددالي  لضددددماا ا سددددتمرارية امددددا

 .المنافسي 

 :لتسويق الحسي على سلوك المستهلكاثاليا: تاثير أبعاد         

ير ثارتهدددا لهدددا تددد ثنسددداا وإخمدددص دورا مهمدددا فدددي حيددداو اإلتلعددد  الحدددواة ال

ف البددددا مددددا ينجددددذال المسددددتهل  نحددددو العالمددددة التجاريددددة علدددد  أسدددداة علدددد  سددددلوك  

بارهددددا تجدددربته  الحسدددية، كمدددا تعدددد  الحدددواة البشدددرية نمددددادج التسدددوي  الناشددد ة باعت

التدددد ثير اسددددتراتيجيا  جذبددددة ومحفددددزو لخلدددد  تصددددرفا  الالوعددددي عندددد  المسددددتهل  و

 سدددم ،ال الصدددو  الددذول، : الفددد  ،البصدددر :اللددوا بعدداد مختلفدددة مثددد عليدد  مددد  خدددالل أ

    .الخ…الش :  الرائحة اللمص، : الملمص

تدددد ثير التسددددوي  الحسددددي علدددد  سددددلو  لدددد  نحدددداول فددددي هددددذا الجددددز  التطددددرل إ       

 الشدددددمي، اللمسدددددي، البصدددددري، : بعددددداد  الخمسدددددة وهددددديمددددد  خدددددالل أ المسدددددتهل ،

 .السمعي ذوقي،تال

يدددددةثر التسدددددوي  :  علاااااى سااااالوك المساااااتهلك  صااااار لتساااااويق الاتااااااثير بعاااااد  -1

البصدددري علددد  سدددلو  المسدددتهل ، مددد  خدددالل حاسدددة البصدددر وهدددو الن دددا  الحسدددي 

بدد ا  فددي محاولددة جعدد  الصددورو لقدد  أولدد  مدد يري اإلالمهدديم  علدد  سددلو  الفددرد، و

ا لددددواا،  : الشددددعارا ، جذابددددة بصددددريا لرسددددائ  مفهومددددة مدددد  قبدددد  المسددددتهل  مثدددد 

  ا تندددددوا جدددددز  مدددددالمندددددتج كلهدددددا محفدددددزا  بصدددددرية يمنددددد  أ التعب دددددة، تصدددددمي 

و  لعلدددددد  سددددددتدددددد ثير لي عالمددددددة تجاريددددددة لالتسددددددوي  البصددددددري    إسددددددتراتيجيا

ثدددر السدددينولوجي، فنجددد  تددد ثير احيتي  همدددا ا ثدددر الفسددديولوجي وا المسدددتهل  مددد  نددد

فيهددد   رجدددال التسدددوي   ،الندددو  والشددد و علددد  سدددلو  المسدددتهل  ا لدددواا مددد  حيددد 

)ا رتبدددداط   لددد  جلددد  انتبدددا  الفددددرد وتحفيدددز داكرتدددسدددوي  البصددددري إمددد  خدددالل الت

 ,Sayadi & others)وجعدددد  المسددددتهل  لدددد  و   اتجددددا  منتجاتهددددا( الددددذهني

2015, p. 101) 

يدددةثر التسدددوي  الشدددمي :  تااااثير بعاااد التساااويق الشااامي علاااى سااالوك المساااتهلك -2

الددددروائس التددددي تدددةثر علدددد  أجدددزا  معينددددة مدددد   علددد  سددددلو  المسدددتهل  مدددد  خدددالل 

نددد  البشدددري يمننددد  تح يددد  وا  ،مسدددةول علددد  خلددد  العواطددد  والدددذكريا الددد ما  ال

لعواطددد  ولددد   عددد  طريددد  مددد  ا 75% اأائحدددة ور 10000لددد  يصددد  إ وتدددذكر مدددا

ا فددددددي كتابددددد  قواعدددددد  الدددددد ما  أ Dr.JohnMediraكددددد  الدددددد كتور حاسدددددة الشدددددد  وأ

ي صدددناعة المدددواد ال ذائيدددة هدددو اسدددتخ ا  الشدددمي فددد لتسدددوي ا سدددلوال ا كثدددر شدددهرو ل

لني  فدددي الشدددار  وجدددذال المسدددته لتددد ثيرالدددروائس سدددوا  كانددد  )طبيعية،اصدددطناعية، 

  تحمدددل مثلدددة دلددد  مقهدددمحدددال  سدددوبر ماركددد ، ومددد  أ نفدددال،ا مدددثال فدددي ميتدددرو 

تدددد ثير علدددد  المسددددتهلني  بالرائحددددة لجددددذبه  لخددددر لالددددب  فددددي المقهدددد  بدددد ل مندددداا  
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وبالتدددالي مدددا  ،فضددد  تجربدددة حسدددية فدددي الواقددد شدددرال القهدددوو وهدددذ  أ ه  علددد وتحفيدددز

  جدددودو المندددتج يا التسدددوي  الشدددمي يدددةثر علددد  سدددلو  المسدددتهل  لتقيددديمنددد  قولددد  أ

 .والخ مة

يدددددةثر التسدددددوي  :  تااااااثير بعاااااد التساااااويق الصاااااوتي علاااااى سااااالوك المساااااتهلك -3

و دا، فهدددا "الصددوتي علددد  سدددلو  المسدددتهل  مددد  خددالل التددد ثير علددد  حاسدددة السدددم  

يسددددددتخ   إلثددددددارو  ،"كلما ، موسدددددديق "علدددددد  سددددددم  ا صددددددوا  دراالقددددددالعضددددددو 

جابة تفاعدددد  بيندددد  وبددددي  البي ددددة المحيطددددة لخلدددد  اسددددتلالعواطدددد  لتجربددددة المسددددتهل  ل

:  ندددد ا  مونتريددددال وجامعددددة روتجددددر  خلصدددد  إلدددد  أعاطفيددددة وسددددلوكية مثدددد  أبحدددد

كثددددددر مدددددد  أن مددددددة الموسدددددديق  البطي ددددددة واللطيفددددددة تجعدددددد  المسددددددتهلني  يشددددددتروا 

   ا يسدددتأ رجدددال التسدددوي  يجددد  علددد  ولهدددذا ،المسدددتهلني  الدددذي    يتعرضدددوا لهدددا

لدددد  نقطددددة البيدددد  ودلدددد  بتنييدددد  إجدددد  جلدددد  المسددددتهل  أمدددد   التسددددوي  الصددددوتي

، وجعلهددددا قوتهددددا صددددوتها، عليدددد  مدددد  حيدددد  نددددو  الموسدددديق ، ثرتددددةموسدددديق  التددددي 

 .قناع  بقرارا  الشرا تةثر في سلوك  وإ

ي لمسددديدددةثر التسدددوي  ال : علاااى سااالوك المساااتهلك لمسااايلتساااويق الا دتااااثير بعااا -4

 علدد  سدددلو  المسددتهل  مددد  خددالل التددد ثير علدد  المسدددتقبال  الحسددية فدددي جسدد  الفدددرد

، فهددددو يسدددداع   علدددد  معرفددددة (والعضددددو ا ساسددددي لعمليددددة اللمددددص هددددو الي )الجلدددد 

ممددددا يدددد ع  ق راتدددد  علدددد  التعددددر  عليهددددا مثدددد :  اطبيعددددة ا شدددديا  عندددد  مالمسددددته

التسدددوي  اللمسدددي صدددالبة، الحدددرارو، البدددرودو، فعلددد  رجدددال التسدددوي  التركيدددز علددد  

تددد  الشدددرائية ومواقفددد  اتجدددا  ادرا  لتحفيدددز المسدددتهل  علددد  قرار نددد  يدددةثر علددد  اإل

 .منتجا 

ذوقي تددديدددةثر التسدددوي  ال : علاااى سااالوك المساااتهلك ذوقيتاااللتساااويق ااتااااثير بعاااد  -5

ا اإلحسددداة الل تصدددور الننهدددا  بحاسدددة الدددذول و علددد  سدددلو  المسدددتهل  مددد  خددد

و  البددد ني، ا جتمددداعي، العددداطفي بالدددذول لددد  دور مهددد  فدددي حيددداو الفدددرد علددد  المسدددت

تميدددز بدددي  أربعدددة  ب كلددد  تسدددم  بدددراع  الدددذول ويدددت   ا الفددد  هدددو مسدددتقب  مدددا يقدددووأ

حسدددداة ةثر ويبعدددد  إدول يددددفندددد   ،: الحلددددو، المددددر، الحددددام ، المددددالس دوال هدددديأ

عددداطفي وسدددلوكي فدددي الفدددرد فلدددذل  علددد  رجدددال التسدددوي  التركيدددز علددد  التسدددوي  

تددد ثير فدددي سدددلو  المسدددتهلني  إلقنددداعه  وتحفيدددزه  بمنتجدددا  المةسسدددة مددد  لالدددذوقي ل

تهددددا خددددالل الددددذول المميددددز والمددددنع ، مثدددد  شددددركة مشددددروبا  كوكددددا كددددو  وننه

يها مدددد  خددددالل يتددددذكرها مسددددتهلن يدددد سددددناا كولجالمتميددددزو والمنعشددددة، معجددددوا ا 

مددد  خدددالل    بهدددا معجونهدددا، وبالتدددالي تحددداولدوال المتميدددزو التدددي تنندددالننهدددا  وا 

خلددد  هويدددة وداكدددرو دوقيدددة ا تخلددد  شدددعور الرفاهيدددة والراحدددة وذوقي أتدددالتسدددوي  ال

لددد  عمليدددة قيدددي  جدددودو المنتجدددا  ثددد  ا نتقدددال إفدددي دهددد  المسدددتهل  لمسددداع ت  فدددي ت

 .الشرا  وتنرار 
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يجسدددد  هددددذا الجددددز  الجاندددد  التطبيقددددي لموضددددو  اإلطااااار التط يقااااي للدراسااااة: ثالثا:

 .ال راسة

 : اإلجراءا  المنهجية للدراسة الميدالية-1

 :  مجتمع وعينة الدراسة.1-1

( Mr.Yummyمددد  جميددد  مرتدددادي مطعددد  مسدددتر يمددددي ) مجتمددد  ال راسدددة يتندددوا

أجناسدددده ، أعمدددداره ،  اخددددتال علدددد   افددددرد 1000والبددددالد عدددد ده  مددددا يزيدددد  عدددد  

قددد  تددد  فنطالقدددا مدد  حجددد  مجتمددد  ال راسدددة وا ،..مهددنه ، دخلهددد  ومسدددتواه  التعليمدددي.

فرعيددة  مجموعددة بانتفددا اللجددو  إلدد  المعاينددة التددي هددي جملددة العمليددا  التددي تسددمس 

 عينددددة تمثيليددددة   تدددد  اختيدددداروعليدددد  فقدددد ،  مجتمدددد  ال راسددددة بهدددد   تنددددوي  عينددددةمدددد

قددد  والبسددديطة ن دددرا لضدددي  الوقددد  وكبدددر حجددد  العيندددة بددد ل العيندددة العشدددوائية  10%

تددد   اسدددتبياا، وفدددي ا خيدددر 100فدددرد، وعليددد  فقددد  تدد  تو يددد   100تمثلدد  فدددي حددد ود 

بس ليصدددبسدددب  عددد   اسدددتنمال مل هدددا مددد  طدددر  أفدددراد العيندددة  اسدددتبيانا 25د ااسدددتبع

 .%75استبيانا قابال للتحلي  اإلحصائي بنسبة  75

ا سدددتعانة وتحليددد  ا سدددتبانة ب بتفريدددد : تددد  القيدددا  أسااااليل التحلياااق اإلحصاااائي.1-2

، (Statistical Package for the Social Sciences(SPSS))ببرمجيدددة

 التالية: عتماد عل  ا سالي  اإلحصائيةبا 

 للتحق  م  ثبا  أداو ال راسة.( Alpha Cronbachالفا كرول اخ ) -1

 عيندددةغرافيدددة  فدددراد والتندددرارا  والنسددد  الم ويدددة لوصددد  الخصدددائل ال يم -2

 ال راسة.

عتبدددة الفصددد  لمعرفدددة مددد   وجدددود تسدددوي  حسدددي لددد   ا فدددراد الدددذي  يرتدددادوا  -3

ة ، إد تدد  اسددتخ ا  مقيدددابهددذا المطعددد  سددلو  المسددتهل  علددد مطعدد  مسددتر يمددي 

دلدددد  فددددي أداو ال راسددددة لإلجابددددة علدددد  فقددددرا  بددددي  الخماسددددي كمددددا ت لينددددر 

لتح يدددد  درجددددة التقيددددي  ودلدددد  ولقدددد  تدددد  اعتمدددداد خمسددددة مجددددا   ا سددددتبياا، 

(، ومددددد  ثددددد  قسدددددم  علددددد  عددددد د خاليدددددا المقيددددداة 4=1-5باحتسددددداال المددددد   )

(، وبعددددد  دلددددد  تددددد  0.80=4/5للحصدددددول علددددد  طدددددول الخليدددددة الصدددددحيس أي)

 إلدددد  أقدددد  قيمددددة فددددي المقيدددداة )الواحدددد  الصددددحيس( وهنددددذا 0.80إضددددافة القيمددددة 

 – 1.80 [: غيدددددر موافددددد  بشددددد و،[1.80 – 1[ : أصدددددبح  المجدددددا   كالتدددددالي

: [4.20– 3.40 [: محايدددد ،[ 3.40 – 2.60 [: غيددددر موافدددد ،[ 2.60

 : مواف  بش و.]5 – 4.20 [مواف ،
ا  ا نحدددرواسدددتخ ا  المتوسددد  الحسدددابي لمعرفدددة مددد   اسدددتجابة مفدددردا  العيندددة -4

 .ةالمعياري لمعرفة م   تشت  إجابا  أفراد العينة ع  متوسطاتها الحسابي

: لمعرفدددددة أثدددددر التسدددددوي  الحسدددددي علددددد  سدددددلو   ال ساااااي  االلحاااااداراساااااتخدا  -5

 .كمعيار ل  لت  أو نفي  0.05المستهل  عن  مستو  د لة أق  أو يساوي 

حقددد  مددد   لددد خ علددد  معامددد  ألفدددا كرونبدددا ا عتمددداد: تددد   ث اااا  أدال الدراساااة. 1-3

 49لددد   0.885كرونبدددا  -ثبدددا  اسدددتبياا ال راسدددة، حيددد  بل ددد  قيمدددة معامددد  ألفدددا



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.571 - 555 ص  2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

564 

 

مدددا يددد ل علدددد  وهدددذا  0.6، وهدددي قيمدددة مرتفعدددة وأكبدددر مددد  الحددد  ا دنددد  عبدددارو

 .الثبا  الجي  لإلستبياا

 :   جمع ال يالا  الأد.1-4

 متنوا م  قسمي  هما:لق  ت  ا عتماد عل  ا ستبياا 

يتضدددددددددم  البياندددددددددا  الشخصدددددددددية المتعلقدددددددددة بالخصدددددددددائل  : القسااااااااام اكو  -

خ  المهندددة، الددد  ال يموغرافيدددة عددد  أفدددراد عيندددة ال راسدددة وهدددي الجدددنص، السددد ،

عدددد د مددددرا   يددددارو المطعدددد  فددددي الشددددهر، وقدددد  العلمددددي،  الشددددهري، المةهدددد 

 قضا  داخ  المطع ، أسباال اختيار هذا المطع .

ثدددر عيندددة ال راسدددة   دراكدددا  أفدددرادإعبدددارو تمثددد   49يضددد   : القسااام الثاااالي -

 يمي بم يندددة باتندددةمسدددتر التسدددوي  الحسدددي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي مطعددد 

 كالتالي:

 بحيدددد  التسددددوي  الحسدددديويتعلدددد  بددددالمت ير المسددددتق  " : اكو  المحااااور "

( 16-11، )التسدددددوي  البصدددددري( 10-1):(40-1يشدددددم  العبدددددارا  مددددد )

التسددددددوي  ( 29-25، )التسدددددوي  الصددددددوتي( 24-17، )التسدددددوي  الشددددددمي

 .( التسوي  التذوقي40- 30اللمسي، )

 ويشددددم  سددددلو  المسددددتهل يتعلدددد  بددددالمت ير التدددداب  " : ليالمحااااور الثااااا "

 (.49-41العبارا  )

 :  وصل خصائص عينة الدراسة-2

 : وصل خصائص عينة الدراسة1الجدو  

 (%النس ة المئوية ) التكرارا  المتغيرا  الديموغرافية

 الجنص

 18.7 14 دكر

 81.3 61 أنث 

 الس 

 60 45 سنة ف ق  25

 16 12 سنة 35 -26م  

 14.7 11 سنة 45 -36م  

 9.3 7 سنة 45أكبر م  

 المهنة

 48 36 طال 

 37.3 28 موظ 

 5.3 4 أعمال حرو

 9.3 7 عاط  م  العم 

 ال خ  الشهري

 54.7 41 دج 18000أق  م  

 4.0 3 دج 28000أق  م   – 18000
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 17.3 13 دج 48000 – 28000

 24 18 دج 48000أكثر م  

 المةه  العلمي

 4.0 3 متوس  أو أق 

 5.3 4 ثانوي

 90.7 68 جامعي

 ك  مرو ترتاد مطع  مستر يمي في الشهر

 30.7 23 مرو واح و

 37.3 28 مرا  3مرتي  إل  

 14.7 11 مرا  5إل   4م  

 17.3 13 مرا  5أكثر م  

 تقضي م  الوق  داخ  المطع  عن   يارت  ل ؟ ك 

 8.0 6 قصير

 68.0 51 متوس 

 24.0 18 طوي 

 ما الذي جعل  تختار هذا المطع ؟

 45.3 34 دول الطعا 

 24.0 18 الجو العا  للمطع 

 6.7 5 ا سعار

 12.0 9 الموق 

 9.3 7 الخ ما  المتنوعة

 2.7 2 أسباال أخر 

 SPSS: م  إع اد الباحثة با عتماد عل  نتائج برنامج المصدر

% مددد  عيندددة ال راسدددة مددد  اإلندددا ، 81.3يتضدددس مددد  الجددد ول السددداب  أا مدددا نسدددبت  

%هدد  مدد  جددنص الددذكور، وهددذا يدد ل علدد  أا ال البيددة مدد  عينددة ال راسددة هدد  18.7و

مددد  جدددنص اإلندددا ، فيمددددا كددداا تو يددد  أفدددراد العينددددة حسددد  مت يدددر السددد  كالتددددالي: 

%، وهدددذا يعدددود 60سدددنة ف قددد  أي مدددا نسدددبت   25  نسدددبة كانددد  للف دددة العمريدددة أعلددد

لنشددداط هدددذ  الف دددة العمريدددة، والتدددي تحتددداج إلددد  تعدددوي  الطاقدددة الضدددائعة بال دددذا ، 

%، ثددد  تددد تي الف دددة العمريدددة  16سدددنة بنسدددبة  35إلددد   26تليهدددا الف دددة العمريدددة مددد  

لنسدددبة للف دددة العمريدددة %، لتسدددج  أدنددد  نسدددبة با 14.7سدددنة بنسدددبة  45إلددد   36مددد  

%، أمدددا فيمدددا يتعلددد  ببنددد  المهندددة فددديالح  أا ف دددة  9.3سدددنة بنسدددبة  45ا كثدددر مددد  

 25%، وهددو مدددا يوافدد  الف دددة العمريدددة  48الطلبددة قددد  احتلدد  المرتبدددة ا ولدد  بنسدددبة 

سدددنة ف قددد ، بحنددد  موقددد  المطعددد  الندددائ  قدددرال الجامعدددة، تليهدددا ف دددة المدددوظفي  بنسدددبة 

%، أمددددا  9.3عدددداطلي  عدددد  العمدددد   المرتبددددة الثالثددددة بنسددددبة %، لتحتدددد  ف ددددة ال 37.3

 5.3نسدددبة والمقددد رو بددد  المرتبددة الرابعدددة فتعدددود لف دددة أصدددحاال ا عمدددال الحدددرو بددد دن  

أمدددا تو يددد  العيندددة اإلحصدددائية حسددد  مت يدددر الددد خ  فددديالح  أا غالبيدددة أفدددراد  ،%
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فدددي  %، 54.7ديندددارا وبنسدددبة مقددد رو بددد   18000العيندددة يتقاضدددوا دخدددال أقددد  مددد  

دينددددارا، أمددددا الددددذي   48000% لددددذوي الدددد خ  ا كثددددر مدددد   24حددددي  جددددا   نسددددبة 

%، لتسددددج   17.3دينددددارا فناندددد  نسددددبته   48000و 28001يتددددراوح دخلهدددد  بددددي  

إلددددد   18000دخلهددددد  مدددد   % لألشددددخا  الدددددذي  يتددددراوح 4أدندددد  نسددددبة بحدددددوالي 

أفددددراد وبددددالمرور إلدددد  مت يددددر المةهدددد  العلمددددي فدددديالح  أا غالبيددددة ، دينددددار 28000

%، وهددددذا يعددددود إلدددد  قددددرال المطعدددد  مدددد   90.7العينددددة هدددد  مدددد  الجددددامعيي  بنسددددبة 

الجامعددددة، لددددذا فدددددا أغلدددد  مرتاديدددد  مدددد  الطلبددددة الجددددامعيي ، أمددددا الددددذي  يحددددو وا 

%، لتعدددود أدنددد  نسدددبة  صدددحاال مسدددتو   5.3مسدددتو  الثدددانوي فقددد ر  نسدددبته  بددد  

العيندددة اإلحصدددائية  %. فدددي حدددي  تو عددد  إجابدددا  أفدددراد 4المتوسددد  أو أقددد  بنسدددبة 

بالنسددبة للعبددارو " كدد  مددرو ترتدداد هددذا المطعدد  فددي الشددهر" علدد  النحددو التددالي حيدد  

مددد  المسدددتجوبي  بددد نه  يرتدددادوا المطعددد  مددد  مدددرتي  إلددد   % 37.3أقدددر مدددا نسدددبت  

ثددال  مددرا  فددي الشددهر، أمددا الددذي  يرتادوندد  مددرو واحدد و فددي الشددهر فناندد  نسددبته  

يرتادوندددد  أكثددددر مدددد  خمددددص مددددرا  فددددي الشددددهر %، تلددددي دلدددد  ف ددددة الددددذي   30.7

% بالنسددددبة للف ددددة  14.3%، لتسددددج  أدندددد  نسددددبة وهددددي  17.3وقدددد ر  نسددددبته  بدددد  

القددول أا  مددرا  فددي الشددهر، وعليدد  يمندد  5إلدد   4التددي ترتدداد هددذا المطعدد  بمعدد ل 

يمي يقصددد ون  بمعددد ل مدددرتي  إلددد  ثدددال  مدددرا  فدددي أغلددد  مرتدددادي مطعددد  مسدددتر

وبا نتقدددال إلددد  العبدددارو  ،نسدددبيا وفدددي حددد ود المعقدددول بدددر مقبدددولالشدددهر، وهدددذا يعت

، التددددي تددددنل علدددد  " كدددد  تقضددددي مدددد  الوقدددد  داخدددد  المطعدددد  عندددد   يارتدددد  لدددد  "

عطيددد  قصدددير، متوسددد ، طويددد  فددديالح  أا أغددد  أوبدددالن ر إلددد  المقترحدددا  التدددي 

% أقدددددروا بددددد نه  يقضدددددوا وقتدددددا  68  أفدددددراد عيندددددة ال راسدددددة والمقددددد رو نسدددددبته  بددددد

% فقدددد  أقددددروا بدددد نه  يقضددددوا وقتددددا  24متوسددددطا داخدددد  المطعدددد ، أمددددا مددددا نسددددبته  

وقتددا قصددديرا  % مدد  المسدددتجوبي  بدد نه  يقضدددوا 8طددويال، فددي حدددي  أقددر مدددا نسددبت  

يمي، ويعدددود هددددذا التفددداو  إلدددد  ظدددرو  مرتددددادي هدددذا المطعدددد ، فدددي مطعددد  مسددددتر

فددال يسددت رل وقتددا طددويال بحندد  عملدد ، ومددنه   فمددنه  مدد  يدد تي علدد  عجلددة مدد  أمددر 

مددد  يمتلددد  الوقددد  الندددافي ليدددزور المطعددد  ويمنددد  فيددد  ب ريحيدددة، وأغلبيدددته  يقضدددوا 

وقتدددا متوسدددطا  ا تنددداول وجبدددة معيندددة   يحتددداج إلددد  الوقددد  الطويددد ، كمدددا أنددد  يعددد  

مدددد  الصددددحي تندددداول الوجبددددة بدددد وا إسددددرا  و  عجلددددة، وهنددددذا يتجدددداو وا الوقدددد  

فقددد   هدددذا المطعددد  " سدددبة لعبدددارو " مدددا الدددذي جعلددد  تختدددارندددذا ...أمدددا بالنالقصدددير، وه

أقدددر أغلددد  أفدددراد عيندددة ال راسدددة أا دول الطعدددا  هدددو الدددذي جعلهددد  يختددداروا مطعددد  

%، تلدددي دلددد  الف دددة التدددي يعدددود اختيارهدددا لددد    45.3مسدددتر يمدددي، وقددد ر  نسدددبته  بددد  

بدددذل  فدددي المرتبددددة %، لتددد تي  24بسدددب  الجدددو العدددا  للمطعددد ، وقددد ر  نسددددبتها بددد  

%، والتددددي اختددددار  هددددذا المطعدددد  بسددددب  الموقدددد ،  12الثالثدددة والمقدددد رو نسددددبتها بدددد  

%، وف دددة  9.3وهنالددد  مددد  يفضددد  الخددد ما  المتنوعدددة للمطعددد  وتقددد ر نسدددبته  بددد  

 6.7أخددر  يعددود سدددب  اختيارهددا لمطعددد  مسددتر يمدددي ا سددعار بشدددن  عددا  ونسدددبته  

اختدددددار  المطعددددد   سدددددباال أخدددددر ، % ف 2.7%، أمدددددا أدنددددد  نسدددددبة والمقددددد رو بددددد  

وانطالقددا ممددا سددب  يمندد  القددول أا دول الطعدددا  يعدد  السددب  الرئيسددي الددذي اختدددار  
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أغلدددد  مرتددددادي هددددذا المطعدددد ، أي أنهدددد  أصددددحاال أدوال، و بددددائ  أوفيددددا  وأا هددددذا 

 المطع   ق  استحسانه .

 :اليالج ول المو  يبينوهذا ما  : التحليق الوصفي إلجابا  أفراد العينة-3

 : المتوسااااطا  الحسااااابية وااللحرافااااا  المعياريااااة الخاصااااة بكااااق ماااا  2 جاااادو ال

 أبعاد التسويق الحسي وسلوك المستهلك بمطعم مستر يمي بمدينة باتنة

المتوساااااااااااااااااااااااا   المتغيرا 

 الحسابي

االلحااااااااااااااااااااااااااااراد 

 المعيار 

 التقييم

التسددددددددددددددددددددددددددوي  

 البصري

 جي  485, 3,772

 جي  661, 3,697 التسوي  الشمي

التسددددددددددددددددددددددددددوي  

 الصوتي

 متوس  643, 3,302

 متوس  873, 3,181 التسوي  اللمسي

 جي  563, 4,035 التذوقيالتسوي  

التسااااااااااااااااااااااااويق 

 الحسي

 جيد 423, 3,597

سااااااااااااااااااااااااااااااالوك 

 المستهلك

 جيد 596, 4,000

 SPSSم  إع اد الباحثة اعتمادا عل  المصدر: 

كددددداا ( يتضدددددس بددددد ا أعلددددد  متوسددددد  حسدددددابي 2مددددد  خدددددالل الجددددد ول رقددددد )

حيدددد  بل دددد  قيمددددة  "جيدددد " الموافقددددة يقدددد  ضددددم  مجددددالفهددددو  تسااااويق التااااذوقيلل

 اوهددددي قيمدددة تشدددير بدددد  0.563بدددانحرا  معيددداري و 4.035لدددد  المتوسددد  الحسدددابي

يقدددروا علددد  أنهددد   التدددذوقيالتسدددوي  عبدددارا  علددد  اخدددتال  مجمدددو  المسدددتجوبي  

يمدددددي، يندددددرروا  يددددداراته  للمطعددددد  بسدددددب  الطعدددددا  الرائددددد  الدددددذي يق مددددد  مسدددددتر 

أا رائحدددة الطعدددا  ، وويتدددذكروا دائمدددا المنددداا الدددذي تنددداولوا فيددد  تلددد  الوجبدددة اللذيدددذو

الطعدددد  الجيدددد  لألكدددد   ويددددروا أا ،تخددددرج مدددد  داخدددد  المطعدددد  تجددددذبه  إليدددد التددددي 

بدددالمطع  يجعلهددد  يطلبددددوا تشدددنيلة متنوعددددة مددد  الوجبدددا  ويجعدددد  حددد يثه  إيجددددابي 

عندد  مدد  ااخددري ، ويشددعروا أنهدد  أكلددوا وجبددة صددحية، كمددا يقدد   لهدد  دليدد  ا كدد  

ويقدددروا  ،ا ندددوا  وتندددوي  أفندددار عددد  الوجبدددا يجعلهددد  يتعرفدددوا علددد  المزيددد  مددد  

يمدددي هدددو ا فضددد  حسددد  دوقهددد  وهدددو  أيضدددا أا مدددذال الطعدددا  فدددي مطعددد  مسدددتر

التسااااويق ال صاااار  ثدددد  يدددد تي فددددي المرتبددددة الثانيددددة بعدددد  ، أيضددددا سددددب  تعلقهدددد  بدددد 

فهدددددو يقددددد  ضدددددم  مجدددددال  0.485وبدددددانحرا  معيددددداري  3.772 بمتوسددددد  حسدددددابي

أا غالبيدددة أفدددراد العيندددة يقدددروا علددد  أنهددد   وهدددذا يددد ل علددد ، أيضدددا "جيددد " الموافقدددة

يفضدددلوا مطعددد  مسدددتر يمدددي  نددد  ن يددد ، ويتميدددز موظفيددد  بم هدددر موحددد  و ئددد  

يمتلدد  مجموعددة  علدد  أندد  ويددروا، ممددا يسدده  علدديه  تواصددله  مدد  مختلدد  الزبددائ 

مددد  المميدددزا  مددد  شددد نها أا تجدددذال الزبدددائ  كم هدددر  الخدددارجي، شدددعار  والالفتدددة 
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رجي الددددذي يخلدددد  مزاجددددا جيدددد ا إلدددد  اإلنددددارو والهيندددد  الخددددا الخارجيددددة، باإلضددددافة

ا ويقدددروا أيضدددا علددد  أنهددد  قدددادري  علددد  تقيدددي  لدددذو الوجبدددا  التدددي يقددد مه ،ورائعدددا

فددددي المرتبددددة الثالثددددة الشاااامي التسااااويق ويدددد تي بعدددد   ،المطعدددد  بمجددددرد الن ددددر إليهددددا

فهدددددو يقددددد  ضدددددم  مجدددددال  0.661وبدددددانحرا  معيددددداري  3.697بمتوسددددد  حسدددددابي 

 ، وعليدددد  يمندددد  القددددول أا غالبيددددة أفددددراد العينددددة يقددددروا علدددد  أا"جيدددد "الموافقددددة 

ختيدداره  لمطعدد  مسددتر يمدددي، االمختلفددة مدد  مطعدد  اخددر أثددر علدد   الددروائس انتشددار

كدددد  ا وجددددود رائحددددة ا أو ،الرائحددددة مدددد  داخدددد  المطعدددد  تجددددذبه  إليدددد  انتشدددداروأا 

روائدددس  وجدددود باإلضدددافة إلددد  دلددد  هددد مدددر مهددد  بالنسدددبة لأعنددد  الطهدددي فدددي المطعددد  

وفددددي  ،مع دددد  الزبددددائ  لدددد  اختيددددار ئقددددة أمددددا  مندددداا تواجدددد  المطعدددد  أثددددر  علدددد  

 3.302بمتوسددد  حسددددابي التساااويق الصاااوتي ة مدددا قبددد  ا خيدددرو يدددد تي بعددد  المرتبددد

وعليدددد  فهددددو يقدددد  ضددددم  مجددددال الموافقددددة "متوسدددد "  0.643وبددددانحرا  معيدددداري 

الموسددديق  التدددي يدددت  تشددد يلها  يمنددد  القدددول أا غالبيدددة أفدددراد العيندددة يقدددروا علددد  أا

وأيضددددا  ،تددددا  وبالتددددالي يقضددددوا وقدددد  أطددددول فيدددد فددددي المطعدددد  تجعدددد  مددددزاجه  مم

 باسددد  يقدددروا علددد  أنهددد  معجبدددي  بندددو  الموسددديق  التدددي تشددد   فدددي المطعددد  تدددذكره 

وتيرو الموسددديق  البطي ددددة يددد كلوا بشددددن  جيدددد ، بدددد المطعددد  مدددد  خدددالل مددددا يسدددمعون 

  المطدددبخ أثندددا  تحضدددير ا كددد  تصددد ر مدددويقدددروا أيضدددا علددد  أا ا صدددوا  التدددي 

بمتوسددد   التساااويق اللمسااايويددد تي فدددي المرتبدددة ا خيدددرو بعددد   ،علددد  مدددزاجه  تدددةثر

فهدددددو يقددددد  ضدددددم  مجدددددال الموافقدددددة  0.873وبدددددانحرا  معيددددداري  3.181حسدددددابي 

وعليددد  يمنددد  القدددول أا غالبيدددة أفدددراد العيندددة يقدددروا علددد  أنهددد  "متوسددد " أيضدددا، 

المطعدد  بلمسدده  للطعددا  أثنددا  تندداوله  لدد ، ويقددروا  يجدد وا متعددة أثنددا  جلوسدده  فددي

أيضددددا علدددد  أا درجددددة الحددددرارو والرطوبددددة مناسددددبتي  بحيدددد  تجعلهدددد  يبقددددوا فددددي 

أنهددد  يلمسدددوا كددد  ا شددديا  التدددي تحدددي  بهددد  داخددد  ، ويدددروا المطعددد  لوقددد  أطدددول

 ،  الثقدددة وبالتدددالي يزيددد  و ئهددد  لددد مطعددد  مسدددتر يمدددي مدددا يجعلهددد  يحسدددوا بمزيددد  مددد

هندددا  مراعددداو  أا حسددد  رأي أفدددراد العيندددة هدددذ  ا بعددداد الخمسدددة يتبدددي ومددد  خدددالل 

يقددد  ضدددم  مجدددال الموافقدددة "جيددد " بمتوسددد  حسدددابي فهدددو  الحساااي قالتساااوي لهدددذا

 .0.423وبانحرا  معياري 3.597ق ر  

يتضددددس أا  49إلددد   41بعباراتددد  مدددد   لمحااااور سااالوك المسااااتهلكوأمدددا بالنسدددبة      

(، تراوحدددد  مددددا سددددلو  المسددددتهل المت يددددر التدددداب  )المتوسدددطا  الحسدددد ابية لفقدددد را  

 4.00إد حقددددد  المت يدددددر التددددداب  كنددددد  متوسددددد   حسدددددابي إجمدددددالي 3.68و 4.19بددددي 

مدد ا يدد ل علدد  ضددع  تشددت  إجابددا  ا فددراد وهددذا 0.596 وانحددرا  معيدداري بلددد 

للمسدددتهل  فدددي  إيجدددابي علددد  وجدددود سدددلو  جيددد ويقدددود للقدددول علددد  أا هندددا  موافقدددة 

 هددد وعليددد  يمنددد  القدددول أا غالبيدددة أفدددراد العيندددة يقدددروا علددد  أن ،مطعددد  مسدددتر يمدددي

يفضددلوا التعامددد  مدد  مطعددد  مسددتر يمدددي بنددد  ثقددة وعددد  قناعددة، وأا المطعددد  كددد   

فددددي تقدددد ي  مختلدددد  خ ماتدددد ، ويقددددروا أيضددددا علدددد  أا أسددددعار مطعدددد  مسددددتر يمددددي 

مناسددددبة، باإلضددددافة إلدددد  أا منتجددددا  المطعدددد  دا  جددددودو و  تددددةثر علدددد  نضددددرته  
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لتدددالي يجعلهددد  يطلبدددوا مددد  بددداقي أصددد قائه  بالتعامددد  معددد  ومسدددتع ي  للددد ف  لددد  وبا

 أكثر م  أج  ا ستفادو م  خ مات .
 :  اخت ار الفرضيا 3.3

سدددتخ ا  الفرضدددية الرئيسدددية تددد  اهدددذ    ختبدددارو : اخت اااار الفرضاااية الرئيساااية1.3.3

 .%5عن  مستو  معنوية ا نح ار أسلوال تحلي  التباي  

0H :  يوجددد  أثدددر دو د لدددة إحصدددائية للتسدددوي  الحسدددي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي  

 .0,05بم ينة باتنة عن  مستو  معنوية  Mr.Yummy  مطع  مستر يمي

1H :  يوجددد  أثدددر دو د لدددة إحصدددائية للتسدددوي  الحسدددي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي

 .0,05بم ينة باتنة عن  مستو  معنوية  Mr.Yummy  مطع  مستر يمي

 ANOVA: تحليق ت اي  االلحدار  3جدو  ال

مجمددددددددددددددددددو   

 مرب  التباي 

متوسدددددد  مربدددددد  

 التباي 
 Fقيمة 

درجدددددددددددددة 

 ال  لة

 ا رتباط

R 

معامددددددددددددددددددد  

 2Rالتح ي  

 291. 540. 000. 30.002 7.674 7.674 ا نح ار

   256. 18.672 البواقي

    26.346 المجمو 

 SPSSاعتماد عل  نتائج برنامج  ثةم  إع اد الباح المصدر:

و  عنددد  قيمدددة مسدددت 30.002المحسدددوبة تقددد ر بددد   Fأا قيمدددة  السددداب يوضدددس الجددد ول 

 وهددددي أقدددد  مدددد  مسددددتو  المعنويددددة 0.000المعنويددددة المحسددددوال المقابلددددة لهددددا بل دددد 

معنويدددددة إحصدددددائيا وهدددددذا يعندددددي رفددددد  الفرضدددددية  Fأي أا قيمدددددة 0.05المعتمددددد  

ئية الصدددفرية وقبدددول الفرضدددية الب يلدددة التدددي تدددنل علددد  وجدددود أثدددر دو د لدددة إحصدددا

 Mr.Yummy للتسددددوي  الحسددددي علدددد  سددددلو  المسددددتهل  فددددي مطعدددد  مسددددتر يمددددي

طيددددة الخطددددي البسددددي  بالعالقددددة الخ ا نحدددد ارويمن  تشددددني  نمددددودج .بم ينددددة باتنددددة

التسددوي   xو  سددلو  المسددتهل يمثدد   yحيدد   y = 1.262 + 0.761 xالتاليددة:

 الحسي.

ة يددد ل علددد  وجدددود عالقدددة ارتبددداط متوسدددطف 0.540وأمدددا معامددد  ا رتبددداط قددد ر بددد  

  . وقدد  بل دد  قيمددة معامدددسددلو  المسددتهل و التسددوي  الحسدديوطرديددة بددي  كدد  مدد  

تددددي ال سددددلو  المسددددتهل  ويفسددددر نسددددبة الت يددددر فددددي المت يددددر التدددداب  0.291التح يدددد  

  ، أي يفسددددر مددددا نسددددبتالتسددددوي  الحسددددي تعددددود إلدددد  الت يددددر فددددي المت يددددر المسددددتق 

 %71.9  بدددمددد  التبددداي  فدددي المت يدددر التددداب ، أمدددا النسدددبة المتبقيدددة والمقددد رو  29.1%

 فتعود إل  عوام  أخر  غير م روسة.

  تددد  الفرضددديا  الفرعيدددة فقددد اختبدددارومددد  أجددد  :  اخت اااار الفرضااايا  الفرعياااة3.32.

 : والج ول التالي يوضس دل  %5" عن  مستو  معنوية Tإختبار" إعتماد

 "Tالفرضيا  الفرعية وفقا لإلحصائية " اخت ار: 4جدو  ال

 اكبعاد
 Rعامقم

 Tقيمة 
مسااااااااااااتو  

 الداللة

القااااااارار عنااااااااد 

0.05  
  0Hرفض 0.037 2.120 0.241 التسوي  البصري
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 0Hرفض  0.005 2.929 0.324 التسوي  الشمي

 0Hق و   0.110 1.617 0.186 التسوي  الصوتي

 0Hرفض  0.002 3.200 0.351 التسوي  اللمسي

 0Hرفض  0.000 8.020 0.684 التسوي  التذوقي

 SPSSبا عتماد عل  نتائج برنامج  ثة: م  إع اد الباحالمصدر

يتضدددس أنددد  اعتمدددادا علددد  اختبدددار الفرضددديا  الفرعيدددة  السددداب مددد  خدددالل الجددد ول 

التسدددوي  البصدددري، التسدددوي  الشدددمي، التسدددوي  يتبدددي  أنددد  يوجددد  أثدددر لنددد  مددد  بعددد  

اللمسدددي، والتسدددوي  التدددذوقي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي مطعددد  مسدددتر يمدددي بم يندددة 

التسدددوي  الصدددوتي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي ، فدددي حدددي    يوجددد  أثدددر لبعددد  باتندددة

 .تر يمي بم ينة باتنةمطع  مس

لنتدددائج ا لددد التوصددد  إوعليددد  وحسددد  تحليددد  نتدددائج ا سدددتبياا فقددد  تددد  :  اتماااةخ       

 :التالية

فدددي  اواسدددع ايعددد  مطعددد  مسدددتر يمدددي مددد  المطددداع  التدددي حققددد  نجاحدددا ورواجددد .1

تحقدددد  دلدددد  ومتنوعددددة، و متميددددزو إطعددددا وسدددد  م ينددددة باتنددددة بتق يمدددد  خدددد ما  

قصددددد  إغدددددرا  ، ...الخالشدددددميوالبصدددددري و ،تدددددذوقي  الجانددددد  اللدددددع بدددددالتركيز

 ؛ب بعاد  الخمسة و  التسوي  الحسيهلمف دراك ل إم  خالني  هلالمست

يوجدددد  أثددددر لندددد  مدددد  بعدددد  التسددددوي  البصددددري، التسددددوي  الشددددمي، التسدددددوي   .2

اللمسددددي، والتسددددوي  التددددذوقي علدددد  سددددلو  المسددددتهل  فددددي مطعدددد  مسددددتر يمددددي 

التسددددوي  الصددددوتي علدددد  سددددلو    يوجدددد  أثددددر لبعدددد   فددددي حددددي ، بم ينددددة باتنددددة

 ؛ المستهل  في مطع  مستر يمي بم ينة باتنة

لعمددد  مطعددد  مسدددتر يمدددي بباتندددة يحددداول اأغلبيدددة إجابدددا  أفدددراد العيندددة تبدددي  أا  .3

علدددد  تددددوفير عوامدددد  وظددددرو  مناسددددبة تددددتال   وطبيعددددة شخصددددديا  وأدوال 

وتفضدددددديال   بائندددددد  بم ينددددددة باتنددددددة مدددددد  خددددددالل تطبيدددددد  التسددددددوي  الحسددددددي 

بدددد   بدسدددتراتيجيات  الخمسددددة مددد  التسددددوي  التدددذوقي بمختلدددد  م كو تددد  المميددددزو

 فدددي المرتبدددة ا ولددد  والتسدددوي  البصدددري مددد  خدددالل م هدددر  وديندددور  الددد اخلي

والخدددددارجي باإلضدددددافة إلددددد  التسدددددوي  الشدددددمي مددددد  خدددددالل مختلددددد  الدددددروائس 

 المنتشدددرو داخددد  وخدددارج المطعددد  وفدددي ا خيدددر يددد تي كددد  مددد  التسدددوي  اللمسدددي

 ؛صوتيوال

أظهددددر  ال راسددددة أا مسددددتو  تطبيدددد  التسددددوي  الحسددددي بمطعدددد  مسددددتر يمددددي  .4

كددددداا جيددددد ا، وقددددد  كددددداا مسدددددتو  كددددد  مددددد  التسدددددوي  التدددددذوقي  بم يندددددة باتندددددة

ي  والبصدددري والشدددمي علددد  التدددوالي جيددد ا أيضدددا، وأمدددا بالنسدددبة لمسدددتو  التسدددو

 ؛اللمسي والتسوي  الصوتي بمطع  مستر يمي كانا متوسطا

توجدددد  عالقددددة ارتبدددداط متوسددددطة موجبددددة دا  د لددددة إحصددددائية بددددي  إسددددتراتيجية  .5

التسدددوي  الحسدددي وسدددلو   بدددائ  مطعددد  مسدددتر يمدددي بم يندددة باتندددة حيددد  قددد ر 

ويفسدددر  0.291وقددد  بل ددد  قيمدددة معامددد  التح يددد  ، 0.540معامددد  ا رتبددداط بددد  

نسددددبة الت يددددر فددددي سددددلو  المسددددتهل  التددددي تعددددود إلدددد  الت يددددر فددددي اسددددتراتيجية 
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مددددد  التبددددداي  فدددددي سدددددلو   %29.10تسدددددوي  الحسدددددي، أي يفسدددددر مدددددا نسدددددبت  ال

 .المستهل 

 : االقتراحا النتائج السابقة يمن  تق ي  جملة م   ضو وعل  

علددددد  اسدددددتخ ا  وممارسدددددة وسدددددلوكيات  حرصددددد   ضدددددرورو ا هتمدددددا  بالمسدددددتهل .1

 ؛الح ي  أنشطة التسوي 

  لددد، ودلددد  لنونددد  الحسددديهتمدددا  باسدددتخ ا  وتطبيددد  التسدددوي  ا ضدددرورو  يدددادو .2

 ؛مستهل الا ثر البالد في السلو  والقرار الشرائي ل   

 تطبيدددد  احجدددنإمددد  أجددد  ضدددرورو التواصددد  المسدددتمر بدددي  المةسسدددة والزبدددائ  . 3

دومدددا علددد   والحدددر تلددد  اهتمامدددا   بائنهدددا، خالبحددد  عددد  مبالتسدددوي  الحسدددي 

 ؛ق  تنج  عنه  تيوالشناو  ال ا حتياجا ة لجمعا

مبتندددددرو للتددددد ثير علددددد  سدددددلو  الزبدددددائ  وكسددددد    اسدددددتراتيجيا  حسدددددية تصدددددمي. 4

 ه ؛و ئ

لددد  مددد  الميزانيدددة التسدددويقية للوصدددول إ ينب دددي علددد  المسدددوقي  تخصددديل جدددز . 5

 حاسيص الزبائ  وت ثير عليه .ول وأعق
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 09/12/2022 :القبولتاريخ                      01/09/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 دور سياسة االكتتاب في تعزيز الوضع المالي لشركات التأمين

 دراسة ميدانية في شركات التأمين العامة لوالية عنابة

The Role of Underwriting Policy in Strengthening the 

Financial Position of Insurance Companies A field 

study in the general insurance companies for province 

of Annaba 
 *1بارة سهيلة

  (الجزائر) جامعة باجي مختار عنابة1

annaba.dz-souheila.bara@univ 

 

 الملخص:         

ركات شتُعنى الدراسة بمعرفة دور سياسة االكتتاب في تعزيز الوضع المالي ل       

عتماد باإل ،الدراسة إلثبات عدد من  الفرضيات، وجاءت هذه العامة لوالية عنابة التأمين

ل من خالل االستدال، والمسح الميداني المنهج الوصفي لتفسير الوضع القائمعلى 

م أداة خدا، باستاالحصائي لعالقة االرتباط والتأثير بين المتغيرات الرئيسية والفرعية

العمل  توصل هذا .19SPSSباختبارات البرنامج اإلحصائي  يل نتائجها االستبيان، وتحل

ع الوضوإلى عدد من االستنتاجات منها وجود عالقة ارتباط خطية بين سياسة االكتتاب 

يم عدة (. وعلى إثر النتائج المتوصل إليها تّم تقد0.05المالي عند مستوى معنوية )

ي شركات التأمين على التحليل العلمتوصيات أبرزها اعتماد سياسة االكتتاب في 

د و عدأواالعتبارات الفنية السليمة التي تستهدف نتائج األعمال وليس حجم األقساط 

 .العمالء

 .نلتأميسياسة االكتتاب، خطر االكتتاب، الوضع المالي، شركات ا: الكلمات المفتاحية

 JEL: G22, G32تصنيفات 
 

Abstract: 

 The study is concerned with knowing the role of the 

underwriting policy in enhancing the financial position of the 

general insurance companies in the state of Annaba. And analyze 

the results of the statistical program tests 19SPSS. This work 

reached a number of conclusions, including the existence of a linear 

correlation between the underwriting policy and the financial 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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situation at a significant level (0.05). As a result of the results 

reached, several recommendations were made, most notably the 

adoption of the insurance companies’ underwriting policy on 

scientific analysis and sound technical considerations that target 

business results and not the volume of premiums or the number of 

clients. 

Keywords: underwriting policy, underwriting risk, financial 

situation, insurance companies. 

JEL Classification Codes : G32, G22 

 

 مقدمة:       

ة مارسمنشاط التأمين له خصوصيات تخضع لتنظيم صارم ال يمنحها كل الحرية في       

تبطة ه مرنشاطها، باإلضافة إلى ارتفاع مستوى المخاطر بهذا القطاع، نظرا لكون أنشطت

بأحداث مستقبلية من جهة ولتحقيق متطلبات زبائنها من جهة أخرى. حيث تتخصص 

استها ى درهده الخدمة بعد تلقيها لطلبات العمالء ثم تعمل عل شركات التأمين في تقديم

وجبه لتزم بمين توعند الموافقة عليها يتم التعاقد، و يعتبر ذلك بمثابة تعهد من شركة التأم

ا إذ الحهن لصبأداء مبلغ التأمين أو التعويض إلى العميل أو المستفيد الذي اشترط التأمي

أن نا ّهير مبلغ من المال يدفعه العميل، ويتضح لنا تحقق الخطر المؤمن منه وذلك نض

ن، تأميوظيفتي االكتتاب والتعويضات هما من الخصائص المميزة والفريدة في صناعة ال

ظيفة بر وفاالكتتاب يبدأ قبل أن يبدأ التأمين والتعويضات بعد أن يحدث الحادث، وتعت

ئج قيق نتا تحشركة التأمين إذ أنّ  االكتتاب من الوظائف الحيوية والمحددة لنجاح واستمرار

عمل . وتمرضية من النشاط االكتتابي سوف يساعد على تحقيق المزيد من األرباح والنمو

 سياسة االكتتاب على التأثير في نجاح واستمرار شركة التأمين.

ا في لوتهبمن خالل الطرح السابق تتضح معالم اإلشكالية وتبرز جوانبها التي ارتأينا  

 المحوري التالي:السؤال 

 وميةفيما يكمن دور سياسة االكتتاب في تعزيز الوضع المالي لشركات التأمين العم

 بوالية عنابة ؟

 وفي هذا الصدد تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية: 

 سياسة اإلكتتاب في شركات التأمين؟ هيما  -

 ؟.أميني لشركات التهل توجد عالقة ارتباط بين سياسة االكتتاب والوضع المال -

 هل تؤثر سياسة االكتتاب في شركات التأمين على وضعيتها المالية؟ -

ي تستمد الدراسة أهميتها من أهمية موضوع االكتتاب، كونه النشاط الذأهمية الدراسة: 

ونجد أّن أهمية هذه الدراسة تبرز في  تتميز به شركة التأمين عن غيرها من المؤسسات.

دور سياسة االكتتاب في تعزيز الوضع المالي لشركات التأمين، محاولة التعرف على 

كما تستمد الدراسة أهميتها من تزايد االهتمام ، التأثير والتأثر الموجودة بينهمانظرا لعالقة 
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بموضوع األخطار التي تتعرض لها شركات التأمين، والتي أرجعها البعض إلى السياسة 

 ي زاد في أهمية الموضوع المختار.االكتتابية الغير فعّالة. األمر الذ

 تضطلع الدراسة لبلوغ األهداف التالية: أهداف الدراسة:

 لسلباإبراز أهمية سياسة االكتتاب كنشاط رئيسي من شأنه أن يؤثر باإليجاب أو  -

 إلدارة ليهاععلى الوضعية المالية لشركات التأمين. وبالتالي فهي تعتبر قاعدة يرتكز 

 ومن شأنها تقليص هذه األخطار .األخطار وتقييمها ، 

لية توضيح للمسؤولين الحكوميين والهيئات الوصية أن النشاط االكتتابي هو عم -

 ساعدمتكاملة، تُأخذ بعين االعتبار لتذليل الصعاب من خالل تقديم دليل عمل ي

تقديم قد وعالمكتتبين على الدراسة الجيدة للعقود واألخطار المغطاة قبل اكتتاب أي 

 ط.أي قس

 ترتكز الدراسة على الفرضيات التالية:فرضيات الدراسة: 

 تلعب سياسة االكتتاب دورا مهما في تعزيز الوضع المالي لشركات التأمين. -

لوضع ن واتوجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين سياسة االكتتاب لشركات التأمي -

 المالي لها.

ين االكتتاب لشركات التأم توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين سياسة -

 والوضع المالي لها.

روف الظ تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي لتفسير الوضع القائم وتحددمنهج الدراسة:

عمل يذلك والعالقات الموجودة بين سياسة اإلكتتاب والوضع المالي لشركات التأمين، وك

ا. وتم منه استخالص النتائجعلى التحليل والربط والتفسير للبيانات وتصنيفها وقياسها و

لتي ، وااستخدام المسح الميداني لجمع وقائع ومعلومات موضوعية عن الظاهرة المدروسة

دالل الستايمكن فيما بعد تحليلها وتفسيرها ومن ثم الخروج باستنتاجات منها، من خالل 

 االحصائي لعالقة االرتباط والتأثير بين المتغيرات الرئيسية والفرعية. 

ن خالل ها ماُعتُِمد في جمع البيانات على النتائج التي تّم التوصل إليت الدراسة:أدوا

وع األبحاث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية ذات الصلة بموض

الدراسة. وقد اُستخدمت استبانة خاصة لهذه الدراسة، كما اعتمد على مقياس 

وية نات استخدمت التكرارات والنسب المئالخماسي، ولمعالجة البيا  likertليكارت

و  t-testوالمتوسط الحسابي، كما استخدم معامل االرتباط ومعامل االنحدار و 

ANOVA. 

 .د شركات التأمين في والية عنابةيمثل الجدول الموالي عدمجتمع الدراسة: 

 االسم صنف الشركات

 (SAA , CRR, CAAR, CAAT) شركات عمومية

 ,Trust Algeria, CIAR ,2A, SALLAMA, GAM) شركات خاصة

Alliance, CARDIF,Axa ) 

 (CAGEX, AGCI ,SGCI) شركات متخصصة

 (CNMA ,MAATEC) تعاضديات



ISSN: 2335-1039 الجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة ا 

. 587 – 572 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

575 

 

د كما ُحدِ )اسة لقد تّم توجيه االستمارة إلى شركات التأمين العامة والتي تمثل مجتمع الدر

ب كتتالح تُعنى بنشاط االفي العنوان(. كما تتوفر هذه الشركات المستجوبة على مصا

ستوى لى موالمالية. ولهذا تمثل عينة الدراسة كل الموظفين المكلفين بهذه النشاطات ع

تبعاد  اساإلدارة العليا والوسطى لهذه الشركات، حيث وزعت عليهم االستبانة، ولقد تمّ 

 .لاستبانة صالحة للتحلي 30الموظفين الغير مكلفين بهذه المهام. ولقد استردت 
 المنظور العام لالكتتابأوال:

 مفهوم االكتتاب.1

قصد إّن عملية االكتتاب يقصد بها دراسة وفحص األخطار في شركات التأمين ب

غرض قبولها أو رفضها وتتم عملية االكتتاب عن طريق فحص الطلبات المقدمة وذلك ب

ب تتاالكالوصول إلى فكرة صحيحة عن الخطر قبل التأمين عليه وتتمثل خطوات عملية ا

ل : فحص األخطار، اختبار األخطار، تحلي(199-193، الصفحات 1974)السالمة،  في

 ة.األخطار بقصد تسعيرها، مراقبة األخطار خالل مدة التعاقد، األخطار المرفوض

ها قبول عملية االكتتاب على أنها: "عملية تحديد لماهية األخطار التي يجبكما تعرف 

تامين بي اليتوالها أشخاص في شركة التامين يطلق عليهم مكتتوكيفية التامين عليها،حيث 

امين الت يقومون باستالم طلبات التامين من منتجي الشركة وفحصها  وإعطاء قرار بقبول

لة المقبو خطارعلى األخطار أو عدمه وفي حالة القبول يقوموا بتحديد األسعار المالئمة لأل

   (415-413ت ، الصفحاCrane ،1984) حسب درجة خطورتها

ديئة الر ولذا فإّن عملية اختبار األخطار ليس الغرض منها تجنب االكتتاب في األخطار

ن تامين عة الفقط بل الهدف منها زيادة حجم ربحية العمليات التأمينية التي تقوم بها شرك

 (310، صفحة 1991)عثمان و احمد عبد الفتاح ، طريق االختيار المالئم لألخطار 

 خطارذلك فإّن مدى توفيق مكتتبي التأمين في الفحص والتصنيف المالئم لألفضال عن 

ى ي عليتوقف عليه نتائج أعمال شركة التأمين إذ يجب أن تعتمد على أسلوب علمي مبن

 (3، صفحة 1996)عثمان،  الخبرة الفعلية لشركة التأمين.

 (83-81، الصفحات 2010)بكر،  المبادئ األساسية لالكتتاب:.2

ّن عني أيوهذا المبدأ تيار المؤمن له وفقا لمعايير االكتتاب الخاصة بالشركات: اخ -

لشركة، ب باالمكتتب يجب أن يختار المؤمن له المتوقع ) المترقب( وفقا لمعايير االكتتا

سائر الخ وهذا يعني أن المكتتب يجب أن يختار فقط هؤالء المؤمن لهم الذين تكون خبرة

 تحكم فيم الن خبرة الخسائر المقترضة في هيكل السعر، وإذا لم يتالفعلية لهم ال تزيد ع

 ة.توقعذلك بواسطة االكتتاب فإن ذلك سوف ينتج عنه ارتفاع عن مستويات الخسائر الم

ون ين تكوهذا المبدأ يعني أن المؤمن لهم الذإعداد توازن للسعر داخل كل مجموعة:  -

ؤمن االكتتاب سوف تعادل )توازن( المفرص الخسارة لهم أقل من المتوسط في مجموع 

إن فلهم الذين تكون فرص الخسارة أكبر من المتوسط، و بذلك يحدث التوازن، ولذا 

 المعدل للمجموعة ككل يكون مناسب لدفع كافة التعويضات و المصروفات.

وهذا المبدأ يعني المساواة بين حملة الوثائق ويقصد به العدالة بين حملة الوثائق:  -

اواة في األسعار التي تدفع بحيث أن كل مجموعة من حملة الوثائق يجب أن تدفع المس
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نصيبها في بنود الخسائر والمصروفات، وحيث أن ما تدفعه مجموعة من حملة الوثائق ال 

 يكون مناسبا لما تدفعه مجموعة أخرى.

 أهمية وأهداف عملية االكتتاب في األخطار .3

 ر أهمية االكتتاب في األخطا. 1.3

إنهم لك فذيحاول البعض التقليل من أهمية عملية االكتتاب في شركة التأمين وعلى 

لسعر دد ايرون أنه يمكن لشركة التأمين أن تقبل كافة األخطار المعروضة عليها وأن تح

لة بما يتناسب مع التعويضات والمصروفات المتوقعة، وبذلك ستكون األقساط المحص

 راف غيري انحالفعلية طالما كانت توقعاتها دقيقة ولم يحدث أكافية لتغطية كافة النفقات 

لتي ت امواتي بين المعدالت المتوقعة التي حسبت على أساسها أقساط التأمين والمعدال

  (395-393، الصفحات 1986)عبده،  تحققت فعال

ا يرعا كبرتفاو لكّن في الواقع العملي فإّن تطبيق ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار التأمين ا

ليتناسب مع معدالت تحقق األخطار التي سوف تحدث في حالة غياب عملية فحص 

مثل تمين وانتقاء األخطار من جانب شركة التأمين، ويرجع ذلك إلى أن عملية شراء التأ

إن ذا فعمال اختياريا من جانب األفراد، ولذا فإنهم يسعون وراء مصالحهم الخاصة ول

نهم ديئة بيالر وائية من المجتمع وإنّما ستزيد نسبة األخطارالمستأمنين لن يمثلوا عينة عش

 تاليبكثير عن تلك الخاصة بالمجتمع مما ينعكس أثره على معدالت تحقق الخطر وبال

خطر، ق العلى أسعار التأمين، ومع كل زيادة في أسعار التأمين لتتناسب مع معدالت تحق

من  تتابظام. ولذلك تعد وظيفة االكيؤدي ذلك إلى خروج أصحاب األخطار الجيدة من الن

كتتاب ت االأهم وأعقد الوظائف الفنية في شركات التأمين، فإنها دائما ما تحتفظ بعمليا

 الّما داخل الشركة وتقصرها على أولئك األفراد المتخصصين ذوي الخبرة العالية. وم

بنجاح  لهاة أعماشك فيه أن نتائج أعمال شركة التأمين وقدرتها على االستمرار في مزاول

ي ث أّن أ، حييتوقف إلى حد كبير على كفاءة ومقدرة القائمين بعملية االكتتاب لدى الشركة

ل خطأ في قبول أو تصنيف األخطار المعروضة على شركة التأمين يترتب عليه تحصي

ة ئر لشركخسا أقساط أقل من الالزم لتغطية كافة النفقات المتعلقة بالتأمين مما يؤدي إلى

لية الماتأمين. ولما كان قطاع التأمين من الصناعات الحساسة للمتغيرات النقدية وال

ن ألذا يقتضي األمر من شركات التأمين  (123، صفحة 1993)القاضي،  واالقتصادية

ركز محتل تتكون كل اكتتاباتها سليمة وأسعارها عادلة وموائمة لألخطار حتى تستطيع أن 

عملية  ة فيحلي أو العالمي بالقدر الذي يكفل لها المساهمتنافسي سواء على المستوى الم

 لتنمية االقتصادية و االجتماعية.ا

 أهداف عملية االكتتاب في األخطار . 2.3

، صفحة 1986)عبده،  األهداف األساسية لعملية االكتتاب في األخطار في اآلتي:

397) . 

ك ، وذللى أقصى درجة ممكنةتفادي االختيار ضد صالح شركة التأمين أو الحد منه إ  -

يرا عن ا كثعن طريق استبعاد األخطار الرديئة التي تزيد معدالت تحقق الخطر بالنسبة له

 ذلك المستوى الذي يمكن قبوله
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 التي التصنيف السليم لألخطار المقبولة وذلك بالتأكد من وضع كل خطر في الفئة  -

هم من لى تحقيق العدالة بين المؤتتناسب مع درجة الخطورة الخاصة به، وذلك حرصا عل

 ة.ل فئو بعضهم البعض، وحتى ال يختلف االحتمال الفعلي في ذلك المتوقع بالنسبة لك

وف تحديد مدى التغطية الممكن االحتفاظ بها داخل شركة التأمين على ضوء الظر -

 نعض أالخاصة بالشركة وطبيعة الخطر وذلك للحد من األخطار المركزة بينما يرى الب

توزيع ر، وعملية االكتتاب ينبغي أن تحقق ثالثة أهداف أساسية هي: توزيع مأمون لألخطا

 مربح لألخطار، والمحافظة على العدالة بين حملة الوثائق.

 ي:بينما يرى البعض أّن التخطيطات االكتتابية لها العديد من األهداف تتمثل ف

(benjamin ،1990 124، صفحة)  المعروضة وفي حالة :قبول أو رفض األخطار

ح القبول يتم تحديد األقساط وحد االحتفاظ، تصنيف وتسعير كل خطر، وتوزيع مرب

 يير.لمعالألخطار حيث يتم إنشاء معايير وقواعد وإجراءات الالزمة لحفظ وتطبيق هذه ا

 سياسة االكتتاب في شركات التأمينثانيا:

 مفاهيم حول المكتتب. 1

 (5، صفحة 2010)أحمد،  تعريف المكتتب. 1.1

ة "المكتتب هو الشخص المتخصص الذي يتولى عملية قبول أو رفض الخطر نياب

ليهم ) إلها عن المؤمن". فالمؤمن يقوم بتحمل الخسائر الناتجة عن األخطار التي تم تحوي

حقق ق وتقبولها ( نيابة عن المستأمن مقابل سداده القسط. وحتى تبقى الشركة في السو

يترتب  ع أندم المؤمن التغطية التأمينية لألخطار والوحدات التي يتوقأرباح فيجب أن يق

 عليها خسائر كمجموعة تقل عن األقساط المحصلة منهم. لذا فيجب وضع السياسات

درة واإلجراءات وتعيين الشخص المتخصص القادر على تحقيق هذا الهدف من خالل الق

 ألرباح للشركة.على فرز طالبي التأمين وقبول فقط من يحقق منهم ا

 أهم االعتبارات التي يجب على المكتتب مراعاتها. 2.1

لية ء عمهناك مجموعة من االعتبارات التي يجب على المكتتب مراعاتها قبل وأثنا

ي أم غير مراعاة ما إذا كان الخطر نمط:   (6، صفحة 2010)أحمد،  االكتتاب من أهمها:

ين ع التامها بيالتأكد من أن الشركة مرخص ل ، كةااللتزام بالسياسة االكتتابية للشر ،نمطي

ل قبو، ر الخط فهم نوع التأمين الذي تعمل به الشركة، فهم المنطقة التي يقع بها، المطلوب

 األخطار في حدود المالءة المالية للمؤمن .

 أساسيات حول سياسة االكتتاب. 2

  (95، صفحة 2010)بكر،  تعريف سياسة االكتتاب. 1.2

ا شركة تبعهتة االكتتاب يشار إليها في بعض األحيان بفلسفة االكتتاب التي سياس   

 للخطر نسبةالتأمين وهي تمثل الدليل الذي يتم االعتماد عليه عند صنع القرار سواء بال

ن لتأمياوسياسة االكتتاب يجب أن تدعم رسالة شركة  الفردي أو للفرع أو للشركة ككل.

ى إليها، وتترجم سياسة االكتتاب هذه األهداف إلوتعبر عن األهداف التي تصبو 

 ياسةاستراتيجيات محددة وفي المقابل تحدد هيكل شركة التأمين ويتم التعامل مع س

 ن خالل دليل يسمى دليل االكتتاب.االكتتاب م

 



ISSN: 2335-1039 الجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة ا 

. 587 – 572 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

578 

 

 إعداد سياسة االكتتاب. 2.2

ي فلتامين ا كةإّن سياسة االكتتاب الفعالة هي التي تترجم أهداف اإلدارة العليا لشر

كل ل هيشكل إجراءات وقواعد  يسترشد  بها عند اتخاذ القرارات االكتتابية، لذا يشم

 :(95، صفحة 2010)بكر، محفظة شركة التأمين ما يلي: 

 أنواع معينة من وثائق التأمين التي سوف تقوم شركة التأمين بإصدارها. -

حدود المسؤولية ) مبلغ ل حجم النشاط الذي يتم االكتتاب فيه معبرا عنه في شك -

ومن الشائع في الحياة العملية في مجال التأمين أن يتم اإلشارة إلى فروع التأمين، التأمين(.

 NAIC (National Association of Insuranceفي التقرير السنوي لهيئة 

Commissionner الذي يتضمن التقرير المالي للواليات المتحدة األمريكية( يقسم ( )

نوع منفصل من خطوط  38لى لتقرير تغطيات تأمين الممتلكات والمسئولية إهذا ا

ومّما الشك فيه أن إعداد سياسة لالكتتاب تحتاج إلى نوع من التوفيق بين رغبة النشاط.

شركة التأمين في زيادة الحصة السوقية وزيادة حجم األقساط المحصلة و بين الرغبة في 

 تحقيق نتائج مرضية.

 (202، صفحة 2010)بكر، لسياسة االكتتابية: تنفيذ ا. 3.2
أما  تتابيتم اإلعالن عن سياسة االكتتاب من خالل دليل التعليمات الخاصة باالك

ي ال، وف ا أمهيئة االكتتاب فتتولى تحديد ما إذا كانت هذه السياسة تنفذ كما هو مخطط له

 دد دليليح وعادةكتتابية.مدى فاعلية السياسة اال ظل نتائج االكتتاب يتم تحديد أو قياس

ن، تأمياالكتتاب خصائص التغطيات التأمينية المزمع التأمين عليها من جانب شركة ال

ه وغالبا ما تعتبره شركات التامين من األسرار الخاصة بالعمل واإلفصاح عن هذ

في  املةالمعلومات قد يفقد شركة التأمين ميزة تنافسية هامة مع الشركات األخرى الع

ي اب فلتأمين. لذا نجد أن بعض شركات التأمين قامت بإعداد دليل شامل لالكتتسوق ا

فئات  ل معاألخطار المختلفة مع توضيح التعليمات الخاصة باالكتتاب في كل خطوة للتعام

 معينة مع المستأمنين.

 الدراسة الميدانية. 3

 لتي تملدراسة افيما يلي وصف لعينة اتحليل الخصائص الديمغرافية للمستجوبين: . 1.3

 :توزيع االستبيانات عليها
 : الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة1 الجدول

النسبة  التكرار مستوى المتغير المتغير

 المئوية 

 النسبة المئوية المجمعة

 

 العمر

 

 48.5 48.5 16 سنة 30الى  20

 93.9 45.5 15 سنة 40الى  31

 97.0 3.0 1 سنة 50الى  41

 100.0 3.0 1 وقفما ف 51

 - 100 33 المجموع

 

 الجنس

 42.4 42.4 14 ذكر

 100.0 57.6 19 أنثى
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 - 100.0 33 المجموع 

 

 

المؤهل 

 العلمي

 6.1 6.1 2 دبلوم مهني

 12.1 6.1 2 ثانوي

 45.5 33.3 11 ليسانس

 100.0 54.5 18 دراسات عليا

 - 100.0 33 المجموع

 

 

 التخصص

 العلمي

 6.1 6.1 2 تأمين

 27.3 21.2 7 مالية

 36.4 9.1 3 محاسبة

 100.0 63.6 21 رياضيات واحصاء

 - 100.0 33 تخصص آخر

    المجموع

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج  المصدر:

 أّن أغلبية ( لنتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة، إذ يتضح01يشير الجدول ) التحليل:

يدل  وهذا%48.5سنة، ما يُمثل نسبة  30إلى  20ستجوبين أعمارهم تتراوح ما بين الم

ذه همال على حداثة المعلومات المتوفرة لديهم وهذا يخدم موضوع الدراسة، حيث معظم ع

ال ئة العمففئة الفئة هم الذين يتعاملون مع الزبائن ويُدركون طلبات الزبائن. وتلي هذه ال

دل يوهي أيضا فئة شباب، مما  %45.5سنة بنسبة  40-31بين  الذين تتراوح أعمارهم

ل لجدوعلى أّن مجال التأمين يُشجع الشباب خاصة اإلناث منهم. إذ نجد في معطيات ا

ين ح، في %57.6حسب الجنس أّن نسبة اإلناث تتعدى نسبة الرجال، إذ تُقدر نسبتهن 

بانة ئة االست. ونالحظ كذلك من نتائج الجدول أّن معظم الذين قاموا بتعب%42.4الذكور بـ 

النسب  وباقي%33.3تليها ليسانس بـ  %54.5هم من حملة شهادة الدراسات العليا بنسبة 

، إضافة إلى %6.1موزعة بين مستوى دبلوم مهني وثانوي بنسب متساوية قدرت بـ 

ع التخصصات بالنسبة للمستجوبين التخصص الذي يُدِعم مهمتهم حيث نالحظ تنو

 باقيةحيث أغلبها في تخصص قانون حسب المعلومات المجمعة، لكن األغلبية ال%54.5بـ

 ترجع تخصصاتها للرياضيات واإلحصاء لدراية هؤالء بحساب وتقدير األخطار وما

دهم يقابلها من أقساط وعملهم هذا يساعد العمال ذوي التخصصات األخرى. الذين نج

ة معرفن بين المالية والتأمين كونه التخصص المطلوب في هذا المجال نظًرا للموزعي

ي فوبة ودقة المعلومات. كما توجد تخصصات أخرى مهمة منها المحاسبة التي نجدها مطل

 معظم المهام.

 Alphaلقد تم استخدام اختبار)كرونباخ الفا(  اختبار قيمة معامل االتساق الداخلي:. 2.3

Cronbach س مدى ثبات أداة القياس واالتساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية، ولكل لقيا

)برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية(   spss19متغير بجميع أبعاده باستعمال 

 وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:
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 ةلمستقلاالتابعة و : قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة 2الجدول 

 معامل الثبات )ألفا كرونباخ( تسلسل الفقرات اسم المتغير و البعد

 0.852 20-1 المتغير المستقل

 0.828 41-21 المتغير التابع 

 0.908 14-1 الكلي لالستمارة 

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج  المصدر:

الحد نة بلثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة مقارنالحظ من الجدول أّن معامالت ا  

لمتغيرات، احتى تكون األداة مقبولة وقادرة على رصد  %60األدنى المقبول الذي يقدر بـ 

، كما قدرت 80.82للمتغير التابع :و 0.852للمتغير المستقل :وقد كانت قيمة ألفا كرونباخ 

ألغراض  هي نسبة ثبات عالية ومقبولة 0.908قيمتها بالنسبة لالستمارة ككل بالقيمة :

 .إجراء الدراسة

ن فهو يبرز أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه، ويحسب ع الصدقوبالرجوع لمعامل  

.  صدق المحك بصدق المحكطريق حساب جدر التربيعي لمعامل الثبات، ويعرف 

==0.952  

 أن المقياس جيد للدراسة.المالحظ أن صدق المحك قيمته مرتفعة مما يدل على 

 وصف محاور الدراسة وتشخيصها وتحليل النتائج . 3.3

 ينة في:والمب ليكرت الخماسيتّم تحديد اتجاه إجابات عينة الدراسة حسب سلم  . 1.3.3

 عتمادال:  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين 3الجدول 

 محور سياسة االكتتاب.

 اتجاه الدراسة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المحور األول فقرات 

X1 4.303 0.636 موافق بشدة 

X2  3.787 0.927 موافق 

X3 3.848 0.939 موافق 

X4  3.878 1.111 موافق 

X5 4.393 0.863 موافق بشدة 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

X11 

X12 

4.363 

3.303 

3.969 

4.060 

3.878 

3.909 

3.697 

0.783 

0.809 

0.883 

0.933 

0.992 

0.578 

0.847 

 موافق بشدة

 محايد

 موافق

 موافق

 موافق

 موافق

 موافق
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X13 

X14 

X15 

X16 

X17 

X18 

X19 

X20 

 المجموع

3.818 

3.575 

3.969 

3.787 

3.787 

3.393 

3.666 

4.151 

3.877 

0.726 

1.225 

0.918 

0.857 

0.960 

1.058 

0.777 

0.972 

0.461 

 موافق

موافق            

 موافق

 موافق

موافق            

موافق            

موافق            

 موافق

 موافق

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج  المصدر:

ياسة س( أّن متوسطات استجابات عينة الدراسة لمحور 03: يتضح من الجدول ) التحليل

ذا اسة ألهمية هى توافق أفراد عينة الدر( هذه النتيجة تشير إل3.877االكتتاب  يقدر بـــ:)

 هميةالمحور. حيث كانت االتجاهات في معظمها في اتجاه موافق مما يدل على وجود أ

ل على مما يد 0.461لهذا المحور في المؤسسات المستجوبة. كما كان االنحراف مقبول 

ى عل حايدالتباين الضعيف في إجابات المؤسسات، كما نجد أّن إجابات العينة بشكل م

 ديهم.بسبب عدم دراية المستجوبين بمعدل الخسارة الفني ونقص الخبرة ل 07العبارة 

 اهات فيالتجالنتيجة تشير إلى توافق أفراد عينة الدراسة ألهمية هذا المحور حيث كانت ا

وبة مستجمعظمها في اتجاه موافق بشدة مما يدل على وجود لهذا المحور في المؤسسات ال

طها رتبا، وهذا راجع إلى اإلدراك الكبير ألهمية سياسة االكتتاب وفهم اكعامل محوري

ر على تؤث بعملية دراسة وفحص األخطار والتأكيد على أّن كفاءة ومقدرة مكتتبي التأمين

لسليمة ابات استمرار شركة التأمين في مزاولة أعمالها بنجاح، واإلجماع على أّن االكتتا

 ألخطار تكسب شركة التأمين مركزا تنافسيا .واألسعار العادلة المالئمة ل

والي ول الميتمثل المحور الثاني في تعزيز الوضع المالي لشركات التأمين. والجد .2.3.3

 يوضح نتائج تحليل البرنامج اإلحصائي المستخدم لهذا المحور.

محور : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين ل 4الجدول

 وضع الماليال

اتجاه  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات المحور الثاني

 الدراسة

Y1 4.030 1.045 موافق 

Y2 4.090 0.879 موافق 

Y3 3.575 1.000 موافق 

Y4 4.212 0.927 موافق بشدة 

Y5 4.000 1.145 موافق 
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Y6 3.969 1.074 موافق 

Y7 3.878 1.023 موافق 

Y8 3.878 0.927 افقمو 

Y9 3.666 1.050 موافق 

Y10 3.333 1.216 محايد 

Y11 3.606 1.058 موافق 

Y12 3.121 0.819 محايد 

Y12 3.606 1.028 موافق 

Y14 3.363 1.055 محايد 

Y15 3.666 0.777 موافق 

Y16 4.060 0.966 موافق 

Y17 4.030 1.131 موافق 

Y18 3.666 0.957 موافق 

Y19 3.272 0.875 محايد 

Y20 3.363 1.167 محايد 

Y21 3.575     0.969 موافق 

 موافق 0.479 3.712 المجموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج 

( أّن متوسطات استجابات عينة الدراسة لتعزيز الوضع 04يتضح من الجدول )التحليل: 

توافق أفراد عينة الدراسة ألّن االتجاهات  ( هذه النتيجة تشير إلى3.712المالي يقدر بـــ:)

كانت في معظمها في اتجاه موافق، مما يدل على وجود دراية للمستجوبين بهذا المحور، 

( منخفض، مما يدل على التباين الضعيف في إجابات 0.249كما كان االنحراف يقدر بــــ)

تجوبين أّن السياسة المؤسسات وتوافقها إلى حد بعيد، ويرجع السبب لعدم دراية المس

االكتتابة ال تعتمد على جمع أكبر عدد من األقساط دون مراعاة األخطار المحتملة، 

وجهلهم لتأثير معدل االحتفاظ باألقساط على إجمالي اكتتاب الشركة، وعدم إدراكهم هل 
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صافي األقساط المكتتبة يدل على قيمة األموال المعرضة للخسارة أم ال، كما أّن 

ين ليسوا على دراية أنّه كلما زادت قدرة الشركة على تحمل الخسارة الفجائية المستجوب

يدل هذا على تحمل أخطار تفوق قدرتهم االستعابية، وهذا راجع إلى الدور الفعّال لوظيفة 

إعادة التأمين. كما اتفق المستجوبون بشدة على تأثير ربحية شركات التأمين بنتائج العملية 

 التأمينية.

 حليل نتائج الدراسة الميدانيةت. 4.3

 دراسة عالقة االرتباط. 1.4.3

H0 ال توجد عالقة ارتباط خطية بين:x وy 0,05عند مستوى معنوية. 

H1 توجد عالقة ارتباط خطية بين :x وy 0,05عند مستوى معنوية. 

 : معامل االرتباط الكلي5الجدول 

معامل 

االرتباط 

 الكلي

 الوضع المالي 

 0.779 بسياسة اإلكتتا

Sig 0,000 الداللة 

N 33 

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج  المصدر:

. التابع تغيرنالحظ من الجدول أعاله وجود عالقة ارتباط موجبة بين المتغير المستقل والم

اسة بمتغير سي وهذا يدل على أّن اهتمام عينة الدراسة 0.779إذ بلغ معامل االرتباط بينهما

ر من أصغ Sig=0.000االكتتاب يؤدي لتعزيز الوضع المالي لهذه الشركات،  وبما أّن 

0.05=α 0، وعليه نرفض الفرضية العدميةH  1ونقبل فرضية الوجودH   أي وجود

ة عنويعالقة خطية بين سياسة االكتتاب والوضع المالي لشركات التأمين عند مستوى م

0.05. 

 نسياسة االكتتاب على الوضع المالي لشركات التأميتحليل واختبار أثر . 2.4.3

0H: ند لي عال توجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية بين سياسة االكتتاب والوضع الما

 .0,05مستوى معنوية 

1H:  ند عتوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية بين سياسة االكتتاب والوضع المالي

 .0,05مستوى معنوية 

 ات نموذج االنحدار البسيطتقدير معلم: 6الجدول 

  م     

 مستقل   

 

 م تابع

Constant  سياسة

 االكتتاب

F 

 المحسوبة

F  الجدولية

عند مستوى 

(31% ,5) 

2R معامل

 التفسير

B A 

الوضع 

 المالي

0.579 0.808 47.76 4.17 0.606 

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج  المصدر:

الجدولية  Fوهي أكبر من قيمة 47.76سوبة لنموذج االنحدار البسيط بلغت المح Fإّن قيمة 

، وهذا يعني ثبوت معنوية %95وبدرجة ثقة  %5بمستوى معنوية  4.17البالغة قيمتها 
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نموذج  االنحدار المقدر عند مستوى المعنوية المذكور، وبالتالي القاعدة واضحة هي 

بمعنى توجد عالقة أثر ذات داللة  1Hوقبول فرضية الوجود  0Hرفض فرضية العدم 

 2Rإحصائية بين سياسة االكتتاب والوضع المالي لشركات التأمين.ونالحظ أن قيمة 

معامل التفسير )أي نسبة ما تفسره سياسة االكتتاب من التغيرات التي تطرأ على الوضع 

متغيرات أخرى أّما النسبة الباقية فتعود لمساهمة %  60.6المالي لشركات التأمين( تبلغ 

 غير داخلة في النموذج.

( هي Y ، حيث:)Y=0.808X+0.579وتكون دالة االنحدار الخطي على الشكل التالي :

 ( هو المتغير المستقل سياسة االكتتاب.Xالمتغير التابع الوضع المالي و)

ى نوع لكل إجمالي محور من محاور الدراسة عل t-testاختبار فرق المتوسطين . 3.4.3

 .الجنس

0Hد : ال توجد فروق معنوية بين متوسطي إجابات العينة تبعا لنوع الجنس عن

 .0,05مستوى معنوية 

1Hستوى: توجد فروق معنوية بين متوسطي إجابات العينة تبعا لنوع الجنس عند م 

 .0,05معنوية 

 t-test: اختبار فرق المتوسطين 7الجدول 

 Levene’s test T Sig (2 المحور

tailed) F Sig 

 0.376 -0.899 0.389 0.764 سياسة االكتتاب

 0.308 -1.036 0.980 0.01 تعزيز الوضع المالي

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج 

يتضح وجود داللة للمحورين، إذ أّن قيمة الداللة الخاصة  Leveneمن االختبار األول 

، مما يؤشر لوجود 0.005وهي أكبر من  0.980و 0.389بكل محور هي على الترتيب 

 النتيجة كانت فإذا ،levene اختبار نتيجة على باالعتماد تجانس بين اإلناث والذكور،

( ، وإذا كانت hypothèse de variance égales) المقابلة النتائج فتعتمد التباين تجانس

 hypothèse de varianceالنتيجة عدم تجانس التباين فتعتمد النتائج المقابلة لـ )

inégales)   وهذا يعني االعتماد لداللة اختبارt  على قيمةSig (2 tailed)  وهي على

التي تدل عل عدم وجود 0Hوالتي تعني قبول فرضية العدم   0.308و0.376التوالي 

 . 0,05فروق معنوية بين متوسطي إجابات العينة تبعا لنوع الجنس عند مستوى معنوية 

لمتوسطات محاور الدراسة حسب ANOVAختبار تحليل التباين األحادي ا. 5.4.3

 التخصص العلمي

0Hد ي عن: ال توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات العينة تبعا للتخصص العلم

 .0,05مستوى معنوية 

1Hند : توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات العينة تبعا للتخصص العلمي ع

 .0,05مستوى معنوية 
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 : تحليل التباين األحادي حسب التخصص العلمي 8الجدول 

 Sigالداللة  F المحور

 0.643 0.564 سياسة االكتتاب

 0.959 0.101 الوضع المالي

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج 

( ومنه ANOVA) F( مقارنة المتوسطات عن طريق اختبار 08يوضح الجدول )

لي:   التام وجود داللة بالنسبة للمحاور .حيث قيم الداللة لهذه المحاور كيتضح عد

مما يدل على عدم وجود فروق معنوية،  0,05، وهي أكبر من 0.959و 0.643

لعينة أي ال توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات ا،  1Hونرفض 0H بالتالي نقبل

 .0,05تبعا للتخصص العلمي عند مستوى معنوية 

 

 خاتمة:       

ء تقديم الغطابيمكن القول في نهاية المطاف أّن الغرض من االكتتاب هو اتخاذ قرار        

ا على مادً التأميني من عدمه، ويعني هذا أّن المكتتبين لدى المؤمن سيكونون رأيًا إعت

ثم  معطيات األخطار المعروضة على المؤمن التي ينبغي أن تكون في مجملها مربحة،

ة تغطيلمكتتب القسط التأميني المناسب والخسارة المهدرة )التحمل( الكافية يحدد ال

 رأس المطالبات المتوقعة والمصروفات اإلدارية وتكلفة الحصول على األعمال، وعلى

رة األولويات ال بد أن يكون هناك هامش ربح كاف )ربح االكتتاب( للحفاظ على قد

راسة، ن الدمتم التعرف عليه في الجانب النظري الشركة على الوفاء بإلتزاماتها. هذا ما 

 ا يلي:فيم أّما الجانب الميداني تم التوصل توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن سردها

 النتائج:

  ة قارنمأشرت نتائج الدراسة أّن معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة

 0.852:اخ للمتغير المستقل بالحد األدنى المقبول، ولقد تمثلت قيمة ألفا كرونب

 0.908مة ، كما قدرت قيمتها بالنسبة لالستمارة ككل بالقي0.828وللمتغير التابع :

 .هي نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة

 مقياس مما دّل على أّن ال 0.952كما وجدنا أّن قيمة صدق المحك مرتفعة قدرت بـ

 جيد للدراسة.

 وضوع أسفرت على أهمية محور سياسة االكتتاب لدى نتائج دراسة هذا الم

لهذا  سابيالمستجوبين، نظرا للدور الذي يلعبه في شركات التأمين. قدر المتوسط الح

لى معظم ( وهي النتيجة تشير إلى توافق أفراد عينة الدراسة ع3.877المحور بـــ:)

 فقرات هذا المحور.

 ول جابات األفراد في المحور األأشرت نتائج التحليل أّن التباين ضعيف بين إ

 .0.461بانحراف معياري قدر بـ 

  أظهرت النتائج أّن هناك تأييد على معظم فقرات المحور الثاني بمتوسط حسابي قدر

، إذ أّن الدراية الجيدة ألفراد المجتمع بأهم ما يتعلق بالوضع المالي 3.712بـ 
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ضعية المالية لهذه الشركات لشركات التأمين له دور بالغ األهمية في تعزيز الو

 وتحسين مالءتها المالية.

 ير لمتغكما كشفت النتائج على وجود عالقة ارتباط موجبة بين المتغير المستقل وا

ينة الدراسة وهذا يدل على أّن اهتمام ع 0.779التابع. إذ بلغ معامل االرتباط بينهما

 لشركات.بمتغير سياسة االكتتاب يؤدي لتعزيز الوضع المالي لهذه ا

 لة ت دالكما توجد نتيجة واردة في تحليل هذه الدراسة تدل على وجود عالقة أثر ذا

 إحصائية بين سياسة االكتتاب والوضع المالي لشركات التأمين.

 رأ ي تطكما أوضحت النتائج أّن  نسبة ما تفسره سياسة االكتتاب من التغيرات الت

مساهمة لّما النسبة الباقية فتعود أ60% على الوضع المالي لشركات التأمين تبلغ 

 متغيرات أخرى غير داخلة في النموذج.

 تمكنت نتائج الدراسة من تكوين معادلة االنحدار الخطي على الشكل التالي 

:Y=0.808X+0.579 أثبتت نتيجة اختبارLevene   على وجود تجانس بين اإلناث

 والذكور

 ع لنو ات محاور الدراسة تِبعًاكما تّم إثبات عدم وجود فروق معنوية بين متوسط

  T.Testحسب اختبار  0.05الجنس عند مستوى معنوية 

  أسفرت نتائج اختبار تحليل التباين األحاديAVOVA عدم وجود فروق معنوية 

 ذات داللة إحصائية حسب التخصص العلمي لكل محاور الدراسة.

ملة دي جوميدانية نُس في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات نظرية التوصيات:

قطاع، ا المن التوصيات، التي نراها مناسبة لحل المشكالت وتذليل العقبات التي يواجهه

 ويمكن االستفادة منها بمثابتها حلول مستلهمة من واقع الدراسة البحثية:

 بالنسبة للمكتتب

 سة على المكتتب أن يكون على دراية تامة بالخطر المؤمن عليه، وكذلك بالسيا

امات لتزتراكم اال إلكتتابية للشركة، وببرامج إعادة التامين وشروطها، إضافة إلىا

 ة.الناشئة من مصادر مختلفة خاصة الناشئة من أخطار طبيعية في مناطق مختلف

 ه فيقبل اتخاذ القرار على المكتتب األخذ في االعتبار حجم السلطة المخولة ل 

 االكتتاب والقيود الرقابية.

  ات تغطيمكتتب مساعدة العميل في إدارة األخطار وإرشاده إلى أفضل الكما على ال

 التأمينية المناسبة.

 بالنسبة للشركة

 مع  حسن اختيار المكتتب من حيث المؤهالت العلمية والشخصية والخبرة العملية

 توفر القدرات الخاصة من حيث القدرة على التنبؤ وسعة األفق والقدرة على

 التصرف عند األزمات.

 ل داخ توفر التدريب المستمر لكافة األطراف ذات العالقة بعملية االكتتاب سواء

 الشركة أو خارجها.
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    ة واضح عاينمالتعاون بين الخبير المعاين والمكتتب من خالل إمداد المكتتب بتقرير

يتضمن وصف دقيق لألخطار، وعدد األخطار، كذا أقصى خسارة محتملة، ومدى 

 والمكافحة والوصف العام للموقع. كفاءة وسائل الوقاية

  عار، األستسجيل البيانات الخاصة بحملة الوثائق من حيث الموقع وحدود التغطية، و

وخصائص وصفات الخطر، حيث هذه البيانات يجب أن تكون سهل الوصول إليها 

 فيما بعد سواء بهدف التسعير أو ألغراض الرقابة من الجهات الرقابية.

 محل الدراسة أن تقوم بتثقيف المنتج حيث يعتبر واجهة على شركات التأمين 

ياسة الس الشركة، وذلك من خالل اإللمام بكافة المعلومات الخاصة بالشركة، ومعرفة

 ةكوإمداد الشر اإلكتتابية للشركة، واإللمام باتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة.

أي  قة للعميل لتجنب حدوثبقاعدة بيانات شاملة عن العميل وتوضيح شروط الوثي

 خالف في حالة حدوث تعويض.

   طرة لمخااكما أنّه على الشركات الجزائرية محل الدراسة االكتتاب في عقود قليلة

 نظرا الحتوائها على مخاطر كثيرة.
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 01/06/2022 :القبولتاريخ                       01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 على النشاط السياحي اة التراث الثقافي بالسياحة وأثرهعالق

The relationship of cultural heritage with tourism and 

its impact on tourist activity 
 1*زرباني مصطفى محمدد. 

  (ائرالجز) غرداية جامعة

mohamedzerbani@gmail.com 

    

 الملخص:    

ن أل بينهما ةقعالالطبيعة  وتحديد للسياحة أهمية التراث الثقافيعلى تركز هذه الدراسة    

داة أالسياحة و ب للنشاط السياحي ويساهم في ترقيته.اعنصر جذالثقافي يعد التراث 

شف تكت االجيال تجعل، أهميته كثروة مادية ومعنوية واثبات للتعريف بالتراث الثقافي

  حضارتها وثقافتها التاريخية.

يته حما لبتتطوقد توصلت الدراسة الى ان التراث الثقافي كذاكرة وطنية وانسانية، ال   

ة عالق نشأبشكل وثيق بالسياحة، فتيجب استغالله وربطه  بل، فحسب وضع آليات قانونية

 .نشاط سياحي فعال تساهم اكثر في بعث

 ي.سياحال لنشاطا -سياحةال -التراث المادي -اآلثار -التراث الثقافي :الكلمات المفتاحية    

 

 

         Abstract : 

         This study focuses on the importance of cultural heritage with 

respect to tourism.  It attempts to examine the relationship between 

these two concepts given that cultural heritage is considered an 

attractive element in terms of tourist activity. Tourism is a means of 

making cultural heritage known. It assures its importance as a 

material and moral wealth allowing future generations to discover 

their civilization and their historical culture. 

 This study lets us to conclude that cultural heritage as national and 

human asset cannot be protected only by the establishment of legal 

mechanisms but rather by its exploration and its functions on 

tourism so that a complementary relationship is built facilitating a 

successful tourist activity. 

    

                                                             
  المؤلف المرسل  *

mailto:mohamedzerbani@gmail.com
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           Keywords: Cultural Heritage- Archeology- material heritage 

- Tourism - Tourist activity. 

 

  مقدمة:     

 هبل وتفتخر ، تتوارثه األجياذات أصالة وحضارة مادية ومعنويةالتراث الثقافي ثروة     

 ألرضا عمرت أممالى  القرآن الكريم أشارقد و. تاريخها وثقافتهافي  تخلدهواألمم، 

ي اْْلَْرِض ُروا فِ ِسي﴿ أََولَْم يَ :. كقوله تعالىوخلفت اآلثار الشاهدة عليها. كقول هللا عز وجل

ةً  ِمنْ َشدَّ أَ يَنظُُروا كَْيَف َكاَن عَاقِبَةُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم ۚ َكانُوا فَ  ُروَها أَثَاُروا اْْلَْرَض َوعَمَ وَ ُهْم قُوَّ

ا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرسُلُُهم بِاْلبَي ِنَاِت ۖ فَ  ُ َكاَن  َماأَْكثََر ِممَّ َ  ِليَظْ ّللاَّ ِكن َكانُوا أ ُهْم نفُسَ لَِمُهْم َولََٰ

  .(15اآلية:/سورة سبأ)يَْظِلُموَن﴾

 لثقافيلتراث النوعية  اتاضافشأنها شأن كل حضارة سجلت الحضارة االسالمية  وقد    

                   .برىالسياحية الكالتاريخية المعالم الكنوز األثرية ومن  أهم اليوم من يعد الذي

 موور العلتطبحكم  ،اهتماما واسعااحة والسيالتراث الثقافي وفي العصر الحديث عرف     

 التراثء اثرا ، التي أدت الىونشأة علم األثار أثريةكتشافات الاتوسع ووالتكنولوجيا 

التهريب ونهب لل تعرض من جانب آخر، هلكن .الثقافية والسياحية أهميتهإبراز و الثقافي

نتيجة  وأ .والفيضانات ،الزالزلاو لعوامل طبيعية ك ،الحروباالهمال، و :بسببتدمير الو

ت طمس الى محاوالآثار الجزائر التي تعرضت  ومنها .كاالحتاللأوضاع سياسية معينة، 

دي قتصاالمجلس الوطني اال)فقط الهوية الوطنية بالتركيز على حقبة الوجود الروماني

  .مراحلهمختلف واهمال متعمد لفترة الحكم االسالمي ب ،1(1996واالجتماعي، 

ت والمنظمايات تفاقالافي تجسد  بالتراث الثقافي بعدا دوليا،المعاصر االهتمام كما أخذ    

 "فجني"اتفاقية ثم  م.1907م و1899لسنتي "الهاي" ها اتفاقياتكان اول. فالدولية

لدول ا ألزمتف الحربين العالميتين مواقع اثرية،التي جاءت بعد ان دمرت  م1949لسنة

  .النزاعات المسلحة اثناء ةالثقافي الممتلكات حمايةب

ا خدماته واعتبرت، تشريعات مالئمة الدولخصصت لها  ومن جانب السياحة ايضا،   

في  .هاودعم نشاطات تسهر على تنظيمهامنظمات دولية ظهرت مقننة. وات اقتصادية نشاط

 .ياحةوالس البحث في العالقة والترابط بين التراث الثقافيتكمن دراستنا ب ،هذا االطار

 ةفعالة وترقيمن جهة، حقيقية للتراث الثقافي وطنية ودولية حماية للوصول الى  وتهدف

 .االستغالل المتكامل بينهمالتحقيق . جانب أخري من سياحنشاط اللل

 فما احيط السيسا ماديا ومعنويا للنشا، فانه اذا كان التراث الثقافي اسابناء على ذلكو  

 ،هوحد تراث الثقافيط السياحي يرتكز على الهو مفهومه وطبيعته وانواعه؟ وهل النشا

ي قافالث لتراثفما طبيعة العالقة بين ا ،بالتالي؟ ولهى اكثر جذبا ام ان هناك مقومات اخر

 ؟بعادانساني، وبين السياحة كظاهرة متعددة اْل رث حضاريإباعتباره 

ة بجوانبه وضوع واالحاطالم لتشخيص اوصفي ا، اعتمدنا منهجعلى االشكالية لإلجابة   

 فيوال أ نبحث جل ذلكألو .استخالص النتائجطرح ولل اتحليلي امنهجسلكنا ثم النظرية، 



ISSN: 2335-1039 هاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجت 

.605 - 589 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

591 

 

مؤثرة في التراث السياحة كظاهرة  فيثانيا نبحث واالساسية للتراث الثقافي.  المحددات

 ها.ز على طبيعة العالقة بينهما ونحدد ضمانات تطويرثم نرك. الثقافي بتعدد أبعادها

 للتراث الثقافي  اْلساسية حدداتالماوال: 

ث لى التراالواردة ع والقانونية ريف الفقهيةاالتعنتطرق الى أهم  في ضوء هذا المبحث  

 .النشاط السياحيبته طبيعة عالقنبحث في  ثم، نواعهوأه نحدد خصائصو. الثقافي

  : تعريف التراث الثقافي1 

نية اكالت تاريخية واجتماعية وانسالتراث الثقافي حسب ما يطرح من مش اريفتعددت تع 

  :ف التاليةارينتناول التعف. لدراسة الجانب القانونيهذه اوما يهمنا في وقانونية وغيرها. 

  لتراث الثقافيامصطلحات التراث و: 1-1

أو  عهان ماديات ومعنويات أيا كان نوالتراث بأنه: ما خلفه السلف للخلف ميعرف    

لق يتع ه األمة وتركته من انتاج فكري وحضاري، سواء فيمابمعنى آخر، هو كل ما ورثت

سين )حهاباإلنتاج العلمي، باآلداب، بالصور الحضارية التي ترسم واقع األمر ومستقبل

، سواء في دراسات ه بعض اآلراءاما التراث الثقافي فقد تناولت .2(1988، محمد سليمان

ن محات، صطلفرزت بعض المفأ انونية،قأو دراسات والجغرافية لم اآلثار وعلم التاريخ ع

، قافيةالتراث االثري، االعيان الثالممتلكات الثقافية،  ،التراث الثقافي ابرزها:

لة المقبال التي يقصد بها عدة معان منها: بناء ينقل الى االجي« Monuments » واآلثار،

ظمة لعئلة هاالبنية ألاو ا .هامةالحداث الااو بعض الالمعة ذكرى احدى الشخصيات 

ذكرى  حياءجمالها وقدمها. او انها عمل من اعمال الهندسة المعمارية او النحت مصمم إل

. 3(2016)محمد سمير،  اهمية تاريخية وجماليةملفتة للنظر بسبب شخص او حدث 

ثر استعمل مصطلح اال م1789قيام الثورة الفرنسية عام  انه بعد، والجدير بالذكر

مد )مح تغير الى مصطلح التراثالحديثة في فرنسا قوانين التاريخي، ولما جاءت ال

 . 4سمير(

ذور وية ذات جمادية ومعن ان التراث الثقافي يعبر عن ثروةبهذه المعاني، يمكن القول      

بارها وتعمل الدول على اعتامتداد لماضيها باعتبارها  الشعوبها تتمسك ب، تاريخية

  .النشاط السياحي فيها ستغاللمنطلقات فكرية، وتسعى جاهدة ال

 لتراث الثقافي المعنى القانوني ل: 1-2

بعاض ائاري والقاانون الجز نتطرق الى، الثقافي تراثلل ةالقانوني اريفبأهم التعإلحاطة ل   

 . من معاني ها، لمعرفة ما جاء فيالقانون الدولي، ثم العربيةن يانوقال
  العربيةعض التشريعات بالقانون الجزائري و ريف التراث الثقافي فيتع -1

 رفه وحاددوعحماية التراث الثقافي، معظم التشريعات العربية باهتم القانون الجزائري ك   

 يلي: ها في مارصدن مصطلحاته،

 قانون حماية التراث الثقافي الجزائري -أ

ي ، على مصطلح التراث الثقاافم1998لسنة ارتكز قانون حماية التراث الثقافي الجزائري  

بأنهااا: جميااع الممتلكااات الثقافيااة العقاريااة والعقااارات  ،عرفهاااالتااي و .متلكااات الثقافيااةوالم

بالتخصاايص والمنقولااة، الموجااودة علااى أرض عقااارات االمااالي الوطنيااة وفااي داخلهااا، 

المملوكااة ألشااخاص طبيعيااين او معنااويين تااابعين للقااانون الخاااص، والموجااودة كااذلك فااي 
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يااة واالقليميااة الوطنيااة الموروثااة عاان مختلااف الحضااارات الطبقااات الجوفيااة للمياااه الداخل

 .5 (1998)قانون التااراث الثقااافي، المتعاقبااة منااذ عصاار مااا قباال التاااريخ الااى يومنااا هااذا

األمااالي ة ياانظرمتااأثرا فااي ذلااك ب ،االمااوال العامااةفكاارة  ماان انطلااقونالحااا ان التعريااف 

 العام للممتلكات الثقافية. مغلبا فكرة الملك .في نظرتها الثنائية لألمالي الوطنية

 قانون حماية اآلثار المصري –ب 

الحضاارات  كل عقار او منقول انتجتاه: ااالولى، بأنه تهماد القانون اآلثار فيهذا عرف    

خااالل والمختلفااة او أحدثتااه الفنااون والعلااوم واآلداب واألديااان ماان عصاار مااا قباال التاااريخ 

ثرياة او امائاة عاام متاى كانات لاه قيماة او اهمياة  العصور التاريخية المتعاقبة حتى ماا قبال

تاريخية، باعتباره مظهرا من مظااهر الحضاارات المختلفاة التاي قامات علاى ارض مصار 

 رة لهااالبشارية والكائناات المعاصا او كانت لها صلة تاريخية بها، وكاذلك رفاات الساالالت

 يتعلاقتاراث الثقاافي، للقد اضاف عنصرا جديادا ه نالحا انف. 6(1983المصري، القانون )

 تتمياازالتااي لطبيعااة الحضااارة المصاارية القديمااة يعااود ، وهااذا الت البشااريةرفااات السااالب

 . محل اكتشافات وألغاز غامضةالتي مازالت والدفن في االهرامات، بتحنيط الموتى 

 قانون اآلثار االردني –ج 

او  ر منقااول أنشااأهبأنااه:يأي شاايء منقااول او غياا ثاارر االردنااي، األقااانون اآلثااا عاارف    

او اي  ميالدياة. 1750صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشافه او عدلاه انساان قبال سانة 

يار غجزء اضيف الى ذلك الشايء او اعياد بناابه بعاد ذلاك التااريخ. او اي شايء منقاول او 

اريخهاا تتاي يرجاع منقول يعلن بأنه اثر. باإلضافة الى البقايا البشرية والحيوانية والنباتياة ال

ونالحاا ان القااانون  .7(1988األردناي، قانون اآلثااار )الاى ماا قبال ساانة ساتمائة ميالدياة...

 ر. ، لمكونات األثاالبقايا البشرية والحيوانية والنباتيةاالردني قد أضاف 

 قانون اآلثار والتراث العراقي -د

ناهااا او بولااة التااي اآلثااار بأنهااا: االمااوال المنقولااة وغياار المنق ،عاارف القااانون العراقااي   

عاان  صاانعها او نحتهااا او انتجهااا او كتبهااا او رساامها او صااورها االنسااان وال يقاال عمرهااا

 . كمااا عاارف الموقااع التاااريخي بأنااه: الموقااع الااذي كااان مساارحا لحاادث.( ساانة200)مئتااي 

)قانون االثار والتراث العراقاي،  .اهمية تاريخية بغض النظر عن عمرهتاريخي مهم او له 

الذي يعتبر الثقافي العراقي وتنوع مكوناته، التراث  أصالةتعريف نابع من وهو . 8(2002

 مهد الحضارات االنسانية. 
 التراث الثقافي في منظور القانون الدولي -2

علااى التااراث  م، مصااطلح الممتلكااات الثقافيااة للداللااة1954اتفاقيااة الهاااي لساانة  تبناات   

مهماا كاان اصالها او مالكهاا ت الثقافياة الممتلكابيقصد  أنه:، االولى ةمادال فجاء فيالثقافي. 

الممتلكااات المنقولااة او الثابتااة ذات االهميااة الكباارى لتااراث الشااعوب الثقااافي، وموردهااا: 

كالمباااني المعماريااة او الفنيااة او التاريخيااة، الااديني منهااا او الاادنيوي، واالماااكن االثريااة، 

او فنيااة، والتحااف الفنيااة والمخطوطااات  ومجموعااات المباااني التااي تكتسااب قيمااة تاريخيااة

المجموعااات العلميااة و الفنيااة التاريخيااة واالثريااة،والكتااب واالشااياء االخاارى ذات القيمااة 

ت حماياة وعارض المنقاوالب الخاصاةمبااني الو. منساوخاتالالكتب الهامة والمحفوظات وو
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فاي حالاة  تالالمنقاووقاية ومخازن المحفوظات، ومخابئ ، كالمتاحف ودور الكتب األثرية

  . 9 (2011)سلوى احمد المفرجي، .مراكز االبنية التذكاريةباإلضافة الى  نزاع مسلح.

 م1970( لعااملثقافة)اليونيساكووالعلام وا األمام المتحادة للتربياةاتفاقية منظمة  عرفتكما    

تهاا اهمي ،ياةنماالعتبارات دينية او عل ،تقرر كل دولةالتي تلك ا: بأنه ،"الممتلكات الثقافية"

لكااات الممتاقيااة )اتف ...دب او الفاان او العلاامالتاااريخ او األ وألعلاام االثااار او مااا قباال التاااريخ 

 . 10 (1970الثقافية، 

ادي مااهااو ميااراث وفااق التشااريعات القانونيااة، وعليااه، يمكاان القااول ان التااراث الثقااافي     

افتهااا غله إلثااراء ثقوتساتاالجيااال  تفتخار بااه، الحضااارات االنسااانية خلفتااه مختلافومعناوي 

  .الله في النشاطات السياحيةواستغ وتاريخها وتسهر على حمايته

 : خصائص التراث الثقافي2

 الملكيةمع  هايشتري فيقد والذاتية،  االستقاللية تحقق له خصائصميز التراث الثقافي بيت   

 . يالثقاف اريخالتالمستمد من الحضارة و مصدرهيتميز عنها بلكنه ، العقارية

 عنصر ماديلتراث الثقافي : ا2-1

 و منقاوالت، تتمثال فاي عقاارات امنقولةوثابتة  طبيعة مادية ملموسة ذو التراث الثقافي    

بال  ،صارفالساتعمال واالساتغالل والتالناا  ليمتلكهاا يست كالعقارات العادية التي لكنها ل

 يخالتااارالقاادم وب قتتعلااقيمااة اضااافية تتميااز ب، معااين مكااانفااي  هااي عقااارات ماديااة ثابتااة

وف الثرية والكهابقايا المدن والتالل اذلك: ل امثلما حظيت باالهتمام. والثقافة، التي لوالها 

رحمن )عباد الا والقالع واالسوار والحصون والقصاور القديماة وغيرهاا مان االبنياة الثابتاة

. ثابتااةغياار ال تاريخيااةال ماديااةالشااياء األومنقااوالت لااه صاافة ال ان كمااا .11(2014خلفااي، 

والكتاااااب  والعماااااالت واالدوات واالسااااالحةكشاااااافات واالبحااااااث االثرياااااة نتاااااائج االستك

انون ق)..وحاات الفنياة والصاور الفوتوغرافياةوالل والمخطوطات والوثائق والتحاف األثرياة

مساااتقل بذاتاااه عااان ممتلكاااات اخااارى  التراث الثقاااافي بكااال مكوناتاااهفااا .12(1998التاااراث، 

 الل حقباةخفة وكل ما تركه االنسان ن مصدره التاريخ والثقاباعتباره قيمة غير متجددة، أل

 زمنية تاريخية.

  : التراث الثقافي ذاكرة معنوية2-2

، تسااتمد وجودهااا ماان التاااريخ اء معنويااة غياار محسوسااةعاان اشااي الثقااافي التااراثعباار ي   

رياة، لفكاقتارب مان الملكياة يبهاذا المعناى  وفها. جمعاءفتشكل ذاكرة حية لألمة ولإلنسانية 

اريخ تامان التراث ستمد ين ا يشترط فيهالذي المعيار التاريخي.  من حيثختلف عنها يلكن 

 واالغاانية الموسيقى العريقاالحتفاالت الدينية و :ومنه اهمية تاريخية.ه ى تكون لحتمعين 

ياة وفناون وفن الرقص وااليقاعاات الحركبية واالناشيد وااللحان والمسرح، التقليدية والشع

ير  والقصاااص التاريخياااة والحكاياااات والحكااام واالسااااطوالتعاااابير االدبياااة الشااافوية  الطااابخ

   .13(67)المادة  وااللغاز واالمثال واالقوال المأثورة والمواعا وااللعاب التقليدية

 التراث الثقافي الصفة السياحية في : 3 -2

عناصار  كام طبيعتهاابحمن مميزات التراث الثقافي أن مكوناته المادياة والالمادياة تشاكل   

 النشااط بتجلا ثااراآلجمالياة فالمعالم التاريخية و. لنشاط السياحيا جذب وترقية ة فياساسي

 السياح، حسب اهتماماتهم وحسب انواع السياحة.  وتستهوي السياحي
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 السياحي ممتلكات التراث الثقافيتنوع : 3

مااا وهااذا  وامتااداده التاااريخي،بحكاام طبيعتااه الماديااة والمعنويااة  متنااوعالتااراث الثقااافي     

ساساا أالمادياة  المكوناات الثقافياةوترتكاز . يجعله مرتبط بالسياحة وعنصر جذاب لنشااطها

 :على

 : المواقع االثارية السياحية1 -3

س لهاا : مسااحات مبنياة او غيار مبنياة لاي، بأناهالموقاع االثاريالقاانون الجزائاري  عرف   

ياة او دين ةنسان من اعمال، لها قيمة تاريخية او اثريانشاط وظيفي، تشهد على ما قام به اال

 حياز يتضامن ن الموقاع األثاريوعليه، فا  .14 ، قانون التراث(28)المادة  او فنية او علمية

المباااني منهااا:  ،سااياحيباهتمااام تاااريخي وتحظااى ف، مصاادره حضااارة قديمااة، ثاباات مكاااني

ضاارات حجادة فاي بلادان مارت عليهاا وغيرهاا. المتوا التاريخياةوالمعابد والمقابر والقالع 

 تزخاار بمواقااع أثريااة ومحميااات طبيعيااة مصاانفة وطنيااا ودولياااالتااي  ،الجزائركاا قديمااة.

 مااا هااو غياار اومنهاا ةبقااى غياار مسااتغلا تترشااحها لتكااون وجهااة سااياحية بامتياااز. إال انهاا

 .  15(2010)بوقابس،  معروف رغم أصالته التاريخية

 ة: المعالم التاريخية السياحي2 -3

فارد او ناه: أي انشااء هندساي معمااري منأب، الجزائاري لقاانونعرفاه ا، المعلم التااريخي   

 71)الماادة  مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة او علاى تطاور هاام او حادثاة تاريخياة

 .هتماماتهم وغرضهم من زيارتهعنصر جذاب للسياح بحسب ا فالمعلمبهذا المعنى  .16(

 المقدسة : االماكن الدينية 3 -3

مشااكل ألنهاا مان ال ،بعض الى انه من الصعب تحديد المقصود باألماكن المقدسةالذهب    

ؤاد، فا)مصاطفى أحماد  الشائكة التي تثير الخالفات سواء على المستوى الداخلي او الادولي

واذا كان المكان المقد  عند المسالمين هاو المكاان المبااري او المطهار، كمكاة . 17(2007

اًل عَْببِدِه لَبيْ ْسبَرىَٰ بِ سُبْبَحاَن الَّبِذي أَ ﴿لقوله تعاالى: ،لمدينة المنورة والقد  الشريفالمكرمة وا

بَن اْلَمْسببِجِد اْلَحبَراِم إِلَببى اْلَمْسبِجِد اْْلَْقَصببى الَّبِذي بَاَركْ  َو هُببهُ هُ ِمبْن ييَاتِنَببا ۚ إِنَّبلَبهُ ِلنُِريَببنَببا َحوْ م ِ

 . 1ية:سورة االسراء/اآل. السَِّميُع اْلبَِصيُر﴾

المعنى باا أن االماااكن الدينيااة المقدسااةأورد فكاارة شخصااية محصاالتها فااان بابااا الفاتيكااان    

 توحيادعقيادة البهي تلك المعتبرة من قبل االديان السماوية الثالثة والتي تؤمن  ،الفني للكلمة

 . 18)مصطفى احمد فؤاد(

فااي  كاونتيمكاان ان وية، والااديانات الساماب مرتبطاةالمقدسااة الدينياة وعلياه، فا ن األماااكن   

مقابر ومن أضرحة وقباب  دينية مزاراتتوجد كما . ، كالبوذية والهندوسية..ديانات أخرى

  .حترامالتقديس وابال تحظى ،عند بعض الطوائف الدينية

 التراث الثقافي  في حفظ متخصصة: المتاحف ال3-4

عرفااة ذات الطااابع ميااادين المصااة فااي تخصيعتباار المتحااف مؤسسااة او هيئااة عموميااة م    

المادياة والساهر اقتناء الممتلكات الثقافية . وذلك ب19(2013)محمد البشير الشنيتي،  األثري



ISSN: 2335-1039 هاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجت 

.605 - 589 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

595 

 

، من على المحافظة عليها وصيانتها. وهو يجسد فكرة العالقة بين التراث الثقافي والسياحة

    .  خالل اهتمام السياح بزيارة المتاحف الشهيرة في العالم

 

  هاأبعادمؤثرة في التراث الثقافي بتعدد  ظاهرة ثانيا: السياحة

 االنساانية اقدم الحضارات التي عرفتهاا المجتمعاات الى سياحةتعود الجذور التاريخية لل    

ت رحلاة كانا ياةاريخترحلاة  أقادمان اذ . وارتبطت في البداية بالرحالت الفردية والجماعياة

الد باق.م، الاى 1490"حتشبساوت"، عاام المصارية التي ارسلتها الملكاة  "السالم" البحرية

كماا . 20(2008)اياد عباد الفتااح النساور،  بالصومال اليوم، التي تعرف » punt «"بنت" 

. 21(2007)خالاد كاوا ،  ق.م( 485-425"هيرودوت") االغريقي رحلةمنها: ، اشتهرت

 "اباان جبيااار"و "اباان بطوطاااة"رحلااة و .(م1323م الاااى 1254)ماااركوبولو"" االيطاااليو

كماااا  .22(2004)محماااد عباااد هللا قصاااودة،  .."المساااعودي"و "البيروناااي"و "بالذريالااا"و

 الارحالت الحجازياة التاي كاان يقاوم بهاا المسالمون خاصاة مان المغارب العرباي، اشتهرت

 ترحالالا كال هاذه قصد السفر ألداء مناسك الحج والعمرة في كل سنة قمرية. وال شاك أن

 . ةيمعاني السياحال ال تخلو منفي اغراضها، لكنها  تتنوعقد 

ريخياة، ، اجتماعياة، تاظااهرة ثقافياةك وتعاددت انواعهااوقد تطاورت الساياحة الحديثاة      

ع الطاالاوساعت فكارة وباين الشاعوب لتعاارف اعالقاات  فأنشاأت .ونفساية بيئيةاقتصادية، 

  .بين الدول لتعاون االنسانيومد جسور االثقافي  تراثالعلى 

بحاث نثم  رصد ابعادها وانواعها،ن، ولسياحةاالساسي لمفهوم الد دمن هذا المنطلق، نح    

 :.   ونوضح ضمانات حمايتها الثقافي التراثب تهاقعالفي طبيعة 

 لسياحة اْلساسي لمفهوم ال: 1

 .االصطالحي هامدلولياحة اوال، ثم نتطرق الى تحديد المعنى اللغوي للس  

 لغة لسياحة: ا1- 1

ن منظاااور: ان الساااياحة هاااي الاااذهاب فاااي االرض للعباااادة جااااء فاااي لساااان العااارب البااا   

حانا، وأصااله ماان ساايح والترهاب. وساااح فااي االرض يسايح سااياحة، وساايوحا وساايحا وساي

ِ ﴿وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:. 23(1981)ابن منظور،  الماء الجاري َن ّللاَّ بََراَءةٌ م ِ

ببَن الْ  سااورة  ﴿أَْشببُهر    أَْربَعَببةَ  ْرِض ْْلَ ٱى ُمْشببِرِكيَن. فَِسببيُحواْ فِببَوَرسُببوِلِه إِلَببى الَّببِذيَن َعاَهببدت م م ِ

 .2و 1:اآليةالتوبة/

، « to tour »، وفاي اللغاة االنكليزياة، « tourism »وفي اللغة الالتينية، توجد كلماة     

ني رحلاة تع « tour »وكلمة  ما يفيد معنى التجوال واالنتقال بالدوران من مكان الى اخر.

 .24(2014)رحيم حسين، للداللة على السفر » torno «قة من الكلمة الالتينية وهي مشت

 اصطالحفي  السياحة: 2 -1

بأنهااا: مجموعااة ماان الظااواهر والعالقااات الناشاائة عاان الساافر بعااض الباااحثين عرفهااا    

)حسان ساعد  كون الغرض االصلي ليس نشاط كسبيواالقامة لغير المقيمين بمكان ما حال 

والناجمااة  ت اقتصاادية مباشاارة وغياار مباشاارةتفاااعال :أخاارون هااااعتبرو .25(2007ساند، 

 لاة اخارى بعيادة عان ماوطنهم االصاليعن وصول زوار من خارج الدولة الاى اقلايم او دو

)ايااد عباد الفتاااح  لفاة التاي يحتاجونهاا خاالل اقاامتهموهاذه الدولاة تاوفر لهام الخادمات المخت
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اة مهماة لتحقياق وأد .ساي اكثار مناه اقتصاادينشااط سيا: آخارون اعتبرهااكماا . 26النسور(

مركبااة نسااتنتج ان السااياحة  ،ممااا ساابقو. 27)اياااد عبااد الفتاااح النسااور( السااالم فااي العااالم

خياة التاي المعاالم األثرياة والتاريالثقافاات وعاد الثقاافي المارتبط بالب :ومنها ،بعاداال متعددةو

  ..همتجذب السياح، وتأثر في

  التراث الثقافي ؤثرة في وأبعادها المالسياحة : 2

طبيعااة الالتااراث الثقااافي ومااع االنسااان و تجااد عالقاتهاااابعادهااا، تعاادد بحكاام السااياحة     

 لهذا فهي: .في نشاطهاالمؤثرة البيئية  اهروومختلف الظ

 ةالمرتبطالشخصية االنسان وتعتبر جزء من حقوقه حرية ألنها تخص  :حق انساني: 2-1

تمتااع او لل واستكشااافها الكنااوز األثريااة والتاريخيااةطااالع علااى الل والساافرحريااة التنقاال ب

معظم  هتضمنتوقد  .والتعرف عليهاث الثقافي في الترفهو حق مؤثر . بالطبيعة واالستجمام

در عان الصااالمي لحقاوق االنساان االعاالن العا علاى رأساها:، المواثيق الدولياة، ودساتيرال

كاد علاى ناين العاالمي ألخاالق الساياحة، الاذي االتقو .م10/12/1948بتااريخ:ألمم المتحدة ا

فة االسااتمتاع بااه بصااان جميااع سااكان العااالم لهاام الحااق فااي التطلااع الااى اكتشاااف كوكبنااا و

 . 28()حسن سعد سند مباشرة وشخصية

 ماعلوي اجتمااعي مصادره افاراد المجت: ألنها تعبر عن ساالسياحة ظاهرة اجتماعية: 2-2

 خيالكتشاااف اماااكن متمياازة لهااا بعااد تاااريجماعيااة، بصاافة فرديااة أو ياادعوهم الااى التنقاال 

 .  رها.. وغيذكرهم بأمجاد الماضي. او التمتع بالمناظر الطبيعية واالستجمامت، وثقافي

 لغاارض ، وان السااياحمرتبطااة بوجااود التااراث الثقااافيهااا : ألنالسببياحة هببدا ثقببافي: 2-3

. الدراساة متابعاةاو  متاحفال وزيارة، وتاريخية الطالع على معالم ثقافيةا مستهويهيثقافي 

 ماااكلعلااى التاراث دور اساساي فااي الحفااظ  تاؤديالثقافيااة الساياحة الاابعض ان يارى  ولهاذا

المتااحف وومن خالل المداخيل التي توفرها الزيارات للمواقاع  ،عدد الزوار والسياح ازداد

  .29(59)رحيم حسين،  يمكن االعتناء بالتراث وتخفيف العبء على الخزانة العمومية

ة مياناة العمواقتصااد، وتادر علاى الخزالا تسااهم فاي : ألنهااالسياحة نشاط اقتصادي: 2-4

بهاذا و. من خاالل خادماتها ونشااطها المتناوع شغل مناصب فتح، وتاالجنبيةمداخيل العملة 

 .ماليةالبعد تنشأ الشركات والوكاالت السياحية، وتنشط بورصة األسواق ال

حاددة عندما تكون مرتبطة باأداء مناساك دينياة موهي كذلك،  :السياحة ظاهرة دينية: 2-5

د المسالمين. الحج والعمارة عناكاقدسة، والمزارات، األماكن الدينية المالى  بالسفرواالنتقال 

 او زيارة الكنائس المقدسة واالضرحة عند المسيحين وغيرهم..

  الثقافي بالتراثعالقتها : انواع السياحة و3

ليماي الاذي المعيار االقكوتحديد انواعها،  ومعايير في تقسيم السياحة جاهاتتوجد عدة ات   

وظيفي، المعياار الشخصاي بالنسابة لألفاراد، والمعياار الاو .اقلايم الدولاةالساياحة فاي يخص 

 عندما تتعلق بالنشاطات السياحية المختلفة.

اوزه تتجا اقلايم الدولاة وحادها وال داخال هاو الاذي يخاص الساياحة: : المعيار االقليمي3-1

 جية.  الى سياحة داخلية وسياحة خاراالقليمية تصنف السياحة لهذا ارج الحدود. والى خ

االهتمااام بالجوانااب ياح ماان داخاال اقلاايم الدولااة، وتااتم بجااذب السااو: السببياحة الداخليببة -أ

، ب السياح وتوفير الخدمات الالزمةالسياحية ودعائمها بتخصيص مناطق سياحية الستقطا



ISSN: 2335-1039 هاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجت 

.605 - 589 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

597 

 

فاي اساتغاللها متااحف واالعتنااء بالا معالم تاريخية ومواقاع اثرياة وناطق التي بهوتهيئة الم

 . ةالسياحي النشاطات

نحاو دولاة ي الفردي او الجماع بالتنقلالتي تتم خارج اقليم الدولة، : السياحة الخارجية -ب

لراحاة و لا، لم االثرياة والثقافياةلالطالع على المعاا اب سياحي،اخرى، لها امكانيات استقط

 . واالستمتاع بالطبيعة وممارسة مختلف الرياضات، كتسلق الجبال واالستجمام

 نها: عدة انواع، نذكر م في وهي، السياحة الفرديةب يتعلق : المعيار الشخصي:3-2    

ام واالساتجم هبالسفر الى مكان يضمن الترفي: التي تتمثل في القيام السياحة الترفيهية -أ   

 .30(27يم حسين، ص)رح وقضاء العطل

لم تازود باالع: التاي تهادف الاى تنمياة العالقاات الثقافياة والالسياحة الثقافيبة والعلميبة -ب  

 واتماااام الدراساااة او لالطاااالع علاااى الكتاااب والمخطوطاااات والمراكاااز الثقافياااة واالثرياااة

 والمتاحف.

يااه مود لعاالج وطلاب الشافاء، لوجالخاص : هي التي يقوم بها االشاالسياحة العالجية -ج  

 . معدنية او ينابيع مياه او رمال مفيدة للصحة، او مستشفيات متخصصة ومؤهلة طبيا

فاي رة عماأداء مناساك الحاج وال. كامقدساةالمااكن الزياارة اب تارتبطدينيبة: السبياحة ال -د   

 يان. وغيرها من الزيارات السياحية المرتبطة باألد .عند المسلمينالحرمين الشريفين 

 :، وهييالوظيفنشاطها الى  استنادايمكن تقسيم السياحة : ار الوظيفي: المعي3-3  

احية الوكااالت الساايووشاركات الطياران الهيئاات تخاتص بهاا و السبياحة الخدماتيبة: -أ    

 . ة السياحسهر على راحت، وسياحيةخدمات تقدم ف، والفنادق والمطاعم

ر يااوفكلت نوعااا جدياادا فشاا ،يالرقمااسااتخدام ظهاارت مااع االالسبياحة االلكترونيببة:  -ب    

التااي و. ةللقيااام بالسااياح بالبلاادان السااياحية والمناااطق االثريااة التعرياافسااهل يالمعلومااات و

وقاد عارف  وغيرهاا. ومطااعم.. فنادقسياحية وشركات خطوط جوية ووكاالت  الهتروج 

ياااا ، بأنهاااا: مجمااال الخااادمات التاااي توفرهاااا تكنولوجالساااياحة االلكترونياااة بعاااض البااااحثين

 لمعلومااات واالتصااال بغاارض انجاااز وتاارويج الخاادمات السااياحية والفندقيااة عباار مختلاافا

يقااة )رز مبااادو واسااس التجااارة االلكترونيااة الشاابكات المفتوحااة والمغلقااة باالعتماااد علااى

 . 31(2018حيريز، 

 القانونية هاوضمانات العالقة بين التراث الثقافي والسياحة طبيعةثالثا: 

 القة بينهما،نات التراث الثقافي وتنوع السياحة تتأكد أكثر طبيعة العمن خالل تعدد مكو    

نات هذا االرتباط والنظر في كيفية تطوير ضامافي طبيعة  بحثوهذا يؤدي الى ضرورة ال

 .دوره في النشاط السياحيتفعيل وقافي السياحي التراث الثحماية 

  : طبيعة العالقة بين السياحة والتراث الثقافي1

 انتركشاوي منهاا.تفرضها طبيعاة كال  عالقاتبط السياحة بالتراث الثقافي من خالل ترت    

وقاد  .غيرهااوبيئياة،  وا نيةنساا وادينية  واقتصادية ا واقانونية عالقة وجود ، كاحداثها في

 قافياة، ال سايما فاي حالاة الساياحة الثالتراث ضروري للساياحة بعض الباحثين الى ان ذهب

 اعتبارهمااا :منهااا، مجااالت عاادة توجيههماا نحااو هاادف مشاتري يخاادموالجمااع بينهمااا ياتم و

   .julie payeur, 2013( 32(كأداة للتخطيط المكاني والترويج للمكان
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يااة يب حمابتحديااد اسااالالااذي نظمهااا القااانون  بمعنااى مصاادرها :: العالقببة القانونيببة1 -1

رخاص  ساياحية، وتقاديماستغالله في النشااطات الطرق و ،صيانتهوكيفيات  التراث الثقافي

تشاااجيع قانونياااة للمشااااريع الساااياحية المرتبطاااة بالمعاااالم االثرياااة والمواقاااع التاريخياااة، و

   .لتعرف عليهاتاريخية لمعالم اثرية ومناطق السياحية لنقل السياح الى االت الوك

وسيع تب ، وذلكية االقتصاديةاذ تعتبر السياحة أداة قوية في التنم: : العالقة االقتصادية1-2

فير تااول ة وربطهااا بااالتراث الثقااافييلسااياحاالسااتثمارات ا ماان خاااللاالنشااطة االقتصااادية 

زاناة كما يمكان اساتغالل التاراث الثقاافي فاي تحصايل رساوم مالياة تادعم خ .العملة الصعبة

 لسياحة. الدولة، من خالل زيارة المواقع االثرية والمتاحف، فتنشأ رابطة بين التراث وا

االدياان  تمثال يتميز العالم بوجود مقدسات دينية ومازارات عريقاة،: ة الدينية: العالق3 -1

 األنبياااءطهااا بتحظااى بالتقااديس واالحتاارام، لمكانتهااا الدينيااة وارتباالتااي  السااماوية الااثالث

ياة التاي ، التاي تمثال مختلاف المراحال التاريخيخياةالمسااجد التارجاناب الاى  .عليهم الساالم

     .  صحيح مية. فتنشأ عالقة بين المعالم الدينية والسياحة والعكسعرفتها الحضارة االسال

نية نسااااالحضااارات ال تعاادد بمااا ان التااراث الثقااافي، مصاادره: : العالقببة االنسببانية4 -1

علااى  ايضااتقاوم ري انسااني، فاان السااياحة ارث حضاا االتفاقياات الدولياة باعتباااره واقرتاه

              . اتالحضاار بايندون تميياز الثقاافي  االطاالع علاى االرثعناد ، اساا  انسااني

بااحثين بعاض ال ذهاب، للسياحة وارتباطها باالتراث الثقاافيوبالرغم من العالقات المتنوعة 

كنهاا تظال ل، إلاى التعزياز واالقلايم، تميل الروابط بين السياحة والتاراث بشكل عام  هانالى 

اا أن ت ا ماغالبااا  التاراثشاير إلاى االنتكاساات. ألن قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ويمكنهاا أيضا

 .Christophe Ghauchon, p12, 2010( 33(مشتق منههو الذي ، يرتبط بالميراث

 لتراث الثقافي السياحي حماية االقانونية ل الضمانات : 2

ان فاابمااا ان التااراث الثقااافي السااياحي قااد تااأثر كثياارا بالسااياحة وشاامل عاادة مجاااالت،    

. عاصارةم ماع التطاورات المته تستدعي التطوير أكثر حتى تاتالءية لحمايالضمانات القانون

  .:وضحها فيما يليوعليه، فان ذلك يمكن ان يتم عبر ضمانات داخلية وأخرى دولية، ن

 الضمانات الداخلية  : 1 -2

عت ، فاان اغلاب الادول وضاةالساياحاساتقطاب نظارا ألهمياة التاراث الثقاافي ودوره فاي    

 ائاريالقاانون الجزومنهاا . يالساياح النشااط فيكيفيات استغالله ضبط ته ولحماي تشريعات

الجااارد  نجاااازك ة الوصاااية. جاااراءات تقاااوم بهاااا االدارافاااق و الحماياااةحااادد وساااائل الاااذي 

تارميم الصايانة والعماال بأ والقياام ،ت الثقافيةلممتلكاباواستحداث سجل خاص  ،فوالتصني

 .        34(2016زرباني،  )محمد مصطفى للمواقع الثقافية السياحية

لياات ن اآلما ،يعتبر اللجوء الى القضاء برفاع الادعاوى القضاائية المدنياة والجزائياةكما     

بالسارقة  ءاالعتاداحااالت فاي وذلاك  .ة التراث الثقافي وتفعيل النشاط السياحيالفعالة لحماي

وى فاي دعادعاوى الاتتمثال و .لمنقاوالت أثرياة او تاريخياة والتهريب والبيع غيار الشارعي

 ض. منع االعتداء ودعوى االسترجاع ونزع الملكية ودعوى المسئولية المدنية والتعوي

  الضمانات الدولية  :2-2

المرتبطاااة  ماااؤتمرات والمنظماااات الدولياااةوال المواثياااق والمعاهااادات الدولياااةتعتبااار      

وقاد  .النشااط الساياحيودعام الثقاافي روافد هامة لحماية التراث  ،بالسياحة والتراث الثقافي
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االعااالن العااالمي جهااودا معتباارة فااي ذلااك، ماان خااالل اصاادار هيئااة االماام المتحاادة،  بااذلت

 والاذيم. 10/12/1948عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتااريخ: ، المنبثقلحقوق االنسان

حقه فاي الراحاة والتنقال مان مكاان الاى اخار بهادف  ومنها، ى احترام حقوق االنسانعل أكد

السااتمتاع بالحياااة واكتشاااف مااا حولااه ماان مناااظر طبيعيااة ومااا تحتويااه ماان اثااار ومعااالم ا

اتفاقيااة الهاااي لعااام ثاام جاااءت  .35()حساان سااعد سااند بواسااطة الساافر والسااياحة تاريخيااة

م، لحمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي 10/05/1954:رعايااة اليونسااكو فاايب ، المبرمااةم1954

طبيعيااة فااي الساالم بحيااث مي للممتلكااات الثقافيااة والدسااتور عااالك والتااي تعاادحالااة الحاارب، 

وفي حالة الحرب الزمت الادول المتحارباة  ،مسئولية الحماية المصادقة عليها ةالدول حملتت

وفاي حالاة االحاتالل القات علاى عااتق سالطة  ،بعدم اعتبار المناطق االثرية اهدافا عسكرية

 . 36)سلوى المفرجي( يبهاظ على سالمة االثار وعدم تخراالحتالل بضرورة الحف

 بااريس اجتمااعفاي نساكو(، )اليوالمتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم  طالبتكما     

 تراثاا انساانيا عالمياا. الثقاافي باعتبااره التاراثة دولية لحماياتنسيق الجهود الب، 1972لسنة 

ظاام االتفاقياة، للتأكياد . فجااء نختفااءاالو تدهور أوال للتدمير هنتيجة تعرض جاء اللقاءحيث 

يتهااااا بصاااايانة التااااراث العااااالمي وتأمينااااه  علااااى الحفاااااظ علااااى المعرفااااة والثقافااااة وتنما

)www.archh.org(37.   

لادول ا تشاجعماؤتمرات ، وعقاد ألجلهاا بالسياحة اهتم المجتمع الدولي والى جانب ذلك،    

 :ن، نذكرفي هذا الشأت االمؤتمر أهمومن ، ية السياح بالنشاطات على القيام

لااذي ام، 1963لي، المنعقااد فااي رومااا عااام مااؤتمر االماام المتحاادة للسااياحة والساافر الاادو -1

 ه الدائماةظاهرة اجتماعياة وانساانية تقاوم علاى انتقاال الفارد مان مكاان اقامتاالسياحة  اعتبر

 هراشاساعة وال تزيد عن اثنى عشر الى مكان آخر لفترة مؤقتة ال تقل عن اربع وعشرين 

 لخارجيااةياحة اياحة الترفيهيااة او العالجيااة او التاريخيااة ولهااا جناحااان همااا: الساابهادف الساا

  . 38)حسن سعد سند( والسياحة الداخلية

 لااهيقااوم ماان خالنشاااط  السااياحة اعتباار الااذيم، 1991فاايالمنعقااد مر اوتاااوا بكناادا مااؤت -2

وأال  الازمنالشخص المسافر الى مكان خارج بيئته المعتاادة لمادة اقال مان فتارة معيناة مان 

 .39)حسن سعد سند( اط يكتسب منه الشخص دخال او كسباتكون بغرض ممارسة نش

ة للتربياة منظمة االمام المتحادوالمتعلق ب نشاء  م، 1945اكتوبر فيلندن المنعقد  مؤتمر -3

 .40صار وم ،الساعودية ،ساوريا ،لبناان :اثنتان واربعون دولة منهاا هرحض، والعلم والثقافة

ه: هدافااا الااذي ماان ،هاااميثاقالمصااادقة علااى خاللااه تماات م، 1946ساانة  باااريس مااؤتمرثاام 

خااء ولي والرتعاون االمم في ميادين التربية والعلم والثقافة للوصول الى تحقيق الساالم الاد

كماا  .41ساند(حسان ساعد ) المشاتري لإلنساانية والعمال علاى نشار الثقافاة والتربياة للجمياع 

 ساانةل حمايااة التااراث الثقااافي والطبيعااي العااالمي اتفاقيااةي نصوصااها الحقااة ومنهااا أكادت فاا

 .UNESCO( 42(، على حماية التراث الثقافي1972

، فيفاي حماياة التاراث الثقاا"اليونيساكو"  منظماةدور  اساتغالل الضاروريوعليه، فمن    

اضااخم  لااكتمت هاااباعتبار حضاورها العااالمي،الاادول العربيااة لفاارض الجزائاار و ىساعان تو

 في العالم. ساني انواغنى تراث ثقافي 
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 دوليااةة منظماا تعتبار التااي "المنظماة العالميااة للساياحةوبالنسابة للسااياحة، فقاد ظهاارت "    

واتخذتها مقارا  م1975 عامبإسبانيا مدريد تها العمومية في عقدت جمعي. مختصة بالسياحة

تارويج الساياحة  فها:ومان اهادا. بلادا 145م، وصل عدد اعضائها إلى 2005. وفي عام لها

تبااادل الخباارات والتجااارب بااين الاادول و المي، وأداة للتعاااون المشااتريكآليااة للسااالم العاا

   .wikipedia.org( 43(اء في مجال تنمية القطاع السياحياالعض

: العلااومة والثقافااة ولعربيااة للتربيااالمنظمااة ا ظهاارتفقااد علااى المسااتوى االقليمااي، امااا     

لحفااااااظ علاااااى الثقافاااااة لتأسسااااات كهيئاااااة ، العربياااااة حااااادى منظماااااات جامعاااااة الااااادول ك

قاماات و. حماياة التااراث الثقااافي العرباايساااهمت فااي  وقااد. wikipedia.org( 44(العربياة.

 علاى عااتق ويقاع .اليهاا الترجماةدعم اللغة العربية من خالل جهود اثراء الثقافة العربية وب

   وتشجيع دورها في حماية التراث الثقافي.ة مسئولية تطويرها الدول العربي

مجلاس الها اعتماد التاي، المنظماة العربياة للساياحة أما الساياحة العربياة فقاد تمثلات فاي     

م. مقرهااا الرئيسااي مدينااة جاادة 2004عااام لمنااة الااوزاري العربااي للسااياحة فااي دورتااه الثا

البحوث البيئيااة القيااام با، ولاادول العربياةساياحة لالتهاتم بشااؤون .بالمملكاة العربياة السااعودية

السياحية، من خالل ورشات عمال وماؤتمرات وتقاديم عية واالقتصادية والثقافية واالجتماو

التدريب الالزم والشراكة االساتراتيجية ماع القطااعين العاام والخااص للمسااعدة فاي إدمااج 

السااياحة العربيااة للتعريااف مفهااوم التنميااة المسااتدامة فااي السااياحة. وتعماال علااى تطااوير 

    .www.wikipedia.org( 45) بالتراث الثقافي الشامل للدول العربية

تعمل لثقافي واتوفر الحماية للتراث قد ، القانونية الضماناتفان ، وبناء على ذلك كله    

 التي لها لجزائربالنسبة لخاصة ، تفعيل الى ها في حاجةلكن ترقية النشاط السياحي.على 

ع تشجيب ،ةلسياحافي  وادماجهستغالل التراث الثقافي القدرات وامكانيات كبيرة 

افي الثق ثالتراوالمحافظة على  ،المادي الثقافي تراثترميم الو ،االستثمارات السياحية

ا مورد ه يشكلألن .لتحقيق الهدف منهومستقر والعمل على تهيئته بشكل دائم  ،المعنوي

من تنوعه وته ورفيع القيمة بالنسبة لتنمية السياحة الوطنية منها والدولية، من خالل أهمي

 .46(1996)واالجتماعي, المجلس االقتصادي،  خالل توزعه عبر التراب الوطني

 الخاتمة 

 تماعالمجوجادان التاراث الثقاافي ملكياة جماعياة تعبار عان  ان الاى نتوصالفي االخيار،     

ما  تكتمل، ال الحماية القانونية انكما  .االهتمام والصيانة تستوجبانسانية وطنية ورة وذاك

 مان جاناب. والقتصااد الاوطنيا لتنوياع ،النشاط الساياحيالثقافي في  التراث الللم يتم استغ

 فااييسااتغلها  انالسااائح  وعلااى، االهتمااامسااتحق ت ينسااانا حااقنهااا أ، نؤكااد علااى السااياحة

ب التاي يجا هدباالسافير  ألناه، ات اآلخارينتقيد باألخالق واحترام عادالن، وقوانيالب االلتزام

. ميااةتنعنصااران اساسايان فااي ال اث الثقااافي والساياحةالتاركمااا ان  .ان يمثلهاا أحساان تمثيال

  مي.السالم العالالنسانية وبث روح التسامح واساسي في توثيق العالقات ا همادوروان 

 :قترحن ،ألجل ذلك   

 هماوتثمين دورالتراث الثقافي و السياحي النشاطدعم لتفعيل سياسة حكومية ورة ضر -1

 حيالنشاط السيا ترقيةالمعالم التاريخية، وتأهيلها لتهيئة المواقع االثرية و -2

    .وصيانته تهعلى حماي ونسهرلتراث الثقافي يممتلكات اتخصيص حرا  ل -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://www.wikipedia.org/
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 . لسياحةوا لتعريف بالتراث الثقافيورها لمراكز الثقافية وتفعيل دوالالمتاحف تشجيع  -4

 . غاتوالل علم االثاروفي السياحة للمختصين مهنة حرة كتنظيم عمل المرشد السياحي  -5

 مهملة من دون جرد او تصنيفضرورة العمل على تصنيف وحماية مواقع تراثية  – 6

 الهوامش
                                                             

: المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي: رأي حول ملف التراث الوطني، الدورة  1

فق: هـ الموا1419صفر 14، بتاريخ:40م، ج. ر عدد:29/12/1996:العادية المنعقدة في

 م.09/06/1998
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 لجزائري.التراث الثقافي ا
 م.1983، لسنة 177: المادة االولى من قانون حماية اآلثار المصري، رقم: 6
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 .223م،  ص2010هـ/1430الجزائر، 
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patrimoine est essentiel au tourisme, surtout dans le cas du 
tourisme culturel. JULIE PAYEUR : LA RELATION DU PATRIMOINE ET 
DU TOURISME: UNE HISTOIRE DE PERCEPTION -LE CAS DU VIEUX-
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page :2. 
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      Abstract:   

There is no doubt that plagiarism has become a growing 

ethical dilemma which hits the scientific research world and 

publishing. Recent studies have shown a considerable concern 

about the issue to gain a deep insight into the phenomenon, 

understand its roots and find solutions to prevent or at least 

minimize its spread. The Algerian legislator has realised that 

plagiarism is a plague that tarnishes the reputation of Algerian 

universities worldwide therefore finding the ways to deter it 

becomes a necessity. In a move to fight against this 

phenomenon, legal measures have been taken into action. Those 

measures presented in the ministerial resolution n°933 and 1082 

equate plagiarism to criminal and immoral behaviour and set 

preventive and punitive regulations to ensure integrity in 

academia. The research in hand aims at investigating the issue of 

plagiarism from a legal perspective. It sheds light on analysing 

the legal measures taken by the Algerian authorities to deter 

plagiarism and assessing their efficacy in reality. The study 

shows the multidimensionality of the phenomenon therefore it 

recommends a myriad of approaches to deter it. 

Keywords: plagiarism, Algerian universities, legal measures, 

deterring plagiarism 
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1. Introduction:  

As the world keeps on developing, the field of scientific 

research has become a growing industry. Recently, there has 

been a race among millions of researchers to contribute to 

scientific research through publishing their works. This race 

may lead to academic dishonesty which requires strict and 

planned handling to ensure the credibility and honesty of the 

scientific research. Plagiarism is the top of these dishonesty 

issues. It becomes the most dangerous longstanding challenge 

which grows faster all around the globe. Many scholars related 

this wild spread to the digital era (Foss & Lathrop, 2000:18-19). 

In the light of the crazy amount of written content available on 

the web and the technological advancement, plagiarism becomes 

one click away. However, literature on the issue stressed the 

multidimensionality of the phenomenon, as there is no single 

factor influencing it. Plagiarism can occur for multiple reasons 

and in different contexts.  

The Algerian legislator considered plagiarism in any form and 

under any circumstances as scientific theft and serious academic 

misconduct which leads to severe legal consequences. 

Therefore, the ministerial code n° 1082 enacted on December 

27th, 2020 imposed punitive measures against plagiarisers 

including a ban from publishing. Besides the punitive actions, 

the ministerial code offered preventive and administrative 

measures. It called for raising awareness about the phenomenon 

and its seriousness and enhancing control through the use of 

detection tools in all Algerian universities and their faculties. 

This article applies for the literature review by first, defining 

plagiarism, its forms, and the factors leading to such 

misconduct. Second, by focusing on the reality of plagiarism in 

Algerian universities, the legal measures which were taken into 

action and their effectiveness to deter plagiarism.  
2. The Research Problematic 

Plagiarism is not a recent fact, but because of the huge 

proliferation of internet resources such a phenomenon has 

expanded all over the world taking very alarming proportions. 

Things have become so much simple and effortless for learners 
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to copy and paste not only phrases, sentences, paragraphs, or 

essays but also full articles and dissertations. Some learners, 

today, refuse to be creative and to write for their own. They 

have become so indolent persons and embarked immediately on 

this dishonest and unethical behaviour. Consequently, learners’ 

articles and dissertations are often described as being 

inadequately referenced or totally the work of someone else. 

Those plagiaristic behaviours have undoubtedly affected the 

reputation of the Algerian universities and their international 

rank. The present research is, thus, an attempt to provide an 

overview on plagiarism to raise students’ awareness about the 

issue, and to analyse the legal measures taken by the Algerian 

authorities and their efficacy to deter plagiarism. To set up the 

research and on the light of the previously mentioned 

problematic, the following research questions are asked: 

1. Are there any legal measures taken by the Ministry of 

higher education to ensure integrity and deter plagiarism 

at universities? 

2. Has the Algerian decision maker done enough to put an 

end to this dishonest practice? 

The article is considered as an informative rather than analytical 

contribution to the matter under investigation. Therefore, it is 

hypothesized that: 

1. There will be a set of punitive regulations presented in 

the ministerial resolution n° 1083 to ensure integrity and 

deter plagiarism in higher education  

2. The Algerian decision maker might not have done 

enough to eradicate this fraudulent practice from the 

Algerian academic scene. 

3. Research Methodology 

The present research intends to examine the question of 

plagiarism from a lawful standpoint. It highlights and analyzes 

the legal actions taken by the Algerian decision makers to put 

off plagiarism and assess their efficacy in reality. Accordingly, 

and as far as the research methodology is concerned, the present 

work is a review article aiming at summarizing the existing 

literature and perspectives on the subject matter under 
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investigation.  Moreover, the present article is an attempt to give 

details about the current status of understanding of such a 

solemn topic of plagiarism. Therefore, the article is a systematic 

review looking for answers and solutions to rigorous problem 

situation about the extravagant expansion of plagiarism among 

Algerian learners. Data collection relied on reviewing the 

already published literature about the subject under investigation 

and analysing the ministerial resolution n° 1082 enacted in 

2020. 

4. Emergence and Origins of Plagiarism 

Plagiarism can be considered for many as a temporary 

phenomenon that appears along with the digital world 

development. However, plagiarism has existed since the dawn 

of the written language. Historically, the term was first used by a 

Roman poet called Martial (40 AD- 104 AD) (McLemee, 2004). 

But its introduction as a copyright and authorship infringement 

went back to the Enlightenment Era during the 17/18 C. Though 

it is a broad phenomenon which affects all fields, its emergence 

was mainly tied to literacy publishing, art and music (Pecorari, 

2014:03).  

Plagiarism is derived from the Latin word "plagiarus" 

etymologically linked to "kidnapper" and the Latin verb 

"plagiur" which means "to kidnap". The term is related to the 

act of kidnapping a child or a freeman and selling them as 

slaves". Bernhart (1988:801). From its first use, the concept 

carried out a criminal act in its sense which often refers to 

stealing others "offspring" (Angelil Carter, 2000: 16-17). The 

English playwright Ben Johnson was the first to introduce the 

term "Plagiary" during the nineteenth in a work called 

"Committing a literacy theft". In 1755, plagiarism appeared in 

dictionaries to mean copyrights infringement; however, the 

concept of "plagiarism" has been changed through time to carry 

different meanings. Nowadays, plagiarism is no longer defined 

as kidnapping or a violation act therefore other explanations 

which take into account the context in which plagiarism occurs 

are introduced.  

5. Definition of Plagiarism 
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In academia, Defining plagiarism has never been precise or 

absolute. Plagiarism definitions "shifted over historical time, 

across cultures, across workplace, even across academic 

disciplines" (Price 2002: 90). Despite the lack of consensus in 

defining plagiarism, It, generally; involves "the action or 

practices of taking someone else's work, idea, etc., and passing it 

off as one's own" The Oxford English Dictionary. This act leads 

to copyright infringement and ownership violation and often 

recognised as unethical and immoral.  

In Fishman7 (p. 5), plagiarism is seen as The use of ideas, 

concepts, words, or structures without appropriately 

acknowledging the source to benefit in a setting where 

originality is expected. 

Universities and academic institutions also provide 

definitions of plagiarism as a way to guide the academic writing 

process and to regulate referencing style. Cambridge University 

presents a wide statement on plagiarism in which plagiarism is 

defined as "submitting as one's own work, irrespective of intent 

to deceive, which derives in part or in its entirety from the work 

of others without due acknowledgment". Similarly, the Algerian 

ministerial code n° 1082, in article 03 equates plagiarism to 

cheating and the falsification of results.  

Plagiarism is usually defined as a negative unethical act often 

refers to as "literary theft". Theft is synonymous with "stealing", 

and describes "the deliberate appropriation of foreign property 

without the consent of the rightful owner" ( B. Gipp, 2014:10) 

Park (2003:472) referred to plagiarism as "the theft of words 

or ideas beyond what would normally be regarded as general 

knowledge". Plagiarism is considered as "The least tolerated 

offense in the academic world" (Rosen & Behrens; 2010: 52).  

The above definitions embody the moral wrong and the 

criminal act. They argue that plagiarism is deliberate misconduct 

and consider the plagiarist as a thief or an intellectual cheater, 

therefore they insist on severe punishment against plagiarists 

without accepting any excuses or considering any possible 

influencing factors. However, many scholars criticised the 

traditional view and called for a "postmodern" perspective on 
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defining plagiarism (Introna & Hayes; 2005, Pecorari ; 2008). 

According to Pecorari (2008) the traditional views of plagiarism 

used to be simply referring to plagiarism as a kidnapping or 

piracy. However, plagiarism is the result of linguistic and social 

behaviours, thus it is necessary to take into account such 

parameters to better identify plagiarism and what constitutes it 

(Pecorari, 2008: 11). The post-modern definition introduced 

unintentional plagiarism which occurs unwillingly due to a 

failure in using sources adequately. Proponents of this view 

argued that unintentional plagiarism is not equal to stealing; 

therefore it should be treated differently. Standler et al, believe 

that whether it is intentional or inadvertent, plagiarism should be 

treated equally and that the absence of intention does not 

legitimize the act. Standler (2000: 7) excluded the term 

"unintentional" from his definition of plagiarism and stated: "I 

believe that the intent of the plagiarist is irrelevant. The act of 

quoting material without including the indicia of a quotation 

should be sufficient to convict someone of plagiarism". He 

added: "It is no defense for the plagiarist to say 'I forgot.' or 'It is 

only a rough draft.' or 'I" did not know it was plagiarism." (p 7-

8) 

6. Forms of Plagiarism:  

The literature on plagiarism has presented different forms of 

plagiarism.  

6.1. Copy & paste (c&p).  

It is characterized by adopting someone else's complete 

sentences, tables, and/or paragraphs without any change and any 

attribution. This form of plagiarism is also known as word-for-

word. (Nelms, 2015: 6)  

6.2. Shake & paste (s&p)  

It refers to copying a text and making some adjustments 

so that it looks original, slight adjustments like changing 

words here and there, adding synonyms, or deleting words 

without any attribution. (B. Gipp: 11).  

6.3. Paraphrasing:  
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Is to rewrite others' words and ideas using own words but 

without proper acknowledgement of the source. (Nelms, 

2015: 6) 

6.4. Translated plagiarism is the intentional use of a 

translated text (manual or automated translation) without 

referencing the source.  

6.5. Structural and idea plagiarism: is the use of other 

structures of a text and ideas without any 

acknowledgement, like using someone else's outline, the 

way he/ she presents ideas in the original texts, or the 

research approach. All these practices are seen as 

plagiarism offence even if it is presented in the writer's 

own words.  

6.6. Source plagiarism: to use non-existed source citation or 

to copy quotations, references, or paragraphs without 

checking or reading the sources. This later is referred to as 

plagiarism of secondary sources. (Nelms, 2015: 6)  

6.7. Self-plagiarism: it could be wired to many, but one can 

plagiarize himself. This happens when someone reuses his 

already published researches without giving justifications, 

taking permission from the publisher, or without 

acknowledging the source (Gipp,2014: 13)  

6.8. Author plagiarism: also referred to as ghostwriting. It s 

to falsify the source by giving credit to other authors or 

self instead of acknowledging the main contributor 

(Nelms, 2015: 6; Roka, 2017: 4) 

6.9. Collusional plagiarism: it is to receive unpermitted help 

from professional authors or institutional services like to 

buy papers from paper mills (Roka, 2017: 4) 

The above-mentioned forms of plagiarism intersect with what 

is mentioned in the ministerial act n 1082. The act provided not 

only forms but also detailed scenarios or rather practices of 

plagiarism summarized as follows:  

 The complete or partial copying of ideas, words, artistic 

productions, graphs, images, and statistics from 

published scientific articles, theses, reports, studies, or 

books without crediting the original owner 
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 The use of artistic production or the inclusion of maps, 

pictures, graphic curves, statistical tables or charts in a 

text or article without reference to its source and original 

owners. 

 Translation from one language into another without 

acknowledging the source  

 The illegitimate use of students 'works, dissertations, and 

assignments to gain unworthy credit like the 

participation in national and international conferences, 

the publication of scientific articles and books, the 

completion of scientific books, pedagogical publications, 

or scientific reports. 

 The inclusion of experts and arbitrators' names as 

members of the scientific national or international 

conferences or any other scientific activities like 

publishing in journals periodicals for the sake of gaining 

credibility without their knowledge or approval. 

 

7. Factors Leading to Plagiarism 
Plagiarism is a multi-dimensional phenomenon. Thus there is 

no single explanation why students plagiarize. Different 

variables and factors including linguistic, cultural, situational, 

ethical, personal and educational can interchangeably contribute 

to plagiarism. Getting into the roots of the problem through 

exploring the reasons behind plagiarism is crucial to understand 

and minimize the spread of the phenomenon.  

Personal reasons like the mental and psychological state of 

the writer can influence plagiarism. Learners plagiarise because 

of stress and worries about grades and time, their ignorance and 

carelessness (Nelms, 2015: 10). Pressure from family and 

society on students to have better grades push them to gain 

illegitimate credit through plagiarizing. Besides other reasons of 

plagiarism including time management deficit, 

misunderstanding of the topic, unconsciousness (unawareness 

when committing plagiarism) (Dennis; 2004: 3) task/text 

difficulty, the lack of familiarity with the topic (Abasi & Graves, 

2006: 112) or with the academic writing conventions, the poor 
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linguistic profile of the writer, the lack of critical thinking as a 

cultural characteristic of non native speaking countries 

(Amsberry, 2009: 32-34-35), the lack of confidence among 

writers, low self-esteem and self-efficacy, unfamiliarity with 

citing strategies ( Introna et al. 2003:109), and overloaded work 

(Maddox, 2008: 132) 

Age can also be an influential factor in plagiarism. In a study 

conducted to investigate the Iranian students' reasons for 

plagiarism, Alireza Ahmadi (2014: 158) noticed that older 

students are less likely to plagiarize in comparison to young 

students. Old students show more obedience to ethics and 

academic standards in contrast to young students who seem to 

be "risk-takers" 

Gender is another concern to explain the act of plagiarism. 

Investigations about the issue showed that the biological 

differences between males and females lead to differences in 

attitudes and ethics. male tend to be more risk-takers focusing 

only on the benefits they get beyond cheating, females are less 

risky and more careful and prudent not to get embarrassed by 

cheating accusations  

Furthermore, Payne and Nantz (1994: 90) relate plagiarism to 

morals and values. Learners' believes which do not banish 

plagiarism and deal with the phenomenon as no cheating and 

even more acceptable has made plagiarism growing bigger and 

faster.  

Situational factors like easy access to the internet and high-

tech development. As a matter of fact, these new technological 

advancements and the internet have certainly contributed to 

developing students' autonomy and learning achievement. 

However, such advancement would be a double-edged sword if 

they are used by unethical dishonest students "We know 

students are cheating more often today their cheating techniques 

are increasingly sophisticated and many express guilt or remorse 

only if they get caught. The byword appears to have changed 

from don't cheat to don't get caught" (Foss, 2000:01)  

The institutional policies can also lead students to plagiarise 

if they are not clear or they show little or no punishment of 
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plagiarism allegation. Strict and clear standards can raise 

students' awareness of plagiarism and increase the commitment 

to such misconduct (Introna & Hayes, 2005: 119). 

 

The lack of educational training can lead to plagiarism. 

Students may plagiarise unwillingly if they are not taught the 

academic skills needed to write from resources efficiently and 

appropriately. Skills like: how to read materials and critically 

select information from multitude of sources, how to paraphrase 

and incorporate them in their research, and how to attribute the 

original author using referencing techniques. Let alone how to 

structure and produce a piece of writing (Introna & Hayes, 2005: 

110). 

8. Plagiarism in Algerian Universities 

The literature records few studies about plagiarism in the 

Arab and African world in general and in Algeria in particular. 

In the Algerian context, limited studies were conducted to 

investigate the issue of plagiarism including (Bensalem, Rosso 

& Chikhi, 2013; Abdaoui Mounya ,2018 ; Makhlouf Abdelkader 

&Mehdaoui Amaria , 2016). This would explain nothing but 

how faculty members in this region show little attention to 

research and publishing and that plagiarism is not given 

importance in academia, although the academic sphere must 

ensure integrity and deter dishonesty. Plagiarism has been a 

debate of research for years due to the complexity and the 

danger of the phenomenon which becomes world widespread 

and the Algerian universities are not an exception. In a web 

article, Laeed Zaghlami (2016) noted the spread and the 

seriousness of plagiarism in Algerian Higher education. He 

reported many cases of plagiarism which took place in different 

Algerian universities. Cases like that of the Dean of social and 

human sciences and two lecturers at the University of Khenchla 

who have been convicted of plagiarizing an international review. 

Another case took place at the University of Oran (faculty of 

law) where two PhD dissertations were rejected for plagiarism 

allegations. Far from Oran, in Biskra University, a PhD student 

https://www.universityworldnews.com/fullsearch.php?mode=search&writer=Laeed+Zaghlami
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was suspected of plagiarizing some chapters to include in his 

graduation thesis. (Laeed Zaghlami, 2016)  

Algerian dishonesty went across borders and hit the 

international literary works. In his article "Paradise of 

Plagiarism: The Internet, Copyright, and the Mystery of 

AlSha'ar AlGhushash" 2007, Pontiac narrated a story of a 

professional Algerian poet plagiarizer to whom he refused to 

mention his name believing it is fake and called AlSha'ar 

AlGhushash which means "the cheater poet".  

Moreover, statistics indicate a noticeable rise in plagiarism 

instances on an international level. From 2011 to 2016, more 

than 20 scientific works have been proven to contain plagiarism. 

Most of them were PhD dissertation and the victims were 

researchers from different nationalities including Iran, Egypt, 

Iraq, Saudi Arabia, Poland, Palestine, and Morroco (Sayeh, 

2017)  

In the light of such craze to plagiarism, calls denouncing the 

reality of plagiarism in the Algerian context raised alerting the 

authorities of the danger of plagiarism against the field of 

scientific research and invited them to take actions against 

plagiarism (Zaghlami; 2016). In reaction to those calls, The 

ministry of higher education released the resolution n° "933", on 

July 28th, 2016. The resolution set considerable regulation 

standards to deal with the issue and consisted of punitive and 

preventive measures to deter and prevent plagiarism in higher 

education. Recently, the code n° 933 was rejected and the 

ministry of higher education has released a new code by the end 

of 2020. The new code n°1082 sets out the legal procedures for 

preventing plagiarism. However, it brought no significant 

changes in comparison to resolution n°933 

9. Plagiarism from Legal Perspectives  
As it was mentioned earlier, legal procedures have been set to 

fight plagiarism in higher education including the ministerial 

resolutions n°933 and 1082.  

The recent code n°1082 which was enacted last December 

2020 consists of 33 articles divided into five chapters and sets 

out the legal procedures to deter plagiarism. Chapter 2 consists 

https://www.universityworldnews.com/fullsearch.php?mode=search&writer=Laeed+Zaghlami
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of defining plagiarism and its forms. Article 03 of this chapter 

provides a clear and detailed picture of what is plagiarism and 

what constitutes it. Whereas chapters 3 and 4 include the 

preventive and punitive measures set by the Algerian legislator 

to fight and prevent plagiarism. 

9.1. The Preventive Measures:  

This part is divided into 3 sections: 

Section one set new ethical values that would provide a fair 

educational environment to all educational members.  In its 

article 04, the section focuses on raising awareness about 

plagiarism and its danger through engaging students, teachers 

and academic researchers in extensive educational training and 

periodical forums. The lack of awareness about plagiarism is 

one of the reasons influencing plagiarism. Therefore, educating 

students and researchers about plagiarism and the academic 

writing conventions and cultivating them about the seriousness 

of the act would boost their understanding and develop a sense 

of responsibility and value to deter plagiarism  

The second section includes article 5 which sets the 

regulations about doctoral training and scientific research 

activities, in addition to the control over previous academic 

works. The resolution in this section obliges the scientific 

committees in all universities to respect the teachers' specialties 

before assigning them supervision and to insist on originality 

and novelty when choosing the themes and subject of graduation 

thesis and dissertations  

Section three imposes control measures. The new resolution 

has instructed all the Algerian universities to set up a database 

on their websites in which all students and teachers' academic 

writings (articles and theses) would be published so that cases of 

copying would be figured out quickly and easily. As a result, 

plagiarism instances would be minimized. The act also 

recommends the use of plagiarism checker software in all 

universities and their faculties around the country. 

9.2. Punitive Measures:  
Chapter 4 of in act n° 1082 explains the ways of handling any 

suspicious complaints of plagiarism and the punitive procedures 
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to be taken against plagiarizers. Section one and two of the 

chapter detail the procedures that the Professional Ethics 

Committees must follow to investigate any plagiarism 

accusation against teachers or students, whereas section 3 

determines the legal penalties against students, teachers and 

researchers who have been proven to be involved in plagiaristic 

behaviour. The articles 27, 28, 29 and 30 set the following 

Sanctions against plagiarizers:  

 Revoking any graduate dissertation, published articles or 

any other scientific research activity which has been 

proven to contain any form of plagiarism as mentioned in 

article 03. 

 Expulsion of any teachers and even possible judicial 

actions against plagiarizers.  

10. Beyond the Legal Measures 
Although the refined regulations, and the punitive measures 

taken by the ministry of higher education against academic 

dishonesty, plagiarism is still evolving in the Algerian academic 

sphere. In his web article "Universities take steps to curb 

academic dishonesty" Zaghlami (2018) again reported new 

instances of plagiarism in different Algerian universities. He 

described the reality of cheating in the Algerian academic 

settings as the plague that won't go away and reported many 

professors' declarations concerning the reasons why this 

pandemic is still spreading.  

The Algerian Professor Sadallah Boubaker-Khaled related 

the pandemic spread of plagiarism and academic cheating to the 

lack of severe punishment. He declared in University World 

News that cheating "is spreading more and more because it did 

not find a deterrent". Boubaker-Khaled added, "We have not 

heard of anyone being punished for such heinous acts apart from 

some reports in the media and then the case is quickly forgotten 

or shelved". Others related this issue to different factors 

including technology (Tahri), ethics and society (Derdouri). 

Whereas Abdelkader Gasmi, suggested a radical approach that 

starts punishing cheating from the primary school level. Amrane 

Belaid, an associate professor in the faculty of science and 
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applied sciences at the University of Bouira highlighted the 

negative effect of plagiarism on tarnishing the reputation of the 

Algerian universities internationally stating "Cheating is a 

plague that today tarnishes the image of the university. There 

was a time when our university was an incubator, a provider of 

high-level executives for the needs of the country and all sectors 

of activity. That time is far behind us." (Zaghlami 2018) 

The Algerian universities are still ranking at the end of the 

list. According to Times Higher Education World University 

Rankings 2021 which include more than 1,500 universities 

across 93 countries and regions, the Algerian universities are 

placed between the positions 501 and 1001 globally. The 

University of Farhat Abbass, Blida occupied the 1st position 

nationally and the 501st globally, followed by the University of 

Oran in position 801 and the University of Bejaia 1001. 

The last July, The Spanish higher council for scientific 

research "Biometrics" ranked the top 3 Algerian universities as 

follows: 

Ranking 
World 

Rank 
Universities 

Impact 

Rank 

1 1915 University of Sciences and 

Technology  Houari 

Boumediene - Algiers  

6985 

2 1998 University of Constantine  5534 

3 2179 University of M'Sila  3375 

Source: Biometrics Website 

Fig.1. Biometrics World Rank of the Top 3 Algerian Universities 

 

11. Conclusion  

The dilemma of plagiarism still exacerbates in the Algerian 

academic settings despite the legal reforms brought by higher 

education. The struggle to establish academic integrity and deter 

plagiarism should not come to an end. The literature reviews the 

https://www.usthb.dz/
https://www.usthb.dz/
https://www.usthb.dz/
https://www.univ-msila.dz/
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complexity and the multidimensionality of the issue. Therefore, 

it is important to realize that deterring plagiarism on one scale 

will not be effective. The prevention of plagiarism must 

consider all influencing factors which contribute to such 

dishonesty. Also, all the academic sphere members must 

participate in this process. To overcome this issue the fieldwork 

suggests the following:  

 Universities should grant the serious and fair application 

of the legal regulations mentioned in the ministerial 

resolution n° 1082. The punitive measures should be 

applied against all plagiarizers regardless of their grades 

or positions 

 We recommend further educational reforms. The 

adaptation of a formative or "plagiarism education 

approach," which aims at educating learners about 

plagiarism and how to avoid it in practice rather than 

providing abstract definitions which would tell nothing 

about the issue in context.  

 The fieldwork also suggests the use of detection software 

in all universities, their faculties, and search laboratories. 

Although the recommendation to use plagiarism 

checkers, Algerian universities do not have any. 

Authorities should devote a considerable budget to buy 

licensing of credible detection tools like "Turnitin". 

Those tools should not be used as a punitive measure 

only but also as a learning strategy which takes part in 

the formative approach. 

 To enhance academic integrity, departments over 

universities must create their "Honor Code", a statement 

which includes ethical and moral principles that should 

be signed and strictly followed by all members of the 

academic environment.  

 Teachers should participate in ensuring academic 

integrity through integrating their learners in systematic 

writing training which develops their academic writing 

skills and source use. Teachers can be a source of 

pressure for students if they are unfair or over-
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demanding. Thus teachers should be prudent about this 

issue and about the way of assessing the written 

assignment.  

 Students and researchers should take plagiarism into 

seriousness. They should recognise that it is their 

responsibility to present credible and original works. 

Therefore they should learn by themselves how to use 

source text adequately and how to develop academic 

writing skills. Students should also develop information 

literacy skills to get away from the internet's negative 

side effects which lead to plagiarism. 
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         Abstract:  

This study tackles the subject of protecting the human 

right to health and well-being at the level of criminal law. Such 

concept is an innate and unquestionable right, as well as a 

prerequisite for all other rights. It is stipulated by various laws 

both internationally and nationally; for instance, the Algerian 

legislator relied on a specific criminal law-related policy to 

protect health through several legal provisions in the Penal 

Code, and many other complementary laws such as 

environmental laws and consumer protection laws. Furthermore, 

considering that the medical profession is a field that warrants 

the preservation of the safety, life and health of human beings, it 

has been subject to a fair share legal texts that directly 

criminalize certain harmful practices.   

This study aims to examine the right to health in the scope 

of criminal law regulations; since most criminal laws protect this 

legal interest as a collection of separate rights, which stands in 

contradiction to applicable realities. Our study, therefore, seeks 

to deal with the best possible ways of applying criminal 

protection laws to uphold the right to health. 

        Key words: Right, Protection, Health, Consumer.  

 الملخص:         
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية لحق اإلنسان في الصحة، وهو 

حق فطري وأصيل وشرط أساسي للتمتع بجميع الحقوق األخرى ونصت عليه 

مختلف الشرائع سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، فالمشرع الجزائري  في هذا 
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ن خالل عدة نصوص قانونية  في السبيل اتبع سياسة جنائية محددة لحماية الصحة م

قانون العقوبات، والقوانين المكملة له كقانون البيئة وقانون حماية المستهلك، وباعتبار 

أن العمل الطبي هو المجال الذي تبرز فيه ضرورة المحافظة على سالمة وحياة 

وصحة اإلنسان فقد نال نصيبا من النصوص القانونية التي جرمت بعض الممارسات 

 سة بصحة اإلنسان بشكل مباشر.الما

ث تهدف هذه الدراسة إلى دراسة نطاق تنظيم الحق في الصحة جنائيا، حي

ما  تحمي معظم القوانين الجنائية هذه المصلحة القانونية كحقوق منفصلة، وهو

 يتعارض مع الواقع الواجب التطبيق، ولذلك تسعى هذه الدراسة إلى استخالص

 الجنائية للحق في الصحة. أفضل السبل لتطبيق الحماية

 .حماية، الصحة، مستهلك، حق الكلمات المفتاحية:         
 

          INTRODUCTION: 

Health is an essential requirement for the functioning of 

every individual and society. Preserving it and maximizing its 

value and importance has recently become paramount and a high 

priority. The right to health is closely linked to life; its merits 

and importance are unquestionable as a component of life itself. 

The preservation and protection of health fall within the 

spectrum of human rights, as this particular right relates to the 

origin of all human rights, and is a basis for ensuring that its role 

is preserved within the same context. The idea of the right to 

health has been confirmed at two levels; first, at the international 

level through the Universal Declaration of Human Rights, as 

well as the proposed social, economic and cultural covenant of 

states by the United Nations in 1966, which was adopted by 

Algeria in 1989. 

Along the same vein, the Alma-Ata 18 declaration 

affirmed everyone's right to the highest possible level of health, 

and the duty of governments to consider this task as one of their 

most vital social goals. 

Second, at the national level: Most legislation now deals 

with this right in criminal law through the enactment of legal 

texts that protect health in its many forms, be it physical, 

psychological, environmental, or food safety. It also puts into 

service all means and tools aimed at protecting human health 

from all dangers including treatment of serious diseases and 

epidemics. 
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For that end, the Algerian legislator pursued a specific 

policy to protect health through several legal provisions in the 

Penal Code, and complementary laws such as the Environment 

Act and the Consumer Protection Act. And as the medical field 

is an area where the need to preserve human health is essential. 

A fair share of the legal texts were dedicated to 

criminalizing of several practice that are deemed hazardous to 

health. 

The importance of this study lies in the fact that the subject of 

health occupies an important place in the exceptional 

circumstances that the world is going through. A world where 

human health is threatened on many sides by the spread of 

pollutants, deadly viruses and epidemics. As such the need for 

comprehensive protective measures to address threats to human 

health became more important than ever—both nationally and 

internationally.  

The aim of this study is to examine the scope of regulating 

the right to health at the level of criminal law. Most criminal 

laws protect this legal interest as a form of a separate right, 

which contradicts the realities of our day and age. This study 

therefore seeks to draw out the best ways of applying criminal 

protection to the human right to health. Based on that, we can 

pen our research question as follows: What legal guarantees has 

the Algerian legislator put forth to protect health?  

We rely on the descriptive approach, which appears 

through the presentation of the concept of health in both 

jurisprudence and legislation. We also use the analytical 

approach when it comes to reviewing criminal law texts that 

govern the right to health in Algerian legislation. The study also 

warrants the use of the comparative approach in order to 

examine statements of jurisprudence as compared judicial texts. 

Our research is divided into two major sections, the first 

deals with the right to health under international treaties and 

conventions, while the second is about the crimes that are 

harmful to health in the Environmental Act and the Consumer 

Protection Law. 
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First: The Right to Health Within the Scope of International 

Treaties and Conventions 

Health is the prerequisite for a decent life, and not just an 

advantage that is enjoyed exclusively by some. The right to 

health is a right for all; the first recognition of the right to health 

came in the 1946 WHO Constitution, as well as in the Universal 

Declaration of Human Rights adopted by the United Nations—

as a vital element of the right to decent living—on the eve of the 

Second World War in 1948 (Abu Ajaj, 2017). 

Furthermore, several international conventions recognized 

the right to health, such as The Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 

1979, and the Convention on the Rights of the Child 1989, as 

well as other regional human rights conventions such as the 

African Charter of Human and Peoples' Rights 1981 and the 

Additional Protocol of the American Convention on Human 

Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights 

1988. 

Section One: Defining the Concept of the Right to Health 

In this part, we address the definition of the right to health 

and other rights associated with it; 

Part 1: Defining the Right to Health 

According to Ibn Manzur’s “The Tongue of the Arabs”, it 

means the departure of disease, well-being and healthy as 

opposed to sickness. It also stands for the absence of illness and 

the body being in its natural condition with which actions are 

carried out on a natural course. Moreover, the Hadith says “Fast 

and you will be healthy" and healthy means remaining intact and 

maintaining the integrity of one’s body and mind. It is, by 

extension, the correct state and the opposite of that which is 

false. It also means the return to that which is normal after its 

disappearance.  El-Siha or health is the conditions and 

requirements for something being fully met. (Ben Drid, n.d) 

Part 2: Defining “the Right to Health” Terminologically 

According to Professor Jerome Monnier in his book on 

public health: "the difficulty of finding a satisfactory definition 

to health does not stem from an issue of vocabulary, but due to 
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the complexity of a multifaceted and ever-changing reality". The 

definition, therefore, varies depending on the one giving it and 

the particular subject in which the terminology is studied. 

Generally, it is defined as the state in which actions are 

conducted properly (Al-Kandari, 2003). According to the WHO 

constitution, health is “A state of complete physical, mental and 

social. well-being and not merely the absence of. disease or 

infirmity”. Perkins defines health as a state of balance between 

the different functions of the body that come as a result of the 

body’s adaptation towards the harmful factors that it 

experiences. 

Part 3: The Legal Definition of the Right to Health 

The right to health is linked to the basis of all human 

rights and that is the right to life, which was ratified at the 

international level through the Universal Declaration of Human 

Rights as proclaimed by the United Nations General Assembly 

in 10 December 1948 in article 25 paragraph 1, where it 

emphasized that the right to health is reflected in the satisfaction 

of the necessary needs of human beings for food, clothing, 

housing, and decent living.  This right is effectively guaranteed 

in the proposed International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights of the United Nations. The latter was fully 

embraced by Algeria in 1989. The right to health was affirmed 

by the European Charter of October 18, 1961, which France 

joined in 1972; it was then emphasized in light of the necessity 

to bring it in line with the social variables that occurred since it 

was adopted. (Ben Amer Tounsi, 1995) 

Article 12's concept of "highest achievable level of health" 

takes into account both the biological and socio-economic basic 

conditions of the individual and the resources available to the 

State. There are a number of aspects that cannot be addressed in 

the context of the relationship between States and individuals 

alone; In particular, the State cannot ensure good health, nor can 

States provide prevention of every cause that can lead to human 

illness. In the sense that, genetic factors or an individual's 

vulnerability to illness and his or her partaking in unhealthy or 

dangerous lifestyles also play a vital role. 
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Section Two: Rights related to the Right to Health 

The right to health overlaps closely with many other 

human rights, including the right to food, housing, employment, 

education, life, non-discrimination, privacy, access to 

information, prohibition of torture, etc. In its public comment 

No. 14, the United Nations Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights provided detailed guidance to States on their 

obligations to respect, protect and fulfil the right to health. The 

Committee also noted that this right contained the following 

interrelated and fundamental features: 

1. Availability: States must provide an adequate number of 

public and individual working healthcare facilities throughout 

their territory, as well as safe water and sanitation facilities, 

trained medical staff and fairly paid professionals as well as 

basic drugs and medication.  
2. Accessibility: it is characterized by four basic elements: 

non-discrimination, physical access, economic access and access 

to information. Everyone must have access to health-related 

facilities and services, particularly the most vulnerable without 

any discrimination on any ground; facilities and services, as well 

as basic health components such as water and sanitation 

facilities must be safely accessible. All must be able to afford 

health-related facilities, goods and services, taking into account 

the principle of equity when it comes to payment; so that poor 

families do not end up bearing the burden of disproportionate 

health expenditures. Finally, States must ensure that everyone 

has the right to seek, obtain and transmit information on health 

issues, without disturbing the confidentiality of medical data. 

The right to health is closely linked to and depends on the 

realization of other human rights, as enshrined in the 

International Bill of Human Rights, including the right to food, 

housing, employment, education, human dignity, life, non-

discrimination, equality, prohibition of torture, privacy, access 

to information, freedom of association, assembly and mobility; 

these rights, freedoms and others address indivisible 

components of the right to health.  
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Two: Guarantees of the Right to Health in Charters and 

Treaties 

In this part, we address the general guarantees of the right 

to health, and then the right to health for specific groups; 

Section One: General Guarantees of the Right to Health 

General guarantees of the right to health come in the form 

of the right to a healthy environment in nature and in workplaces 

as proclaimed and ratified by international health regulations to 

promote the human right to health; 

First: The Right to a Healthy Environment in Nature and 

the Workplace 

The right to a healthy environment in nature and the 

workplace includes: 

1. The Improvement of all Aspects of Environmental and 

Industrial Health: Among other things, we mention the need 

for preventive measures related to occupational accidents and 

diseases, the need to ensure an adequate supply of safe drinking 

water and basic sanitation, population protection and reducing 

their exposure to harmful substances such as radiation, 

hazardous chemicals or other harmful environmental conditions 

that directly or indirectly affect human health.  Moreover, 

industrial health means minimizing the causes of health risks 

inherent in the working environment, as much as possible.  

2. The Right to Disease Prevention, Treatment and Control: 

The prevention, treatment and control of epidemic, 

endemic and occupational diseases require economic 

development and gender equality. The right to treatment 

includes the establishment of an emergency medical care system 

in cases of accidents, epidemics and similar health risks, disaster 

relief and emergency humanitarian assistance. Disease control 

refers to individual or joint efforts by States, among other 

things, to make technologies relevant to the use and 

improvement of epidemic control and data collection systems 

(Office of the High Commissioner for Human Rights, 2008). 

Second: International Health Regulations Promoting the 

Human Right to Health  
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WHO is the international health organization of the United 

Nations which began work when its Constitution came into 

effect in 1948 when WHO's responsibility towards disease and 

epidemic control was established. In 1951 IHR regulations were 

adopted to provide a legal basis for the organization’s 

framework and its role in epidemiological disease prevention. In 

2005 health regulations called the International Health 

Regulations (2005) were adopted as a legal framework for 

reporting epidemics. 

Contrary to WHO’s 1969 rules, which were limited to 

infectious diseases such as influenza, yellow fever and plague, 

the 2005 regulations were more extensive, focusing on all health 

risks; this also applied to Covid-19. 

And through these regulations, States agreed to strengthen 

their ability to detect, evaluate and report public health events; 

WHO plays a coordinating role in international health 

regulations. 

1. International Cooperation After the Declaration of an 

International Emergency: any disease can only be classified as 

an epidemic if it reaches a certain level of risk, forming the basis 

for WHO’s intervention with the assistance of States to provide 

protection as is the case today with the emerging CORONA 

virus—the latter was classified as a global pandemic or 

pandemic, when FAO Director-General Tedros Adhanom 

declared: "The CORONAVIRUS is a global pandemic or 

epidemic". Among the conditions required for declaring 

emergencies as defined above we mention: 

A. An unusual event already occurring in accordance with the 

definition of the General Directorate of the Organization of a 

global epidemic; 

B. Poses a threat to public health: it is not enough to be a usual 

event, but must also come with a tremendous impact on public 

health, i.e., its threat to the human right to health; 

C. International spread of the disease: the disease must spread 

widely and significantly among the countries of the world, 

requiring clear and specific control and response; 
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D. Requires an international response through the efforts of 

national governments and public and specialized organizations. 

Section 2: The Right to Health for Specific Groups  

Many international conventions have recognized the right 

to health for every human being without discrimination, 

emphasizing this right for certain groups due to their particular 

circumstances and fragile status in society, the most important 

of which are women, children and people with special needs. 

First: Children’s Right to Healthcare 

Children’s right to healthcare was penned in article 24 of 

the Convention on the Rights of the Child of 1989, which 

referred to the children’s right in the highest attainable level of 

health, that no child was denied access to health care, that infant 

and child mortality should be reduced, that diseases and 

malnutrition should be combated, that maternal health care 

should be ensured, that traditional practices that harmed 

children's health were abolished and that international 

cooperation was encouraged to apply this right. Particularly in 

developing countries. Article 25 of the Convention was devoted 

to children’s health deposited by the authorities for care, 

protection or treatment; article 23, paragraph 3, emphasized 

ensuring that children with disabilities had access to health care 

services by the State.(Abd El Ghani, n.d) 

Second: Women's Right to Healthcare and Life 

Violence, including kidnapping, assassination and 

extrajudicial killings, is strictly prohibited at all times; dowry-

related violence or "honor" killings are acts that are strictly 

prohibited by international law and must be prevented, 

prosecuted and punished by the State concerned. Female genital 

mutilation is detrimental to her health and to women's lives and 

is opposed to international law. States have a duty to take 

appropriate and effective measures to eradicate this practice, and 

to prevent maternal mortality. National legislation must provide 

at a minimum level the right for abortion in cases where, for 

example, women's health is at risk and in cases of rape or incest. 

Third: The Right of People with Special Needs to Healthcare 
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States recognize that persons with disabilities have the 

right to enjoy the highest levels of health without discrimination 

on the basis of disability; States take all appropriate measures to 

ensure that persons with disabilities have access to gender-

sensitive health services (Abd El Ghani, n.d), including health 

rehabilitation services. Nations are currently working to:   

1. Provide free or affordable healthcare and programs for 

persons with disabilities equal in scope to the quality and 

standards they provide for others, including sexual and 

reproductive health services, as well as public health programs. 

2. Provide the health services needed specifically for persons 

with disabilities due to their disability, including early detection 

and intervention where appropriate, and services aimed at 

minimizing and preventing further disabilities; 

3. Provide these health services the closest possible to their 

communities, including in rural areas; 

4. Request health professionals to provide care to persons with 

disabilities that is of same quality they provide others, on the 

basis of free and informed consent. This is achieved through 

raising awareness of human rights, dignity, autonomy and the 

needs of persons with disabilities by providing them with 

training and disseminating ethical standards on health care in 

public and private sectors (Article 25 of the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities). 

Second: Health-damaging crimes in the Environmental and 

Consumer Protection Act 

The environment is the medium in which man lives, and 

therefore it is to be maintained and preserved. Particularly from 

attacks that may affect human beings, as well as the food and the 

materials used and consumed by humans lest serious damage is 

caused if the rules of health, hygiene and other risk prevention 

requirements are not taken into consideration. 

In this research, we will address some of the crimes 

contained in both the Environmental Protection Act and the 

Consumer Protection Act. 

Entry One: Criminal health protection in the Environment 

Act  
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From the transition of human beings from agricultural to 

industrial societies, there has been a widespread consumption of 

natural resources. When new technology emerged, particularly 

the nuclear industry, the relationship between man and nature 

became complicated, and humans have ignored the right of 

others to live in a clean, risk-free and damage-free environment 

(Al Demeiri, 2010) This prompted the international community 

to tackle this risk and reconsider the identification and definition 

of environmentally harmful behavior and thereby criminalize 

what is considered an attack on the human right to health. 

Section 1: The Right of Humans to a Healthy Environment 

The gradual deterioration of the global environment has 

compromised human safety and survival on the planet. The fate 

of man is linked to the ecosystem in which he lives because the 

environment is shared by all humanity. 

And in order to take the issue of the environment seriously 

it was necessary to make it a human right. Human beings have 

the right to live in an environment where they feel reassured, 

safe and secure, or what is known as the right to live in a 

healthy, clean and free environment away from diseases and 

dangers. 

First: Defining the Right to a Healthy Environment 

The right to the environment is one of the rights 

guaranteed by the third generation of human rights or what has 

been termed as solidarity rights. Recognizing the right of human 

beings to a healthy environment began receiving international 

attention after the 1960s and 1970s, especially after the 

Stockholm Conference of 1972. As a result, the concept is still 

confusing to some; it is defined as the right to disease-free and 

healthy environment, and it could include Human-induced 

crimes towards the environment. There are those who assert that 

the content of this right is that every human being has the right 

to live in a healthy and clean environment, which carries no 

risks, and allows him make use of its resources and maintain it 

in such a way that allows him to live a decent life that is in 

accordance with his development (Al Yakoubi, 2001). In the 

sense that all environmental laws and all measures taken to 
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maintain them are to protect human beings and provide an 

adequate environment for human life (Al Demeiri, 2010). 

Moreover, it has also been defined as the right to a natural 

medium fit for the permanence and development of all 

neighborhoods including man as a component of the 

environment. 

In jurisprudence, this right has been defined as: "a right 

based on the belief of individuals and communities that it will 

not be safe unless it takes into account the negative 

environmental consequences of human behavior". It is also: 

"The authority of every human being to live in a balanced and 

healthy environment, to enjoy and use the resources of nature in 

a way that guarantees him a decent life and integrated 

development of his personality without prejudice. We can say it 

is the duty towards preserving the environment and its resources 

and to work to improve and develop them and combat the 

sources of their degradation and pollution. 

For Algeria, the agencies charged with protecting the right 

to a healthy environment are the National Observatory for 

Human Rights. The Observatory has been assigned the task of 

monitoring, researching and evaluating human rights. After that, 

it was succeeded by the Advisory Committee for the Promotion 

and Protection of Human Rights established on 25/03/2001 

under Presidential Decree No. 71/01; its tasks are to monitor 

human rights, to develop annual reports containing statistics on 

crimes against human rights and to present them to the President 

of the Republic or the President of the National People's 

Assembly (Yahia, 2007; p.25). It also carries out periodic 

reports submitted by Algeria to bodies arising from international 

human rights conventions and possesses a media presence and 

holds international meetings to spread a culture of peace and 

reject a culture of abuse of rights. As part of the protection of 

the right to the environment, Algeria has also established public 

bodies aimed at protecting the environment itself. These bodies 

operate under the guardianship of the Ministry of the 

Environment, through means of decrees and laws. It includes the 

National Waste Agency, the Biological Resources Development 
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Centre, the National Coasts Province, the National Observatory 

for Environment and Sustainable Development, the National 

Centre for Cleaner Production Technologies. (Bou Sultan, 2003; 

p.43) 

Second: The Relationship Between the Human Right to 

Health and the Right to a Healthy Environment 

The right to a healthy and peaceful life is one of the most 

important of human rights. It has several aspects and one of 

them reveals the close link between the human right to health 

and the right to a clean environment. Since the human right to 

health is mainly subject to major attacks that are difficult to 

respond to or prevent, the risk of a combination of 

environmental hazards and pollutants that States do not have 

sufficient control over is always present. Furthermore, there is 

the factor of environmental pollutants produced by industrial 

projects that are undeterred due to the absence of Legislation 

that regulates their activities and limits their negative effects on 

the environment, or simply due to inadequacy or ineffectiveness. 

Based on that, we can say that protecting the environment 

is the act of protecting the human right to health, which makes 

the environment a dimension of the many dimensions of human 

rights. (Matalqah, 2012; p.04) 

The Universal Declaration of Human Rights of 1948 

provides for the right to health. After it the Special Covenant on 

Civil and Political Rights, a binding international convention, in 

which Algeria is part of, and it emphasizes the right to health; 

The human right to health needs to be protected from any attack, 

but it also needs environmental conditions to ensure the 

continuation of life on Earth, as without clean air, clean water 

and ongoing environmental resources it is impossible to protect 

the human right to life. (Ritib, n.d.; p.22) 

Section 2: Some Aspects of Health Damaging Abuses in 

Environmental Crimes 

Within this section we address the threat of medical waste 

or Health-care waste to human health and to the environment. 

First: The Threat of Medical Waste to Health 
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1. Definition of medical waste: Medical waste is defined as 

waste from health-care facilities, such as hospitals, various 

medical clinics, blood banks and veterinary clinics, as well as 

medical research laboratories. 

Medical waste is of particular importance, as it is 

produced on a daily or approximately hourly basis, and is 

usually contaminated with blood, body fluids, or other 

substances involving potential infection. (Mohamed Farid, n.d.; 

p 68).  States divide medical waste into six categories: 

A- Tissue waste, organs, body parts, and bodily fluids removed 

during surgery or autopsy. 

B- Human blood, serums, plasma, and blood products. 

C. Microbiological waste including samples from medical 

laboratories, petri dishes, medical devices used for blood 

transfusion or vaccination, as well as live and diluted vaccines. 

D. Contaminated sharp objects, contaminated medical saddles 

(needles), syringes, striped blades, Pasteur pipettes and broken 

glass. 

E. Waste produced by isolated patients in hospitals, where such 

waste must remain away from others due to it coming from 

patients with serious and infectious diseases. 

F. Bed residues, parts and bodies of contaminated animals, 

which are deliberately exposed to pathogens in the areas of 

medical research and biological production, or body parts of a 

live animal that act as a drug testing component. 

Concern about the potential health risks of medical waste 

began to grow in the 1980s when medical waste was washed or 

dumped on many east coast beaches in the United States. This 

pushed Congress to enact the Medical Waste Tracking Act in 

1988. 

It is a federal program that called on the EPA to issue 

regulations on medical waste management, which the agency 

did on March 24, 1989, and the regulations for the program 

began in two years on June 24, 1989 in five U.S. states (New 

York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Puerto Rico), and 

expired on June 21, 1991. (Boutonnet & Neyret, 2010; p.912) 
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During this time, the EPA collected information, conducted 

several studies on medical waste management, and the agency's 

information collected during this period concluded that the 

pathogenic potential of medical waste was the largest in its 

production phase, whilst the risks declined naturally after 

production. 

1. Classification of Medical Wastes: By law No. 01/19 

mentioned above: 

A. Private waste: It has not been classified as dangerous 

according to the above law; by its nature and its own 

components it cannot be treated as household waste and the like. 

B. Hazardous private waste: Because of its materials, 

components and toxic substances, it is confirmed as potentially 

harmful to public health and/or the environment. 

C. Waste of Healthcare related Activities: the resulting waste 

in the above definition, in accordance with article 18 of the same 

Law, is subject to special management and the removal of such 

waste is the responsibility of the producing institution, in a way 

that avoids harming public health and the environment. 

Second: Environmental Pollution Offences and their 

Punishment 

It is well established that the environment in all its aspects 

is affected by development and therefore deserves all the 

protection and attention. The Algerian legislator included these 

environmental elements with the legal protection to not harm 

public health. (Hiba et Al, 2019; p.43)  

The Algerian legislator has drawn up a set of legal texts 

criminalizing certain behaviors that are harmful to public health 

through attacks on the environment. Crimes against the 

environment are divided into crimes, misdemeanors, felonies, 

and violations, while sanctions are divided into monetary 

sanctions and possible prison time: 

1. Divisions of crimes affecting the environment: Referring to 

the Environmental Protection Act, the Algerian legislator has 

dedicated criminal protection to every natural area, preventing 

abuse and harm to biodiversity, as well as the air and water 

environment, not to mention the terrestrial environment and 
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reserves and forests. Through means of legislative provisions 

that contain penal codes applied to violators without departing 

from the course of the Penal Code, which is enshrined in article 

25. 

A. Environmental crimes as a felony: Found in the Penal 

Code and the laws that complement it, article 87 bis of Order 

No. 66/56 of the Penal Code stipulates that: "Attacking the 

ocean, inserting or leaking an article into the air and interior of 

the earth, or dumping it there or in water including territorial 

waters that would put human health, animal or natural 

environment at risk" is punished by the legislator and article 87 

bis 04 states: "A temporary prison sentence of 05 to 10 years 

and a fine of 100,000,000 to 500,000.00 Algerian dinars is 

subjected upon anyone that causes or encourages the acts 

mentioned in article 87 bis by any means". Article 406 of the 

same law provides for the punishment of anyone who 

deliberately damaged water installations with 05 to 10 years' 

imprisonment and a fine of 50,000.00 Algerian dinars to 

100,000.00 Algerian dinars, as well as death in articles 87/6 bis 

and 87/1 bis. 2. Law No. 01/19 on the management, control and 

removal of waste in articles 62-63-64-65-66 provided for the 

number of penalties in the event of violation of these orders. In a 

nutshell, that the Algerian legislator criminalized any attack that 

would harm the environmental elements of the air, land and sea. 

B. Environmental crimes as a misdemeanor: Law No. 

03/10 on environmental protection under sustainable 

development in articles 65-84-90-94 states: "Punishment by a 

fine of 5,000.00 Algerian dinars to 15,000.00 Algerian dinars for 

each Algerian ship captain or pilot of an Algerian aircraft, or 

everyone who oversees immersion or freezing at sea on Algerian 

vehicles or fixed or mobile floating bases in the waters under 

Algerian jurisdiction.  

Each ship captain is subject to the provisions of the 

International Treaty on the Prevention of Fuel Pollution of 

Seawater concluded on May 12, 1954, as well as the unsured 

skipper when pouring or mixing fuel into the sea. 
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Law 01/19 punishes anyone who delivers waste, especially 

hazardous, to a person who exploits an unauthorized facility to 

treat this type of hazardous private waste without a permit.  

Article 172 of Law No. 05/12 on water punishes anyone who 

unloads dirty materials of any nature in wells, pits, spring water 

and drinking areas, or the introduction of all unhealthy 

substances and the dumping of dead animals in water 

installations and lakes. 

C. Environmental crime as a violation: violations are 

many in the environmental field, and the Algerian legislator has 

drawn up provisions to protect the environment and approved 

sanctions for violating said provisions, article 82 of Law No. 

03/10 stipulates that anyone who violates the provisions of the 

article shall be punished with a fine. Articles 48 to 51 also 

tackled the subject of the protection of fresh water in Law 10/03, 

and materials from 52 to 58 of the same law dealing with 

protecting the sea and sea life.    

Article 78 of Law No. 84/12 declares that dumping dirt in 

forest areas is an offence of ploughing or that planting in forest 

property without possession of a permit is punishable. 

Furthermore, anyone who exploits an unlicensed animal 

husbandry institution as well as those who engage in hunting 

without a permit. 

Two: Protecting consumer health in Algerian Criminal Law 

Legislation 

Referring to the provisions of Title IV of the Algerian 

Penal Code entitled Cheating on the Sale of Goods and Fraud in 

Food and Medical Items", chapter 2 of Law No. 09-03 on 

consumer protection and suppression of the aforementioned 

fraud, entitled Offences and Penalties under Title IV 

Suppression of Fraud", the Algerian legislator provided for 

criminal penalties and precautionary measures to contain all 

crimes related to consumer products and are limited to non-

conformity offences when it comes to food consumption. 

Section 1: The Crime of Fraudulent Presentation of a Food 

Product: 
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The consumer may trust a particular food product given its 

fundamental characteristics or qualities or the brand it carries of 

a world-renowned and international quality of consumption, 

and, in the interest of the Algerian legislator, in the spirit of the 

right of the consumer to safety when consuming food products, 

criminalizes any deception or attempt to deceive the consumer 

when it comes to the features or characteristics of a food 

product. (Boudali, 2000; p.250) 

First: Defining the crime of Fraud 

Jurisprudence defined it as: "Actions and lies that would 

show something that is not true or portraying it in a way that is 

contrary to what it really is in reality". (Misbah Al-Qadi, n.d.p: 

51) It also adds: "Behavior that would make the consumer be 

mistaken about a product, such as making some false statements 

or tricks or a display of goods that hides their defects", Also:  

"False and unclear conduct or false statements about the truth of 

the product, its nature, its essential characteristics, elements, 

source or ability," the Algerian legislator called it "the crime of 

deception or attempted deception in food products". 

Second: The Main Components of the Crime of Fraud 

The crime of fraud (deception) or attempted deception in 

the characteristics of the food product is based on three 

components: 

1.The Legal Component: The Algerian legislator defined the 

offence of fraud/deception or attempted deception in the 

characteristics of food products under article 429 of the Algerian 

Penal Code. The content of the aforementioned article 429 has 

failed to tackle aspects such as deception or attempted deception 

on the date of validity, the usability of the food product, the 

precautions of use and the expected results of use, as a result the 

Algerian legislator has remedied this omission under article 68 

of Law No. 09/03 on consumer protection and fraud 

suppression, which states:  "Punishable by the penalties 

stipulated in article 429 of the Penal Code, anyone who deceives 

or tries to deceive the consumer by any means or method that 

was about: - the quantity of products delivered, - delivery of 
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products other than those previously specified, usability of the 

product, date or validity of the product.” 

2.The Material Aspect: Based on the legal component of the 

crime of fraud or attempted deception in the attributes of food 

products, the physical component is be checked in this type of 

crime when the economic intervention comes in a certain 

material conduct that leads to the manipulation of the 

consumer's will and lying about the nature of the food product or 

in the proportion of ingredients necessary for its composition, 

type, source, or when it comes to its essential characteristics, the 

quantity of products delivered or in the product's usability, 

methods of use and precautions of use. Or in the duration of 

validity or in the desired results. In this regard the offender in 

this type of crime does not change the components of the food 

product or decrease them as in the case of the crime of cheating 

but rather manipulates the consumer and makes him consume 

the food product with its defects and shortcomings without them 

being felt by the consumer during the acquisition. 

3.The Non-Material Aspect: Based on the legal component of 

this crime, the crime of deception (fraud) or attempted deception 

in the characteristics of the food product may be classified as an 

intentional crime. For that to happen, however, two 

requirements related to the criminal intent of the perpetrator 

must be established; first, that the offender should be aware of 

the elements of the crime; i.e. his knowledge of the absence of 

the essential characteristics or attributes of the food product, and 

the second is the will of the offender should be directed to the 

elements of the crime and to initiating it; I.e. the will and  

tendency to lie to the consumer and to get him to acquire the 

food product without the required advantages. Based on that, we 

can say that the intent of committing a crime cannot be 

considered present if the perpetrator misunderstood the truth of 

the product himself —without intentionally being ignorant of its 

reality or telling the consumer before completing the transaction 

that the product is faulty. Furthermore, in the case of defects 

being obvious in the product, the offender in this case cannot 

play the card of, and so the intention of deception is clear and 
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consistent. On the other hand, we ought to mention that the case 

of hidden defects in the product and the lack of verification of 

defects may be clear evidence of bad faith, which means the 

purpose of deception is still there (Bin Barih, 2016; p.240) 

Section Two: The Crime of Violating Mandatory Safety 

Regulations of Food Product 

First: Defining the Crime of Violating Mandatory Safety 

Regulations of Food Product 

Jurisprudence addressed the crime of not respecting the 

mandatory safety regulations of food products under the label 

of: "The crime of making or producing food products harmful to 

health", and defined it by saying: "Contamination in processed 

foods harmful to human health means the introduction of 

substances that are not of their nature or infected with microbes 

or parasites that would cause the disease, or that these foods 

may be placed in packages or coils that contain substances 

harmful to health or that may mix dust and impurities in excess 

of the prescribed proportions or it is impossible to purify or if it 

is circulated by people with infectious diseases from which 

infection can be transmitted through food or drink. (Baia, 2015; 

p.130) 

Jurisprudence in this regard also indicated that the 

incidences of this type of crime occurring has increased in 

recent years as a result of increased sources of pollution, which 

may occur during the production phase through the use of 

contaminated water in the irrigation of agricultural food crops 

and in the use of pesticides and fertilizers absorbed by some 

plants and fruit trees. 

Second: The Components of the Crime of Violating 

Mandatory Safety Regulations of Food Product 

1. The Legal Aspect: Article 71 of Law No. 09/03 on 

Consumer Protection and Fraud Suppression states: "A fine of 

200,000,000.00 Algerian dinars to 500,000,000 Algerian dinars 

for anyone who violates the mandatory regulations of food 

safety provided for in articles 4 and 5 of this Law. 

2. The Material Aspect: The materiality of the crime of not 

respecting the mandatory integrity of the food product is not 
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specified by law but by regulation on the basis of legislative 

authorization. Therefore, in reference to the provisions of 

regulations issued by the executive in the area of the conditions 

and manners of the safety of the food product from water 

pollution and pollution with unacceptable or toxic natural 

substances, we find that the physical pillar of the crime of not 

respecting the mandatory regulation of food product safety is 

present when at the stage of consumption that leads to the 

introduction of microbes, parasites or viruses. Or natural 

substances such as dust and minerals in proportions that exceed 

what is specified in regulation. 

3. The Non-Material Aspect: The crime of violating food 

safety regulations is an offence stipulated in article 71 of Law 

No. 09/03 on consumer protection and the suppression of the 

aforementioned fraud and intentional crimes. It requires the 

presence of criminal intent and deliberate misconduct. (Baia, 

2015; p.144) 

Conclusion: 

What we can draw from this study is that there is penal 

protection in Algerian law when it comes to health. It is 

guaranteed by many legislative texts, including specific texts 

directly stated by the legislator, as well as indirect protectionist 

texts. Nevertheless, despite all of these texts, direct and indirect, 

being important and necessary, they still contain many flaws and 

shortcomings that need to be remedied.  

The most important of our work’s results are as follows:  

1. At the international level, States have negotiated a large 

number of agreements aimed at addressing environmental and 

economic challenges. 

2. Individually or jointly, States are making efforts, among other 

things, to make technologies available for improving epidemic 

control and data collection systems on a detailed basis, 

implementing or strengthening immunization programs and 

other strategies to combat infectious diseases. Under the Covid-

19 pandemic, the importance of these state efforts has emerged. 

3. Algerian legislation provides for a number of protectionist 

rules of a penal nature within the framework of health 
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protection, which are scattered in both the Penal Code, the 

Health Act and other laws indirectly related to health, such as 

the Environment Act and the Consumer Protection Act. 

4. Some provisions on penal protection of health came 

preventively, as was the case with the Environmental Protection 

Act, and others were of a deterrent nature, as were the 

provisions of the Penal Code or some provisions of the 

Consumer Protection Act. 

As for our recommendations, we mention: 

1. We propose the drafting of clear and specific provisions in 

criminalizing health-damaging behavior, particularly in the 

Consumer Protection Act, where, for example, a term such as 

deception or fraud calls for legal interpretation. 

2. The Algerian legislator should collect texts on criminal 

protection of health in a single law that includes all provisions 

on criminal consumer protection and health protection against 

environmental crimes. 
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        Résumé:  

        Cet article a pour but d’apprécier les conditions et les 

modalités du financement bancaire des PME de la wilaya de 

Bejaia, qui peuvent se traduire par de réels freins et obstacles 

pour ces entreprises censées être un important levier de 

croissance économique. Pour cela, nous avons procédé à une 

enquête de terrain sous forme de questionnaire adressé aux seize 

enseignes bancaires présentent dans la wilaya de Bejaia. Les 

témoignages des banquiers et la synthétisation obtenue à l’aide 

du logiciel Sphinx IQ2, associés au confortement économétrique 

du logiciel SPSS, ont confirmé le fait que ces entreprises ne 

trouvent pas souvent d’échos favorables de la part de ces 

établissements de crédit, qui sont constamment en train de se 

prémunir contre les aléas du crédit par une sélectivité parfois 

jugée excessive envers ces PME.  

     Mots clés : Banque, Bejaia, crédit, financement, PME. 

Codes de classification JEL: G320, G330 

        Abstract:  

        This article aims to assess the conditions and methods of 

bank financing for SMEs in the wilaya of Bejaia, which can 
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result in real brakes and obstacles for these companies, which 

are supposed to be an important lever for economic growth. For 

this, we have carried out a field survey in the form of a 

questionnaire addressed to the sixteen banking brands present in 

the wilaya of Bejaia. Testimonials from bankers and the 

summary obtained using the Sphinx IQ2 software, combined 

with the econometric support of the SPSS software, confirmed 

the fact that these companies do not often find favorable echoes 

from these credit institutions. Who are constantly in the process 

of protecting themselves against the vagaries of credit through a 

selectivity sometimes considered excessive towards these SMEs. 

           Keywords: Banks, bejaia, credit, financing, SMEs. 
JEL Classification Codes : G320, G330 
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         INTRODUCTION  

La Petite et Moyenne Entreprise (PME) tient une place 

prépondérante dans le paysage économique. Présente dans tous 

les secteurs d'activités, elle prend place et fonctionne dans les 

différents marchés qu’ils soient locaux, régionaux, nationaux, ou 

internationaux (Silem & Albertini, 2008, p. 23). Cette catégorie 

d’entreprise est de nos jours de plus en plus repensée, du fait que 

cette dernière est considérée comme étant le moteur de la 

croissance économique, et est devenue un puissant levier sur 

lequel s’appuient les pouvoirs publics pour atteindre leurs 

objectifs de redynamise économique.  

Les besoins en financement exprimés par les PME sont le 

plus souvent liés aux investissements d’une part (besoin de 

financement à moyen et long terme), à l’exploitation (besoin de 

financement à court terme) d’autre part, et enfin à l’innovation 

(Mourgues, 1994, p. 10). Une autre source de financement qui 

est incontournable est l'autofinancement (financements en fonds 

propres).  Ce denier est défini comme étant le surplus monétaire 

dégagé par l'entreprise sur son activité propre et conservé pour 

financer son développement futur (Cohen, 1991, p. 194).  

Toutefois, dans la majorité des cas, les besoins en 

financement des entreprises algériennes sont couverts par des 

concours bancaires à intérêts, et qui peuvent être à caractère 

bonifié ou pas. Par ailleurs, les besoins en financement des PME 

peuvent regrouper l’ensemble des opérations relatives à 

l’acquisition ou à la création des moyens de production qu’ils 

soient incorporels tel que les brevets, les fonds 

commerciaux…etc. Corporels comme les terrains, les 

constructions, le matériel de transport...etc. Ou bien financiers, 

on site : les crédits à moyen et long terme, les avances de 

trésorerie...etc. De même que le besoin de financement peut 

également s’étendre à la partie immobilisée de l’actif circulant 

(stock, créances, etc.).  

Par ailleurs, en vue de faire face à la concurrence 

acharnée, de nombreuses entreprises comptent sur la créativité et 

l’innovation, et ce, afin de s’aligner sur le marché qui est en 

continuelle mutation et à forte rivalité. Le tout est dans une 
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vision d’amélioration de leur productivité, mais aussi afin de 

pousser plus loin l’aspect de modernisation et d’innovation, ceci 

se traduit alors par ce que l’on appelle communément les 

investissements d’expansion. Le besoin en financement dédié à 

l’innovation est directement lié à la concurrence acharnée entre 

les entreprises, ceci, pousse ces dernières à innover afin d’offrir 

de nouveaux produits et services de haute valeur ajoutée 

(Boldrini, 2008, p. 12). C’est dans cette optique que s’inscrit 

notre contribution, afin de mettre en lumière la typologie des 

financements des PME, notamment de sources bancaires. Ces 

financements se doivent selon (Dufourcq, 2014, pp. 39-53), être 

assurés de manière fluide, globale, et avec des solutions 

diversifiées et à coûts modérés. 

Donc, l'article que nous proposons a pour objectif de 

répondre à la question principale suivante :  

Quels sont les principaux besoins en financement des 

PME de la wilaya de Bejaia ? Le soutien bancaire aux PME 

de la wilaya de Bejaia, est-il tributaire d’un schéma 

procédurier sélectif relevant de conditions et de modalités 

bien spécifiques ?  

Afin de répondre à cette problématique principale, nous 

avons choisi de concentrer nos efforts sur une étude de terrain 

qui a duré quatre mois, celle-ci s’est étalée de Juin à Aout 2020. 

L'objectif de notre investigation a été d'étudier les besoins, les 

modalités ainsi que les conditions d’octroi des crédits bancaires 

à cette composante incontournable de l’économie algérienne, 

qui n’est autre que la PME, à travers une enquête par 

questionnaire auprès des banques de la place, situées au niveau 

du chef-lieu de la wilaya de Bejaia, que nous avons par la suite 

confirmé les résultats par un modèle économétrique.   

La première hypothèse de cette recherche, est que les 

PME, sont constamment à la recherche de financements 

externes. Mais, sur le marché algérien, les banques sont les 

principaux partenaires susceptibles de répondre aux besoins de 

ces entreprises. Ainsi, à l’aide des différents dispositifs d’aide 

aux PME, mis en place par les pouvoirs publiques, l’accès de 
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ces entreprises aux crédits bancaires devrait être facilité et 

fluide.  

La seconde hypothèse, est que le schéma procédurier en 

matière d’octroi de crédits est d’aspect complexe et fort sélectif. 

Il s’agit, selon nous, d’un circuit de validation qui doit faire 

intervenir différentes strates, structures et paliers de ces 

établissements financiers. Ce qui conduit ces établissements de 

crédit à adopter une approche très sélective envers les PME.  

Afin de vérifier nos deux hypothèses, nous avons scindé 

notre travail en deux parties distinctes : Le premier volet est 

consacré à l'analyse et à l'interprétation des résultats obtenus à 

travers nos recherches bibliographiques ainsi que par le 

questionnaire adressé aux banques. Le deuxième volet, nous 

l’avons principalement dédié à la synthétisation des résultats 

obtenus des deux approches qualitative et quantitative 

combinées, et aux recommandations adressées à ces 

établissements de crédit, et ce en vue d’une gestion plus efficace 

des crédits bancaires. 

Pour répondre à nos interrogations illustrées par 

questionnaire, nous avons opté pour l’interrogation directe des 

responsables de tous les établissements financiers présents dans 

la ville de Bejaia, ce qui ne peut se faire que par une approche 

de terrain. D’autre part, étant donné le caractère mixte du secteur 

financier algérien, qui se compose à la fois de banques publiques 

et privées, il était donc pour nous indispensable de cerner ces 

deux segments, avec pour finalité de les prospecter à travers 

cette enquête de terrain qui reprend l’essentiel de nos 

questionnements et qui est dédié à ces organismes. 

 Enfin, il nous a été affirmé par les banquiers enquêtés, 

que c’est tous leurs réseaux d’agences et centres d’affaires qui 

fonctionnent de manière similaire. Ceci obéit notamment à 

l’uniformisation et à la standardisation de leurs réglementations, 

leurs schémas procéduriers et modalités de traitement. D’un 

autre côté, cela peut également renvoyer à l’orientation même de 

la politique de chaque banque envers sa clientèle.  

C’est ainsi que nous nous sommes concentrés sur les seize 

enseignes bancaires présentes dans la wilaya de Bejaia, et nous 
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n’avons pas eu besoin de nous rapprocher de tout le réseau de 

ces établissements vu que leurs modes de traitement sont les 

mêmes, donc leurs réponses seront elles aussi similaires, d’où 

notre approche déductive.  

 

Justificatif des logiciels utilisés  

 Nous avons choisi d’appréhender la problématique des 

contraintes et modalités de financement bancaire des PME de la 

wilaya de Bejaia avec les deux approches Qualitative et 

Quantitative combinées.  

Pour cela, nous avons opté dans un premier temps pour le 

logiciel "Sphinx IQ2" qui nous a permis de concevoir le 

questionnaire, puis de saisir manuellement et de façon 

automatique les réponses et les témoignages recueillis, de sorte à 

mener à bien notre gestion de données et de traitement des 

résultats de l’enquête. 

Dans un second temps, l’approche quantitative à l’aide du 

logiciel " SPSS ", nous a permis de conforter et de confirmer 

statistiquement les résultats de l’enquête. 

Durant notre recherche, nous avons été confronté à bon 

nombre de difficultés, car nous avons ciblé toutes les banques de 

la wilaya de Bejaia, en l’occurrence les six banques publiques et 

les dix autres privées qui sont, quant à elles, de dimension 

multinationale, et toutes sont présentes dans la place financière 

de la wilaya de Bejaia. Ce qui correspond à 58 agences et pas 

moins de 14 centres d’affaires, rien que sur la région de Bejaia.   

Par ailleurs, dans le but d’avoir une vue panoramique sur 

la fonction bancaire, et sur le financement des PME en 

particulier, nous avons jugé préférable de questionner 

directement les Chefs d’établissements, ce choix est motivé par 

la volonté d’avoir une vue d’ensemble sur ces enseignes. Ce 

n’est qu’après de nombreux rappels et relances, que nous avons 

pu obtenir ces réponses synthétisées dans notre étude. 

Néanmoins, nous tenons à préciser que toutes les enseignes 

bancaires enquêtées ont répondu présentes et ont pris le temps 

de répondre à notre questionnaire d’enquête, exception faite de 
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quelques questions pour diverses raisons, entre autres, des 

réponses non connues, informations confidentielles...etc. 

 

Banques et PME Algériennes 

  La réglementation algérienne, et selon l’article n° 5 de la 

loi n° 17-02 du 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le 

développement de la Petite et Moyenne Entreprise (PME), parue 

au journal officiel de la république algérienne du 11 Janvier 

2017, définit la PME, comme étant une entreprise de production 

de biens et/ou de services : employant une à deux cent cinquante 

personnes, et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 

quatre milliards de dinars algériens, ou bien, dont le total du 

bilan annuel n’excède pas un milliard de dinars algériens, et ce, 

quel que soit son statut juridique. Nous allons commencer par la 

classification des PME, et nous enchainerons par la répartition 

de ces entreprises dans la région de Bejaia.  

 

Classification des PME 

Selon leur appartenance, les PME peuvent être 

catégorisées comme suit :  

o Les entreprises privées (avec deux types suivant le 

nombre de personne qui apportent les capitaux : un ou 

plusieurs, ou suivant le risque encouru : limité ou 

illimité) ;  

o Les entreprises publiques (avec plusieurs formes : les 

régies directes, les établissements publics industriels, 

commerciaux, et les entreprises nationalisées) ;  

o Les entreprises semi-publiques (les sociétés 

d’économie mixtes, les concessions et les régies 

intéressées) (Bressy & Konkuyt, 2004).  

D’un autre coté, il est clair que très souvent, le 

développement d’une entreprise ne peut s’envisager que par une 

étude de ses besoins et de son financement (Ahouissou & 

Andriamahenina, 2012).  

 

Répartition de la population PME en Algérie   
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Le tableau ci-dessous, donne un état des lieux sur la 

population des PME en Algérie avec des chiffres arrêtés au 30 

Juin 2021. D’après le bulletin du ministère de l’industrie, la 

population totale de la PME en Algérie était de 1 267 220 

entreprises dont seulement 225 sont des PME publiques et le 

reste, à savoir 1 266 995 sont toutes des PME d’appartenance 

privée. 

La PME a généré au premier semestre 2021 plus de trois 

millions d’emplois, ce qui constitue un réel levier d’absorbation 

du chômage.  

Tableau 01. Répartition de la population PME en Algérie 

au 30/06/2021 
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Source : Bulletin d’informations statistiques N°39 Edition    

                   novembre 2021, Ministère de l’industrie. 

Evolution de la population PME dans la wilaya de Bejaia 

Le tableau ci-dessous, donne un état des lieux sur 

l’évolution de la population des PME dans la wilaya de 

Bejaia durant les périodes allants de 2017 au 1er 

Semestre 2021.  

 

Population totale des PME  

(tous statuts confondus)  

PME créées  

Cessattiions d’’acttiiviittés  

(PME privées) 

PMI  

PME publiques 

Tous statuts  

juridiques  

confondus/  

Moyenne  

internationale  

28/45 

Personnes  

morales  

privées/  

Moyenne  

internationale 

16/45 

Emplois (agents)  

Importations (Millions de $) 

Exportations (Millions de $)  

Densité des PME  

(Nombre de PME pour  

1000 Habitants) 

18 779,75 

16 358,05 

1 267 220 

33 758 

7 103 

108 762 

225 

3 083 503 
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Tableau 2. Evolution de la population PME en Algérie de  

                                 2017 au 30/06/2021. 

 

Années Nbr PME Evolutions en % 

2017 30 165 / 

2018 32 347 7 

2019 33 963 4 

2020 35 205 3 

au 30/06/2021 36 221 2 

 

Source : Etabli par nous mêmes d’après les bulletins 

d’informations statistiques N°34, 35, 36, 37, 38 et 39 du 

Ministère de l’industrie et des mines, éditions entre Avril 2019 

et Novembre 2021. 

D’après le tableau plus haut, nous pouvons constater que 

la population de la PME de la région de Bejaia connait une 

sensible évolution durant toute la période étudiée, avec 6 065 

nouvelles PME entre 2017 et au 30/06/2021, soit une évolution 

de plus de 20% en l’espace de quatre années. Témoignage de la 

place prépondérante qu’occupe cette catégorie d’entreprises 

notamment d’appartenance privée dans le paysage économique 

de cette région.   

 

Le tableau ci-dessous retrace les mouvements de la 

population PME dans la wilaya de Bejaia au 30/06/2021 

Tableau 03. Mouvements de la population PME dans la 

wilaya de Bejaia au 30/06/2021 
 

Création radiation réactivation croissance

35 205 855 27 188 1 016 36 221

Mouvements PME au 30/06/ 2021Nbr PME 

en 2020

Nbr PME au 

30/06/2021
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Source : Etabli par nous mêmes d’après le bulletin 

d’informations statistiques N°39 du Ministère de l’industrie et 

des mines, édition Novembre 2021. 

 

D’après le tableau plus haut, la région de Bejaia a connu 

855 nouvelles créations et 188 réactivations entre 2020 et au 

30/06/2022, soit une croissance de l’ordre de 1 016 entreprises. 

Ainsi, nous pouvons prétendre au fait que la région de Bejaia 

attire les investisseurs en quête de marchés prometteurs. Une 

autre explication, est le fait que cette wilaya dispose non 

seulement d’infrastructures (port, aéroport, routes 

nationales...etc), mais également, de nombreuses zones 

d’activités et zones industrielles réparties sur ses plus grandes 

communes (Bejaia, El Kseur, Toudja, Akbou, Amizour...etc). Ce 

qui attire les entrepreneurs, en quête d’assiettes foncières pour 

concrétiser leurs projets.  

      Nous passons à présent au deuxième chapitre, dédié aux 

banques présentes dans la wilaya de Bejaia, avec une projection 

sur leur réseau national.   

Réseau bancaire de Bejaia et projection nationale  

     Suite à nos investigations, nous avons pu faire la 

représentation suivante, qui retrace les données chiffrées sur 

l’amplitude des réseaux bancaires à l’échelle de la wilaya de 

Bejaia ainsi qu’au niveau national, celles-ci sont représentées 

dans le tableau ci-après : 

Tableau 4. Illustration des enseignes bancaires. 

BANQUES WILAYA BEJAIA 

BNA 6 agences 

BEA 2 agences 

BDL 5 agences 

CPA 7 agences 

BADR 13 agences 

CNEP 10 agences 

TRUST 1 agence mixte 

NATIXIS 2 centres d'affaires 
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AGB 2 agences mixtes 

AL SALAM   BANK 1 agence mixte 

FRANSABANK 1 agence mixte 

SGA 5 agences et 2 centres d'affaires 

BNP 3 agences et 2 centres d'affaires 

HOUSING 1 centre d'affaires 

ABC 1 agence mixte 

EL BARAKA 1 agence mixte 

      Source: Elaboré par nos soins d’après les résultats de 

l’enquête et des données du CNRC. 

     D’après les données du tableau, il est clair que la place 

financière de Bejaia est très riche, en matière de présence et de 

taux de pénétration des établissements de crédit. Sur un total de 

dix huit enseignes bancaires présentes en Algérie, la wilaya de 

Bejaia en compte seize. 

 

Analyse et interprétation des résultats 

      Dans ce qui suit, nous allons essayer de reprendre les 

réponses obtenues du questionnaire, avec une première analyse 

qualitative des résultats. Nous avons mené cette enquête auprès 

de toutes les enseignes bancaires de la ville de Bejaia et qui sont 

au nombre de seize. Ce choix est motivé, d’une part, par le fait 

que les plus importants centres d’affaires ainsi que les plus 

grandes agences bancaires sont implantées dans cette commune, 

pareil pour de nombreuses directions régionales de ces mêmes 

enseignes. 

  D’autre part, la place financière de Bejaia se trouve dans 

son chef-lieu, d’où le fait que parmi les seize banques enquêtées, 

sept d’appartenance multinationale ne se trouvent nulle part 

ailleurs dans le territoire de la wilaya, mais uniquement dans sa 

métropole. Sinon, la quasi-totalité des centres d’affaires des 

banques privées se trouvent dans la commune de Bejaia, hormis 

trois, et qui sont situés dans la commune d’Akbou. C’est ainsi 

que Bejaia, abrite un réseau bancaire important, sur lequel nous 

n’avons pas hésité à concentrer nos recherches.  
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  Pour ce qui est des entreprises, il est à noter que la région 

enquêtée, abrite un nombre important et diversifié de PME, 

toutes catégories confondues, qui exercent dans les différentes 

branches et secteurs d’activités, et dont les besoins en opérations 

de financement, notamment bancaires, se font grandement sentir 

par le volume élevé des demandes de crédits adressées aux 

établissements financiers.  

  Enfin, toutes les banques interrogées exercent toutes les 

opérations de crédit. Les répondants à notre questionnaire sont 

exclusivement des managers Chefs d’établissements, leurs 

réponses et explications nous ont suffisamment éclairés sur le 

sujet. 

 

Dépouillement et interprétation qualitative des résultats  

          Nous allons essayer de reprendre les réponses collectées 

auprès des établissements financiers enquêtés, en l’occurrence 

toutes les enseignes bancaires présentes dans la wilaya de 

Bejaia, ce qui nous permettra, in fine, de mieux cerner et de 

manière neutre et impartiale, d'une part les besoins en 

financement récurrents des PME de la wilaya de Bejaia, les 

mécanismes de fonctionnement et de mise à disposition de la 

panoplie des crédits mis à la disposition de ces dernières par les 

banques, notamment les seize objets de notre étude. D'autre part, 

cela nous permettra d'analyser de manière étendue et objective 

les différentes modalités et formules d’octroi des crédits par ces 

mêmes enseignes à leurs clientèles PME.   

 

Vue générale sur la fonction du crédit dans la relation 

Banque/ PME 

      Ce premier point regroupe des questions relatives aux 

crédits, mais traite également de la relation étroite qui lie les 

PME à leurs créanciers. Ces interrogations sont principalement 

adressées aux établissements bancaires, leur illustration est 

relatée dans ce qui suit.  

 La réponse à la question N°01 : Quel est le statut 

des banques enquêtées ? 
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    La figure (1) suivante représente les Seize enseignes 

bancaires interrogées, ces dernières sont scindées en Six 

banques publiques et Dix privées. D’après l’enquête menée, il 

s’avère que les banques de la wilaya de Bejaia sont à 62% des 

enseignes privées.  

 

Fig. 1. Statut des enseignes bancaires enquêtées 

                                     

 
Source: Etablie par nos soins d’après les résultats de l’enquête. 

  

 La réponse à la question N°02 : Votre banque 

dispose-t-elle d’une politique clairement définie en 

matière de crédit ? 

      La figure (2) ci-dessous synthétise les résultats obtenus en 

matière de politique de crédit adoptée par les banques enquêtées. 

Il en ressort que trois quart (pas moins de 75%) des enseignes 

enquêtées possèdent une politique de crédit clairement définie 

en matière d’octroi de crédit. Ceci confirme notre hypothèse à ce 

sujet. Sinon pour ce qui est des autres enseignes, et qui sont 

majoritairement des établissements à caractère public, et d’après 

les témoignages recueillis, il s’avère que ces dernières se 

contentent uniquement de suivre les directives et orientations de 

leur tutelle, notamment en matière de délégation de pouvoirs 

décisionnels et n’ont suffisamment pas marge de manœuvre ou 

bien d’appétit commercial.  

Fig. 2. Politique de crédit clairement définie 

Nb 
% cit. 

Publique 

 

6 37,5% 

Privée 10 62,5% 

Mixte 0 0,0% 

Total 16 100,0% 

37,5% 

62,5% 

0,0% 
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Source: Etablie par nos soins d’après les résultats de l’enquête. 

 

 La réponse à la question N° 03 : Est-ce que vous 

considérez la PME comme un élément stratégique dans 

votre activité ? 

Les résultats de l'enquête repris dans la figure ci-dessous 

confirment le fait que toutes les banques de la place financière 

de Bejaia considèrent la PME comme étant un élément 

stratégique dans leur activité. Ce résultat approuve la place 

prépondérante que tient ce type d’entreprise dans le paysage 

financier de la wilaya de Bejaia.  

Fig. 3. La PME comme élément stratégique 

                         

                                          
Source: Etablie par nos soins d’après les résultats de l’enquête. 

 

Conditions et modalités de Financement des PME 

Ce deuxième point noyau de notre étude, est consacré à la 

mise en avant des conditions et modalités de financement 

bancaires et de la catégorisation des PME. 

 

 La réponse à la question N° 04 : Quels sont les critères 

de segmentation clientèle PME de votre banque ? 

D’après les résultats de notre étude, il en ressort que trois 

quart des banques questionnées optent pour le chiffre d’affaires 

Nb % cit. 

Oui 
16 

100,0% 

Non 

 

0 0,0% 

Total 16 100% 

100,0% 

0,0% 

Nb % cit. 

Non 4 25% 

Oui 12 75% 

Autres 0 0,0% 

Total 16 100,0% 

25% 

75% 

0,0% 
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comme principal critère de segmentation clientèle, qui est sans 

doute très réconfortant d’un point de vue financier (mais reste 

tous de même discutable si l’on examine les résultats d’activité 

dégagés), suivi par la rentabilité attendue du crédit à hauteur de 

50% qui quant à lui demeure un atouts incontournable des 

banquier pour défendre leurs clients lors des comités de crédit. 

Sinon, pour ce qui est du secteur d’activité et de la fidélisation 

du client, ces derniers terminent ex aequo (37,5% chacun).  

Donc, d’après les résultats obtenus, le principal levier de 

segmentation clientèle demeure le chiffre d’affaires, car la 

catégorisation des entreprises est de nos jours très importante du 

fait que l’on ne peut mettre au même pied d’égalité, ou bien 

accorder les mêmes privilèges et avantages à deux sociétés de 

pool complètement différents. Ceci est dû au fait que le business 

diffère d’une entreprise à une autre, de même pour la rentabilité 

attendue sur les projets à financer. On note le traitement 

privilégié des grands groupes d’affaires aux bilans consolidés, et 

dont le chiffre d’affaires est des plus importants. 

Nous retrouvons aussi comme réponses, la rentabilité 

attendue ainsi que le secteur d’activité, qui sont deux critères de 

segmentation tout aussi pertinents, car tout crédit ne peut être 

accordé qu’à des projets viables et appropriés. Par ailleurs, le 

secteur d’activité doit être porteur et non soumis à des crises 

récurrentes, comme c’est actuellement le cas pour le BTPH, qui 

est en réelle régression et dont la plupart des établissements de 

crédit se méfient, principalement des entreprises qui signent des 

projets avec l’Etat, qui est sans nul doute, le meilleur créancier 

en termes de règlement, mais l’un des pires en matière de délais 

de règlement. 

Fig. 4. Les critères de segmentation clientèle PME 
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Source: Etablie par nos soins d’après les résultats de l’enquête. 

 

 La réponse à la question N° 05 : Quels sont les 

paramètres déterminants pour accorder des crédits aux 

PME ? 

    D’après les résultats obtenus, 62.5% des réponses 

obtenues en matière d’octroi des crédits, tendent vers deux 

principaux paramètres, en l’occurrence la taille de l’entreprise, 

ainsi que son aptitude à fournir des garanties réelles et solides. 

Réponses qui nous semblent tout à fait légitimes. L’activité de 

crédit est un domaine très risqué, et les banques se doivent avant 

tout de se prémunir contre ces aléas par leur couverture, ceci se 

fait principalement par le recueil de garanties solides et 

pertinentes, à hauteur des engagements accordés.  

La deuxième observation est la taille de l’entreprise, ce qui 

sous-entend les grands groupes de sociétés à activités 

diversifiées, qui peut aussi dans une certaine manière aiguiser 

l’appétit des banquiers en matière de business et de captation de 

flux. Puis, nous retrouvons les paramètres de rentabilité attendue 

à hauteur de 56,3%, suivi par le critère de solvabilité à 50% et 

de structure financière elle aussi à 50%. Car, une banque est 

aussi une entreprise économique et se doit avant tout de faire du 

chiffre de manière à assurer sa pérennité, tout en assurant sa 

couverture contre les aléas du crédit. Ainsi, une société solvable 

et bien capitalisée peut prétendre à une meilleure prise en charge 

de ses besoins de financement, qu’ils soient destinés à des fins 

d’investissement, d’exploitation ou bien même d’innovation. 

Les critères restants relatifs à la fidélisation de l’entreprise et à 

la satisfaction client (43,8% chacune). Il est clair que le secteur 

Nb % obs. 
Le chiffre d'affaires 12 75,0% 
La rentabilité attendue 8 50,0% 

Le secteur d'activité 6 37,5% 

La fidélisation  6 37,5% 

Autres, à préciser 0 0,0% 

Total 16 

75,0% 

50,0% 

37,5% 

37,5% 

0,0% 
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bancaire évolue plus que jamais dans un environnement 

concurrentiel rude, d’où l’importance accordée par ce dernier à 

ces deux paramètres à caractère relationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Les déterminants pour l’accord d’octroi de crédits 

                                

 
Source: Etablie par nos soins d’après les résultats de l’enquête. 

 

 Réponse à la question N° 6 : Quels sont les motifs 

avancés par votre agence pour le rejet des demandes de 

crédit ? 

D’après l’analyse des réponses, nous retrouvons comme 

principal argument, l’insuffisance des garanties fournies par les 

PME en échange d’un financement, et ce à plus de 81%. 

Nb % obs. Imp. 

La rentabilité attendue 9 56,3% 2,38 

La taille dela PME 10 62,5% 2,38 

Lesecteur d'activité 6 37,5% 1,31 

La fidélisation de l'entreprise 7 43,8% 1,50 

La meilleure satisfaction clients 7 43,8% 1,44 

La solvabilité de l'entreprise 8 50,0% 1,13 

L'exigence concurrentielle du marché 3 18,8% 0,50 

La structure financière de l'entreprise 8 50,0% 1,38 

La fourniture de garanties réelles solides 10 62,5% 

 

1,44 

Le chiffre d'affaires 6 37,5% 

 

1,06 

L'ancienneté et réputation du client 2 12,5% 0,19 

La forme juridique de l'entreprise 3 18,8% 

 

0,25 

Disposition à payer un coût plus élevé 1 6,3% 0,06 

Autres, à préciser 0 0,0% 0,00 

Total 16 

56,3% 

62,5% 

37,5% 

43,8% 

43,8% 

50,0% 

18,8% 

50,0% 

62,5% 

37,5% 

12,5% 

18,8% 

6,3% 

0,0% 
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L’explication avancée est que les entreprises qui recherchent un 

financement ne sont pas toujours prêtent à fournir des garanties 

concrètes et solides en échange des crédits demandés, de plus, il 

est à noter que le montant de la garantie se doit de couvrir 

l’intégralité du crédit avancé par la banque. Dans le même ordre 

d’idées et d’après nos entretiens avec les chefs d’établissement 

bancaires, il s’avère que la plupart des banques étrangères se 

contentent des cautions personnelles et solidaires des associés en 

contre partie des crédits octroyés, ce qui n’est pas toujours le cas 

des banques publiques qui exigent des garanties réelles et 

tangibles en contrepartie de financements aussi moindre soit-il.  

Le second problème posé est celui de l’insolvabilité des 

PME à 62,5%, ceci est reflété en grande partie dans les états 

financiers présentés par ces entreprises. Une entreprise à résultat 

non satisfaisant voir même déficitaire, ou bien déjà surendettée, 

ne peut aucunement prétendre à de nouveaux concours bancaires 

qui viendront aggraver sa santé financière, et ainsi peser 

davantage sur leurs bilans. Ce qui est tout à fait contraire à 

l’éthique bancaire. 

Nous nous sommes penchés sur le point de « 

l’inadéquation du dossier avec l’activité », il s’avère que 56,3% 

des établissements questionnés sont prudentes sur le fait de 

financer de nouveaux projets en rupture totale avec l’activité 

initiale de la société. Ce qui traduit la réticence de ces firmes 

envers la prise de risques importants pour des projets dont la 

rentabilité ne pourra s’exprimer qu’à très long terme. Donc, 

comme argument, les banques avancent la carence en savoir-

faire de l’entreprise, pour cela, la banque se tourne plus vers les 

investissements d’extension ou de renouvellement. 

Fig. 6. Les motifs de rejet de prêt avancés par les banques 
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Source: Etablie par nos soins d’après les résultats de l’enquête. 

    La première partie de l’analyse étant achevée, nous 

passons directement au deuxième point dédié à l’estimation 

économétrique des résultats obtenus. 

 

Modélisation économétrique des résultats de l’enquête. 

    Nous allons, dans ce qui suit, essayer d’estimer les 

paramètres obtenus suite à notre étude, et ce à l’aide du logiciel 

SPSS. Les résultats d’estimation sont retracés ci-dessous. 

 La fonction de la politique de crédit 

Tableau 5. Estimation des paramètres 

a2a B Erreur 

std. 

Exp 

(B) 

Intervalle de confiance 

95% pour Exp(B) 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1,0 
b

3 

1,609 ,775 5,000 1,096 22,820 

Source: Etabli  par les auteurs 

 La modalité de référence est : ,0 

En ce qui concerne les critères de segmentations 

clientèles, la fonction de politique de crédits des banques s’écrit 

de la forme :  (1) 

    L’estimation du coefficient associé à b3 permet d’avoir 

l’odds ration quand le chiffre d’affaire de la PME varie d’un 

niveau:          (2) 

Nb % obs. 

Garanties insuffisantes 13 81,3% 

Etude technico-économique  non pertinente 6 37,5% 

Dossier incomplet 4 25,0% 

L'insolvabilité de l'entreprise 10 62,5% 

Déséquilibre financier chronique 6 37,5% 

Inadéquation du dossier avec l'activité 9 56,3% 

Autre réponse 0 0,0% 

Total 
16 

81,3% 

37,5% 
25,0% 

62,5% 
37,5% 

56,3% 

0,0% 
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    Ainsi, l’octroi de crédits par les banques est une 

fonction positive du chiffre d’affaires des PME.  

Tableau 6. Pseudo R-deux 

Cox et Snell ,305 

Nagelkerke ,407 

McFadden ,262 

Source: Etabli par les auteurs 

Le test d’justement global du modèle montre que 40.7% 

de la variance de la variable dépendante est expliquée par la 

variation des variables indépendantes. Autrement dit, le modèle 

explique 40.7% de la variance de la variable dépendante. Ce 

modèle est satisfaisant pour expliquer la politique des crédits des 

banques.  

 Illustration des modèles logit dégagés 

On présente les modèles logit liés aux résultats d’estimation. 

 Modèle logit pour les paramètres de crédits 

Tableau 7. Estimation des paramètres 

a2a B Exp(B) Intervalle de confiance 

95% pour Exp (B) 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1,0 p8 1,386 4,000 ,849 18,836 

Source: Etabli  par les auteurs 

 La modalité de référence est : ,0 

        En ce qui concerne les paramètres d’octroi de crédits, la 

fonction de politique de crédits des banques s’écrit sous la 

forme :  (3) 

        L’estimation du coefficient associé à p8 permet d’avoir 

l’odds ration quand la fourniture de garanties réelles et solides 

varie d’un niveau :  

 (4) 

    Ainsi, l’octroi de crédits par les banques est une fonction 

positive de la fourniture de garanties réelles et solides.  

Tableau 8. Pseudo R-deux 

Cox et Snell ,214 
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Nagelkerke ,285 

McFadden ,174 

Source: Etabli  par les auteurs 

 Modèle logit pour les produits les plus sollicités  

Tableau 9. Estimation des paramèters 

a2a B Exp(B) Intervalle de confiance 

95% pour Exp(B) 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1,0 s1 1,099 3,000 ,968 9,302 

Source: Etabli  par les auteurs 

 La modalité de référence est : ,0. 

 Tableau 10. Pseudo R-deux 

Cox et Snell ,230 

Nagelkerke ,307 

McFadden ,189 

  

Source: Etabli par les auteurs 

 Modèle logit pour les motifs de rejet  

Tableau 11.  Estimation des paramèters 

a2a B Exp(B) Intervalle de confiance 

95% pour Exp(B) 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1,0m1 
m

1 

2,398 11,000 1,420 85,201 

Source: Etabli  par les auteurs 

 

 

 

 La modalité de référence est : ,0. 

Tableau 12. Pseudo R-deux 

Cox et Snell ,456 

Nagelkerke ,608 
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McFadden ,440 

Source: Etabli  par les auteurs 

 

CONCLUSION 

      Durant cette recherche, nous avons essayé d’éclaircir notre 

préoccupation majeure qui consistait à tenter de cerner les 

éventuels freins et entraves que rencontrent les PME dans leur 

recherche de financements bancaires. Pour se faire, nous avons 

concentré nos efforts sur les établissements de crédit présents 

dans la place financière de Bejaia.  

      Notre idée de départ est que cette catégorie d’entreprises 

est constamment en quête de fonds et de soutiens financiers pour 

concrétiser ses projets, qu’ils soient d’ordres d’investissement 

(création/extension ou renouvellement), d’exploitation, ou bien 

même d’innovation. Et ce, en identifiant les différents freins et 

obstacles entravant l’accès de ces PME au financement bancaire 

qui demeure le principal levier de concrétisation de leurs projets.  

  D’après les résultats obtenus suite à notre enquête de 

terrain effectuée par questionnaire auprès des banques de la 

place financière de Bejaia, et après analyse des résultats et 

confortement économétrique, nous avons pu dégager les 

résultats suivants: 

 Le schéma procédurier bancaire jugé long et rigoureux, 

constitué des nombreux mécanismes et paliers d’analyse 

et de validation des crédits, qui demeure un frein au 

développement des PME, ce qui leurs engendre des 

retards et des pertes sèches, notamment ceux liés aux 

frais d’étude des dossiers) ; 

 L’aspect réglementaire algérien, considéré pénalisant, 

autant pour les PME que pour les banques (on cite 

l’exemple du financement des entreprises de revente en 

l’état hors matériel médical et intrants à la production 

nationale), ce qui se répercute de manière sensiblement 

négative sur l’activité de ces deux composantes 

incontournables de l’économie;  

 L’exigence des banques en contrepartie d’un 

financement de garanties réelles et tangibles, sans se 
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contenter des cautions personnelles et solidaires des 

associés, ce qui freine de manière systématique les 

projets des PME ;  

 Les coûts des crédits accordés aux PME qui demeurent 

élevés, ce qui pénalise fortement ces entreprises qui se 

doivent de revoir leurs priorités ainsi que le volume de 

leurs investissements, et parfois même les contraint à 

abandonner leurs projets ; 

 Les privilèges et souplesses de traitement accordés par 

les établissements financiers à certains groupes de 

sociétés au détriment d’autres, ou bien à certains secteurs 

d’activité plus que d’autres, notamment ceux accordés à 

l’industrie au détriment de la revente en l’état et du 

BTPH. 

La finalité étant d’avancer des recommandations concrètes 

à la problématique posée, et à fin d’alléger le processus d’accès 

des PME au financement bancaire, notamment les enseignes 

bancaires présentent dans la wilaya de Bejaia, nous allons 

illustrer la série de suggestions et de recommandations 

suivantes : 

 Allégement des mesures réglementaires et 

gouvernementales, telle que l’instruction 05-2017 émise 

par la banque d’Algérie envers les entreprises 

importatrices versées dans la revente en l’état, qui oblige 

ces dernières à provisionner leurs opérations à hauteur de 

120% un mois avant l’expédition de leurs marchandises, 

ou bien la loi n° 20-16 du 31 décembre 2020 portant loi 

de finances pour 2021, notamment l’article 118, qui 

exige un différé de paiement de quarante-cinq jours 

après embarquement des marchandises. Ces deux textes 

freinent considérablement les marges de manœuvre des 

entreprises par l’immobilisation de leur trésorerie, et 

reconsidères leurs relations avec leurs partenaires 

étrangers ; 

 La nécessité de mettre en place de réels leviers et 

mécanismes de priorisation de certains projets voir de 

certains secteurs d’activité, autant par les pouvoirs 
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publics que par les banques, et qui sont censés être 

porteurs de richesse et créateurs d’emplois, en particulier 

l’industrie ; 

 Privilégier les approches dites de partenariat 

contrairement à celles communément appelées créancier-

débiteur, dans une perspective de collaboration solide et 

de long terme ; 

 Recourir davantage à la négociation et aux tarifs 

préférentiels en matière de coûts et de gestion des 

crédits, du moins pour certains projets ou certains 

secteurs d’activité, ce qui pourrait sans nul doute créer 

une aubaine pour les PME en quête de financement pour 

leurs projets ;  

 Allégement des exigences des banques en matière de 

garanties envers les PME porteuses de projets, ainsi, 

nous recommandons la généralisation des cautions 

personnelles et solidaires des associés à hauteur des 

engagements octroyés et pour un certain volume de 

crédit, en parallèle, nous préconisons le recours aux 

hypothèques et aux nantissements que pour les projets ou 

les entreprises jugées à risques élevés ou dont les 

montants des crédits sont considérablement importants, 

donc non couverts en totalité par les cautions; 

Pour conclure, nous insistons sur rôle de l’Etat, qui se doit d’être 

à l’écoute, aux facilitations, et à l’encouragement de cette 

catégorie d’entreprises sensée être la locomotive de la 

croissance économique et de l’emploi. 
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          Résumé:   

          Pour étudier le circuit économique il faut étudier le rôle 

que joue les différents agents économique dans le marché du 

biens et services et dans le marché financier, chaque agent a une 

fonction principale dans le circuit, la comptabilité nationale 

étudie ce circuit qui effectue entre les agents économiques et le 

marché. Aussi bien la comptabilité nationale mesure l’activité de 

la nation par le calcul des différents agrégats globaux 

économiques tels que (le PIB, Epargne…). Elle permet d’étudier 

les flux monétaires dans le circuit économique entre les 

différents agents économiques, et d’enregistrer les opérations 

économiques dans le marché de biens et services ainsi que les 

opérations financières dans le marché financier pendant une 

période donnée (une année). Notre travail sert à montrer quel 

rôle joue le circuit économique dans la comptabilité nationale ? 

pour définir les rôles principal dans le système des compte 

économique algérien (SCEA)?. Pour cela nous allons subdiviser 

notre recherche on deux parties : la première partie concerne la 
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représentation et la définition d'un circuit économique dans la 

comptabilité nationale et montrer les différentes opérations (de 

biens et services et de répartitions) et quel sera les Agrégats 

économiques qu'on peut retenir à partir du circuit économique. 

Dans une deuxième partie consacrera l'implication des agents 

économiques dans le SCEA (Système des Comptes 

Economiques Algériens) 

Mots clés: : Circuit économique, Agrégat globale, marché 

financier, PIB, indicateurs économiques, Agent économique. 

           Abstract:  

           To study the economic circuit, it is necessary to study the 

role played by the various economic agents in the market for 

goods and services and in the financial market, each agent has a 

main function in the circuit, national accounting studies this 

circuit which performs between the agents economy and the 

market. Both national accounting measures the activity of the 

nation by calculating the various global economic aggregates 

such as (GDP, Savings, etc.). It makes it possible to study the 

monetary flows in the economic circuit between the various 

economic agents, and to record the economic operations in the 

market of goods and services as well as the financial operations 

in the financial market during a given period (one year). Our 

work serves to show what role does the economic circuit play in 

national accounting? to define the main roles in the system of 

Algerian economic accounts (SCEA)?. For this we will 

subdivide our research into two parts: the first part concerns the 

representation and definition of an economic circuit in national 

accounts and show the different operations (of goods and 

services and distributions) and what will be the economic 

Aggregates that can be learned from the economic circuit. In a 

second part will devote the involvement of economic agents in 

the SCEA (System of Algerian Economic Accounts) 

           Keywords:  Economic circuit, Global aggregate, 

financial market, GDP, economic indicators, Economic 

agent. 
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INTRODUCTION  

Le circuit économique représente l’ensemble des transactions, 

des flux monétaire qui s’effectuent entre les différents agents 

économiques dans le marché de biens et services et dans le 

marché financier, Le rôle de la comptabilité nationale est 

prépondérant dans ce contexte, connaitre les   différents 

opérations économiques et financières est essentiel pour 

comprendre le circuit, dans ce contexte nous pouvons parler de 

plusieurs indicateurs principales ou agrégats globaux  de 

l’économie, tel que la croissance (la production), 

l’investissement, l’emploi(les salaires), les prix (inflation) et 

cela dans SCEA. 

Notre travail sert à montrer le circuit économique en première 

partie, ainsi que les différents opérations (OBS, OR et OF)   qui 

relient les agents économiques dans le circuit économiques, en 

deuxième partie nous   parlerons des agents économiques 

indicateurs et Agrégats principales dans le système des comptes 

économique Algérie (SCEA). 

Partie I : Représentation du circuit économique et les 

Opérations qui relient les Agents Economique 

I.1 : le circuit économique 

La représentation que se donne la comptabilité nationale de la 

réalité économique est celle du circuit. Le circuit économique le 

plus simple décrit comment les entreprises créent simultanément 

des biens et services (flux réel) et des revenus (flux monétaires). 

Ces revenus sont perçus par les ménages en échange des 

facteurs de production ( travail, terre ou capital) qu'ils ont 

fournis aux entreprises et qui constituent un flux réel. Les 

ménages dépensent leurs revenus et achètent sur le marché des 

biens et services, produits par les entreprises(1). 

La comptabilité nationale ne représente pas l'économie nationale 

comme un ensemble de marchés mais comme un circuit qu'elle 

envisage de deux façons différentes mis complémentaires(2).  

Le circuit économique se compose des flux monétaires qui 

s’effectuent entre les  différents agents économiques. On peut 

dire  que le circuit économique représente une architecture de la 
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comptabilité nationale. Dans un circuit économique il Ya deux 

opérations :  

 

Le schéma suivant explique la représentation du circuit 

économique ente les entreprises et les ménages dans le marché 

de biens et services. 

 Schéma N° 1 : circuit économique simple : 

Sources: 

https://www.tifawt.com/comptabilite-2/circuit economique/  

 

 

 

https://www.tifawt.com/comptabilite-2/circuit%20economique/
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I.2 : Les opération  économique(3).   : elle se compose de deux 

opérations : 

1. Les Opérations de biens et service(OBS) qui se 

produisent entre les agents économiques et le marché de 

biens et services : la production, la consommation 

(intermédiaire et finale), l’investissement, les 

exportations, les importations, ces indicateurs sont 

importants pour la croissance de la nation et réalise 

l'équilibre globale sur le marché de biens et servies entre 

offre globale et la demande globale de la nation.  

  

2. Les opérations de répartitions (OR): ces opérations se 

déroule entre les agents économiques, ou il ya une 

répartition du revenus primaire et secondaire par 

exemple  le transfert du revenus entre les différents 

secteurs de l’économie nationale. (par  

 exemple le transfert du revenu entre l’entreprise et les 

ménages, les (OR) peut être la rémunération des salaries 

RS des salaries…revenue de la propriété, transferts en 

capital, les subventions d’exploitations….).aussi bien on 

peut définir les OR ce sont des transactions ayant pour 

but la distribution et la redistribution des revenus entre 

les unités institutionnelles. Par exemples les impôts 

collectés par l'état……. 

 Le graphique si dessous nous montre le circuit 

économique qui s’effectue dans le marché de Biens et 

Services.  

 Graphique 2: les OBS et OR 
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Prestations sociales 

              : Opérations de biens et services  

Source: l’ l’ouvrage d’édith Archambaut, comptabilité nationale 

la 5eme édition P12,13. 

Dans le marché de biens et services existe une équation de 

l’équilibre des opérations de production :    P+M=C+G+X-M , 

on ne peut pas parler du circuit si il n’ ya pas l’équilibre sur 

Le marché de biens et service. 

3 Les opérations financières : Ces opérations nous 

montre les capacités et les besoins de financement 

des agents économique, c'est-à-dire nous montre les 

dettes et les créances des secteurs, l’agent qui à un 

excédant(4). va diffuser son capital dans le marché 

financier, et permettre de prêter son capital à l’autre 

agent qui à un besoin de financement à travers le 

marché financier : monnaie, actions, obligations, 

prêts à moyen et long terme…………. 
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Source: l’ l’ouvrage d’édith Archambaut, comptabilité nationale 

la 5eme édition P12,13. 

La capacité de financement d'un agent économique est obtenu a 

travers son épargne qui a reçue à travers le marché des biens et 

services deviendra une capacité ou un besoin de financement 

dans le marché financier.   Les marchés financiers sont des 

marchés à long terme qui permettent aux différents agents 

économiques qui excédent de  capitaux (capacité de 

financement) de placer leurs liquidité  et  aux agents qui ont un 

déficit de capitaux (besoin de financement), d’emprunter sur ces 

marchés; 

 

_ Par ailleurs, on distingue plusieurs marché : marché monétaire, 

marché financier, (marché des capitaux), la bourse. 

Tous les agents économiques cherchent : des taux d’intérêt 

moins élevés, quantités empruntées plus importantes, échéances 

mieux adaptées à leurs besoins, et, surtout, une possibilité de 

revente des titres. C’est ce dernier point qui fait la force des 

titres financiers : celui qui les détient peut à tout moment les 

revendre sans difficultés à un prix affiché par un mécanisme de 

marché. La possibilité de négocier les titres leur confère une 

liquidité proche de celle de la monnaie même si à la différence 

de celle-ci, la valeur du titre peut varier dans le temps. Les titres 
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sont des actifs (des avoirs) liquides mais comportant un risque 

de gain ou de perte de valeur dans le temps. 

On distingue différents marchés financier : 
 Le marché monétaire, marché des capitaux à court terme 

Sur le marché monétaire, celui des titres à courts termes, les 

banques, les entreprises ou l’État peuvent émettre ou s’échanger 

des titres négociables (de 10 jours à 1ans).  

Ces agents économiques ont accès au marché des capitaux à 

court terme, pour leurs placements ou leurs emprunts à court 

terme sans passer par les banques (intermédiation) notamment 

grâce aux billets de trésorerie pour les entreprises. 

On peut distinguer 2types du marché monétaire(5). : 

1 Marché interbancaire 

2  le marché négociable à court terme, qui est un marché 

de capitaux à court terme qui permet différents agents 

économiques de placer leurs avoirs dans ce marcher et de 

procurer à des financements à court terme, généralement 

moins d’un an. 

 

 Les agents économiques qui interviennent dans le 

marché financier peuvent être : 

Les grandes entreprises, banque centrale, les institutions 

financière, le trésor, les assurances, les ménages. 

 

 La Bourse, marché des capitaux à long terme 

Une bourse est un lieu qui permet la confrontation des 

demandeurs et des offreurs pour un produit donné. C’est donc 

un espace géographique particulier où se déterminent les cours 

d’échange, c’est à dire le prix d’échange des produits en 

question.  

 

La Bourse est une bourse des valeurs c’est à dire un marché 

organisé (Euronext, Alternext) ou de gré à gré (marché libre) sur 

lequel s’échangent des valeurs mobilières : actions et 

obligations et beaucoup d’autres titres négociables. 
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Les marchés d'actions établissent des prix dont dépendent les 

rendements des capitaux investis dans les entreprises. Une 

caractéristique importante de ce prix est leur volatilité. Elle ne 

concerne pas seulement les actions individuelles des entreprises 

mais aussi les indices représentatifs du marché boursier dans 

l'économie nationale(6). 

Les emprunteurs cherchent des capitaux 

 
Entreprises 

Administrations ou 

l’état 

Moyen et long 

terme 

Emission d’actions 
 

Emission d’obligations Emission d’obligations 

Court terme 
Emission de titres négociables 

du marché monétaire 

Les prêteurs recherchent une rémunération 

 
Actions Obligations et TCN 

Source : à l'aide 

                   Tableau 1 : le rôle des agents économiques dans le 

marché financier 

Partie II : les agents économiques  et indicateurs et Agrégats 

principales dans le système des comptes économique Algérie 

(SCEA). 

II.1 Les agents économiques : 

On appelle agent économique un centre de décision : c’est un 

centre élémentaire de décision, en comptabilité nationale on peut 

dire que l’agent économique est un secteur institutionnel.  

Un agent économique est une personne qui a un comportement 

économique, c'est-à-dire qui rend des decisions qui influencent 

l'économie d'un pays. 
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Un agent économique est défini par(7). : 

 ses fonctions : consommer, produire, épargner, etc. ; 

 ses ressources : revenus, salaire, impôt, recettes, etc. ; 

 ses dépenses : consommation, paiement des salaires, 

préstation sociale. 

  

Le système de la comptabilité nationale (SCEA) :(système des 

comptes économique algérien) classe les agents économiques en 

4secteurs résidantes et un secteur non résident : 
 -SQS : société et quasi société(*) : 

productifs non financière. 

            - Les ménages (M.E.I) 

            - Les Administrations publiques(AP) 

(*))SQS :S : ces des sociétés non financières résidantes 

en Algérie et QS/ : quasi sociétés ces des société 

étrangers résidantes en Algérie productifs 

    -Les institutions financières (IF):  

            -Le reste du monde(RDM) 

 Leurs fonctions principales : 

 Chaque agent économique (secteur) 

à une activité principale, le tableau si dessous : 

  

Tableau 2 : fonctions principales des agents économiques 

dans le SCEA                     

Les secteurs économiques La fonction principale 

SQS La production 

Ménages et Entreprises 

Individuelles (MEI) 

Consommation finale 

Administrations 

publiques(AP) 

Services publiques 

Institutions financières(IF)  Financement de l’économie 

Le RDM(*) 

 

Echange avec extérieur 
(exportations et importations) 

(*)RDM : le reste du monde       source : construire par moi-

même à l'aide d'ONS. 
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PartieII.2 : Les Agrégats et les indices économiques  

1) les Agrégats globaux dans le SCEA(8) :  

 La production : la comptabilité nationale calcul un 

agrégat important Qui mesure la croissance c’est la PnIB 

(SCEA)le PtIB (SCN) qui est mesuré au prix du marché 

est  la sommes des valeurs ajoutées plus les taxes 

(TVA+DD) PnIB au prix du marché=some 

VABsp+TVA+DD 

 La valeur ajoutée :   solde du compte de production. Elle 

est égale à la        valeur de la production diminuée de la 

consommation intermédiaire. 

 L’investissement : ou l’accumulation brute 

AB=ABFF+variation du stock(*)   

AB=FBCF+ variation du stock(**) 
(*) ABFF : accumulation brute des fond fixes dans le système SCEA  

(**)FBCF : formation brute du capital fixe dans le système 

SCN.  
Epargne brute : EB=RN-CF= Revenu National-Consommation finale 

La consommation finale CF dans le SCEA : 

CF(SCEA)= CF(MEI)+CF(AP)+CF(IF)+CF(AI) 
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         2)  les indicateurs principal de l’économie algérienne et  

les Principaux agrégats de la comptabilité nationale dans le 

Système des Comptes Economiques Algérien(SCEA) (9). 

Les indicateurs de croissance : 

Tableau 3 : PIB en prix courant 
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Source : O.N.S 

1 Chiffres révisés par rapport aux éditions précédentes « Voir 

Algérie en Quelques Chiffres n°35 à 39 ». 

Tableau 4 : Agrégats PIB / Habitant 
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Source : O.N.S 

1 Chiffres révisés par rapport aux éditions précédentes « Voir 

Algérie en Quelques Chiffres n°35 à 39 ». 

 

Tableau5 : Quelques Ratios (en %) 
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Source : ONS    Ces ratios représentent des indicateurs essentiels pour 
la croissance économique    

 (5)A.B.F.F. = Accumulation Brute de Fonds Fixes 

C.F.M. = Consommation Finale des Ménages 

P.I.B. = Production Intérieure Brute 

1 Chiffres révisés par rapport aux éditions précédentes « Voir 

Algérie en Quelques Chiffres n°35 à 39 ». 

      

Les indicateurs d’endettement : 

Tableau6 : ÉVOLUTION DE LA DETTE EXTÉRIEUR DE 

L’ALGÉRIE  

(Situation au 31/12/ 2005) 

Unité : En millions de dollars 
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Source : Banque d’Algérie  

Le taux d’autofinancement :  

Il permet de voir la capacité de financement de la nation. 

La capacité de financement de la nation =Cap de Fin(SQS) 

+Cap de fin(Ménages)+Cap de Fin (Administrations 

publiques)+Cap de Fin(Institutions financière)= capacité de 

financement de tous les secteurs institutionnels résidants. 

Le taux d’autofinancement est calculé en divisant l’épargne 

brute de la nation par l’accumulation brute (investissement). 

Tableau 7 : Les indicateurs monétaires( en %) 
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(6)Le taux d’autofinancement  représente un ratio de la comptabilité nationale : est calculer 

pour connaitre la capacité de financement de la nation, Voirl’ouvrage dEdith Archambaut 

‘comptabilité nationale’P136 5eme Edition  

Tableau 8 : La Balance des paiements (en millions de Dollars 

US) 
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Sources : ONS (office nationale des statistiques) 

Conclusion : 

On peut dire  que le circuit économique représente une 

architecture de la comptabilité nationale. Le circuit économique 

se compose des flux monétaires qui s’effectuent entre les  

différents agents économiques.  

Dans un circuit économique il Ya deux opérations Les 

Opérations de biens et service(OBS), ces dernies ce déroule 

entre les agents économiques et le marché de biens et services  

et les opérations de répartitions (OR) qui se déroule entre les 

agents économiques eux même. 

Dans le système des compte économique algérien(SCEA) existe 

plusieurs agrégats globaux tel que la PnIB, ABFF, Epargne 

brute…….remarquant d'après les statistiques de  la PnIB est 

insuffisante.   Remarquant ainsi que la balance de paiement de 

l'économie algérienne reste toujours dépendance des 

exportations des hydrocarbures.  
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